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Από το πρακτικό της αριθµ.   5/2016 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ∆ ΑΜΘ 

Αριθµ. Απόφασης:      18/2016    

Θέµα: Προσφυγικό-Μεταναστευτικό.  Εισηγητής:  Ε.Λαµπάκης-Πρόεδρος ΠΕ∆ ΑΜ-Θ .  

 Στην Κοµοτηνή σήµερα,   18 Μαρτίου 2016, ηµέρα  Παρασκευή    και ώρα 17.00΄, συνήλθε 

σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής  Ένωσης  ∆ήµων Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜΘ), στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ράµας, ( 

∆ηµαρχείο ∆ράµας, Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου γωνίας, ΤΚ 66100),  κατόπιν της Α.Π  171/11-3-

2016 πρόσκλησης-ηµερήσιας διάταξης, κατόπιν της  Α.Π. 172/11-3-2016 

πρόσκλησης-ηµερήσιας  διάταξης  του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.Ευάγγελου 

Λαµπάκη , ∆ηµάρχου Αλεξανδρούπολης, και του Α.Π 187/16-3-2016 σχετικού  για αλλαγή της 

ώρας συνεδρίασης του σώµατος, που επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος της, σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.∆ 75/2011 (ΦΕΚ 182 Α /22-8-2011)«ΠΕ∆ & ΚΕ∆Ε».  Με 

την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν και οι ∆ήµαρχοι  µέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕ∆/ΑΘΜ, οι 

οποίοι δεν συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής.  

Ύστερα από διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου βρέθηκαν παρόντα 11 συγκεκριµένα : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Λαµπάκης Ευάγγελος, ∆ήµαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος ∆.Σ 
2. Τσανάκα ∆ήµητρα, ∆ήµαρχος Καβάλας Αντιπρόεδρος ∆.Σ 
3. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ∆ηµοτικ. Σύµβουλος Προσοτσάνης Γραµµατέας ∆.Σ 
4. Μαµσάκος Χριστόδουλος, ∆ήµαρχος ∆ράµας , Μέλος ∆.Σ 
5. Αναστασιάδης Φίλιππος, ∆ήµαρχος Παγγαίου, Μέλος ∆.Σ 
6. ∆αλακάκης ∆ηµήτριος:∆ήµαρχος ∆οξάτου Μέλος ∆.Σ 
7. Γιαννόπουλος Βασίλειος: ∆ήµαρχος Κάτω Νευροκοπίου Μέλος ∆.Σ 
8. Τσοµπανόπουλος Ευάγγελος: ∆ήµαρχος Νέστου Μέλος ∆.Σ  
9. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα: ∆ήµαρχος Παρανεστίου  Μέλος ∆. Σ       
10. Τσέπελης Εµµανουήλ:  ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Ξάνθης Μέλος ∆.Σ 
11. Φιλόσογλου Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καβάλας Μέλος ∆.Σ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρίδης Βασίλειος: ∆ήµαρχος Ορεστιάδας  Μέλος ∆.Σ  
2. Χατζηεµµανουήλ Κωνσταντίνος:  ∆ήµαρχος Θάσου Μέλος ∆.Σ  
3. Τσιτιρίδης Γεώργιος:  ∆ήµαρχος Αβδήρων Μέλος ∆.Σ  
4. Καδή Ισµέτ: ∆ήµαρχος Ιάσµου, Μέλος ∆.Σ 
5. Καζάκου Φελίνα:  ∆ηµοτική Σύµβουλος  Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ 
6. Γραβάνης Αντώνιος:   ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ 
7. Γκαράνης Ιωάννης:    ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ  
8. Σιµιτσής Κωνσταντίνος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Καβάλας Μέλος ∆.Σ 
9. Τσολακίδης Βασίλειος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αβδήρων Μέλος ∆.Σ 
10. Μιχαηλίδης Παύλος:  ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Αλεξανδρούπολης Μέλος ∆ Σ 

 

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι ∆ήµαρχοι –µέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕ∆/ΑΜΘ: 1.- 

Λύσσελης ΄Αγγελος ∆ήµαρχος Προσοτσάνης. 2. Ιωάννης Σταυρίδης ∆ήµαρχος Μαρωνείας-

Σαπών. 
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 Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος,  ευχαριστεί το ∆ήµαρχο της ∆ράµας  κ. 

Χριστόδουλο Μαµσάκο για τη φιλοξενία και αναφέρει : « ΄Ηρθαµε σήµερα εδώ   σηµειολογικά, 

για να ακούσουµε για τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι τρείς ∆ήµοι, ∆ράµας, Καβάλας 

Παγγαίου , µε το θέµα των προσφύγων και Παρανεστίου όπου υπάρχει των Κέντρο Kράτησης 

Παράνοµων Μεταναστών, να καθορίσουµε τα προβλήµατα, τις παραλήψεις της  πολιτείας, να 

δούµε τις αντοχές  και τα όριά µας, ως Αυτοδιοίκηση και να συγχρονιστούµε  ώστε να λύσουµε, 

στο βαθµό που µπορούµε,  σε συνδυασµό µε την συµπαράσταση  της  Περιφέρειας  και  των 

Αντιπεριφερειών, για το πώς θα απαλυνθεί ο πόνος των συναδέλφων και στη συνέχεια να 

πάρουµε απόφαση να καταγγείλουµε το κεντρικό Κράτος, εκεί που πρέπει να το καταγγείλουµε, 

χωρίς καµία διάθεση αντιπολίτευσης, εµείς δεν ασκούµε  κεντρική πολιτκή , εµείς  ασκούµε 

πολιτική, βέβαια αλλά αυτοδιοικητική,   µε όρια αυτοδιοικητικά, έχοντας την ευθύνη  της  όλης 

τοπικής κοινωνίας, µαζί µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,  όπου συµµετέχουν όλα τα χρώµατα. » 

 Προτείνει να ξεκινήσει την ενηµέρωση ο ∆ήµαρχος της ∆ράµας κ. Μαµσάκος.  Λαµβάνοντας το 

λόγο, ο ∆ήµαρχος ευχαριστεί τον Πρόεδρο για την επιλογή του ∆ήµου ∆ράµας ως τόπο 

συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ∆, αναφέροντας ότι είναι   τιµητικό για το  

∆ήµο ∆ράµας και ότι είναι πολύ καλή πρωτοβουλία οι συνεδριάσεις να γίνονται  και σε άλλους 

∆ήµους.  

Με την έναρξη της τοποθέτησής  του αναφέρει ότι, πριν της ενηµέρωσής του για την εµπειρία 

της ∆ράµας  για το  προσφυγικό, θα  µεταφέρει στο σώµα τα όσα συζητήθηκαν κατά την 

σηµερινή έκτακτη συνεδρίαση  που  έγινε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στην Θεσσαλονίκη 

µε την πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κουρουµπλή και της Υφυπουργού Μακεδονίας 

Θράκης κ. Κόλια. Σ΄αυτήν λοιπόν τη συνεδρίαση καλέσθηκαν οι Περιφερειάρχες ΑΜΘ, 

Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι ∆ήµαρχοι που έχουν έντονο το 

προσφυγικό  στοιχείο και φιλοξενούν πρόσφυγες. ́ Ηταν µια ευρεία σύσκεψη, στην οποία εκτός 

από την Αυτοδιοίκηση καλέσθηκαν, ο Στρατός, η Αστυνοµίας και   ότι έχει σχέση µε την Υγεία 

,  άρα Πεσιάρχες,  και αναπτύχθηκαν από όλους τους παριστάµενους, οι προβληµατισµοί  αλλά 

συγχρόνως και τα προβλήµατα που υπάρχουν σχετικά µε τους πρόσφυγες που πρόσφατα ήλθαν 

στην περιοχή µας. Αναπτύχθηκε  ένας πολύ καλός διάλογος  αλλά  εκφράσθηκαν  πολλά 

παράπονα, διότι πολλοί  Αυτοδιοικητικοί  εξέφρασαν την απορία και τον έντονο προβληµατισµό, 

ότι υπήρξε  ένας  αυτοσχεδιασµός από την Κυβέρνηση  που έφερε σε πολύ δύσκολη θέση την 

Τ.Α  και  το βαρύ φορτίο της υποδοχής αυτών των ανθρώπων την ανέλαβε πρώτα και κύρια τη 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς τους αντίστοιχους  πόρους , χωρίς τη γνώση και την οργάνωση 

από το Κεντρικό Κράτος και καθαρά και αποκλειστικά  µε την αγάπη και την προσπάθεια που 

κάνανε   Αυτοδιοικητικοί συνάδελφοι, για να µπορέσουν να υποδεχθούν και να φιλοξενήσουν 

ανθρώπους, που παρατήσανε τα σπίτια και  υπάρχοντα τους, µε µια πορεία προς στο άγνωστο 

.Τα προβλήµατα που αντιµετωπίσθηκαν,  ήταν συγκεκριµένα. 

Αρχικά η άνιση κατανοµή αυτών των προσφύγων, όπου ∆ήµοι δέχθηκαν 10 και 12 χιλιάδες 

πρόσφυγες και άλλοι δεν δέχθηκαν κανέναν, ήταν έντονος ο  προβληµατισµός που αναπτύχθηκε  

από πολλούς παραβρισκόµενους , ότι πρέπει να βάλουν πλάτη και άλλοι ∆ήµοι και ειπώθηκαν 

πόλεις και νοµοί όπως η Λάρισα, ο Βόλος, οι Σέρρες, η Πελοπόννησος, γιατί να µη δεχθούν 

πρόσφυγες, όπως εµείς. Αυτό που βγήκε  για το θέµα, από  τη Κυβέρνηση, είναι ότι   µε τη ροή 

αυτών  των προσφύγων , θεωρητικά και πρακτικά, χωρίς να έχει λυθεί το θέµα, θα µοιρασθούν 

σ΄όλη την Ελλάδα. ΄Αρα, όπως έρχεται το θέµα,  χωρίς να έχει λυθεί το θέµα, θεωρεί και είναι 

βέβαιο ότι κάποια στιγµή όλοι οι ∆ήµοι θα δεχθούν πρόσφυγες, πλην, όπως τονίσθηκε από 

αρκετούς παραβρισκόµενους, από τη  Θράκη και τα Νησιά, επειδή είναι  ειδικό  καθεστώς, ειδική 

περίπτωση. Αυτό ως  προς το πρώτο θέµα συζήτησης.  
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  Μια δεύτερη τοποθέτηση και συζήτηση έγινε, ως προς τις δαπάνες  που ανέλαβε η Τ.Α και 

δυστυχώς, προς στιγµήν  δεν έχει  δει ακόµη φως. ΄Εβαλε µπροστά τις υπηρεσίες της, τους 

προσωπικούς της προϋπολογισµούς και δηµιούργησε δαπάνες, χωρίς να γνωρίζει τι µέλλει 

γενέσθαι µε αυτές τις δαπάνες, αν θα πληρωθούν από τον Κεντρικό Προϋπολογισµό ή των 

∆ήµων.  ∆εσµεύτηκε ο Υπουργός ότι σε µία βδοµάδα-δέκα µέρες θα έχει συγκεκριµένη πρόταση, 

που θα ανακοινωθεί στους ∆ήµους,  σχετικά µε την εξεύρεση χρηµατοδότησης, για να 

πληρωθούν αυτές οι δαπάνες. Ένα δεύτερο θέµα που αφορά τις δαπάνες  είναι η νοµιµότητα 

αυτών των δαπανών. Αναφέρθηκε ο ίδιος στη συνάντηση, στην περίπτωση του  ∆ήµου ∆ράµας, 

όπου σε ακίνητο τρίτων δηµιούργησε δαπάνες, λόγω του εκτάκτου της κατάστασης, για τη 

διαµόρφωση των  υποδοµών προκειµένου να µπορέσουν να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες, και 

δεν ξέρουν  πως  θα πληρωθούν, αν θα εγκριθούν από Ελεγκτικό Συνέδριο. Και σ΄αυτό το θέµα 

τοποθετήθηκε ο Υπουργός  και λέγοντας ότι θα συζητήσει και αυτές τις περιπτώσεις µε την 

Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου  για  να δώσει λύση  και θα δώσει λύσεις, πάνω στο έκτακτο 

της κατάστασης.   

Στη συνέχεια συζητήθηκε το θέµα διατροφής  αυτών των ανθρώπων, την οποία σε  ορισµένους 

∆ήµους,  έχει αναλάβει την  τροφή ο στρατός, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, όπως ο ∆ήµος 

Καβάλας, καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, το ηµερήσιο κόστος της οποίας 

ανέρχεται στις 6.500€. Από την άλλη τέθηκε ένα σοβαρό θέµα, που έχει να κάνει µε γιατρούς, 

γιατί ο εθελοντισµός κάποια στιγµή ξεφτάει, και οι γιατροί δεν µπορούν να ακολουθήσουν ένα 

πρόγραµµα, που ενδεχοµένως  να κρατήσει µήνες ή ένα, δύο, τρία  χρόνια,  δεν γνωρίζουµε 

ακόµα, και τι µέλλει γενέσθαι µε αυτό το προσωπικό,  µε αυτούς τους επιστήµονες. Επίσης 

συζητήθηκαν θέµατα που έχουν να κάνουν µε την καθαριότητα. Η τοποθέτηση ήταν ότι  

ενδεχοµένως να προκύψουν προσλήψεις που στη συνέχεια θα λύσουν αυτό το θέµα. Στο θέµα 

της Υγιεινής, αναφέρθηκε ότι θα γίνουν εµβόλια ΜΑΝΤΟΥ σε όλα τα παιδιά, µέσω των 

Υγειονοµικών Υπηρεσιών . Αναφέρθηκε ότι θα γίνει καταγραφή όλων των ΜΚΟ µε καρτελάκι. 

Για τα ασυνόδευτα  παιδιά  αναφέρθηκε, ότι  έχει µιλήσει µε τον Αρχιεπίσκοπο και µάλλον θα 

γίνει ενέργεια, για φιλοξενηθούν πενήντα παιδιά από την Ειδοµένη, επίσης έχει µιλήσει µε  το 

ίδρυµα Βαρδινογιάννη για να δηµιουργηθούν δοµές για  να φιλοξενηθούν  ασυνόδευτα  παιδιά, 

και κατέληξε ότι  150 ∆ήµοι, που δεν µπορούν να σηκώσουν το βάρος των προσφύγων, να 

φιλοξενήσουν τουλάχιστον  500 πρόσφυγες. Αυτές ήταν οι συζητήσεις που έγιναν στην έκτακτη 

συνάντηση. Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν  από τον ∆ιοικητή του Γ΄Σώµατος Στρατού,  ως 

πρόταση, ορισµένα µέρη, για να γίνουν νέοι χώροι φιλοξενίας προσφύγων και µάλιστα  οι 

ενέργειες που θα γίνουν ή έγιναν γι αυτά τα στρατόπεδα.   ∆εν υπήρχαν, στην πρόταση, χώροι 

της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

 Στη συνέχεια το λόγο παίρνει η ∆ήµαρχος Καβάλας, κ. ∆.Τσανάκα, η οποία, συνεχίζοντας την 

ενηµέρωση του προλαλήσαντα για τη συνάντηση στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, 

µεταφέρει τα όσα έθεσε υπόψη των παρευρισκοµένων, και αφορούν τη διαχείριση του 

προσφυγικού από το ∆ήµο της. Επεσήµανε την οικονοµική επιβάρυνση που έχει ο ∆ήµος 

Καβάλας από τις 24-2-2016 που ήλθαν οι πρώτοι πρόσφυγες στην Καβάλα, ότι έχουν δαπανηθεί 

περισσότερα από 150.000 €, τα οποία θέλει να πιστεύει ότι θα χρηµατοδοτηθούν από πόρους 

εκτός του ∆ήµου, όπως ανέφερε ο Υπουργός στη συνάντηση. Η µόνη οικονοµική βοήθεια που 

είχε µέχρι στιγµής είναι αυτή της ΠΕ∆. Επανέλαβε ότι έχει αναλάβει την νοµική ευθύνη, τόσο 

για τους πρόσφυγες όσο και για το χώρο φιλοξενίας, που είναι το Εκθεσιακό Κέντρο της Νέας 

Καρβάλης, για το οποίο έχει δεσµευθεί ότι θα αποκαταστήσει ο ∆ήµος οποιαδήποτε ζηµία και 

βλάβη προκληθεί .Αναφέρθηκε στους ελέγχους που υφίστανται από την αρµόδια ∆/νση Υγιεινής 

του ∆ηµοσίου στα τρόφιµα που προσφέρονται στους πρόσφυγες, τα οποία απαιτούν να έχουν 

συγκεκριµένες προδιαγραφές, όπως π.χ να είναι µέσα σε σακουλάκι κ.λ.π, µε αποτέλεσµα να 

αυξάνεται το κόστος της δαπάνης.  Επανέλαβε ότι η διαχείριση  800 προσφύγων είναι πολύ 
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δύσκολη διαχείριση , µέχρι σήµερα έχουν φύγει 150.000€, ότι  είναι αναγκασµένη να προσλάβει 

και βοηθητικό προσωπικό, στους Παιδικούς Σταθµούς , όπου γίνεται η προετοιµασία της σίτισης, 

για να µπορέσει να ανταποκριθεί. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι δίνεται δουλειά σε 

ορισµένους ανθρώπους. Τόνισε ότι η προσφορά του χώρου φιλοξενίας από το Εµπορικό 

επιµελητήριο λήγει στις 31-3-2016, οπότε και θα πρέπει να αναλάβουν άλλοι την ευθύνη. Ο 

∆ήµος Καβάλας ως µητροπολιτικός ∆ήµος θα βοηθήσει όπου και αν γίνει το νέο κέντρο 

φιλοξενίας, αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη. 

 Κατόπιν ο λόγος δίνεται στο ∆ήµαρχο Παγγαίου κ. Φ. Αναστασιάδης, ο οποίος και θέτει τα 

προβλήµατα του ∆ήµου µε την φιλοξενία 200 προσφύγων στο Κλειστό Γυµναστήριο  

Ελευθερούπολης. Αναφέρει ότι η Τοπική Κοινωνία στην αρχή αγκάλιασε το εγχείρηµα, βοήθησε 

πολύ, αλλά όσο περνάει ο καιρός  τα προβλήµατα µεγαλώνουν. Στάλθηκε  σήµερα επιστολή 

στην κ. Κόλια, Υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης, στην οποία επισηµαίνεται  ότι πλέον δεν 

µπορούν να συνεχίσουν. Το διαβεβαιώνουν οι ίδιοι οι εθελοντές, διότι λειτουργούν µόνον µε 

εθελοντές. Οι εθελοντές κουράστηκαν, οι γιατροί, οι πολίτες. Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου έχει 

αποπροσανατολισθεί. Ο χώρος φιλοξενίας είναι το µοναδικό κλειστό γυµναστήριο που διαθέτει 

ο ∆ήµος, µε αποτέλεσµα να διαµαρτύρονται οι αθλούµενοι, οι γονείς των παιδιών. Το οικονοµικό 

κόστος για την απολύµανση του χώρου έχει ανέλθει µέχρι σήµερα στις  10 χιλ. € και 

υπολογίζουν ότι θα ξεπεράσουν τις 20.00€. Ο ∆ήµος είναι µικρός ,δεν έχουν άλλες αντοχές, δεν 

µπορούν να έχουν την κύρια ευθύνη , πέρα από 2-3 ηµέρες ακόµη. ∆εν µετάνιωσαν για την 

προσφορά τους, διότι δεν ξεχνούν και τις καταβολές τους, αλλά , δεν µπορεί να καταστρέψουν 

τις κοινωνικές του ∆ήµου. Η σίτιση  γίνεται στους Βρεφονηπιακού Σταθµούς  του ∆ήµου και εξ 

ιδίων πόρων. Η προσφορά  σε τρόφιµα, εκ µέρους των εθελοντών δεν υπάρχει πλέον  όπως 

στην αρχή της φιλοξενίας, τώρα , πληρώνει ο ∆ήµος. ∆εν µπορούν να έχουν την κύρια ευθύνη. 

Θα βοηθούν αλλά δεν θα συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη. 

 Ακολουθεί η τοποθέτηση της ∆ηµάρχου Παρανεστίου κ. Σωτηριάδου, η οποία, 

καλωσορίζοντας, τους παραβρισκόµενους, αναφέρει ότι επιβεβαιώνονται οι επιφυλάξεις τις 

οποίες είχε διατυπώσει στη συνεδρίαση του ∆.Σ της ΠΕ∆ στην Καβάλα, µετά την τοποθέτηση 

του προλαλήσαντα ∆ηµάρχου Παγγαίου, όπου είχε εκφράσει την άποψη ότι καλώς η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση έδειξε το ανθρώπινο πρόσωπό της, στο θέµα των προσφύγων και συνεχάρη τους 

συναδέλφους  της, ∆ηµάρχους Καβάλας και Παγγαίου για τις ενέργειές τους, αλλά ο 

εθελοντισµός κάποτε τελειώνει. Η κατάσταση από την αρχή ήταν ανεξέλεγκτη. Οι ∆ήµαρχοι δεν 

γνώριζαν τίποτε. Κανένας δεν τους ενηµερώνει  για τα αυτονόητα, δηλαδή πόσοι πρόσφυγες 

θα έλθουν και µέχρι πότε.  

Συνεχίζοντας αναφέρεται στα προβλήµατα που υπάρχουν µε το Προαναχωρησιακό Κέντρο 

Παράνοµων Μεταναστών, το οποίο υπάρχει στο ∆ήµο Παρανεστίου το οποίο υπάγεται στο 

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και στο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ο ∆ήµος δεν επιβαρύνεται 

οικονοµικά µε τη λειτουργία του, όπως είναι η σίτιση κ.λ.π. Το πρόβληµα είναι ότι ποτέ ως 

∆ήµαρχος δεν είχε την πληροφόρηση από τη ∆ιοίκηση του Κέντρου για το πόσοι είναι οι 

µετανάστες οι οποίοι φιλοξενούνται και πόσοι θα έλθουν, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να 

απαντήσει στις οχλήσεις που δέχεται από τα µέσα ενηµέρωσης, αλλά και από τους ∆ηµότες. Η 

πληροφόρηση ότι στο συγκεκριµένο κέντρο ότι θα έρχονται παράνοµη µετανάστες µόνον από 

την Αθήνα, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σωστή, διότι µεταφέρθηκαν και από την Καβάλα. 

Επαναλαµβάνει την έλλειψη ενηµέρωσής της για τον αριθµό των ανθρώπων που θα 

µεταφέρονται. Αναφέρεται σε περιστατικό απόδρασης µεταναστών, το οποίο πληροφορήθηκε 

από τους δηµότες, στους οποίους εύλογα διασπείρεται ο πανικός και η ανησυχία, µε δεδοµένο 

ότι ακούγεται ότι πολλοί από αυτούς είχαν παραβατική συµπεριφορά στα κέντρα του Πειραιά 

και για αυτό προωθήθηκαν στο κλειστό κέντρο  του ∆ήµου. Η παραπληροφόρηση  όταν φτάνει 

στους ∆ηµότες δηµιουργεί προβλήµατα στην τοπική κοινωνία. Θεωρεί απαράδεκτο να µην έχει 
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ενηµέρωση ως ∆ήµαρχος από την ∆ιοκ/ση του Κέντρου για τέτοια ακραία φαινόµενα και θέτει 

το ερώτηµα, αν θα πρέπει ως   να κατακριθεί ή να καταγγελθεί το γεγονός από την ΠΕ∆,, διότι 

πανικοβάλλεται  ο κόσµος. Εκφράζει την αγωνία, για το πόσο θα αυξηθεί ο αριθµός των 

παράνοµων µεταναστών, µπορεί να είναι  πρώην στρατόπεδα, έχουν κτίρια και έκταση, έχει 

όµως µεγάλα  προβλήµατα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Αλλά σηµαντικότερα είναι  

τα προβλήµατα Υγείας. Στο Κέντρο Υγείας Παρανεστίου µεταφέρονται όλα τα  ιατρικά 

περιστατικά των παράνοµων µεταναστών, το οποίο, παρουσιάζει µεγάλα λειτουργικά 

προβλήµατα, όπως ενηµερώθηκε τους αρµοδίους του Κέντρου. ∆εν έχει φάρµακα, δεν έχει 

οδηγό ασθενοφόρου για να κάνει διακοµιδές. ∆εν γνωρίζει εάν όλα αυτά µεταφέρονται στην 

αρµόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής ́ Ενωσης , από τους αρµόδιους που έρχονται για έλεγχο, δεν 

υπάρχει υπηρεσία του ΚΕΛΠΝΟ στο Κέντρο, η οποία πρέπει να υπάρχει, κατά τα άλλα  το Κέντρο 

Παρανεστίου θεωρείται ένα πρότυπο Κέντρο Κράτησης.   

Ο ∆ήµαρχος Νέστου κ.Τσοµπανόπουλος, στην τοποθέτησή του, ανέφερε ότι µετά από έκτακτο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, συνέδραµαν στους ∆ήµους Καβάλας και Παγγαίου, µε είδη τα οποία τους 

ζητήθηκαν, για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων. Σχετικά, µε την εξεύρεση χώρου, 

για δηµιουργία κέντρων φιλοξενίας, σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο, που έλαβαν οι ∆ήµοι από 

το Υπουργείο, ανέφερε ότι έχει ζητήσει από όλους τους αρµοδίους, να έλθουν στο ∆ήµο του 

και να  διερευνήσουν µαζί, αλλά δεν είχε καµία ανταπόκριση.  Για το θέµα  του χώρου και των 

κτηρίων της «Φωνής Αµερικής» είπε ότι ανήκει το ∆ηµόσιο, στην ΕΤΑ∆, είναι 

εγκαταλελειµµένος, µη δυνάµενος να κατοικηθεί. ΄Εκανε έγγραφο στο κ. Βίτσα στο οποίο 

ανέφερε ότι ο ∆ήµος είναι µικρός δεν έχει  καµία οικονοµική δυνατότητα να ανταποκριθεί . 

 Παίρνοντας το  εκ νέου το λόγο ο ∆ήµαρχος ∆ράµας κ. Μαµσάκος λέει  ότι, όταν µπήκαν στη 

λογική να φιλοξενήσουν πρόσφυγες, επεσήµαναν προς πάσα κατεύθυνση ότι αν δεν λυθεί το 

θέµα της σίτισης και των κρεβατιών, από το Κεντρικό Κράτος, δεν υπάρχει περίπτωση  να 

δεχθούν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Και κρεβάτια ήλθαν και εντολή δόθηκε στο Φρούραρχο 

να αναλάβει τη σίτιση  για 500-600 άτοµα. Εάν θέλουν µπορούν. Συνεχίζοντας, αναφέρει στο 

σώµα, ότι µε την ιδιότητα,  του συντονιστή της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, συµµετείχε σε 

συνάντηση στην Αθήνα, όπου ενηµερώθηκαν  ότι έχουν κατατεθεί ε 150 εκατ.€ στην Τράπεζα  

Ελλάδας  υπέρ της Κυβέρνησης, για τη  διαχείριση του Προσφυγικού, τα οποία όµως µέχρι 

στιγµής δεν έχουν κινηθεί.  ∆εύτερον,  σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλες, έχει 

αποφασισθεί η βοήθεια  της Ελλάδας µε 300 εκ. €,  για το 2017 , τα οποία θα διαχειρισθούν  

ΜΚΟ σε ανώτατο επίπεδο και άλλα 200 εκ.€ για το 2018. Στις 30 του µηνός υπάρχει συνάντηση  

στην ΚΕ∆Ε µε το ∆ιευθυντή της Ύπατης Αρµοστίας  της Ελλάδας και στελέχη της Κοµισιόν όπου 

θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέµατα της χρηµατοδότησης και αυτό δεν έγινε µε πρωτοβουλία 

της Κυβέρνησης, αλλά από το θεσµό που υπηρετεί. 

  Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο ∆ήµαρχος ∆οξάτου ο οποίος συγχαίρει τους συναδέλφους του 

∆ηµάρχους Καβάλας, Παγγαίου, και ∆ράµας για όλες τις ενέργειες τους και το βάρος που 

ανέλαβαν µε τη διαχείριση των προσφύγων και ότι είναι αλληλέγγυος στη ∆ήµαρχο 

Παρανεστίου κ. Σωτηριάδου, διότι γνωρίζει τα προβλήµατα που αντιµετώπισε µε το Κέντρο 

Κράτησης Παράνοµων Μεταναστών.  Θα πρέπει, όµως στην απόφαση της ΠΕ∆ να µπει και µια 

άλλη διάσταση, πολιτική, διότι ενώ οι τοπικές κοινωνίες στους ∆ήµους, µε την αλληλεγγύη, το 

φιλότιµο και τον εθελοντισµό, αγκάλιασαν αυτούς τους ανθρώπους, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 

παρουσιάζει ξενοφοβία, κλείνει τα σύνορα και µετατρέπει την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών, 

πετάει 150€κ €, το κράτος είναι απροετοίµαστο, πως µπορεί να  µην είναι άλλωστε, το βιώνουν 

καθηµερινά οι ∆ήµοι.Προτείνει την έκδοση ψηφίσµατος όπου θα καταδικάζεται η ξενοφοβία 

των Κυβερνήσεων  Βορειοευρωπαϊκών Χωρών.  
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Τοποθετούµενος στη συνέχεια ο κ. Φιλόσογλου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καβάλας, 

επαναλαµβάνει την υποχρέωση του ∆ήµου, να παραδώσει το Εκθεσιακό Κέντρο Ν. Καρβάλης, 

όπου φιλοξενούνται οι πρόσφυγες , στους κατόχους του  στις 31-3-2016 και ζητεί τη συνδροµή 

της ΠΕ∆ για ενέργειές της, στο να γίνει αντιληπτό από όλους τους κυβερνητικούς φορείς. 

Ακολουθούν τοποθετήσεις δηµοτικών συµβούλων και λοιπών παρισταµένων οι οποίες 

συµπλέουν µε αυτές των ∆ηµάρχων. Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος, συγκεντρώνοντας και 

κατηγοριοποιώντας τα λεχθέντα από τους παρισταµένους, προτείνει να λάβει το σώµα  

απόφαση στην  οποία θα αναφέρονται τα παρακάτω: 

«Το ∆.Σ της ΠΕ∆/ΑΜ-Θ αποφασίζει: 

1. Τονίζει ότι παρά την διαπιστωµένη έλλειψη σχεδιασµού και συντονισµού από πλευράς 

Κεντρικού Κράτους στο προσφυγικό-µεταναστευτικό ζήτηµα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση µε 

τα πενιχρά µέσα και πόρους που διαθέτει ανταπεξήλθε στο µεγάλο βάρος και στις ευθύνες 

που σιωπηρά και τεχνηέντως της µεταβίβασε η Κυβέρνηση. 

2. Θεωρεί ότι οι ∆ήµοι, αν και αναρµόδιοι για τη δηµιουργία και λειτουργία Κέντρων 

φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών, σε συνθήκες απόλυτου αιφνιδιασµού, έλλειψης 

ενηµέρωσης και αδυναµίας επικοινωνίας µε τους αρµόδιους Υπουργούς, κινητοποίησαν 

άµεσα το ανθρώπινο δυναµικό και αξιοποίησαν τον µηχανολογικό εξοπλισµό τους 

ανταποκρινόµενοι στο ανθρωπιστικό καθήκον, ενώ ταυτόχρονα συνεργάστηκαν µε την 

Περιφέρεια ΑΜΘ, τους τοπικούς φορείς και τους εθελοντές, παράγοντας από κοινού 

αξιολογότατο έργο.  

3. Εκφράζει την αµέριστη συµπαράστασή του στους ∆ήµους Καβάλας, ∆ράµας και Παγγαίου 

που ανέλαβαν κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες την αντιµετώπιση του ζητήµατος στην 

περιφέρεια µας. Οι προαναφερθέντες ∆ήµοι επωµίσθηκαν δυσβάσταχτα οικονοµικά βάρη 

αφού κλήθηκαν αιφνιδιαστικά να αντιµετωπίσουν δαπάνες διαµόρφωσης, καθαριότητας 

και απολύµανσης χώρων, δαπάνες καθηµερινής σίτισης των προσφύγων κλπ χωρίς να 

έχει διασφαλιστεί η νοµική και οικονοµική κατοχύρωσή τους. 

4. Θεωρεί αυτονόητο ότι οι συγκεκριµένες δαπάνες θα πρέπει να καλυφθούν µε έκτακτες 

επιχορηγήσεις προς τους ∆ήµους, είτε από τον κρατικό προϋπολογισµό, είτε από έκτακτες 

επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον λόγω των έκτακτων αναγκών που 

έχουν διαµορφωθεί θα πρέπει να αναληφθούν νοµοθετικές πρωτοβουλίες για ρύθµιση 

των διαδικασιών διενέργειας προµηθειών, ανάθεσης εργασιών καθώς και για την 

πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. 

5. ∆ηλώνει την ουσιαστική αδυναµία πραγµατοποίησης οποιασδήποτε επιπλέον 

δαπάνης από τους ∆ήµους µετά την Τετάρτη 23-3-2016. Καλούνται τα αρµόδια 

Υπουργεία να αναλάβουν την ευθύνη και να µεριµνήσουν για την 

αντιµετώπιση των απαραίτητων διαδικασιών και δαπανών που αφορούν τη 

λειτουργία των τριών προαναφερθέντων χώρων (σίτιση, καθαριότητα κλπ) 

από το πρωί της Πέµπτης 24-3-2016.  

6. Επισηµαίνει ιδιαίτερα ότι την Πέµπτη 31-3-2016 τα κτήρια (Εκθεσιακό Κέντρο 

Καβάλας και Κλειστό Γυµναστήριο Ελευθερούπολης) που διατέθηκαν για 

προσωρινή φιλοξενία προσφύγων, θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους 

(Επιµελητήριο Καβάλας και ∆ήµο Παγγαίου αντίστοιχα), µε δεδοµένη την 

αδυναµία περαιτέρω χρησιµοποίησής τους για τον σκοπό αυτό. 
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7. Επιβεβαιώνει ότι οι ∆ήµοι της Περιφέρειας ΑΜΘ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις 

πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση του προσφυγικού- µεταναστευτικού και της 

συνακόλουθης ανθρωπιστικής κρίσης, σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς και τα 

∆ίκτυα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για παροχή κάθε είδους βοήθειας (συγκέντρωση 

τροφίµων, ρούχων, φαρµάκων κλπ). Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για την επιτυχή 

έκβαση των προσπαθειών µας είναι η εκπόνηση από το Κεντρικό Κράτος ενός 

στοιχειώδους σχεδίου και χρονοδιαγράµµατος ενεργειών για το προσφυγικό-

µεταναστευτικό και η ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας των δοµών φιλοξενίας 

προσφύγων που θα δηµιουργήσει. 

8. Τη συνδροµή της ΠΕ∆/ΑΜ-Θ στους ∆ήµους Καβάλας , Παγγαίου και ∆ράµας , µε την 
ανάληψη, από τα έσοδα της, της  δαπάνης καθαριότητας και απολύµανσης των χώρων 
φιλοξενίας των προσφύγων , το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στα 3.600€  για τις 
ανάγκες  ∆ήµου Καβάλας και στα 3.00,00€ τους ∆ήµου Παγγαίου και ∆ράµας, µε 
επιβάρυνση του Κ.Α. 00.6495.0001, προϋπολογισµού εξόδων της ΠΕ∆ ΑΜΘ  του 
τρέχοντος έτους .  
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί  το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆.Σ µετά από την συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του κ. 
Προέδρου, το γεγονός ότι υπάρχει η οικονοµική  δυνατότητα της ΠΕ∆/ΑΜ-Θ, βλέποντας 
και τις διατάξεις του Π.∆. 75/2011(ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις 
∆ήµων και Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας» 

 

Αποφασίζει  Οµόφωνα 

1. Τονίζει ότι παρά την διαπιστωµένη έλλειψη σχεδιασµού και συντονισµού από πλευράς 
Κεντρικού Κράτους στο προσφυγικό-µεταναστευτικό ζήτηµα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
µε τα πενιχρά µέσα και πόρους που διαθέτει ανταπεξήλθε στο µεγάλο βάρος και στις 
ευθύνες που σιωπηρά και τεχνηέντως της µεταβίβασε η Κυβέρνηση. 

2. Θεωρεί ότι οι ∆ήµοι, αν και αναρµόδιοι για τη δηµιουργία και λειτουργία Κέντρων 
φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών, σε συνθήκες απόλυτου αιφνιδιασµού, 
έλλειψης ενηµέρωσης και αδυναµίας επικοινωνίας µε τους αρµόδιους Υπουργούς, 
κινητοποίησαν άµεσα το ανθρώπινο δυναµικό και αξιοποίησαν τον µηχανολογικό 
εξοπλισµό τους ανταποκρινόµενοι στο ανθρωπιστικό καθήκον, ενώ ταυτόχρονα 
συνεργάστηκαν µε την Περιφέρεια ΑΜΘ, τους τοπικούς φορείς και τους εθελοντές, 
παράγοντας από κοινού αξιολογότατο έργο.  

3. Εκφράζει την αµέριστη συµπαράστασή του στους ∆ήµους Καβάλας, ∆ράµας και 
Παγγαίου που ανέλαβαν κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες την αντιµετώπιση του 
ζητήµατος στην περιφέρεια µας. Οι προαναφερθέντες ∆ήµοι επωµίσθηκαν 
δυσβάσταχτα οικονοµικά βάρη αφού κλήθηκαν αιφνιδιαστικά να αντιµετωπίσουν 
δαπάνες διαµόρφωσης, καθαριότητας και απολύµανσης χώρων, δαπάνες καθηµερινής 
σίτισης των προσφύγων κλπ χωρίς να έχει διασφαλιστεί η νοµική και οικονοµική 
κατοχύρωσή τους. 

4. Θεωρεί αυτονόητο ότι οι συγκεκριµένες δαπάνες θα πρέπει να καλυφθούν µε έκτακτες 
επιχορηγήσεις προς τους ∆ήµους, είτε από τον κρατικό προϋπολογισµό, είτε από 
έκτακτες επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον λόγω των έκτακτων 
αναγκών που έχουν διαµορφωθεί θα πρέπει να αναληφθούν νοµοθετικές πρωτοβουλίες 
για ρύθµιση των διαδικασιών διενέργειας προµηθειών, ανάθεσης εργασιών καθώς και 
για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. 

5. ∆ηλώνει την ουσιαστική αδυναµία πραγµατοποίησης οποιασδήποτε επιπλέον 
δαπάνης από τους ∆ήµους µετά την Τετάρτη 23-3-2016. Καλούνται τα 
αρµόδια Υπουργεία να αναλάβουν την ευθύνη και να µεριµνήσουν για την 
αντιµετώπιση των απαραίτητων διαδικασιών και δαπανών που αφορούν τη 
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λειτουργία των τριών προαναφερθέντων χώρων (σίτιση, καθαριότητα κλπ) 
από το πρωί της Πέµπτης 24-3-2016.  

6. Επισηµαίνει ιδιαίτερα ότι την Πέµπτη 31-3-2016 τα κτήρια (Εκθεσιακό 
Κέντρο Καβάλας και Κλειστό Γυµναστήριο Ελευθερούπολης) που διατέθηκαν 
για προσωρινή φιλοξενία προσφύγων, θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους 
(Επιµελητήριο Καβάλας και ∆ήµο Παγγαίου αντίστοιχα), µε δεδοµένη την 
αδυναµία περαιτέρω χρησιµοποίησής τους για τον σκοπό αυτό. 

7. Επιβεβαιώνει ότι οι ∆ήµοι της Περιφέρειας ΑΜΘ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις 
πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση του προσφυγικού- µεταναστευτικού και της 
συνακόλουθης ανθρωπιστικής κρίσης, σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς και τα 
∆ίκτυα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για παροχή κάθε είδους βοήθειας (συγκέντρωση 
τροφίµων, ρούχων, φαρµάκων κλπ). Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για την επιτυχή 
έκβαση των προσπαθειών µας είναι η εκπόνηση από το Κεντρικό Κράτος ενός 
στοιχειώδους σχεδίου και χρονοδιαγράµµατος ενεργειών για το προσφυγικό-
µεταναστευτικό και η ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας των δοµών φιλοξενίας 
προσφύγων που θα δηµιουργήσει. 

8. Τη  συνδροµή της ΠΕ∆/ΑΜ-Θ προς τους ∆ήµους Καβάλας , Παγγαίου  και ∆ράµας µε 

την ανάληψη του κόστους καθαριότητας και απολύµανσης των προσωρινών κέντρων 

φύλαξης προσφύγων, που είναι το Εκθεσιακό Κέντρο του Επιµελητηρίου Καβάλας στην 

Ν. Καρβάλη, το Γυµναστήριο της Ελευθερούπολης, και στο Κέντρο Προσωρινής 

κράτησης µεταναστών Παρανεστίου ∆ράµας. 

Το ποσό το οποίο θα  δαπανηθεί από πόρους της ΠΕ∆/ΑΜ-Θ θα ανέλθει στα ,3.600 € 

για τις ανάγκες  του προσωρινού  κέντρου φιλοξενίας του ∆ήµου Καβάλας και το ποσό 

των 3.000,00€ για ∆ήµους Παγγαίου, ∆ράµας, χωριστά για τον καθέναν.  Οι παραπάνω 

εργασίες θα υλοποιηθούν και θα πληρωθούν  από την ΠΕ∆/ΑΜ-Θ, σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα  για την  οικονοµική διοίκηση και διαχείριση αυτής, µετά τη σχετική απόφαση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕ∆/ΑΜ-Θ, κατά την προσεχή συνεδρίασή της , ως 

αρµόδιο όργανο ανάθεσης  εργασιών, προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και σε βάρος  

του Κ.Α. 00.6495.0001, προϋπολογισµού εξόδων της ΠΕ∆ ΑΜΘ  του τρέχοντος έτους. 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  18/2016 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΗΣ  ΠΕ∆ ΑΜ-Θ 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ               ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
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