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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Συζήτηση επί της αίτησης μ’ αρ. πρωτ. 29/5-6-2020 
αίτηση των Δ.Σ. Τοψή Μ., Χαραβόπουλου Χ., Παλταζίδου Ε. 
και Τσακίρη Ε. για κατεπείγουσα συνεδρίαση. 
 

   Αριθ. Συνεδρίασης :  8/2020  

Αριθ. Απόφασης :  11/2020  
 

Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η του μηνός 
Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ., 
συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση, το σώμα της Δημοτικής Κοινότητας του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  η οποία διεξήχθη 
βάσει της υπ’ αρ. 163/29-5-2020 εγκυκλίου, όπου αναφέρετε ότι σε περίπτωση 
της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται 
κεκλεισμένων των θυρών, επί των θεμάτων  που αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 
πρωτ. 31/15-6-2020  έγγραφη πρόσκληση της προέδρου κ. Μαρίας 
Αραμπατζίδου. 
  
Η πρόσκληση επιδόθηκε σε καθένα  μέλος της  σύμφωνα με τις διατάξεις του     
άρθρου 89 του Ν. 4555/2018. 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο έντεκα (11) τακτικών μελών 
βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) τακτικά μέλη,  δηλαδή: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  
 

1. Μαρία Αραμπατζίδου, Πρόεδρος της Δ. Κ. 

2. Ατματζίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος Δ.Κ 

3. Πολίτης Βασίλειος, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

4. Παλτατζίδου Ευτυχία, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

5. Τσαφαρίδης Παύλος, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

6. Βαρβέρης Απόστολος, τακτικό μέλος Δ.Κ.  

7. Τοψή Μαρία, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

8. Τσακίρη Ευγενία, τακτικό μέλος Δ.Κ.  

9. Χαραβόπουλος Χαρίλαος, τακτικό μέλος Δ.Κ 

 

 

1. Αλευράς Μάξιμος, τακτικό μέλος Δ.Κ.  

2. Ματσουκατίδης Αντώνιος, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

 

  
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η δημοτική υπάλληλος του Δήμου    
Ωραιοκάστρου κ. Κυριακή Τσουκαλά.   
Η Πρόεδρος πήρε το λόγο και είπε ότι υπάρχει απαρτία και αρχίζει η 
συνεδρίαση.  
 



Ενημέρωσε το σώμα ότι οι κ.κ. Μ. Αλευράς και Α. Ματσουκατίδης είναι 
δικαιολογημένοι απόντες γιατί έχουν στείλει  mail όπου για προσωπικούς 
λόγους δεν μπορούν να παραστούν στη συνεδρίαση. 
 
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Π. Τσακίρης. 
 
H Πρόεδρος απευθύνθηκε, αρχικά, στο σώμα και ζήτησε από τους 
συμβούλους να αποφανθούν για το κατεπείγον του θέματος πριν από την 
έναρξη της συζήτησης. Όλοι οι σύμβουλοι συμφώνησαν ομόφωνα στον 
έκτακτο χαρακτήρα του συμβουλίου. 
 
 Κατ' αρχάς, απαντώντας σε ένα συγκεκριμένο σκέλος της αίτησης που έχει 
αποσταλεί, οφείλω να επισημάνω πως η παρατήρηση ότι πρέπει να 
προστεθεί η φράση "λοιπά θέματα" στην πρόσκληση δεν είναι εφικτό να 
συμπεριληφθεί, διότι αυτή αφορά σε σύγκληση έκτακτου συμβουλίου. Από 
εκεί και πέρα, σχετικά με το θέμα της αίτησης, οφείλω να επισημάνω ότι ο 
χώρος όπου θα ξεκινήσει αυτή η ενέργεια της φιλοξενίας των ασυνόδευτων 
προσφυγόπουλων είναι ιδιωτικός. Δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του δήμου, 
οπότε και ο δήμος από την πλευρά του δεν μπορεί να δώσει κάποιες 
συγκεκριμένες απαντήσεις. Όταν έρθει η ώρα, οι αρμόδιοι θα απαντήσουν ως 
οφείλουν.      
 
Η πρόεδρος ανάγνωσε την αίτηση των τεσσάρων (4) συμβούλων όπως 
αναφέρεται παρακάτω: 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Με την μορφή του κατεπείγοντος πρέπει άμεσα να γίνει σύγκλιση τοπικού συμβουλίου για το 
θέμα των ανήλικων προσφύγων που πρόκειται να στεγαστούν σε ιδιόκτητη οικία στο 
Παλαιόκαστρο. 

Οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και όλης της κοινότητας είναι αναστατωμένοι και είναι ΧΡΕΟΣ 
μας να παρέμβουμε . 

Ζητάμε να βγεί πρόσκληση το συντομότερο δυνατό για ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συμβούλιο το οποίο θα 
μεταδοθεί live, η προέδρος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτο συμβούλιο εντός 24ώρου. 

Ζητάμε άμεση ενημέρωση για τον αριθμό των ατόμων, την ηλικία τους, κάθε λεπτομέρεια 
αναφορικά με την στέγαση και την σίτιση τους καθώς και πλήρη ενημέρωση για την επιστολή 
που έχει σταλεί από τους κατοίκους της περιοχής στον δήμαρχο. 

Πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα εξασφαλίσουμε σε αυτά τα 
παιδιά ένα ασφαλές χώρο το κατάλληλο προσωπικό την σωστή φύλαξη και σίτιση. 

Το γεγονός ότι η φιλοξενία θα γίνει σε ιδιόκτητο χώρο δεν μας απαλλάσσει απο τις παραπάνω 
ευθύνες τόσο προς αυτά τα παιδιά όσο και προς τους κατοίκους της περιοχής. 

Είναι ένα θέμα που δεν δέχεται οποιαδήποτε αναβολή. 

Τέλος κρίνουμε απαραίτητο σε κάθε πρόσκληση να υπάρχει η παράγραφος "ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ" 
για να μπορούμε να καταγράφουμε κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διάρκεια της συζήτησης 
εκτός ημερησίας. 



ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, στο να συγκαλέσει άμεσα 
συμβούλιο εντός των επόμενων 24 ωρών 

Τοψή Μαριά 

Χαραβόπουλος Χάρης 

Παλτατζίδου Ευτυχία 

Τσακίρη Ευγενία 

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Μ. Τοψή για να αναπτύξει το θέμα. 

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για το κατά πόσο αυτά τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στο 
Παλαιόκαστρο θα είναι σε ένα κτίριο, το οποίο θα έχει όλες τις προδιαγραφές, όπως αυτές 
καταγράφονται από τον νόμο. Πρόκειται για ξεκάθαρο ενδιαφέρον για την κτιριακή και 
λειτουργική επάρκεια του χώρου καθώς και της ψυχολογικής και πνευματικής υποστήριξης των 
παιδιών αυτών . Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να είχαμε στα χέρια μας και την επιστολή 
διαμαρτυρίας των 300 κατοίκων του Παλαιοκάστρου όπως ζητήθηκε, αλλά δυστυχώς  ήταν ένα 
αίτημα που ικανοποιήθηκε την επόμενη μέρα μετά από δέσμευση του δημάρχου. 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Α. Βαρβέρης και τοποθετήθηκε όπως 
αναγράφεται παρακάτω: 

Καλούμαστε να τοποθετηθούμε για ένα θέμα για το οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ακούσαμε για 
κάποιο κείμενο 300 κατοίκων το οποίο κυκλοφόρησε πολύ στα γρήγορα ,δεν ήρθε στο Τ.Σ., 
αλλά στο Δ.Σ. Δεν δημοσιεύτηκε πότε (γιατί άραγε;) και πρέπει εμείς να πάρουμε θέση με 
υποθέσεις. 
Από θέση αρχής πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι σε φαινόμενα ρατσισμού που πιθανόν 
βάζουν κάποιοι συμπολίτες μας, αυτό είναι το κυρίαρχο. 
Η υπόθεση είναι ιδιωτικού ενδιαφέροντος και δεν μπορούμε να ανατρέψουμε την ενοικίαση 
κάποιου χώρου από ιδιώτη. 
Σαφώς και μας ενδιαφέρουν οι όροι διαβίωσης αυτών των παιδιών και θα είμαστε δίπλα τους 
συμπαραστάτες και "γονείς" τους. Να μην επιτρέψουμε να γίνει ο δήμος μας παράδειγμα προς 
αποφυγήν για άλλη μια φορά  
Να σταθούμε εμπόδιο σε κάθε φαινόμενο ρατσισμού. 
Τα παιδάκια αυτά θα μάθουν ελληνικά και τα δικά μας ήθη και έθιμα, θα γίνουν πρεσβευτές της 
δικής μας κουλτούρας, να μην τους ματώσουμε άλλο την καρδούλα τους. 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Γ. Ατματζίδης και τοποθετήθηκε όπως 
αναγράφεται παρακάτω: 

Θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους συναδέλφους που έφεραν το θέμα στο κοινοτικό 
συμβούλιο και να τους πω ότι “ακροβατούν”, διότι πρέπει να ξεκαθαριστεί εκ των προτέρων 
ποιοι είναι οι στόχοι μας, δηλαδή ενδιαφερόμαστε εμείς σαν συμβούλιο αν αυτά τα ασυνόδευτα 
παιδιά θα σιτιστούν, θα εκπαιδευτούν, θα έχουν τον σωστό τρόπο διαβίωσης ή αν εμείς 
συμβάλλουμε με τον τρόπο μας σε πιθανή ποινική ενέργεια. Ο νόμος 4285/2014, 
αναθεωρούμενος από το 1979, είναι ξεκάθαρος. Προσέξτε, ακροβατούμε, είμαστε  εκλεγμένο 
τοπικό συμβούλιο και είχαμε παρόμοιες περιπτώσεις επί προηγούμενης διοίκησης τόσο 
στη Λητή, όταν ήθελαν να φέρουν από το ψυχιατρείο ένα παράρτημα εκεί, όσο και με το 5ο 
Δημοτικό το 2016. Τότε, εκτεθήκαμε παγκοσμίως. Ο νόμος επιβάλλει ποινή 3 έτη, 15.000 



πρόστιμο και καθαίρεση από αξίωμα. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Στην επιστολή και στην 
τοποθέτησή σας, αυτοαναιρείστε γιατί μιλάτε για ιδιωτική περιουσία. Οι αρμοδιότητές μας είναι 
περιορισμένες και μέχρι ως ένα σημείο, διότι κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε για υποκίνηση 
ρατσιστικής βίας. Δεν ξέρουμε τι λένε οι συμπατριώτες μας από το Παλαιόκαστρο και τι 
κείμενο υπέγραψαν. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση. Και εφόσον δεν το έχετε διαβάσει ούτε και 
εσείς, πώς θα πάρουμε θέση; Αν αποφασίσουμε ότι υποκινούμαστε από φιλανθρωπικά 
αισθήματα, τότε καλούμε τον υπεύθυνο της ΜΚΟ και του λέμε ότι θα προσφέρουμε κιόλας. Αν 
περάσουμε στο άλλο άκρο που περιβάλλεται από  το ρατσιστικό περιεχόμενο, τότε 
κινδυνεύουμε. Αν κάποια στιγμή, το 2016 αυτοβούλως ο εισαγγελέας κάλεσε για ρατσισμό τον 
προηγούμενο δήμαρχο και τώρα καλέσει κάποιον από εμάς τότε “το ταβάνι στα δικαστήρια 
είναι βαρύ”, εγώ προειδοποιώ.        

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η κα. Ε. Παλτατζίδου και τοποθετήθηκε όπως 
αναγράφεται παρακάτω: 

Το αίτημά μας για σύγκληση έκτακτου συμβουλίου, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν 
υποκρύπτει ρατσιστικές διαθέσεις απέναντι στα ανήλικα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα,  ηλικίας 
5-10 ετών περίπου, που πρόκειται να στεγαστούν και φιλοξενηθούν σε ακίνητο ιδιώτη στο 
Παλαιόκαστρο. 
Οι λόγοι που ζητήσαμε τη σύγκληση αυτού του συμβουλίου είναι: 
1. η παροχή πληροφοριών για τη μισθωτική σύμβαση μεταξύ του εκμισθωτή και της ΜΚΟ που 
ανέλαβε τη μέριμνα αυτών των παιδιών. 
2. η ενημέρωση των 300 πολιτών του Παλαιοκάστρου, οι οποίοι συνέταξαν και υπέγραψαν  
επιστολή διαμαρτυρίας προς την Περιφέρεια και το Δήμο Ωραιοκάστρου, το περιεχόμενο της 
οποίας δεν γνωρίζει το Συμβούλιό μας, ακόμα.  
3. Η πρόληψη και περιορισμός τυχόν εντάσεων από  μερίδα συμπολιτών μας που δυστυχώς 
υπάρχουν και  τρέφουν ρατσιστικά αισθήματα, καταστάσεις που έζησε η πόλη μας σε 
προηγούμενες παρόμοιες περιπτώσεις, συνοδευόμενες από εκδηλώσεις βίας.  
4. Το ενδιαφέρον μας για την ορθή λειτουργία της συγκεκριμένης δομής, προς όφελος των 
παιδιών, και 
5. Η βούληση όλων μας να βοηθήσουμε στην ένταξη αυτών των παιδιών στην κοινωνία μας, 
ώστε να νοιώσουν την ασφάλεια μιας «οικογένειας» και μάλιστα προσωπικά, προτείνω την 
ανάγκη να προάγουμε τον εθελοντισμό τόσο για την εκμάθηση της γλώσσας μας, όσο και για 
την προσφορά κυρίως ψυχολογικής συμπαράστασης. 
Πρέπει να προλάβουμε τις «κακές φωνές». Είμαστε εδώ για τα παιδιά. 
Τέλος προτείνω την κατάθεση ψηφίσματος που θα ανακοινωθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου μας. 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Χ. Χαραβόπουλος και τοποθετήθηκε όπως 
αναγράφεται παρακάτω: 

Επιθυμία μου είναι το τοπικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου σαν σώμα να δηλώσει αλληλεγγύη στα 
μικρά παιδάκια που πρόκειται να φιλοξενηθούν σε αυτή  αλλά και κατανόηση στην ανησυχία 
των πολιτών σε περίπτωση που οι ηλικίες των παιδιών δεν είναι αληθής αλλά πιο μεγάλες με 
κίνδυνο αναστάτωσης. Προτείνω η ΜΚΟ που ασχολείται με την δομή να παραστεί με 
εκπρόσωπο της στο επόμενο Δημοτικό συμβούλιο έτσι ώστε να δώσει τις απαραίτητες 
πληροφορίες στο Σώμα αλλά και στους πολίτες της περιοχής έτσι ώστε να διαλυθεί κάθε 
σύννεφο διχόνοιας και παραβατικής συμπεριφοράς. 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Β. Πολίτης και τοποθετήθηκε όπως 
αναγράφεται παρακάτω: 



Ενημέρωσα  τον κ. Παπακωνσταντίνου ως όφειλα για το έκτακτο συμβούλιο. Δεν μπορεί να 
παραβρεθεί γιατί δεν τον έχουμε καλέσει και ότι η συνεδρίαση είναι κεκλεισμένων των θυρών. 
Μου τόνισε ότι  η επιστολή των κατοίκων του Παλαιοκάστρου  δεν του έχει αποσταλεί, παρά 
έχει σταλεί  στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο, και στον εκπρόσωπο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος στην ΜΚΟ. Είναι έτοιμος να ενημερώσει το ΔΣ. Τόνισα ότι ο πατέρας των 
ασυνόδευτων παιδιών είναι ο εισαγγελέας ανηλίκων. Στην επόμενη τοποθέτηση μου 
ευχαρίστησα τον κύριο Δήμαρχο για την παρουσία του στο τοπικό συμβούλιο και ότι το 
Ωραιόκαστρο βγήκε πολύ δυνατό από αυτή τη συνεδρίαση και τον κάλεσα να παρευρίσκεται και 
σε άλλα τοπικά συμβούλια. Σε ότι αφορά το ψήφισμα μετά το θετικό κλίμα που επικράτησε στη 
σημερινή συνεδρίαση ήταν να ψηφιστεί στην σημερινή συνεδρίαση.  
 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Π. Τσαφαρίδης και τοποθετήθηκε όπως 
αναγράφεται παρακάτω: 

Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο θα λυθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ 
δεν αντιλαμβάνομαι και τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση επί του θέματος. Ο 
ιδιοκτήτης  του κτιρίου, ο κος Παπακωνσταντίνου, πήγε στον δήμαρχο και 
προτίθεται να δώσει εξηγήσεις στο Δ.Σ.  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δήμαρχο για να ενημερώσει το 
σώμα και τοποθετήθηκε όπως αναγράφεται παρακάτω: 

«Να ζητήσουμε μία επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει ακριβώς από τη Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση και όχι από τον ιδιοκτήτη ο οποίος απλά μισθώνει τον χώρο» 

«Πρόκειται για μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία 
πρέπει να έχει αυτή τη μορφή για τέτοιου είδους προγράμματα» 
«Θα γίνει επίσημη ενημέρωση του θέματος από τον αρχιμανδρίτη τον οποίο προΐσταται. Στη 
συγκεκριμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση υπάρχουν πολλοί Μητροπολίτες οι οποίοι 
συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εμένα προσωπικά μου δείχνει και μία ασφάλεια 
ως προς τη λειτουργία, από τη στιγμή που υπάρχει ένας τόσο ισχυρός θεσμός γύρω από αυτή τη 
πρωτοβουλία» 
«Τα παιδάκια θα είναι μικρά, από έξι έως δώδεκα ετών» 
«Είναι τόσο λεπτό το θέμα στο οποίο πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο «τι» θα 
πούμε, στο «πως» θα το πούμε και «πως» θα αντιδράσουμε» 
«Να επιδείξουμε πολιτισμό, σοβαρότητα και σεβασμό απέναντι σε ψυχούλες, οι οποίες είναι τόσο 
μικρές και ενδεχόμενα να έχουν και τη δική μας την ανάγκη» 
«Υπάρχει μια σειρά από ερωτήματα και προβληματισμούς που κατατέθηκαν στους οποίους εγώ 
δε μπορώ να σας απαντήσω. Μπορούμε όμως σαν συμβούλιο να ζητήσουμε αυτή του είδους 
ενημέρωση πριν προβείτε σε οποιοδήποτε ψήφισμα» 
«Ο εκπρόσωπος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης να έρθει να απαντήσει σε ερωτήματα» 
«Δυστυχώς αυτό το κενό που υπήρξε στην ενημέρωση ήταν λόγω πολύ ειδικών καταστάσεων που 
είχαμε όλοι. Και να μην έχουμε μομφές προς τον ιδιοκτήτη, προς την πολιτική ηγεσία, προς την 
ΜΚΟ, προς την Εκκλησία ή προς οποιανδήποτε άλλον». 
      



Το σώμα αφού άκουσε την Πρόεδρο και τις τοποθετήσεις τόσο της ιδίας αλλά 
και όλων των παρευρισκομένων μελών του Δ.Σ. και αφού ερώτησε επί της 
ομόφωνης απόφασης έκδοσης ψηφίσματος σ΄ όλα τα παρόντα μέλη και μετά 
από διαλογική συζήτηση,  
                   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
    

Την έκδοση ψηφίσματος το οποίο και θα διαβιβάσουν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες. 
 
Το ψήφισμα θα το συντάξουν οι τέσσερεις (4) αιτούντες. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11/2020 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε ως κατωτέρω.  
 
      Η πρόεδρος της                                    ΤΑ Μ Ε Λ Η  
  Δημοτικής   Κοινότητας 
 
 
  ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ 
  (Ακολουθούν Υπογραφές) 
 
          
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Από το πρωτότυπο που υπάρχει στο Αρχείο του Δήμου 
 
 
 


