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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 14η του μήνα Μαίου του έτους 2015 και
ώρα  10.00  π.μ,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  204/2015
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 24-4-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
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ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                          ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού 

ζητήματος.
  Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή

και ώρα 5.00' μ.μ.,  στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και  ύστερα από την υπ’  αριθ.  7756/23-4-2015

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα

με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε

σε  έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 18) Παπαδημητρίου Χαρίλαος 1) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

2) Αντωνίου Σωτήριος 19) Τσιούκης Λάμπρος 2) Διαμαντή Ευαγγελία       

3) Αραμπατζής Δημήτριος 20) Βαρελάς Βάιος 3) Κουρκούνας Βασίλειος        

4) Γεννάδιος Ιωάννης 21) Αμπαντζή Μαρία 4) Μαντζιάρας Παναγιώτης

5) Γιαννέλος Κλεομένης 22) Λάππας Σπυρίδων 5) Ντελής Ιωάννης

6) Γούλας Γεώργιος 23) Λέμμας Ευάγγελος 6) Γούλας Σωτήριος

7) Καπράνας Απόστολος 24) Χατζής Ηλίας 7) Μαρκινός Αθανάσιος

8) Κολοκύθα Άλκηστις 25) Κρανιάς Βασίλειος 8) Σχορετσανίτης Ηλίας

9) Λέκκας Αλέξανδρος

10) Μπακαλάκου Σωτηρία

11) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

12) Σβάρνας Ιωάννης

13) Τάντος Μιχαήλ

14) Τίκας Τριαντάφυλλος

15) Ψημμένος Κωνσταντίνος

16) Παπαλός Κωνσταντίνος

17) Παπαγεωργίου Σταύρος 



Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο 33

μελών,  παρόντες  ήταν  25),  οι  οποίοι  αποτελούν  και  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  Σώματος,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  96  του  Ν.3463/2010 «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,

παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. 

---------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με “ Συζήτηση
και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος”  
και αφού έλαβε υπόψη:

1.  Την εισήγηση του Δημάρχου, ο οποίος τόνισε τη σημασία του θέματος και την ανάγκη
ευρύτερης αντιμετώπισής του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  και όχι ως πρόβλημα   της
Ελλάδας και της Ιταλίας. Πρέπει να υπάρξει ανάληψη ευθυνών από την Ε.Ε. με βάση το ΑΕΠ,
για να κατανεμηθούν οι δαπάνες και η κατανομή των μεταναστών στο σύνολο της ευροζώνης
και όχι μόνο στις δύο χώρες. Οφείλουμε   να στηρίξουμε την κυβέρνηση για να μπορέσει για
να επιτύχει αυτόν τον στόχο. Θεωρούμε ότι οι μετανάστες αξίζουν της όποιας αρωγής μας και
των υπηρεσιών που θα διασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μέχρι να φτάσουν ή στον
προορισμό τους ή να επιστρέψουν στον τόπο τους.
Ως  Αυτοδιοίκηση  επιθυμούμε  να  υπάρξει  ουσιαστικός  διάλογος,  η  Κυβέρνηση   να  έχει
απαντήσεις  για  την  επιλογή  των  χώρων  και  συμφωνία  που  θα  διασφαλίζουν  και  τις
ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενουμένων μεταναστών αλλά και θα δημιουργούν
ένα αίσθημα ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες, τους πόρους που αφορούν τη διατροφή τους
και την ένδυσή τους και το προσωπικό που θα κληθεί να τους υπηρετήσει, για τη διάθεση του
ιατρικού και  νοσηλευτικού προσωπικού που θα διασφαλίζει  τις  τοπικές κοινωνίες  να μην
έχουν  ανησυχίες  ότι  θα  υπάρξει  μετάδοση  ασθενειών  χρειαστεί,  εφόσον  αποφασίσει  να
μεταφέρει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε ειδικά κέντρα ανά τη χώρα.

2. Με την τοποθέτηση του Δημάρχου συμφώνησε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ.
Κων.  Παπαλός ο οποίος τόνισε ότι πράγματι είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό και όχι ελληνικό και
ότι   εάν συνταχθεί ψήφισμα θα πρέπει να επισημαίνουμε την επανεξέταση της συνθήκης
Δουβλίνο 2.  

3. Την τοποθέτηση του κ. Βαρελά ο οποίος αναφέρθηκε στην έξαρση  του φαινομένου της
εισροής των μεταναστών προς την Ελλάδα και προς τις χώρες της νότιας Ευρώπης  κι αυτό
γιατί οι δουλέμποροι  αδειάζουν τα σκάφη στη Μεσόγειο με τους μετανάστες από χώρες που
στο εσωτερικό τους μαίνεται ο εμφύλιος πόλεμος. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη
πολιτική  αντιπαράθεση  στη  χώρα μας  αλλά και  σκεπτικισμό  στην Ε.Ε.  που οδήγησε  στη
σύγκληση Συνόδου Κορυφής  με αφορμή το μεταναστευτικό και τις αποφάσεις που πρέπει να
παρθούν  για  το  συγκεκριμένο  θέμα.  Παρατηρούνται  τρείς  μεταναστευτικές  ροές  εκ  των
οποίων η πρώτη αποτυπώνεται  τη δεκαετία του 1990 με την κατάρρευση της Σοβιετικής
΄Ενωσης, η δεύτερη ξεκινά τη δεκαετία του 2000 που στη χώρα μας περνάμε από τα χρόνια
της ανάπτυξης στην κρίση -από το 2008 και μετά.
Από το 2011 και μετά παρατηρείται το τρίτο μεταναστευτικό κύμα το οποίο οφείλεται στην
αποσταθεροποίηση του τριγώνου:Βόρεια Αφρική-Μέση Ανατολή και Ουκρανία.΄Ετσι επί των
ημερών  μας  δημιουργείται  ένα  μεγάλο  μεταναστευτικό  κύμα  το  οποίο  είναι  αδύνατο  να
σταματήσει με κατασταλτικά μέτρα. Το πρόβλημα είναι Πανευρωπαϊκό,είναι Παγκόσμιο και
δεν  γίνεται  να  επιλυθεί  από  τις  πρωτοβουλίες  μιας  χώρας.  Η  Ελληνική  Κυβέρνηση
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τις παρέχει η ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων στις
χώρες  της  Ε.Ε.  οφείλει  να  ζητήσει  και  να  απαιτήσει  την κατάργηση  των Συνθηκών του
Δουβλίνου που στην ουσία την απαγορεύει.   Η σημερινή συζήτηση γίνεται με αφορμή τη



Διυπουργική  Σύσκεψη  υπό  τον  Πρωθυπουργό  όπου  η  Κυβέρνηση  αποφάσισε  στον
διαχωρισμό  των προσφύγων  από  τους  μετανάστες,  τον  εφοδιασμό  των  προσφύγων  που
δικαιούνται  άσυλο,  με  τα  απαραίτητα  ταξιδιωτικά  έγγραφα  για  μετάβαση  σε  χώρες  που
επιθυμούν και τη μεταφορά των μεταναστών σε Κέντρα Υποδοχής στην ηπειρωτική  Ελλάδα.
Σε αυτή την επιλογή της Κυβέρνησης καλούμε τη Δημοτική Αρχή  να δείξει την ανάλογη
ευαισθησία  και  να  συνδράμει  με  όλες  τις  δυνάμεις  στην  αντιμετώπιση  του   σοβαρού
κοινωνικού  προβλήματος.   

4.Την τοποθέτηση του κ. Λέμα ο οποίος εκφράζει τις επιφυλάξεις επί του θέματος διότι το
μεταναστευτικό είναι δύσκολο και πολύπλοκο θέμα και ο καθένας μπορεί να χαρακτηρισθεί
εύκολα ως ρατσιστής. Για να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται κατά χιλιάδες στην
Ελλάδα  πρέπει η κυβέρνηση να καλύψει τις βασικές τους ανάγκες. Πολλοί συμπολίτες μας
ζούν κάτω από το όριο της φτώχειας και πολλοί σιτίζονται καθημερινά από τα φιλόπτωχα
ιδρύματα  του  Δήμου  κ.λ.π.  έχει  ληφθεί  η  απαραίτητη  μέριμνα  για  τα  προβλήματα  της
καθημερινότητας με την εισροή εκατοντάδων ανθρώπων στην πόλη μας; Ακούγεται ότι οι
μετανάστες θα φιλοξενηθούν σε κάποιο χώρο στην πόλη μας, θα παραμένουν εκεί  ή θα
κυκλοφορούν  στην  πόλη  ελεύθερα;Τα  ερωτήματα  είναι  πολλά  και  θα  παραμείνουν
αναπάντητα και για τους λόγους αυτούς εκφράζω την επιφύλαξή μου για το συγκεκριμένο
θέμα.
 
5.Την τοποθέτηση του κ. Βασίλη Κρανιά ο οποίος αναφέρθηκε  στην αδυναμία των Δήμων να
ανταποκριθούν στο θέμα,υπογραμμίζοντας ότι πρέπει  να εξασφαλισθούν χώροι φιλοξενίας
και να χορηγηθούν ταξιδιωτικά έγγραφα στους μετανάστες  εκ των οποίων οι περισσότεροι
έρχονται να μετακινηθούν  στις χώρες της βόρειας Ευρώπης, και σε όσους το ζητούν να
δοθεί  άσυλο.  Σε  κάθε  περίπτωση  οι  Δήμοι  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  ούτε  τα  μέσα  να
ανταποκριθούν  και  αν  μπορέσουν,  να  βρεθούν  κατάλληλοι  χώροι  φιλοξενίας.  Σε  καμία
περίπτωση όμως δεν μπορούμε να αναλάβουμε το οικονομικό κόστος, το οποίο είναι ευθύνη
της κυβέρνησης με την αναγκαία χρηματοδότηση.
Για το άσυλο, πρέπει να  απαιτήσουμε να καταργηθεί η συνθήκη Σέγκεν και τα Δουβλίνα
1,2,3  να  φύγει  ο  FRONTEX   από  την  Ελλάδα  και  όσοι  μετανάστες  ζούν  μόνιμα  με  τις
οικογένειές τους να νομιμοποιηθούν.

6. Την τοποθέτηση του κ. Παπαγεωργίου ο οποίος επισήμανε ότι  η κυβέρνηση μπορεί και
πρέπει  να  εξασφαλίσει  τα  κονδύλια  που  πρέπει  να  υπάρχουν  και  τα  προγράμματα  που
τρέχουν  για  τους  μετανάστες  και  ως  λαός  να  δείξουμε  τη  στήριξή  μας  σ΄αυτούς  τους
ανθρώπους διότι και εμείς βιώσαμε την προσφυγιά σαν οικονομικοί μετανάστες το ΄50 και το
΄60 αλλά και το 1923 που πολλοί ΄Ελληνες  στοιβάχθηκαν στο Χαλέπι και στα παράλια της
Μαύρης θάλασσας και στην Κων/πολη περιμένοντας πότε θα μεταφερθούν στην Ελλάδα.

7.Την τοποθέτηση του κ. Ξυλομένου ο οποίος ανέφερε ότι το μεταναστευτικό θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί  με ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά και σαν λαός δεν πρέπει να αγνοούμε την
παράδοση φιλοξενίας  που έχουμε  και  ως  επίσης  το  πλήθος  των συμπατριωτών μας  που
εγκατέλειψαν την Ευρώπη για την Αμερική τη δεκαετία του ΄50 του ΄60 και του ΄70 κάτι
που  επαναλαμβάνεται  και  σήμερα  για  αναζήτηση  καλύτερης  ζωής.  Στη  θάλασσα  της
Μεσογείου εκτυλίσσεται μια σύγχρονη τραγωδία με αναρίθμητα θύματα καθημερινά και σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας ως έθνος αλλά και ως μέλος της Ε.Ε.
που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συνθήκες. Η άποψη να πάνε στη χώρα
τους και τα ρατσιστικά σχόλια που εκφράζονται από ορισμένους αποδεικνύει ότι η ελληνική
κοινωνία  χάνει  τα  ανθρωπιστικά  της  χαρακτηριστικά.
Η Ευρώπη οφείλει να διαχειριστεί το πρόβλημα συνολικά  και να διαθέσει τους απαραίτητους
οικονομικούς πόρους στις χώρες που πλήττονται στα σύνορά τους και μεταξύ αυτών και τη
χώρα μας.  Η κυβέρνηση οφείλει  να διαθέσει  άμεσα και  προκαταβολικά  τους ανάλογους
οικονομικούς  πόρους  -νέο  ΕΣΠΑ-  ώστε  να  μπορέσουν  οι  φορείς  να  αντιμετωπίσουν



αποτελεσματικά την κατάσταση που διαμορφώνεται και οι μετανάστες να φιλοξενηθούν σε
ανοιχτές δομές και όχι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης με κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη
και στέγη.

8. Την επιστολή του κ. Ηλία Σχορετσιανίτη ο οποίος απουσίαζε και ανέγνωσε η Δ.Σ. κ. Μαρία
Αμπαντζή,  στην  οποία  συμπερασματικά  καταλήγει  ότι  η  Καρδίτσα  μπορεί  και  πρέπει  να
φιλοξενήσει  κάποιους συνανθρώπους από το υστέρημά της,με βάση την αξιολόγηση των
δυνατοτήτων της διοίκησης. Αλλά με μία κυβέρνηση χωρίς σχέδιο, που ζητά τα πάντα από
τους δήμους, το φαινόμενο θα γίνει γρήγορα ανεξέλεγκτο  και θα έχει σαν αποτέλεσμα την
υποβάθμιση του επιπέδου ζωής στην Ελλάδα με μαθηματική ακρίβεια.

9. Το  Δημοτικό  Συμβούλιο   αφού  έλαβε  υπόψη    τις    τοποθετήσεις  των  Δημοτικών
Συμβούλων και  την κατάθεση των επιστολών του κ. Βαρελά και Σχορετσιανίτη

 
 
                                      Αποφάσισε  ομόφωνα

Την έκδοση  ψηφίσματος σχετικά με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος,  για
το περιεχόμενο του οποίου θα συνεννοηθούν οι επικεφαλής των παρατάξεων.  
 
     

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 204/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


