
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 4/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 4/24.3.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Χριστιανού Αγγελική 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνος Ιωακείμ 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Κυριάκου  Ιφιγένεια 26   

13 Κανταράς Αναστάσιος    

14 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας  Γεώργιος 

2 Δέας Παύλος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Δημητριάδης Χρήστος 

5 Ζιούπου  Άννα 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Δ. Κωνσταντία, για 

την τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Γαλάτιστας Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος 

Κλαμούρης, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ορμύλιας Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Μεταμόρφωσης Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ριζών Χρήστος 

Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιόχωρας Νικόλαος Καμπούρης, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Κρήμνης Αθανάσιος Παπαρνάκης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαραθούσας 

Αλέξανδρος Βογιατζής, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βραστάμων Ιωακείμ Μελανδίνος & η 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη Φωτεινή Μπόλματη. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λιόντας Γεώργιος αποχώρησε στο 23
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης 
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Αριθμός θέματος : 12
ο 

 Αναζήτηση κατάλληλων χώρων για την κάλυψη έκτακτων 

αναγκών προσωρινής στέγασης προσφύγων 

Αριθμός Απόφασης : 103  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, μετά την εκφώνηση του 

12ου θέματος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος τόνισε τα εξής: 

«Όπως αντιλαμβάνεστε επεκτείνεται η δραστηριότητα της Κεντρικής Διοίκησης σε σχέση με 

την υποδοχή προσφύγων και αψευδής μάρτυρας αυτών είναι το από 16-3-2016 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο απευθύνεται στις Περιφέρειες και τους Δήμους και μας 

καλεί να υποδείξουμε περιοχές οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν για την υποδοχή 

προσφύγων. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς απ’ ότι 

φαίνεται κυρίως το τίμημα πληρώνει η Βόρεια Ελλάδα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

υπάρχει υποκειμενική εκτίμηση των προσφύγων ότι με ανοικτά σύνορα μπορούν να φύγουν 

από την Ελλάδα, την οποία κατ’ ουσίαν δεν την θεωρούν Ευρώπη και να διακινηθούν σε άλλες 

χώρες της Ευρώπης. Πρέπει να σας πω ότι αρκετό χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια 

γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τη πλευρά του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και 

της Νομαρχίας, της σημερινής Περιφέρειας και άλλων φορέων για να αναπτύξουμε όσο 

μπορούμε τον τουρισμό μας. Αναμένεται μεγάλη προσέλευση τουριστών στη Χαλκιδική, οι 

οποίοι προέρχονται από τη Ρωσία και τις Βαλκανικές χώρες. Παρά την ευαισθησία που μας 

διακρίνει για τους πρόσφυγες, θα πρέπει να σταθούμε με ιδιαίτερη προσοχή και έχει γιγαντωθεί 

από τους κατοίκους του Δήμου για την αποστολή τροφίμων προς τους πρόσφυγες αλλά 

κινδυνεύουμε αν έχουμε έλευση προσφύγων στην περιοχή της Χαλκιδικής να αρχίσουν ενόψει 

του καλοκαιριού ενδεχόμενες ακυρώσεις από κρατήσεις. Πρέπει να σας πω ότι οι 

προκαταβολές έχουν καταβληθεί από πέρυσι τον Ιούνιο για το 2016. Έχω τη γνώμη παρά την 

ευαισθησία που μα διακρίνει όλους σε σχέση με την αποδοχή από πρόσφυγες και δεδομένου, 

ότι δεν υπάρχουν στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο Δήμο μας, ειδικά κέντρα φιλοξενίας ή 

στρατόπεδα τα οποία ενδεχόμενα θα μπορούσαν να υποδεχθούν πρόσφυγες. 

Με τον ισχυρισμό αυτό, ότι πρόκειται για τουριστικό νομό, ο οποίος ενδεχόμενα με την πρώτη 

έλευση των προσφύγων, θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά και βλάβη, να είμαστε αρνητικοί. 

Είχα μια επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής τον κ. Γιάννη Γιώργου, ο οποίος 

με ενημέρωσε ότι έγινε μια συζήτηση σε επίπεδο Περιφέρειας για την περιοχή του ΒΙΟ.ΠΑ 

(Βιοτεχνικό Πάρκο) το οποίο είχαμε κάνει σαν Αναπτυξιακή Εταιρία. Είναι μια περιοχή η 

οποία έχει δομημένα οικόπεδα, απευθύνεται σε επιχειρηματίες και γίνεται μια προσπάθεια και 

από την Αναπτυξιακή Εταιρία για την εκποίηση των συγκεκριμένων οικοπέδων ώστε να 

εγκατασταθούν επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ήδη λειτουργούν τρεις 

επιχειρήσεις. Είναι μια περιοχή που βρίσκεται στα όρια του Ν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 

Δεν είναι κοντά στα οικιστικά σύνορα. Απέχει 5-7 χιλιόμετρα, όμως θεωρούμε ότι αυτά τα 

οικόπεδα είναι ιδιοκτησίας τη Αναπτυξιακής και όχι της Περιφέρειας ή του Δήμου. Δεν 

μπορούν τα οικόπεδα αυτά, τα οποία περιμένουν να αγοραστούν και να γίνουν επιχειρήσεις και 

να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να χρησιμοποιηθούν για τέτοιες δραστηριότητες, 

ενόψει κυρίως του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν κτίσματα παλιά ή έτοιμα τα οποία να μπορούν 

να υποδεχτούν τους πρόσφυγες διότι θα έχουμε την εικόνα στην περιοχή της Ειδομένης, η 

οποία προσβάλλει τον κάθε αναπτυγμένο και σύγχρονο άνθρωπο. 
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Υπάρχει η άποψη της Περιφέρειας ότι μπορούν να περιφραχθούν τα συγκεκριμένα εργοστάσια 

και να αναπτυχθεί στην υπόλοιπη έκταση η κατασκηνωτική δομή των προσφύγων ενόψει του 

γεγονότος ότι δεν υπάρχουν κτίσματα.  

Παρά την ευαισθησία που με διακρίνει είμαι κάθετα αντίθετος διότι αν ανοίξει το «μάτι» της 

Χαλκιδικής με τέτοιου είδους υποδοχές ενόψει του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν κτίσματα για 

να υποδεχθούν πρόσφυγες και παρουσιάσει η Χαλκιδική αυτή την εικόνα που βλέπουμε στην 

Ειδομένη νομίζω τα αποτελέσματα σε σχέση με τον τουρισμό μας θα είναι πολύ δυσάρεστα και 

θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και σε άλλα επαγγέλματα, τα 

οποία συνεργάζονται με τις τουριστικές επιχειρήσεις (ταβέρνες, κάμπινγκ κ.λ.π.). Είμαι 

πρόθυμος να ακούσω οποιαδήποτε άποψη. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι ο χώρος αυτός 

είναι ακάλυπτος, έχει ρεύμα, έχει βιολογικό καθαρισμό ο οποίος είχε γίνει για την ανάπτυξη 

των επιχειρήσεων και βέβαια έχει και ύδρευση. 

Αν μπούμε στη διαδικασία ενδεχόμενης έλευσης προσφύγων, να γίνουν οι κατάλληλες 

κτιριακές υποδομές, οι οποίες όμως δεν μπορούν να γίνουν άμεσα. Είχε γίνει μια προσπάθεια 

για την περιοχή των κατασκηνώσεων. Ήρθαμε σε επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο 

Εσωτερικών. Τονίσαμε ότι διαδοχικά σε τρεις χρονικές περιόδους εμείς υποδεχόμαστε 800 

παιδιά με ειδικές ανάγκες με τους συνοδούς τους απ’ όλη την Ελλάδα και συνεπώς δεν υπάρχει 

τέτοια δυνατότητα υποδοχής, καθώς θα πρέπει να βγουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και να 

μπουν ενδεχόμενα οι πρόσφυγες, κάτι που είναι παράλογο με δεδομένου ότι υπάρχει 

δυνατότητα χρηματοδοτική, να αναπτυχθούν τέτοιου είδους κέντρα υποδοχής σε άλλες 

περιοχές που έχουν κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να επισκευασθούν άμεσα. 

Για τους λόγους που προανέφερα κατ’ αρχήν να είμαστε αρνητικοί και να παρακολουθούμε το 

θέμα κατά τη χρονική εξέλιξη. 

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς και ανέφερε 

τα εξής: «Αν κατάλαβα καλά κ. Δήμαρχε απαντάτε στο αίτημα του Υφυπουργού κ. Μπαλάφα. 

Δεν απαντάτε στην απόφαση της Περιφέρειας. Είναι ένα ζήτημα που όχι μόνο απασχολεί το 

Δημοτικό Συμβούλιο, την τοπική κοινωνία αλλά όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για ένα πρόβλημα 

που δεν έχει συμβεί σε τέτοιο μέγεθος από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, προσφυγικές ροές.  

Απ’ τη δικιά μας πλευρά δεν αμφισβητούμε την πρόθεση και κανενός τη διάθεση, η 

αλληλεγγύη μας είναι δεδομένη. Εξάλλου έχουμε πάρει πρωτοβουλία. Έχουμε πάει με 

εθελοντές απ’ τα Μουδανιά, μερίδες στην Ειδομένη. Αυτή είναι η ανθρωπιστική πλευρά, η 

δεδομένη. Από κει και πέρα πάμε στη διαχείριση του προβλήματος και στο κεντρικό 

διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μας απασχόλησε πάρα πολύ το θέμα αυτό. Ζητήσαμε ως 

Α΄/θμια αυτοδιοίκηση, μέσα στο συντονιστικό όργανο στο οποίο ασχολείται μ’ αυτό το 

τεράστιο θέμα, να υπάρχει εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ, έτσι ώστε και την 

ευθύνη να αναλαμβάνει και τα ζητήματα από κοντά να τα αντιμετωπίζει. Δυστυχώς δεν έχει 

γίνει η θεσμοθετημένη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και βλέπω τώρα το έγγραφο του κ. Υφυπουργού. 

Καταλαβαίνω την αγωνία όλων ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η ροή. Μπαίνουν διάφορα 

ζητήματα. Κατ’ αρχήν προφανώς δεν είμαστε αρνητικοί στο να συμβάλλουμε  στο βαθμό που 

μας αναλογεί, στο βαθμό των δυνάμεών μας, του Δήμου Πολυγύρου, του πληθυσμού του, της 

οικονομικής του δυνατότητας. Δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική, όσον αφορά την πρόταση 

της Περιφέρειας ότι έχουμε μια απομονωμένη περιοχή, να τους πάμε εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως άνθρωποι. Αλλά βάζω προϋποθέσεις που πρέπει να 

υπάρχουν. Είναι η δυνατότητα της περιοχής να αντέξει συγκεκριμένο αριθμό, με βάση τις 

υποδομές που έχει, νοσοκομεία, κέντρα υγείας κ.λ.π. Αυτά θα πρέπει να καθοριστούν και γι’ 

αυτό είπα απ’ την αρχή ότι θα έπρεπε να υπάρχει συντονιστικός εκπρόσωπος της Αυτ/σης που 
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θα συμμετέχει και θα λύνει τέτοια προβλήματα σε κάθε περίπτωση, αν τεθεί το θέμα επίσημα 

από την Περιφέρεια, θα πρέπει πρώτα να ρωτηθούν τα Τοπικά Συμβούλια των Ζερβοχωρίων, 

εφόσον αφορά περιοχή τους. Αν αφορούσε άλλη ΔΕ 

Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος και τόνισε τα εξής: «Το θέμα του ΒΙΟ.ΠΑ. το ανέφερα 

παρεμπιπτόντως επί τη ευκαιρία συζητήσεως του εγγράφου του αρμόδιου Υφυπουργού. Άρα 

εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε στο έγγραφο και μάλιστα ήρθε και δεύτερο έγγραφο, 

διευκρινιστικό, το οποίο αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχουν κτίσματα, κέντρα φιλοξενίας κ.λ.π. 

Τέτοια κτίσματα εμείς δεν έχουμε π.χ. το στρατόπεδο στην περιοχή του Αγ. Μάμα, το οποίο 

είναι πεδίο βολής και δεν μπορούν να πάνε εκεί. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε στο έγγραφο αν 

έχουμε χώρους οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν και μάλιστα άμεσα με κέντρα φιλοξενίας 

για πρόσφυγες. Αν υπάρξει πρόβλημα τοπικού χαρακτήρα και πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί 

τότε θα κλιθούν και το Τοπικό Συμβούλιο και η Ένωση Ξενοδόχων. Το έγγραφο ζητάει να 

προτείνουμε χώρους υποδοχής προσφύγων. 

Τον λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάνου Ιωακείμ και ανέφερε τα εξής: «Εγώ έχω 

διαφορετική άποψη από τον Δήμαρχο που είπε κατ’ αρχάς να είμαστε αρνητικοί μ’ αυτά τα 

δεδομένα. Δεν θα ήθελα να βγει από δω μέσα η εντύπωση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο 

Πολυγύρου είναι αρνητικό στο να δεχτεί τέτοιους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Εγώ 

προτείνω κατ’ αρχήν να είμαστε θετικοί. Κατανοώ τους λόγους που είπε ο Δήμαρχος ότι 

είμαστε τουριστικός Νομός, λόγος που μπορούν να επικαλεστούν και άλλοι νομοί και όλα τα 

προβλήματα που υπάρχουν. Νομίζω ότι με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε και ο κ. 

Κανταράς πρέπει να είμαστε θετικοί κατ’ αρχάς και τον χώρο μπορούμε να τον βρούμε και αν 

υπάρξει πρόβλημα να βάλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για να είναι ο χώρος 

ανθρώπινος για τους ανθρώπους που θα διαβιώσουν εκεί αλλά και να μην δημιουργού 

προβλήματα στους γύρω χώρους. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα να είναι αρνητικός ο 

Δήμος σε κάτι τέτοιο. 

Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος και τόνισε τα εξής: «Δηλ. εσείς κύριε συνάδελφε λέτε να είμαστε 

κατ’ αρχήν θετικοί αλλά πρέπει παράλληλα να προτείνουμε χώρους. Πρέπει να πάει στην 

Ορμύλια, Γαλάτιστα, Μεταμόρφωση. Εφόσον αναγνωρίζετε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

προτείνουμε κατάλληλους χώρους, λέω παρά την ευαισθησία που μας διακρίνει πρέπει να 

πούμε την αλήθεια στο Υπουργείο. Ότι είναι τουριστικός νομός, ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι 

χώροι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι και οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 

Γιατί αν έρθουν και δούμε την εικόνα που υπάρχει στην Ειδομένη θα αλλάξετε όλοι άρδην 

άποψη. Δεν υπάρχει κατ’ αρχήν οργάνωση από την πλευρά της Κεντρικής Διοίκησης. Έχουν 

αφεθεί οι πρόσφυγες στο έλεος του Θεού, δουλεύουν με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, βλέπω 

στην Ειδομένη τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, οι οποίοι φύγανε με τους εκπροσώπους των ΜΚΟ 

γιατί κινδύνευε η ίδια η ζωή τους και κάθε μέρα που περνάει και λόγω του γεγονότος ότι δεν 

υπάρχει το κεντρικό κράτος ώστε να επιμεληθεί της όλης διαδικασίας λογχεύουν κίνδυνοι 

ακόμη και για αυτοπυρπολήσεις, για σωματικές βλάβες και ενδεχομένως να έχουμε θανάτους 

κ.λ.π. Τα λέω όλα αυτά γιατί ζούμε γεγονότα τα οποία μας θλίβουν και βεβαίως αγγίζουν και 

τη δικιά μας ευαισθησία αλλά από κει και πέρα πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι. 

Αν νομίζετε ότι υπάρχουν κατάλληλοι χώροι να τους υποδείξουμε. Εγώ δεν βρήκα στον Δήμο 

Πολυγύρου. Εκτός αν πούμε να έρθουν στις κατασκηνώσεις που έχουμε και να βγούνε τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες, κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Ούτε παλιά ξενοδοχεία υπάρχουν και 

ίσα ίσα προσπαθούν και οι ξενοδόχοι να κινήσουν τα ξενοδοχεία, γίνονται επαφές με το 

εξωτερικό ώστε να έχουμε έλευση τουριστών και εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι 
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δούλεψαν πέρυσι να ξαναδουλέψουν και φέτος και όσοι δεν υποβάλλουν αίτημα μέχρι το 

Γενάρη του 2016 όπως προβλέπεται από το νόμο, ότι υπόλοιπο υπάρχει να γίνουν εκ νέου 

προσλήψεις απ’ τα ξενοδοχεία. Αν χάσουμε και αυτές τις θέσεις εργασίας νομίζω ότι σαν 

περιοχή δεν είμαστε κάποια πλούσια περιοχή να επιβιώσουμε το καλοκαίρι. 

Τον λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, η οποία 

ανέφερε τα εξής: «Από ότι φαίνεται από την τελευταία συμφωνία της Κυβέρνησης θα υπάρξει 

ένας εγκλωβισμός προσφύγων στην Ελλάδα, ενός μεγάλου αριθμού και ταυτόχρονα φαίνεται 

ότι θα τους στείλουμε πίσω προς την πλευρά της Τουρκίας. Θα έχουμε εγκλωβισμένους 

ανθρώπους και ελάχιστους που θα φύγουν. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στους καταυλισμούς 

και κυρίως στην Ειδομένη είναι τραγική και το αναγνωρίζουμε όλοι. Το ζήτημα είναι ότι αυτή 

τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης και να 

μεταβούν με ασφάλεια στον τελικό τους προορισμό. Κατανοώ την αδυναμία μας σήμερα να 

υποδείξουμε χώρους. Κανένας ειλικρινά δεν θέλει να πάρει την ευθύνη να προτείνει κάτι και 

να έχει την αντίδραση της εκεί τοπικής κοινωνίας. Αυτό είναι πιστεύω που μας φοβίζει 

περισσότερο, να κάτσουμε να σκεφτούμε, αν υπάρχουν χώροι τελικά που να δεχτούν αυτούς 

τους ανθρώπους με τις κατάλληλες υποδομές. Επειδή δεν έχω ειλικρινά κάποια πρόταση, 

υπάρχουν κάποιες σκέψεις που έχω για σύντομη παραμονή αυτών των ανθρώπων. Γιατί η 

τοπική κοινωνία αυτό που έχει να παλέψει δεν είναι μόνο να τους φιλοξενήσει, είναι η σύντομη 

παραμονή τους, είναι να δώσεις μάχη να πάνε εκεί που θέλουνε, κάτι που δεν το κάνουμε.  

Πρέπει να καταδείξεις επίσης την αιτία που γεννάει την προσφυγιά, την οποία την έχουμε. 

Αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την προσφυγιά τους ξέρουμε. Άρα άμα μπεις σ’ ένα τέτοιο 

σκεπτικό, δίνοντας μάχες μαζί με τους δημότες σου σαν Δήμος, για μια τουλάχιστον 

προσωρινή διαμονή ώσπου να φτάσουν στον προορισμό τους μπορείς πιστεύω να βρεις και 

χώρους με ανθρώπινες συνθήκες. Δεν πιστεύω ότι ο Δήμος Πολυγύρου μπορεί να στεγάσει 

μεγάλο πληθυσμό προσφύγων αλλά να ελαφρύνει 200 ανθρώπους μπορεί και έχει τις 

δυνατότητες. Μ’ αυτό το σκεπτικό εγώ δεν είμαι αρνητική στο να υπάρξουν κάποιοι χώροι 

φιλοξενίας εδώ. Δεν γνωρίζω το νομικό πλαίσιο, όπως π.χ. τι γίνεται με το Πανεπιστήμιο του 

Ταξιάρχη; Υπάρχουν κάποιες κτιριακές υποδομές εκεί. Αν καθίσουμε και το ψάξουμε θα 

βρεθούν χώροι  για μικρό αριθμό με ανθρώπινες συνθήκες. Αρκεί να το θέλουμε και να 

βάζουμε πάντα τον όρο ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. 

Τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Θα 

συμφωνήσω με την κ. Χριστιανού. Παρόλα αυτά πρέπει να επισημάνουμε ότι πρέπει να 

ξεχωρίσουμε το προσφυγικό από το μεταναστευτικό. Στην Ελλάδα από επίσημα χείλη έχουν 

καταγραφεί από 77 χώρες μετανάστες. Να σταθούμε αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες, όλοι μαζί 

λέμε ναι. Αλλά με την ευκαιρία που βρήκαν και μπαίνουν στις βάρκες ανεξέλεγκτα ο κάθε 

ένας που θεωρεί τον εαυτό του κατατρεγμένο και να πάει σε μια χώρα χειρότερη απ’ αυτή που 

είναι το θεωρώ παράλογο. Θέλω να πιστεύω ότι λέμε ναι να σταθούμε αλληλέγγυοι στο 

προσφυγικό, σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη μεταναστευτική 

λαίλαπα, που ξεκινούν από τα πέρατα του κόσμου για να έρθουν στην Ευρώπη. 

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς, ο οποίος 

ανέφερε τα εξής: «Να συνοψίσω την άποψή μας, για να μην υπάρχει παρανόηση. Αυτοί οι 

άνθρωποι δεν έρχονται για την Ελλάδα. Πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτό είναι δεδομένο. 

Όσον αφορά τη πρόταση – απάντηση στον Υφυπουργό Εσωτερικών. Τίποτα δεν υπάρχει ως 

πρόταση χώρου αυτή τη στιγμή. Ούτε εμείς έχουμε να κάνουμε πρόταση χώρου αλλά εμείς 

βάζουμε μια άλλη λογική η οποία λέει ότι ο Δήμος Πολυγύρου δεν απαντάει αρνητικά αλλά 

προτείνει. Είμαστε μια περιφερειακή ενότητα πέντε (5) Δήμων με συγκεκριμένα πληθυσμιακά 
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και οικονομικά κριτήρια η Χαλκιδική και θέλουμε να τεθεί στο τραπέζι του συντονιστικού 

οργάνου με την ευθύνη της αυτοδιοίκησης που έχει το Υπουργείου Εσωτερικών και εκεί να 

δούμε που, αν και πόσο μπορούμε να αντέξουμε ανθρώπους για να ζήσουν και αυτοί, δεν 

ξέρουμε για πόσο θα είναι εδώ, ίσως και για πάντα, με αξιοπρέπεια ή να ενσωματωθούν στο 

κοινωνικό ή οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Θέλουμε μια άλλη βάση συζήτησης. 

Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος και τόνισε τα εξής: «Δηλ. απαντάμε αρνητικά κατ’ αρχήν απ’ 

την εύρεση χώρων. Αν ανοίξουμε αυτό το μέτωπο θα μπορούμε λεκτικά να συμπλεύσουμε μ’ 

αυτό που λέτε, όμως αν συμπλεύσουμε θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για το Υπουργείο για 

να ανοίξει το μέτωπο. Δεν υπάρχουν οι δομές, παρά ταύτα ο Δήμος είναι ανοικτός σε 

συνεργασία με το συντονιστικό όργανο και την ΚΕΔΕ, να δούμε εξειδικευμένα το θέμα.» 

Ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο Ξενοδόχων Χαλκιδικής, κ. Γρηγόρη Τάσιο, ο οποίος 

ανέφερε τα εξής: «Θα συμφωνήσω όσο και αν φαίνεται περίεργο με τον κ. Κανταρά, γιατί σε 

πολλά δε συμφωνώ μαζί του. Το είναι κατ’ αρχήν εθνικό, δεν είναι μόνο του Νομού και έχει 

μπει για τα καλά στα σπίτια μας. Πολύ δύσκολα θα φύγουν προς άλλες χώρες, αυτό για μας 

τουλάχιστον είναι δεδομένο, οπότε πάμε σε μια φιλοξενία μηνών ως και ετών. Αυτή είναι η 

δική μας εκτίμηση. Έχοντας και αυτό ως μια δεύτερη άποψη, σίγουρα θα πρέπει ως 

Περιφερειακή Ενότητα και ως Αυτοδιοίκηση α΄ & β΄ βαθμού, επιτέλους να συζητήσουμε σε 

μια σωστή βάση για ένα γενικότερο σχεδιασμό για το ζήτημα το οποίο φυσικά θα ισχύσει και 

με τις τοπικές κοινωνίες. 

Επίσης θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο, ότι αυτή τη στιγμή ζητείται από το Υπουργείο αν 

υπάρχουν δομές. Πολύ ξεκάθαρη ερώτηση κατά την άποψή μας και επίσης να βάλω και ένα 

άλλο ζήτημα. Αν είχαν ζητήσει τη βοήθειά μας το Δεκέμβριο, ειλικρινά και εμείς θα 

σκεφτόμασταν να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία 2 μηνών σε κάποιες δομές οι οποίες, όπως 

ξέρετε είναι κρατικές, όπως η κατασκήνωση η οποία ανήκει στο Υπουργείο Πρόνοιας, όπου αν 

θέλουν αν δεν κάνω λάθος πάνε χωρίς να μας ρωτήσουν. Δεν  θα ρωτήσουν κανέναν αν έρθει η 

ώρα να μοιραστούν οι 12.000-14.000. Άρα να μπούμε σε ένα σχεδιασμό για να δούμε ποια 

είναι η επόμενη μέρα. Αυτό είναι το κυρίαρχο και επίσης να επισημάνουμε και κάτι ακόμη. 

Αυτή τη στιγμή η Ύπατη Αρμοστία δίνει 37,00€/άτομο για ξενοδοχείο με πρωινό σε 2άστερο 

ξενοδοχείο στη χώρα. Θα πάρω προσωπικό παράδειγμα. Εμείς είμαστε 3άστερο ξενοδοχείο. 

Εγώ θα σας βάλω 40,00€/άτομο επί 150 ημέρες επί 400 άτομα που χωράει το ξενοδοχείο, 

βγάλτε το αποτέλεσμα. Με συμφέρει ή όχι; Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι 

έχουμε πάρει μια πορεία με το 50% του ΑΕΠ στη Χαλκιδική να είναι από τον Τουρισμό, το 

υπόλοιπο είναι από πρωτογενή και λίγο υπηρεσίες και αυτό πρέπει να προστατεύσουμε. Για να 

προστατευτεί αυτό πρέπει σίγουρα να κάνουμε ένα σχεδιασμό. Αρχικά συμφωνούμε ότι δεν 

υπάρχουν υποδομές. Δεν τέθηκε ζήτημα αν θέλουμε ή όχι και η Αντιπεριφέρεια είπε ότι 

υπάρχει μια πρόθεση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Χαλκιδικής, σε περίπτωση μια δυσκολίας, 

δηλ. τετελεσμένων γεγονότων, να προτείνει τον αντίστοιχο χώρο του Βιοτεχνικού Πάρκου στα 

Ζερβοχώρια. Άρα είναι πρόθεση, δεν έχει μπει σε κάποια διαδικασία. Γνωρίζετε πάρα πολύ 

καλά ότι σ’ αυτή τη λογική που κινούμαστε και η Πολιτεία δεν ρωτάει κανέναν, πρέπει πάση 

θυσία να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι για την εναλλακτική. Να υπάρχει εναλλακτική κ. 

Κανταρά, αλλά πρέπει άμεσα, χθες για θα μας «φορτώσουν». Όπως λέει και ο κ. Δήμαρχος και 

πιστεύω ότι έτσι θα κρίνει στο τέλος το Δ.Σ. δεν υπάρχουν υποδομές. Από κει και πέρα όταν 

θα έρθει η ώρα εμείς θα είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεπώς 

είναι ξεκάθαρη η πρότασή μας. Όλοι είμαστε αλληλέγγυοι. Σας έθεσε ένα ερώτημα πριν και 

θέλω ειλικρινά να καταλάβετε.» 
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Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς, ο οποίος 

ανέφερε τα εξής: «Οι δικές μας οι προϋποθέσεις που βάλαμε, ουσιαστικά απαντάμε στον 

κίνδυνο που έβαλε ο κ. Τάσιος, δηλ. ότι υπάρχει ιδιοκτησία του Υπουργείου Πρόνοιας κ.λ.π. 

άρα μπορούμε να δούμε αυτό μπροστά μας. Δεν θα μπούμε καθόλου στη συζήτηση και τα 

προβλήματα αυτά υπάρχουν.» 

Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος και τόνισε τα εξής: «Δεν υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές. Αν 

είναι να γίνουμε Ειδομένη αυτό είναι μονομερής ενέργεια από την πλευρά της Κεντρικής 

Διοίκησης, κάτι που το απευχόμαστε. Γιατί επαναλαμβάνω αν είναι να βλέπουμε τέτοιες 

εικόνες όπως στην Ειδομένη, θα δημιουργηθούν προβλήματα.» 

Ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Φυλαχτό, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

«Σας ακούω προσεχτικά τόση ώρα όλους. Είναι έντονος ο προβληματισμός, όχι μόνο εδώ αλλά 

γενικότερα. Θέλω να μεταφέρω αυτό που ρωτήσατε κ. Κανταρά. Ήδη η Τοπική Κοινωνία 

Ζερβοχωρίων είναι αρνητική, για τον εξής λόγο: οι προϋποθέσεις διαβίωσης αυτών των 

ανθρώπων δυστυχώς θα πάμε στα πρότυπα της Ειδομένης. Δεν θέλουμε τα Ζερβοχώρια, αν 

θέλετε το ΒΙΟ.ΠΑ., να γίνουν αποθήκες ψυχών. Η ουσία είναι άλλη. Για το λόγο αυτό  δεν 

μπορούμε να δεχτούμε πρόσφυγες. Αυτή είναι η άποψη των ανθρώπων εκεί, είναι ιδιαίτερα 

προβληματισμένοι, είναι αλληλέγγυοι και κάτι που πρέπει να ξέρετε και το Πλατανοχώρι και η 

Μαραθούσα είναι πρόσφυγες της Μ. Ασίας. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά την διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την μη ύπαρξη κατάλληλων χώρων και υποδομών στον ευρύτερο Δήμο 

Πολυγύρου για τη κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης 

προσφύγων για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας 

απόφασης. 

Στην εν λόγω απόφαση η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική 

Χριστιανού ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 103/2016 

 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 19-5-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 
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