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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6/2017 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 22α του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 

2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 6/16-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 

τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα µε 

τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 

Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

4

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν 

κανείς. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που 

κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

 

……………………………. 

………………. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

Έχοντας υπόψη 

Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 78 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και 

την παρ. 6 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης 

Μεταναστών, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» 

του Διοικητηρίου σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 22 Μαρτίου 2017, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

6

 

 

6Η    ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Κύριοι  συνάδελφοι  έχετε  λάβει  δυο  προσκλήσεις ,  μια  

η  οποία  ξεκινάει  στις  19:00΄η  ώρα  και  μια  στις  19:30΄  η  ώρα .   

 Θεωρήσαμε  σωστό  να  μην  σας  ταλαιπωρήσουμε  με  άλλη  μέρα ,  

την  ίδια  μέρα  να  κάνουμε  τα  δυο  αυτά  συμβούλιο ,  το  οποίο  το  ένα  

είναι  ειδικό  και  θα  σας  εξηγήσω  αμέσως .   Νομίζω  έχετε  πάρει  

αναλυτικά  και  με  λεπτομέρεια .   

 Είναι  λοιπόν  ειδική  συνεδρίαση  και  η  δεύτερη  είναι  η  τακτική .   

  Το  Συμβούλιο  Ένταξης  των  Μεταναστών ,  του  οποίου  η  

θητεία  έχει  λήξει  και  όπως  προβλέπεται  από  το  άρθρο  78 του  

Ν3582/2010 σε  κάθε  Δήμο  συγκροτείται  και  λειτουργεί  με  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Οι  εισηγητής  ο  κ .  Μερετούδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  γίνει  η  εισήγηση  και  μπορείτε  να  τοποθετηθείτε  και  να  προκύψουν  

και  ερωτήσεις ,  εάν  υπάρχουν .  Να  γίνει  εισήγηση  όμως  κ .  

Αναστασιάδη ,  να  ξεκινήσουμε  την  εισήγηση .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι  όπως  

είπε  και  ο  Πρόεδρος  το  Συμβούλιο  Ένταξης  Μεταναστών  είναι  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

7

υποχρέωση  του  Δήμου  βάσει  του  Καλλικράτη  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  

συγκροτείται  από  τον  Δήμο  Σερρών  και  ακολουθεί  την  θητεία  της  

Οικονομικής  Επιτροπής .  

 Είναι  η  τέταρτη  φορά  τώρα  που  θα  ορίσουμε  τα  μέλη  του .  

Πρόκειται  για  εισηγητικό  όργανο  προς  τον  Δήμο ,  το  οποίο  κάνει  

καταγραφή  και  διερεύνηση  των  προβλημάτων  των  μεταναστών  που  

ζουν  μόνιμα  στην  περιοχή  του  Δήμου  μας  και  την  ένταξή  τους  στην  

τοπική  κοινωνία .   

 Αποτελείται  από  πέντε  έως  ένδεκα  μέλη .  Αποφασίστηκε  στον  

Δήμο  Σερρών  να  είναι  επτά  τα  μέλη  του  Συμβουλίου  αυτού .  Ορίζονται  

δημοτικοί  σύμβουλο ,  εκπρόσωποι  φορέων  μεταναστών  ή  

παραρτημάτων  αυτών ,  οι  οποίοι  είναι  στην  περιοχή  του  Δήμου  και  

εκπρόσωποι  άλλων  κοινωνικών  φορέων .   

 Εάν  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;  Και  τα  μέλη  της  Επιτροπής  

ορίζονται  με  ειδική  συνεδρίαση ,  αυτή  που  κάνουμε  σήμερα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Νόμιζα  ότι  θα  τα  πει  ο  Πρόεδρος  αυτά .  Ως  μέλη  προτείνεται  ο  

υποφαινόμενος ,  ο  Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής  Μέριμνας .  Πρόεδρε  ποιον  

χρησιμοποιήσαμε  δεύτερο  σύμβουλο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Η  κυρία  Αγιαννίδου  ήταν  την  προηγούμενη  φορά ,  τώρα  δεν  θα  είναι .  

Θα  είναι  ο  κ .  Πρόεδρος  με  τα  αναπληρωματικά  μας .  Για  μένα  θα  είναι  
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ο  κ .  Δούκας  Γεώργιος  και  για  τον  Προέδρο  ο  κ .  Χράπας  Παντελής  και  

ένα  τρίτο  μέλος  από  την  αντιπολίτευση .  

 Θα  παρακαλούσα  από  την  αντιπολίτευση  να  ορίσουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Τέταρτο  μέλος  είναι  ο  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  των  Αρμενίων  

Αγκοπιάν ,  που  είναι  εκπροσωπούμενοι  από  τον  Ταμαζιάν  Αναχίτ .  Είναι  

ο  μόνος  Σύλλογος  Αρμενίων  που  εδρεύει  στον  Δήμο  μας .  δεν  υπάρχει  

άλλος .  Είναι  ο  κ .  Δουσδούκας  Γεώργιος  αναπληρωτής  προϊστάμενος  

του  τμήματος  Αστικής  Κατάστασης  και  Κοινωνικής  Ένταξης  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –Θράκης  αναπληρούμενος  

από  τον  Γιαννάκογλου  Γεώργιο ,  υπάλληλο  της  ίδιας  υπηρεσίας .    

 Έκτο  η  Μυλωνά  Δήμητρα ,  Διευθύντρια  της  Διεύθυνσης  

Κοινωνικής  Προστασίας  Υγείας  Παιδείας  και  Πολιτισμού  του  Δήμου  

Σερρών  αναπληρούμενη  από  την  κυρία  Καλίγκα  Μαρία  υπάλληλο  της  

ίδιας  υπηρεσίας .   

 Έβδομο  μέλος  η  κυρία  Εμμανουηλίδου  Καίτη ,  Πρόεδρος  του  

Ομίλου  UNESCO Παράρτημα  Σερρών ,  αναπληρούμενη  από  τον  

Δασκαλόπουλο  Πέτρο  μέλος  του  ίδιου  Ομίλου .   

 Αυτά  είναι  κύριε  Πρόεδρε .  Δεν  έχω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλούσα  προτού  προχωρήσουμε  στις  ερωτήσεις  από  την  

πλευρά  της  αντιπολίτευση  να  μας  δώσετε  ένα  μέλος  με  τον  

αναπληρωτή  του .  Τον  κ .  Γιαννακίδη  και  έναν  αναπληρωματικό ;  Ωραία .  

Να  προχωρήσουμε  στις  ερωτήσεις .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .   
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 Ωραία .  Κύριε  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   από  ότι  διάβασα  στην  ισχύουσα  

νομοθεσία ,  είναι  επτά  έως  ένδεκα  μέλη .  Για  ποιο  λόγο  επιλέξαμε  επτά  

μέλη ,  πρώτο  ερώτημα  και  όχι  ένδεκα ;   

 Δεύτερον ,  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  τι  δράσεις  ανέπτυξε  το  

προηγούμενου  διάστημα ;  Εάν  γνωρίζετε  να  μας  πείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  απαντήσετε ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Το  7μελές  συμβούλιο  αποφασίστηκε  γιατί  νομίζουμε  ότι  είναι  πιο  

ευέλικτο  και  γιατί  δεν  υπάρχουν  από  την  διερεύνηση  που  είχε  γίνει  

στην  αρχή  της  δημιουργίας  του  καινούργιου  μας  Δήμου ,  δεν  υπήρχαν  

σύλλογοι  άλλοι  μεταναστών  και  αυτό  αποφασίστηκε  για  να  είναι  πιο  

ευέλικτο  το  σχήμα .   

 Τώρα  όσο  ανέφερε  ο  κ .  Χρυσανθίδης  για  τις  δράσεις  που  έχουν  

αναπτυχθεί ,  δεν  αναπτυχθήκανε  κάποιες  δράσεις  γιατί  στον  Δήμο  μας  

δεν  υπήρχαν  μέχρι  σήμερα  μετανάστες  και  να  χρειαστεί  να  γίνει  

κάποια  δράση  ή  να  κάνουμε  κάποια  βοήθεια  προς  τους  μετανάστες  για  

να  μπορέσουν  να  ενταχθούν  ή  να  τους  διευκολύνουμε  σε  κάποιο  

πρόβλημα  που  θα  είχαν  με  υπηρεσίες  δημόσιες .   

 Αυτός  είναι  κυρίως  ο  λόγος  του  συμβουλίου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπου  χρειάστηκε  ο  Δήμος  με  τις  δυνατότητες  που  διαθέτει  βοήθησε .  

Και  στον  τομέα  της  Καθαριότητας  και  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  με  

οποιοδήποτε  άλλο  μέσο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Δήμος  το  γνωρίζουμε ,  λέω  το  συμβούλιο ,  

αυτό  το  συμβούλιο  γιατί  έχουμε  εδώ  και  ένα  χρόνο  μετανάστες  έχει  

αναπτύξει  κάτι  σαν  συμβούλιο ;  Όχι  σαν  Δήμος ,  σαν  Δήμος  το  

γνωρίζουμε .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δεν  χρειάστηκε  κ .  Χρυσανθίδη  και  είναι  για  μετανάστες  που  έχουν  

μόνιμη  παρουσία  στον  Δήμο  μας .  Οι  μετανάστες  που  έχουν  έρθει  τώρα  

είναι ,  διαχειρίζονται  από  άλλες  υπηρεσίες .  Δεν  έχουμε  κάποιο  λόγο  

σαν  συμβούλιο  με  την  ΜΚΟ  που  διαχειρίζεται  τους  μετανάστες  αυτούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  ξέρετε  ότι  η  Ασία  είναι  δισεκατομμύρια  και  εμείς  

είμαστε  μόνο  5 εκατομμύρια  οι  Έλληνες .  Βγάλτε  2 εκατομμύρια  

ΡΟΜΑ ,  βγάλτε  αυτούς  που  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  κ .  Αναστασιάδη ,  ερώτηση .  Στις  ερωτήσεις  είμαστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση .  Άφησέ  με  να  απαντήσω  σε  παρακαλώ .  Να  μου  απαντήσει .  Τι  

να  μου  απαντήσει ;  Ξέρετε  τι  πράγματα  θα  κάνουν ;  Ποια  είναι  αυτή  η  

Επιτροπή  που  έκρινε  ότι  πρέπει  να  γίνει  αυτό  το  συμβούλιο  εδώ  μέσα  

για  να  ορίσουμε  πως  θα  φερόμαστε  σε  αυτούς  τους  λαθρομετανάστες ;  

Ποια  είναι  αυτή  η  Επιτροπή  η  κρατική ;  Η  κρατική .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  είναι  ο  νόμος .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Είναι  νόμος  της  πολιτείας .  Είναι  ο  3852/2010 που  δημιούργησε  τον  

Καλλικράτη ,  την  συνεννόηση  των  Δήμων  και  αναφέρει  μέσα  ότι  πρέπει  

να  συσταθεί  αυτό  το  Συμβούλιο  Ένταξης  Μεταναστών  για  να  μπορεί  να  

εξυπηρετήσει  μόνιμους  μετανάστες  που  ζουν  στα  όρια  του  Δήμου  μας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Συμφωνώ  και  εγώ  μαζί  σας  αλλά  από  την  στιγμή  που  ζουν  μεταξύ  μας  

θα  πρέπει  να  τους  παρέχουμε… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ήρθαν  από  μόνοι  τους  κ .  Αντώνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .  Αφήστε  να  ολοκληρώσει  ο  

Αντιδήμαρχος ,  να  απαντήσει  λιγάκι .  Κύριε  Μερετούδη  τελειώσατε ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Τελείωσα  Πρόεδρε .  Δεν   είναι  δική  μας  είτε  του  Δήμου  το  δικαίωμα  

αυτό .  Είναι  υποχρέωσή  μας  να  το  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Βάσει  του  νόμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Έχουμε  άλλες  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κ .  

Γιαννακίδη .  Συγνώμη ,  μου  διέφυγε .   
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Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καταρχάς  πριν  θέσω  τα  ερωτήματα ,  τώρα  αυτά  που  ακούγονται  εδώ ,  

κατά  την  γνώμη  μου ,  είναι  ιδιαίτερα  λυπηρά .  Κύριε  Μερετούδη  από  

εσάς  δεν  το  περίμενα  να  συμφωνήσετε  με  τον  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ντρέπεσαι  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  ηρεμήστε .  Να  ακούσουμε  λίγο  τον  κ .  Γιαννακίδη .  Όπως  

σας  άκουσε  ακούστε  τον  και  εσείς  με  προσοχή .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  τον  διακόπτετε .  Παράκληση  

αφήστε  τον  να  ολοκληρώσει  τον  κ .  Γιαννακίδη .  Βοηθήστε  με  λίγο  σας  

παρακαλώ .  Κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Μερετούδη  γι '  αυτά  τα  πολιτικά  σχόλια  που  ακούστηκαν ,  τι  να  

πω ;  Δηλαδή  δεν  το  περίμενα .  Εν  πάση  περιπτώσει ,  δικαίωμά  σας  θα  

ήθελα  όμως  να  σημειώσετε  τα  ερωτήματα  γιατί  έχω  αρκετά .   

 Καταρχάς  θεωρώ  την  εισήγηση  ελλιπή  διότι  ενώ  μνημονεύετε  ο  

Κανονισμός  Λειτουργίας ,  η  απόφαση  μάλλον ,  σύμφωνα  με  τον  αριθμό  

325/2011, δεν  υπάρχει  μέσα  στην  εισήγηση  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας .  

Γιατί  αυτό ;   
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 Τον  Δεκέμβρη  του  ΄10 το  Υπουργείο  Εσωτερικών  έστειλε  στο  

πλαίσιο  του  Καλλικράτη  στους  δήμους  της  χώρας  ουσιαστικά  ένα  

σχέδιο  αυτού  του  Κανονισμού  Λειτουργίας .  Υποθέτουμε  ότι  αυτό  το  

σχέδιο  που  φέρνετε  σήμερα  συντάχθηκε  με  βάση  αυτές  τις  οδηγίες  του  

Υπουργείο  Εσωτερικών .  

 Εάν  είχατε  λοιπόν  μέσα  την  εισήγηση ,  θα  διαπίστωναν  όλοι  εδώ  

οι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  ότι  ενώ  εσείς  ορίζετε  τρία  μέλη  από  τον  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  είναι  όλοι  από  την  Δημοτική  Αρχή ,  ο  νόμος  

είναι  ξεκάθαρος  και  λέει  ότι  όταν  τα  μέλη  είναι  τρία  ή  τέσσερα ,  

υποχρεωτικά  κάποιος  είναι  από  την  αντιπολίτευση .   

 Εάν  λοιπόν  είχατε  μέσα  το  σχέδιο… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  μην  μιλάτε  κ .  Αναστασιάδη .  Σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε ,  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  αυτό  το  πράγμα ,  αυτό  το  παραμύθι  κάποια  στιγμή  πρέπει  να  

τελειώσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Κανένας  δεν  είναι  εδώ  μέσα  στο  απυρόβλητο .  Σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ ,  δεν  νομίζω  ότι  είναι  σωστό  αυτό  

που  κάνετε .  Μην  τον  διακόπτετε ,  σας  παρακαλώ .  Δεν  με  βοηθάτε  

καθόλου  όμως .  Σαν  παλαιότερο  περιμένω  από  εσάς  να  με  βοηθήσετε .  

Είναι  δύσκολο  το  έργο  που  έχω  αναλάβει ,  είναι  και  η  πρώτη  μέρα  μου ,  

βοηθήστε  με ,  σας  παρακαλώ .  Την  κατανόησή  σας  κύριοι  συνάδελφοι .   

 Κύριε  Γιαννακίδη  μπορείτε  να  συνεχίσετε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Οπότε ,  κ .  Μερετούδη ,  εάν  είχατε  μέσα  και  τον  Κανονισμό  Λειτουργίας  

Συμβουλίου  Ένταξης  Μεταναστών ,  θα  βλέπαμε  ξεκάθαρα  και  τους  

όρους  συγκρότησης  αυτού  του  συμβούλιου .   

 Κατά  την  γνώμη  μου ,  προσωπικό  σχόλιο ,  ότι  θα  έπρεπε  να  ήταν  

διευρυμένο ,  να  εξαντλήσουμε  τις  δυνατότητες  του  νόμου  στα  ένδεκα  

άτομα ,  οπότε  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  συμμετέχουν  και  από  τις  

υπόλοιπες  παρατάξεις ,  γιατί  τέτοιες  υποθέσεις ,  όπως  είναι  η  

διαχείριση  ουσιαστικά  του  μεταναστευτικού ,  θα  πρέπει  να  έχει  και  μια  

γενικότερη  αποδοχή  και  συναίνεση .   

 Γιατί  λοιπόν ,  αυτό  είναι  το  ερώτημά  μου ,  δεν  υπήρχε  εξ  αρχής  

μέσα  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας ;   

 Δεύτερο  ερώτημα .  Στην  εισήγηση  του  θέματος  ορίζονται  τρεις  

εκπρόσωποι  κοινωνικών  φορέων .  Ο  ένας  όντως  είναι  από  τον  

κοινωνικό  φορέα ,  από  την  UNESCO Σερρών .  Τα  άλλα  όμως  δυο  

πρόσωπα ,  ο  ένας  είναι  υπάλληλος  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  

Μακεδονίας  –Θράκης  και  η  άλλη  είναι  υπάλληλος  του  Δήμου  Σερρών .   

 Ρωτώ ,  αυτά  τα  δυο  πρόσωπα  εκπροσωπούν  κάποιους  κοινωνικούς  

φορείς ;  Ποιους  κοινωνικούς  φορείς  δηλαδή  εκπροσωπούν ;  Ποιους  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

15

κοινωνικούς  φορείς ;  Είναι  διοικητικοί  υπάλληλοι .  Πώς  εσείς  τους  

βαπτίσατε  τους  διοικητικούς  υπαλλήλους  εκπροσώπους  κοινωνικών  

φορέων ;   

 Θα  ήθελα  επίσης  να  ρωτήσω ,  με  ποια  διαδικασία  προέκυψαν ,  

εντός  εισαγωγικών ,  πολλών  εισαγωγικών  αυτοί  οι  κοινωνικοί  φορείς ;  

Πώς  αποφασίστηκε  αυτό ;  Έγινε  κάποια  κρούση ,  κάποια  δημοσίευση  

στα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης ;  Ήρθατε  σε  επαφή  με  άλλους  

Συλλόγους .  Ήρθατε ,  για  παράδειγμα ,  σε  επαφή  με  τον  Ιατρικό  Σύλλογο  

που  εμπλέκεται  άμεσα  στο  ζήτημα  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης ;  

Ήρθατε ,  μήπως ,  σε  επαφή  με  τον  Δικηγορικό  Σύλλογο ;  Μήπως  με  τον  

Σύλλογο  Εκπαιδευτικών ;  Έγινε  κάποια  τέτοια  διερεύνηση ;   

 Ποιος  αποφάσισε  ότι  θα  συμμετέχουν  αυτά  τα  συγκεκριμένα  

άτομα  και  μάλιστα  την  στιγμή  που  δεν  εκπροσωπούν  κανένα  κοινωνικό  

φορέα ;  Γιατί  εγώ  έτσι  όπως  το  αντιλαμβάνομαι  σήμερα  δεν  έχει  νόημα  

αυτή  η  Επιτροπή ,  αυτό  που  κάνουμε  τώρα .  Ουσιαστικά  ήρθε  ένα  

προσχέδιο  εδώ  έτοιμο  για  να  το  εγκρίνουμε  ή  όχι ,  ενώ  σήμερα  θα  

έπρεπε  αυτά  τα  πράγματα  να  συζητήσουμε .  Ποιοι  θα  συμμετάσχουν .  

 Και  μια  τελευταία  παρατήρηση ,  όσον  αφορά  τον  Σύλλογο ,  την  

Ένωση  Αρμενίων  που  δεν  έχουμε  κανένα  προσωπικό  θέμα  με  την  

συγκεκριμένη  Ένωση ,  ίσα  – ίσα  που  έχω  ενημερωθεί  ότι  η  κυρία  που  θα  

εκπροσωπήσει  αυτόν  τον  Σύλλογο  είναι  πολύ  αξιόλογη ,  αλλά  θα  

μπορούσε  να  αναρωτηθεί  κανείς ,  ποιος  ο  λόγος  συμμετοχής  αυτής  της  

Ένωσης  στο  εν  λόγω  συμβούλιο ,  την  στιγμή  που  Αρμένιοι  υπάρχουν  

εδώ  και  πολλά  χρόνια  στην  πόλη  των  Σερρών ,  έχουν  ενταχθεί  και  εν  

πάση  περιπτώσει ,  φαντάζομαι  ότι  το  πνεύμα  του  νομοθέτη  είναι  

εντελώς  διαφορετικό .  Αναφέρεται ,  προφανώς  στα  τελευταία  

μεταναστευτικά  κύματα .   
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 Γιατί  λοιπόν  δεν  αναζητήσαμε  άλλους  φορείς ,  άλλους  

εκπροσώπους  που  εμπλέκονται  πιο  άμεσα  με  το  πρόβλημα ;   

 Αυτά  είναι  τα  ερωτήματα  μου  κ .  Μερετούδη .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Πολύ  καλά  κ .  Γιαννακίδη  τα  λέτε  αλλά  τι  να  κάνουμε ;  Στον  Δήμο  μας  

δεν  υπάρχουν  μετανάστες .  Πρέπει  δηλαδή  να  φέρουμε  μετανάστες  ντε  

και  καλά ;  Δεν  υπήρχαν .  Δεν  υπάρχουν  άλλοι  Σύλλογοι .  Τον  μόνο  

Σύλλογο  που  βρήκαμε  και  δεν  έγινε  αυτό  σήμερα ,  αυτό  έγινε  από  το  

΄11 και  πριν  δυόμιση  χρόνια  πάλι  εδώ  ήσασταν  και  ξανά  έγινε  η  

σύσταση  αυτού  του  συμβούλιου  και  δεν  τέθηκαν  ούτε  ερωτήματα  ούτε  

τίποτα .  Τότε  ήταν  όλα  καλά  και  σήμερα  δεν  είναι  όλα  καλά ;   

 Δεν  είναι  η  πρώτη  φορά  που  γίνεται  η  σύσταση  αυτού  του  

συμβούλιου .  Είναι  η  τέταρτη  φορά  από  τότε  που  ξεκίνησε  ο  

Καλλικράτης .  Για  να  βάλουμε  έναν  κοινωνικό  φορέα  πρέπει  να  έχει  

δράσεις  που  να  έχουν  σχέση  με  μετανάστες .  Από  τις  υπηρεσίες  μας  που  

κάναμε  κάποιες  κρούσεις ,  ήταν  μόνο  η  UNESCO.  

 Είναι  αλήθεια  ότι  δεν  απευθυνθήκαμε  στον  Ιατρικό  Σύλλογο  

γιατί  ψάχνανε  για  οργανώσεις  που  ασχολούνται  με  μετανάστες .  Ίσως  

θα  μπορούσαμε  από  τον  Ιατρικό  Σύλλογο  να  βάζαμε  ένα  μέλος ,  γιατί  

όχι ;   

 Αυτά .  Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .  Δεν  έχει  γίνει  κάτι  παράξενο .  

Ήταν  αυτό  που  έγινε  και  άλλες  τρεις  φορές .  Δεν  είχε  ο  Δήμος  μας  

ιδιαίτερα  θέματα  μεταναστών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Αντιδήμαρχε ;   
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Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ναι ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  προσθέσω  και  εγώ .  Πολύ  σωστά  τα  είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Το  

θέμα  μας  σήμερα ,  κύριε  Γιαννακίδη  δεν  είναι  ο  Κανονισμό  

Λειτουργίας ,  το  θέμα  μας  είναι  η  συγκρότηση  συμβούλιου .  

Συγκροτούμε  το  συμβούλιο  … 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  είπα  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  είπες ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  δεν  χρειάζεται  να   είναι .  Δεν  χρειάζεται .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιος  το  είπε  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λάθος  κάνετε .  Δεν  χρειάζεται ,  δεν  χρειάζεται  να  είναι .  Λοιπόν ,  το  

θέμα  είναι  συγκεκριμένο ,  Συγκρότηση  του  συμβουλίου  Ένταξης  

Μεταναστών .  Δεν  χρειάζεται ,  όχι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τον  Κανονισμό  Λειτουργίας  όμως  τον  παραβιάζετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .  Δεν  χρειαζόταν  σήμερα  ο  Κανονισμός  του  συμβουλίου .  Νομίζω  

ότι  πέρασε  κυρία  Αγιαννίδου  παλαιότερα  ο  Κανονισμό  Λειτουργίας  

αυτού  του  συμβουλίου ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  παρακαλέσω ,  κύριε  Γιαννακίδη ,  να  ολοκληρώσει  ο  κ .  

Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ηρεμήσετε  για  να  σας  απαντήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  αυτός  ο  εκνευρισμός ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  δεν  αποφασίζουμε  σήμερα ;  Την  συγκρότηση  του  συμβουλίου  

Ένταξης  Μεταναστών .  Πόσα  μέλη  θα  είναι  από  την  Δημοτική  Αρχή  και  

πόσα  από  την  αντιπολίτευση .  Είπατε  ότι  δεν  βάλαμε  από  την  

αντιπολίτευση .  Μας  πως ,  προτείνουμε  ένα  μέλος  από  την  

αντιπολίτευση .  Λοιπόν ,  και  μάλιστα  θα  είστε  εσείς .  Τι  μου  λέτε  από  

την  αντιπολίτευση  δεν  υπάρχει ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γιαννακίδη  επικαλεστήκατε  πριν  πέντε  λεπτά… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  δεν  εισηγούμαστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  βοήθειά  μου .  Θα  σας  παρακαλούσα  όμως  να  αφήσετε  τον  Δήμαρχο  

να  ολοκληρώσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  αυτό  δεν  εισηγούμαστε  τώρα ;  Να  είστε  μέλος  του  

συμβουλίου .  Έχετε  αντίθετη  άποψη  γι '  αυτό ;  Δεν  θέλετε  να  είστε ;  

Διαφωνείτε  δηλαδή  σε  αυτό  που  προτείνουμε ;  Προτείνουμε  δυο  μέλη  

από  την  Δημοτική  Αρχή  και  ένα  μέλος  από  την  αντιπολίτευση  και  είστε  

εσείς .   

 Όσον  αφορά  το  να  διευρυνθεί ,  να  είστε  ένδεκα  μέλη ,  δεν  έχουμε  

κανένα  μα  κανένα  λόγο  να  πούμε  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  μην  διευρυνθεί .  Λοιπόν  στην  πορεία ,  ας  έρθουν  να  δούμε  με  το  

καλό ,  να  δούμε  πως  θα  λειτουργήσει  αυτό  το  συμβούλιο  και  στην  

πορεία  μπορούμε  να  το  διευρύνουμε .  Δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα .  

Ανά  πάσα  στιγμή  μπορούμε  να  το  διευρύνουμε .  Δε  είναι  δύσκολο  

δηλαδή  αυτό .   

 Όσον  αφορά  τους  φορείς ,  ο  νόμος  λέει ,  καταρχήν  εδώ  δεν  

εδρεύουν  φορείς  μεταναστών   άλλο  φορείς  πλην  του  Συλλόγου  

Αρμενίων .  Μόνο  αυτός  ο  Σύλλογος  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παράκληση  τα  κινητά  σας  απενεργοποιήστε  τα .  Κάπου  μεταφέρεται  ο  

θόρυβος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  επίσης ,  ο  νόμος  λέει  και  εκπρόσωποι  κοινωνικών  φορέων  που  

αναπτύσσουν  δράση  εντός  του  Δήμου .  Μα  είναι  δυνατόν  να  μην  μπει  η  

Κοινωνική  Μέριμνα  του  Δήμου ;  Είναι  δυνατόν ;  Βάλαμε  την  UNESCO; 

Διαφωνείτε  και  στην  UNESCO; Όταν  κάνουμε  την  διεύρυνση  

μεθαύριο ,  γιατί  όχι  να  βάλουμε  και  άλλους .  Δεν  έχουμε  καμία  

αντίρρηση .  Τώρα  είναι  αυτό  θέμα  δηλαδή  για  να  διαφωνούμε ;  

 Αυτά  ήθελα  να  πω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  σε  τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Ραμπότας  και  ο  

κ .  Χράπας ,  εάν  χρειαστεί .  Ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης .   

 Ωραία ,  ξεκινάμε  από  τον  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  ήθελα  να  πάρω  τον  λόγο  γιατί  θεωρώ  και  εγώ  ότι  δεν  είναι  τόσο  

σημαντικό  να  μιλάμε  τόση  ώρα ,  όμως  παίρνω  αφορμή  από  αυτό  που  

είπε  ο  κ .  Μερετούδης  ότι  αυτό  γινόταν  εδώ  και  τρία  και  τέσσερις  

φορές  κάναμε  αυτό  το  συμβούλιο .  Όμως  τα  δεδομένα  σήμερα  είναι  

διαφορετικά .  Φαντάζομαι  όλοι  το  γνωρίζουμε  αυτά .  Δεν  είχαμε  αυτά  

τα  κύματα ,  πολύ  πιθανόν  να  είναι  και  άλλα .   

 Άρα  ο  ρόλος  αυτής  της  Επιτροπής  είναι  διαφορετικός  και  πιο  

ουσιαστικός .  Μέχρι  τώρα  οι  ήδη  υπάρχοντες  μετανάστες  είχαν  

ενσωματωθεί  στην  κοινωνία  την  ελληνική  και  των  Σερρών  κατ’  

επέκταση .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Μιλάμε  για  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο  μεταξύ  σας  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε  με  την  σειρά  σας  να  τοποθετηθείτε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  ένας  όρος  ο  οποίος  δυστυχώς ,  ειρηνεύεται  από  τον  καθένα  όπως  

νομίζει ,  αλλά  λέω  το  εξής ,  είναι  τελείως  διαφορετικός  και  ρωτάω  έτσι  

ρητορικά  τον  κ .  Δήμαρχο ,  πότε  κάναμε  σύσκεψη  για  το  θέμα  των  

μεταναστών  παλαιότερα ;  Δεν  είχαμε  κάνει  ποτέ .  Αυτή  την  φορά  όμως ,  

κύριε  Δήμαρχε  θα  ομολογήσετε  ότι  έχουμε  κάνει  δυο ,  τρεις  συσκέψεις .  

Έτσι  δεν  είναι ;   

 Άρα  είναι  πολύ  διαφορετικά  τα  δεδομένα  και  δεν  μπορεί  να  

επικαλείται  ο  κ .  Μερετούδης  και  να  λέει  ότι  ήταν  από  το  ΄11 έτσι .  Τι  

σημαίνει  αυτό; Είχαμε κάποιο πρόβλημα το ΄11; Ούτε κατά διάνοια 

μπορούσαμε  να  φανταστούμε  ότι  θα  είχε  γεμίσει  η  Ελλάδα  μετανάστες  

και  εάν  γίνει  κάτι  με  Τουρκία ,  με  Ερντογάν  μπορεί  να  είναι  ακόμα  

χειρότερα  τα  πράγματα .   

 Άρα  δηλαδή ,  η  ουσία  για  να  καταλήξω ,  είναι  ότι  θα  έπρεπε  να  

πιο  φειδώ  να  γίνει ,  με  πιο  σοβαρότητα  να  γίνει  αυτή  η  Επιτροπή  και  να  

είναι  ίσως  και  κάποιοι  φορείς  πέραν  αυτών  που  μπήκαν .  Εγώ  δε  έχω  
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αντίρρηση  να  είναι  και  η  Κοινωνική  Μέριμνα  και  τα  λοιπά ,  αλλά  καλά  

είναι  να  είναι  κάποιοι  από  τους  συλλόγους  που  μπορούν  να  

ασχοληθούν  σοβαρά  με  το  θέμα  που  έχει  μια  πολυπλοκότητα .  

Πολλαπλές  διαστάσεις .  

 Ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά ,  κύριε  Δήμαρχε  ότι  ενδεχομένως  θα  

έχουμε  και  άλλες  αφίξεις ,  διασπορά  στην  πόλη .  Είναι  πολύ  πιθανό .  

Είναι  πάρα  πολύ  πιθανό .  Γι '  αυτό  νομίζω  η  αντιμετώπιση  πρέπει  να  

είναι  τελείως  διαφορετική  από  ότι  παλαιότερα .   Δεν  μας  ένοιαζε  

παλαιά .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ο  αριθμός  είναι  συγκοινωνούντα  δοχεία .  Ανάλογα  θα  έρθουν  από  

αλλού ,  θα  φύγουν  κάποιοι  σε  ξενοδοχεία ,  κάποιοι  θα  μείνουν  μέσα  

στην  πόλη  και  τα  λοιπά .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  αυτό  ήθελα  να  πως  ότι  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Παράκληση  από  τους  συναδέλφους  κάντε  λιγάκι  ησυχία ,  σας  

παρακαλώ .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Επειδή  τα  λεγόμενά  μου  αλλοιώθηκαν  και  δεν  υπάρχει  λόγος ,  

επισήμανα  ότι  δεν  υπάρχει  μέσα  έγκριση  για  ουσιαστικούς  λόγους .  Η  

έγκριση  του  Κανονισμού ,  ο  Κανονισμό  Λειτουργίας  του  Συμβουλίου  

Ένταξης  Μεταναστών .   

 Επαναλαμβάνω  ότι  εάν  υπήρχε  μέσα  θα  έβλεπαν  εκεί  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  ότι  προβλέπεται  και  ένας  από  την  αντιπολίτευση .  
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Μισό  λεπτό .  Ναι ,  μπαίνει  αλλά  πως  προκύπτει  τελικά  άτομα  από  την  

αντιπολίτευση ;  Γιατί  προηγήθηκε  και  ενημέρωσα  τον  κ .  Μερετούδη  ότι  

αυτό  που  πάνε  να  περάσετε  ουσιαστικά  έχει  πρόβλημα ,  έχει  πρόβλημα  

νομιμότητας .  Το  οποίο  όμως  χρειάστηκε  εγώ  να  μπω  σε  μια  διαδικασία  

να  το  ψάξω .  Γιατί ;  Δεν  πρέπει  εμείς  να  έχουμε  όλα  τα  στοιχεία  στην  

διάθεσή  μας ;  Δεν  πρέπει  να  τα  γνωρίζουμε  Δήμαρχε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  να  μην  είναι  μέσα  όμως  ο  Κανονισμό  Λειτουργίας ;  Αυτό  ρώτησα .  

Εντάξει ,  δεν  είναι  το  θέμα  αυτό .   

 Δεύτερον .  Είπατε  Δήμαρχε  ότι  θα  διευρυνθεί .  Γιατί  θα ;  Γιατί  να ;  

Στο  μέλλον .  Γιατί  πριν  έρθει  η  σημερινή  μέρα  δεν  φροντίσατε  να  

δημοσιοποιήσετε  το  θέμα ,  δεν  απευθυνθήκατε  σε  κοινωνικούς  φορείς ;  

Για  ποιο  λόγο  δηλαδή  δεν  το  κάνατε ;   

 Τους  μόνους  που  βρήκατε  ήταν  οι  διοικητικοί  υπάλληλοι ;  Αυτό  

ρωτήσαμε .  Γιατί  είναι  κάτι  που  πρέπει  να  γίνει ;  Θα  γίνει  στο  μέλλον  

και  εάν  γίνει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήσατε  τον  λόγο  κ .  Φωτιάδη ;  Παρακαλώ  να  είστε  σύντομος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  σύντομος .  Κύριοι  συνάδελφος  επί  της  διαδικασίας  κύριε  

Πρόεδρε ,   ζητώ  τον  λόγο ,  στο  αρμόδιο  άρθρο  78 του  Καλλικράτη  

έχουμε  Συμβούλιο  Ένταξης  Μεταναστών .  Θυμίζω  στους  συναδέλφους  

και  στις  συναδέλφισσες  ότι  ο  νόμος  ψηφίστηκε  το  ΄10. Πρόσφυγες  τότε  

δεν  είχαμε .   
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 Θεωρώ  ότι  σε  αυτή  την  συζήτηση  κάνουμε  μια  σύγχυση  τους  

μετανάστες  με  τους  πρόσφυγες .  Σαφέστατα  είναι  μπερδεμένος  ο  

πληθυσμός  και  σαφέστατα  όταν  συζητούμε  εννοούμε  τους  πρόσφυγες ,  

διότι  με  βάση  το  άρθρο  που  διαβάζω  εμείς  τέτοιους  μετανάστες  έχουμε  

μόνο  αλβανικής  καταγωγής ,  οι  οποίοι  είναι  επί  της  ουσίας  ενταγμένοι .   

 Μέχρι  πρότινος  είχαμε  καταγραφή ,  έχουμε  αρμόδια  υπηρεσία ,  

δουλεύει  ο  κ .  Ραμπότας ,  πολύ  καλά  γνωρίζει  το  όλο  θέμα ,  είναι  

καταγεγραμμένη  και  τα  λοιπά .  

 Τώρα  έχουμε  ένα  νέο  θέμα ,  να  μην  το  πω  πρόβλημα .  Σε  αυτή  την  

αναζήτηση  που  κάνουμε  εδώ  θα  πρέπει  να  προσθέσουμε ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  δεν  προβλέπεται  από  τον  Καλλικράτη ,  γιατί  μας  πρόλαβαν  τα  

γεγονότα  και  πρόσφυγες .   

 Εάν  λοιπόν  έχουμε  τους  πρόσφυγες  ως  αντικείμενο  επί  της  

ουσίας ,  θα  έλεγα  να  το  διευρύνουμε ,  κύριε  Δήμαρχε  και  να  βάλουμε  

και  άλλους  φορείς  σε  μια  λογική  να  υπάρχει  συμμετοχή  της  κοινωνίας ,  

διότι  φαίνεται  ότι  το  πρόβλημα  θα  ενταθεί .   

 Αυτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ… έχει  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  υπάρχει  μια  σύγχυση  πάνω  στο  θέμα  

σχετικά  με  το  Συμβούλιο  Μεταναστών .  Το  Συμβούλιο  Μεταναστών  

αφορά  τους  μετανάστες ,  τους  οικονομικούς  μετανάστες  οι  οποίοι  

εισέρχονται  και  καταγράφονται  νόμιμα  στην  χώρα .  Νόμιμα  στην  χώρα  

σημαίνει  ότι  παίρνουν  και  εκδίδεται  σε  αυτούς  άδεια  παραμονής  

συγκεκριμένης  χρονικής  διάρκειας  για  τους  ίδιους ,  για  την  οικογένειά  
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τους  και  απασχολούνται  σε  όλο  των  ειδών  τις  εργασίες  της  κοινωνικής  

ζωής  του  τόπου  και  ειδικά  και  του  Δήμου  Σερρών .   

 Εδώ  έχουμε  πάρα  πολλούς  οικονομικούς  μετανάστες  που  

απασχολούνται  στις  γεωκτηνοτροφικές  εργασίες .  Άρα  σε  αυτό  το  θέμα  

πάνω  υπάρχει  συγκεκριμένη  νομοθεσία  που  λέει  ποιον  τρόπο  

εισέρχονται ,  πώς  καταγράφονται  και  πως  εκδίδονται  άδειες  

παραμονής .   

 Άρα  σε  αυτό  το  κομμάτι  έρχεται  ο  νομοθέτης  και  λέει  στον  Δήμο  

Συμβούλιο  Μεταναστών .  Και  φυσικά  προβλέπει  και  κοινωνικούς  

φορείς ,  γιατί  οι  άνθρωποι  κινούμε  μέσα  στον  κοινωνικό  ιστό  του  κάθε  

Δήμο  και  ο  κάθε  δήμος  έχει  τις  ιδιαιτερότητες  του .  

 Προσωπική  άποψη  θα  εκφράσω  ότι  η  εκπροσώπηση  τους  

UNESCO προσωπικά  δεν  θα  την  δεχθώ ,  θα  δεχθώ  όμως  τους  φορείς ,  

όπως  είναι  οι  Δικηγορικός  Σύλλογος ,  ο  οποίος  έχει  έμμεση  σχέση  με  

νομοθετικά  ζητήματα  που   έχουν  να  κάνουν  για  την  νόμιμη  παραμονή  

τους ,  όπως  επίσης  ο  Ιατρικός  Σύλλογος  που  έχει  σχέση  με  τις  ιατρικές  

εξετάσεις  και  αφορά  διακρατικές  συμφωνίες  για  το  πώς  καλύπτονται  

ιατρικά  αυτοί  και  οι  οικογένειές  τους ,  άρα  σε  αυτό  το  κομμάτι  θα  

ήθελα  να  πω  ότι  αφορά  περισσότερο  τους  μετανάστες  τους  

οικονομικούς ,  οι  οποίοι  έχουν  νόμιμη  παραμονή  στην  χώρα  και  όχι  με  

τους  πρόσφυγες  που  ασκείται  μια  άλλη  πολιτική  και  υπάρχει  μια  άλλη  

νομοθεσία  πάνω  στο  θέμα  αυτό .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παράκληση  όμως  όχι  με  αυτόν  τον  τρόπο ,  δεν  νομίζω  ότι  είναι  πρέπων .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιοριστείτε ,  σας  παρακαλώ  και  όχι  τέτοιους  χαρακτηρισμούς  κ .  

Αναστασιάδη .  Περιοριστείτε  σας  παρακαλώ  στο  θέμα ,  για  μετανάστες  

συζητάμε  κ .  Αναστασιάδη .  Περιοριστείτε  σας  παρακαλώ  στο  θέμα .  

Προχωρήστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  διάλογο  κ .  Αναστασιάδη .  Γιατί  αυτό  συμβαίνει  τώρα  

σήμερα  δεν  μπορώ  να  το  καταλάβω .  Κύριε  Αναστασιάδη  μπορείτε  να  

προχωρήσετε  σας  παρακαλώ ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θα  παρακαλέσω  τους  αξιότιμους  δημοτικούς  συμβούλους  να  μην  

ψηφίσουν  αυτό  το  πράγμα ,  γιατί  όσοι  το  ψηφίσουν  καταστρέφουν  την  

ελληνική  νεολαία ,  την  διαλύετε  Οι  νεογέννητοι  Έλληνες  θα  σας  

καταριούνται  όλους  για  πάντα .   γι '  αυτό  που  κάνετε  

 Είναι  ντροπή ,  κύριε  Αγγελίδη  που  είστε  Δήμαρχος  των  Σερραίων  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .  Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Από  ότι  αντιλαμβάνομαι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σε  κάποιους  δεν  άρεσε  η  

πρόταση  του  κ .  Αντιδημάρχου .  Εάν  βάζαμε  τον  Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων  

θα  μας  λέγατε  ότι  γιατί  δεν  βάλαμε  τον  Σύλλογο  της  Β /θμιας  
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Εκπαίδευσης  των  εκπαιδευτικών .  Σας  βάζουμε  μέσα  στα  συμβούλια  να  

είστε  σαν  μέλη  του  Συμβουλίου  Ένταξης  Μεταναστών ,  θέλετε  μέσα  

στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  να  βάλετε  και  κάποιους  φίλους  σας  που  δεν  

τους  έχουμε  εμείς ;  Γιατί  δεν  μας  το  είπατε  από  πριν  να  τους  βάλουμε  

να  τελειώσει  το  θέμα ;   

 Φτάσαμε  σήμερα  στο  δια  ταύτα ,  σας  ανακοινώνουμε  ποια  είναι  

τα  προτιμόμενα  μέλη  και  πάλι  γκρινιάζετε .   Φέρνουμε  εισήγηση  για  

επτά  μέλη  και  ζητάτε  ένδεκα .  Εάν  τα  κάνουμε  ένδεκα  κάποιος  θα  

ζητήσει  οκτώ .  Έλεος  παιδιά .  Αυτή  είναι  η  πρόταση  της  Δημοτικής  

Αρχής  και  σχολιάζετε  τα  πάντα .   

 Κάποιοι  προσπαθούν  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

φορτώσουν  την  απόφαση  της  κυβέρνησης ,  του  κράτους  μας ,  όποιο  και  

να  είναι  αυτό ,  σεβαστή  είναι ,  δημοκρατία  έχουμε ,  σαν  υπαίτιο  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  εάν  ψηφίσουμε  ναι  ή  όχι  θα  σβήσει  ο  ελληνισμός .  

 Μα  εμείς  είμαστε  οι  αρμόδιοι  να  πούμε  θέλουμε  ή  δεν  θέλουμε ;  

Εδώ  υπάρχει  κυβέρνηση ,  υπάρχει  Υπουργείο  Εξωτερικών ,  υπάρχουν  

οργανωμένες  υπηρεσίες  που  έχουν  αποφασίσει .  Η  παγκόσμια  κοινότητα  

αποφάσισε  να  μείνουν  σε  κάποιες  χώρες .  Μια  από  αυτές  είναι  και  η  

Ελλάδα .  Έχει  καμία  ευθύνη  ο  Δήμαρχος  ή  αυτό  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ;   

 Εμείς  οφείλουμε  να  κάνουμε  μια  Επιτροπή  Ένταξης  Μεταναστών  

και  αυτή  ψηφίζουμε  σήμερα .  Προτείνω  η  εισήγηση  του  Αντιδημάρχου  

ως  έχει  να  ψηφιστεί  από  όλα  τα  μέλη .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποιος  από  τους  συναδέλφους  που  θέλει  να  δευτερολογήσει ;  

Ο  κ .  Μηλίδης .  Ο  κ .  Γιαννακίδης .  Κάποιος  άλλος  από  τους  
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συναδέλφους ;  Ορίστε ,  έχετε  τον  λόγο  κ .  Μηλίδη .  Και  ο  κ .  

Αναστασιάδης  Αντώνης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   θεωρώ  ότι  με  την  κουβέντα  που  έγινε  πιστεύω  ότι  

διαμορφώθηκε  μια  άποψη  και  η  άποψη  είναι  να  το  αποσύρουμε  το  

θέμα ,  να  προτείνουμε  και  δυο ,  τρεις  άλλους  φορείς  και  όχι  τα  

φιλαράκια  που  λέει  ο  κ .  Χράπας .  Για  ποια  φιλαράκια  μιλάμε ;  Τέλος  

πάντων .  Αυτό  που  λέει  ο  κ .  Χράπας  το  θεωρώ ,  τι  να  πω ;  Απαράδεκτο .  

Για  ποια  φιλαράκια  μιλάμε ;  Μιλάμε  για  την  διεύρυνση ,  εάν  μπορεί  να  

γίνει  διεύρυνση   και  πρέπει  να  γίνει  προς  δυο ,  τρεις  φορείς .   

 Θα  το  ψηφίσουμε  κανονικά ,  ώστε  εγώ  δεν  θα  ήθελα  να  βγουν  

κάποιοι ,  Σύλλογοι  που  έχουν  άμεση  σχέση  με  το  θέμα .  Δεν  μιλάμε  να  

καλέσουμε  τον  Σύλλογο  δεν  ξέρω  ποιον .  Αυτοί  που  έχουν  άμεση  

σχέση .  Δεν  θα  ήθελα  να  βγουν  και  να  πουν  ότι  καλά ,  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  των  Σερρών  για  το  θέμα  αυτό  προσφύγων ,  μεταναστών ,  

όπως  θέλετε  πείτε ,  δεν  κάλεσε  τους  αρμόδιους  φορείς  να  συμμετέχουν .  

Δεν  θα  ήθελα  να  το  ακούσω  αυτό .  Και  μιλάμε  για  αρμόδιους ,  δεν  

μιλάω  εγώ  να  καλέσουμε  δεν  ξέρω  εγώ ,  τον  Σύλλογο  τάδε .  

Συγκεκριμένα .  Και  Εκπαιδευτικός  Σύλλογος  βεβαίως .  Τον  Σύλλογο  

των  Εκπαιδευτικών  είναι  πολύ  σημαντικός ,  γιατί  σε  λίγο  θα  κληθούν  

τα  παιδιά  να  ενταχθούν  στα  σχολεία .  Έτσι  δεν  είναι  κύριε  Πρόεδρε ;  Θα  

γίνει  αυτό ,  είναι  σίγουρο .  Εντάξει  και  ο  Δικηγορικός .   

 Γι '  αυτό  λέω  αφού  δεν  το  προετοιμάσαμε  σωστά ,  κατά  την  γνώμη  

μου ,  δεν  το  είδατε  έτσι  με  πιο ,  δεν  είδατε  την  πιο  μεγάλη  εικόνα ,  

μπορούμε  να  το  περιμένουμε .  Δεν  είναι  τίποτα .   
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Να  ζητήσουμε  να  μας  δώσει  ο  τάδε  Σύλλογος  και  ο  τάδε  από  ένα  μέλος  

που  ενδιαφέρεται ,  να  ενδιαφέρεται  για  το  αντικείμενο .  Νομίζω  ότι  

είναι  πιο  σωστή  η  λύση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συμφωνώ  απόλυτα  με  τον  κ .  Μηλίδη .  Ακριβώς  αυτά  ήθελα  να  πω  και  

εγώ .  Επίσης ,  συμφωνώ ,  κ .  Χράπα  πραγματικά  δεν  κατάλαβα  σε  ποιον  

απευθυνόταν  αυτά  τα  δεικτικά  σχόλια ,  φιλαράκια  σας .  Δεν  μιλάμε  για  

φιλαράκια ,  μιλάμε  για  κάποιους  φορείς  που  έχουμε  άμεση  εμπλοκή .   

 Θα  επαναλάβω  πολύ  σύντομα ,  συμφωνώ  με  τον  κ .  Μηλίδη  το  

θέμα  να  επανέλθει ,  να  γίνει  μια  κρούση  πρώτα  και  συγκεκριμένα ,  εάν  

θέλετε ,  μπορούμε  να  το  συμφωνήσουμε .  Προτείνω  ο  Ιατρικός  

Σύλλογος ,  ο   Δικηγορικός  Σύλλογος  και  Σύλλογος  Εκπαιδευτικών  να  

γίνει  μια  κρούση  σε  αυτούς  τους  Συλλόγους ,  να  διευρυνθεί  το  

συμβουλίου  και  να  ξανά  έρθει  να  το  ψηφίσουμε  χωρίς  να  χρειαστεί  να  

γίνει  και  κάποια  σχετική  συζήτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .  Ανοίξτε  το  μικρόφωνο  σας  

παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  κύριε  Πρόεδρε ,   και  δημοτικοί  σύμβουλοι  οι  Ασιάτες  είναι  

δισεκατομμύρια  και  εμείς  είμαστε  μόνο  5 εκατομμύρια  Έλληνες ,  θα  

διαπράξουμε ,  εάν  ψηφίσουμε  αυτό  το  θέμα ,  συνειδητά  εγκλήματα  κατά  

της  ελληνικής  νεολαίας  και  των  αγέννητων  Ελλήνων ,  οι  οποίοι  θα  σας  

καταριούνται  για  πάντα  όλους  εσάς  που  θα  ψηφίσετε  τέτοιο  θέμα .  
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 Αυτά  μόνο  έχω  να  πω ,  γιατί  οι  Ασιάτες ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  

δισεκατομμύρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Δήμαρχος  θα  κλείσει .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  αυτό  που  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  είναι ,  από  ορισμένους  

δημοτικούς  συμβούλους  πώς  οι  δικές  μας  οι  απόψεις  είναι  απαράδεκτες  

και  οι  δικές  σας  οι  απόψεις  είναι  πάντα  σωστές ;  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  μιλήσαμε  για  φιλαράκια  κ .  Χράπα .   Δεν  μιλήσαμε  για  φιλαράκια ,  

για  ποια  φιλαράκια  μιλάτε ;  Για  το  σύνολο  των  εκπαιδευτικών ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  η  πρώτη  σας  μέρα ,  πρέπει  να  διαφυλάξετε  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτιμώ  ότι  δεν  σέβεστε  καθόλου  την  πρώτη  μέρα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  ποια  φιλαράκια  μιλάει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μας  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Και  εσείς  γιατί  απαντάτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  απευθύνθηκε  σε  σας .  Γιατί  το  πήρατε  για  σας ;   

 Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Αφορά  εσάς  αυτός ;  Σας  θίγει  αυτό ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εάν  θέλετε  να  τα  πάμε  καλά…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  προχωρήστε  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Μηλίδη  σας  

παρακαλώ .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ο  κ .  Δήμαρχος  μειδιά  γιατί  αντιλαμβάνεται  τι  ακριβώς  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  με  εκπλήσσει  αυτή  η  συμπεριφορά  σας .  Δεν  περίμενα  να  

συμπεριφέρεστε  έτσι .  Σεβαστείτε  όμως  και  τον  χώρο  και  την  

διαδικασία .  Βεβαίως  και  την  διαδικασία .  Σας  παρακαλώ  πολύ ,  δεν  

σέβεστε  την  διαδικασία .  Δεν  ζητήσατε  τον  λόγο ,  σας  παρακαλώ  πολύ ,  

δεν  απευθύνθηκε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  σε  σας  ούτε  έριξε  μομφή  σε  σας .  

Αδικαιολόγητα  λοιπόν  φωνάζετε  χωρίς  να  ζητήσετε  τον  λόγο  μάλιστα .  

Ούτε  προσωπικό  υπάρχει .  

 Κύριε  Χράπα  θα  σας  παρακαλούσα  να  προχωρήσετε  σας  

παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  εγώ  σας  παρακαλώ .  Εγώ  σας  παρακαλώ .  Μα  δεν  βλέπω  

τον  λόγο  γιατί  εκνευρίζεστε .  Εκπλήσσομαι ,  ειλικρινά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  περιμένετε  λιγάκι  να  ολοκληρωθεί ,  θα  μου  εξηγήσετε  ποιος  είναι  ο  

λόγος  που  ζητάτε  και  θα  το  δούμε  το  θέμα .  

 Ορίστε  κ .  Χράπα ,  σας  παρακαλώ  προχωρήστε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν  μπορεί  οι  απόψεις  της  Δημοτικής  Αρχής  να  είναι  απαράδεκτες  και  

μονίμως  μερίδα  της  αντιπολίτευσης  να  είναι  οι  σωστότερες  και  να  το  

κάνουν  και  σημαία  και  να  το  πιστεύουν  και  οι  ίδιοι .  Με  το  πες ,  πες  

μπορεί  να  το  πιστέψουν  κιόλας .  Που  ξέρεις ,  μπορεί  να  συμβεί  και  

αυτό .  

 Τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Αναστασιάδη ,  κύριε  Μηλίδη  πείτε  μου  σύντομα  σε  ένα  

λεπτό  ποιο  είναι  το  πρόβλημα  και  ποιο  είναι  το  προσωπικό  που  έχετε ;  

Και  ποιο  είναι  το  πρόβλημά  σας  επί  της  διαδικασίας ,  γιατί  την  

διαδικασία  νομίζω  εσείς  δεν  την  τηρήσατε .  Δεν  έχει  κανένα  πρόβλημα  

η  διαδικασία .  Εσείς  ξεφύγατε  από  την  διαδικασία  επιτρέψτε  μου  να  

πω .   

 Σας  ακούω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ,  θα  μου  επιτρέψετε  όμως  να  κάνω  κάποιες  παρατηρήσεις .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  με  να  σας  πω .  Επειδή  δεν  σέβεστε  την  πρώτη  μέρα  μου  εδώ ,  

είμαι  αναγκασμένος  να  κάνω  κάποιες  παρατηρήσεις .  Θα  σέβεστε  τον  
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Πρόεδρο ,  θα  σέβεστε  την  διαδικασία .  Θα  με  ακούτε  και  θα  ζητάτε  τον  

λόγο .  την  ξέρετε  πολύ  καλύτερα  από  εμένα  την  διαδικασία .  Σας  

παρακαλώ  λοιπόν ,  έχετε  τον  λόγο .  Δεν  θα  τον  παίρνετε  αυθαίρετα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ακούστε  κ .  Αραμπατζή  είμαι  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  22 χρόνια ,  

δεν  θα  μου  διδάξετε  πώς  θα  φέρομαι  στα  Δημοτικά  Συμβούλια .  Μέχρι  

τώρα  νομίζω  και  στα  Νομαρχιακά  δεν  έχω  δώσει  τέτοια  δείγματα ,  μην  

με  προκαλείτε ,  μην  με  προκαλείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  με  προκαλείτε  εσείς .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σέβομαι  ότι  είναι  πρώτη  μέρα  που  είστε  εδώ ,  το  σέβομαι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  το  βλέπω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  δεν  είπα  ότι  ξέρετε  ότι  κάνει  η  Δημοτική  Αρχή  είναι  στραβό  ή  

αυτό .  Μια  σύνθεση  κάνουμε  και  νομίζω  ο  κ .  Δήμαρχος  με  βλέπει  και  

αντιλαμβάνεται  τι  λέω .  Ότι  μια  σύνθεση  και  εγώ  και  οι  άλλες  

παρατάξεις .  Δεν  είπαμε  τίποτα  διαφορετικό .  Και  ότι  κάνει  η  Δημοτική  

Αρχή  είναι  κακό ,  εκείνο ,  αυτό  και  θέλετε  να  βάλετε  τα  φιλαράκια  σας .   

 Σας  παρακαλώ  να  διευκρινιστεί ,  ποια  είναι  τα  φιλαράκια  μας ;  Ο  

Πρόεδρος  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  ή  ο  Δικηγορικός  Σύλλογος ;  Ο  

Ιατρικός  Σύλλογος ;  Ποια  είναι  τα  φιλαράκια  μας ;  Τι  είναι  αυτά  τα  

δεικτικά  που  χρησιμοποιεί  ο  κ .  Χράπας ;  Γιατί  είπαμε  εμείς  ότι ,  ότι  

κάνει  η  δημοτική  συμπολίτευση  ο  Δήμαρχος  είναι  κακό ;  Δεν  είπαμε  ότι  

είναι  κακό .  Είπαμε  ότι  είναι  προτιμότερο  να  είναι  διευρυμένο .  Έτσι  το  
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αντιλαμβάνεται ;  Εάν  έτσι  το  αντιλαμβάνεται  λυπάμαι  πάρα  πολύ .  

Λυπάμαι  πάρα  πολύ .   

 Και  θα  πρέπει  και  εσείς ,  εάν  έχετε  τέτοιου  είδους  συμπεριφορές ,  

να  τις  ανακαλείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Ευχαριστώ  για  τις  υποδείξεις .  Σεβόμενος  την  παρουσία  σας  

επί  πολλά  χρόνια  αλλά  ξέρετε  κάτι ;  Δεν  είστε  μοναδικός  ούτε  θα  

μονοπωλήσετε  ότι  είστε  πολλά  χρόνια .  Και  οι  πιο  νέοι  έχουν  

δικαιώματα  και  γνωρίζουν  από  λειτουργία .  Από  εσάς  περιμένουμε  

λοιπόν  να  μας  βοηθήσετε  ή  να  μας  υποδείξετε  κάτι  καλύτερο .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

 Δίνω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συζητάμε  τόση  ώρα  ένα  θέμα  για  το  οποίο  συμφωνούμε  όλοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  όλοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .  Σχεδόν  όλοι .  Πλην  ενός .  Διαφωνεί  κανένας  ότι  πρέπει  να  

πάρουμε  απόφαση  για  την  συγκρότηση  του  Συμβούλιου  Ένταξης  

Μεταναστών ;  Είμαστε  υποχρεωμένοι  από  τον  νόμο .  Είμαστε  

υποχρεωμένοι ,  άρα  δεν  διαφωνούμε  ως  προς  το  να  πάρουμε  απόφαση  

συγκρότησης  του  Συμβουλίου  Ένταξης  Μεταναστών .  

 Αυτή  την  απόφαση  την  πήραμε  και  πριν  από  δυόμιση  χρόνια  και  

την  παίρνουν  σε  όλη  την  Ελλάδα  όλα  τα  Δημοτικά  Συμβούλια .  Ένα  

αυτό .  Στο  οποίο  συμφωνούμε .   

 Δεύτερο .  Συμφωνούμε  να  υπάρχει  μέρος  από  την  αντιπολίτευση .  

Αποδεχθήκαμε  την  πρότασή  σας .  Δηλαδή  γιατί  ξανά  θέτετε  θέμα ;  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

35

Συμφωνούμε ,  άρα  για  ποιο  λόγο  να  γίνεται  συζήτηση  για  το  μέλος  της  

αντιπολίτευση  αφού  προτείνουμε  να  υπάρχει ;  Συμφωνούμε  και  σε  

αυτό .   

 Επίσης ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υποχρεωτικό .  Μα  είπαμε  όχι ;  Θα  είχατε  δίκαιο  εάν  λέγαμε  όχι .  

Λοιπόν ,  συμφωνούμε .  Άρα  για  ποιο  λόγο  να  γίνεται  τόσος  ντόρος  για  

τόση  ώρα  και  μας  βλέπουν  πραγματικά  οι  πολίτες  και  απογοητεύονται  

από  το  επίπεδο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Για  ένα  θέμα  που  μπορεί  

να  κλείσει  μέσα  σε  ένα  λεπτό .  Πάμε  στην  διεύρυνση .   

 Συγκροτούμε  αυτή  την  στιγμή  ένα  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  ένα  

Συμβούλιο  όπως  το  είχαμε  συγκροτήσει  πριν  από  δυόμιση  χρόνια .  

Βεβαίως  είμαστε  υπέρ  της  διεύρυνσης .  Δεν  έχουμε  καμία  αντίρρηση ,  

όμως  την  διεύρυνση  να  την  κάνουμε  με  σωστό  τρόπο .   

 Θα  σας  πω  τι  εννοώ .  Παίρνουμε  τώρα  απόφαση  για  το  7μελές ,  

γιατί  μέχρι  τώρα  ακούστηκαν ,  προτάθηκαν  από  εσάς  τους  ίδιους  τόσοι  

φορείς  που  ξεπερνάνε  τον  αριθμό  των  11,  εάν  τους  προσθέσουμε  

αυτούς .   

 Σας  λέω  εγώ ,  ας  πούμε  τώρα  παίρνουμε  βιαστικά  μια   απόφαση  

και  λέμε  ο  Δικηγορικός  Σύλλογος ,  ο  Ιατρικός  Σύλλογος  και  τα  λοιπά ,  

θα  έρθουν  κάποιοι  άλλοι  φορείς ,  μπορεί  να  έρθει  ο  Εμπορικός  

Σύλλογος ,  μπορεί  να  έρθει  το  Επιμελητήριο ,  δεν  ξέρω ,  μπορεί  να  

έρθουν  άλλοι  και  να  πουν  ότι  γιατί  εμάς  μας  βγάλατε  απέξω ;   

 Άρα  συγκροτούμε  αυτό  το  συμβούλιο  τώρα  και  μεθαύριο  κάνουμε  

μια  διαβούλευση ,  καλούμε  όλους  τους  φορείς ,  ποιοι  φορείς  
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ενδιαφέρονται  και  εδώ  παίρνουμε  απόφαση  για  να  βάλουμε  αυτούς  που  

αξίζει  να  είναι  μέσα .  Που  θέλουν  και  αξίζει  να   είναι  μέσα .  Που  

αγαπάμε  και  τα  λοιπά .  

 Δηλαδή ,  ποιος  ο  λόγος  της  βιασύνης  της  διεύρυνσης  από  την  

στιγμή  που  δεν  ήρθαν  οι  άνθρωποι  αυτοί .  Δηλαδή  εάν  έρθει  αυτό  το  

θέμα  της  διεύρυνσης  μετά  από  ένα  μήνα ,  υπάρχει  πρόβλημα ;  Πρώτη  

φορά  θα  γίνει  διεύρυνση  ενός  Διοικητικού  Συμβουλίου ,  του  αριθμού  

των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου ;   

 Δηλαδή ,  συζητάμε  τόση  ώρα  για  ένα  θέμα  που  συμφωνούμε  όλοι .  

Λοιπόν  το  περνάμε  τώρα  έτσι  και  το  φέρνουμε  αμέσως  μετά ,  αφού  

κάνουμε  μια  διαβούλευση  να  δούμε ,  πόσοι  φορείς ;  Γιατί  μπορεί  να  

εκτεθούμε  τώρα  εάν  βιαστούμε  και  πούμε  ο  Α ,  ο  Β ,  ο  Γ  φορέας .  

Μπορεί  να  έρθουν  άλλοι  και  να  πουν  ότι  γιατί  εμάς  δεν  μας  ρωτήσατε ;   

 Να  κάνουμε  μια  διαβούλευση ,  εδώ  είμαστε  όλοι  μαζί  να  

καταλήξουμε .  Μακάρι  να  υπάρχει  ενδιαφέρον  και  να  βάλουμε  και  

άλλους  φορείς .  Για  όνομα  του  Θεού ,  συζητάμε  μια  ώρα  για  το  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  επιτρέψτε  μου ,  κύριε  Γιαννακίδη  επιτρέψτε  μου ,  εάν  και  πρώτη  

μέρα ,  εάν  και  πρωτάρης  ξέρω  την  διαδικασία .  Μετά  τον  κ .  Δήμαρχο  

δεν  μιλάει  κανείς .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .  Κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  άκουσα ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

. .  να  επανέλθει  αφού  κάνουμε  αυτή  την  διαβούλευση  που  λέει  ο  κ .  

Δήμαρχος ,  να  γίνει  και  να  γίνει  μια  και  καλή  σωστά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Αναστασιάδη  όχι .  Κύριε  Γιαννακίδη ;  Κυρία  Γεωργούλα ;  

Μάλιστα .  κυρία  Αγιαννίδου ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  177/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλετε  να  κάνουμε  διακοπή  ή  να  προχωρήσουμε ;  Μια  ολιγόλεπτη  

διακοπή .  Να  κάνουμε  μια  πεντάλεπτη  διακοπή .  Ωραία .  Ευχαριστώ .  

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

177-2017: Συγκρότηση  Συμβουλίου  Ένταξης  Μεταναστών   

 

………………………….. 

……………. 

 

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  στο  

μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  ύστερα  από  την  υπ’ αριθµ . 

8710/7-3-2017 εισήγηση  της  ∆ /νσης  Κοινωνικής  Προστασίας  Υγείας  

Παιδείας  και  Πολιτισμού  του  Δήμου ,  που  έχει  ως  εξής :  
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« ΄Όπως  προβλέπεται  από  το  άρθρο  78 του  Ν .  3852/2010 ¨Νέα  

Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-

Πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ ,  σε  κάθε  Δήμο  συγκροτείται  και  

λειτουργεί  µ ε  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  ¨Συμβούλιο  

Ένταξης  Μεταναστών¨ .  Πρόκειται  για  εισηγητικό  όργανο  του  Δήμου  σε  

ζητήματα  καταγραφής  και  διερεύνησης  προβλημάτων  που  

αντιμετωπίζουν  οι  μετανάστες  που  κατοικούν  μόνιμα  στην  περιοχή  του  

Δήμου  και  ένταξής  τους  στην  

τοπική  κοινωνία .  

 

Αποτελείται  από  5 έως  11 µ έλη ,  τα  οποία  ορίζονται  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Ως  µ έλη  ορίζονται :  

 

Α)  Δημοτικοί  Σύμβουλοι .  

 

Β)  Εκπρόσωποι  φορέων  μεταναστών  ή  παραρτημάτων  τους  που  

εδρεύουν  στα  όρια  του  Δήμου  και  αν  δεν  υπάρχει  τέτοιος  φορέας ,  

εκπρόσωποι  που  επιλέγονται  από  την  ίδια  την  κοινότητα  των  

μεταναστών ,  σύμφωνα  µ ε  τον  Κανονισμό  που  καταρτίζει  και  ψηφίζει  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Στον  Δήμο  µ ας  σήμερα  δεν  εδρεύουν  φορείς  

(σύλλογοι ,  ενώσεις  ή  οργανώσεις)  µ εταναστών  πλην  του  Συλλόγου  

Αρμενίων .  

 

Γ)  Εκπρόσωποι  Κοινωνικών  φορέων ,  οι  οποίοι  αναπτύσσουν  εντός  του  

Δήμου  δράση  σχετική  µ ε  τα  ζητήματα  των  μεταναστών .  
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Με  την  ίδια  απόφαση  ορίζεται  ως  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  

Ένταξης  Μεταναστών  ένας  (1)  Δημοτικός  Σύμβουλος ,  που  ορίστηκε  ως  

µ έλος .  

 

Η  θητεία  του  Συμβουλίου  Ένταξης  Μεταναστών  ακολουθεί  την  

θητεία  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  αφού  λήγει  η  θητεία  της  

Οικονομικής  Επιτροπής ,  λήγει  και  η  θητεία  του  Συμβουλίου  

Μεταναστών .  Τα  µ έλη  της  Επιτροπής  αυτής  ορίζονται  σε  ειδική  

συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

Η  λειτουργία  του  Συμβουλίου  ρυθμίζεται  από  τον  κανονισμό  

λειτουργίας  του  Συμβουλίου  μεταναστών ,  όπως  εγκρίθηκε  µ ε  την  

αριθµ . 325/2011 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

Έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω ,  εισηγούμαστε  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο :  

 

1.  Τον  καθορισμό  του  αριθμού  των  µ ελών  και  τη  σύνθεση  – 

εκπροσώπηση  φορέων  στο  Συμβούλιο  Ένταξης  Μεταναστών .  

 

Προτείνεται  να  είναι  επταμελής  η  σύνθεση  του  Συμβουλίου .  

 

2.  Τον  ορισμό  στην  ίδια  απόφαση  των  συγκεκριμένων  µ ελών  του  

Συμβουλίου  αυτού ,  σύμφωνα  µ ε  τα  οριζόμενα  στον  κανονισμό .  

 

3.  Ειδικότερα  ,  στα  πλαίσια  αυτά ,  προτείνονται  για  να  ορισθούν  

από  το  ∆ .Σ . :  
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-  Τρία  (3)  µ έλη  ,  Δημοτικοί  Σύμβουλοι ,  µ ε  τους  αναπληρωτές  τους .  

 

-  Ένας  εκπρόσωπος  από  τον  μοναδικό  φορέα  μεταναστών  που  εδρεύει  

στις  Σέρρες ,  µ ε  τον  αναπληρωτή  του  και  ειδικότερα  από  την  

υπάρχουσα  Ένωση  Αρμενίων .  Αν  δεν  υπάρξει  ενδιαφέρον  συµ µ μετοχής  

τότε  θα  ακολουθηθεί  η  διαδικασία  της  παρ .  8 του  άρθρου  3 του  

Κανονισμού .  Σε  περίπτωση  δε  που  δημιουργηθεί  στο  μέλλον  και  άλλος  

φορέας  μεταναστών  τότε  διαμορφώνεται  ανάλογα  η  σύνθεση  του  

Συμβουλίου ,  µ ε  νέα  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

-  Τρεις  (3)  εκπρόσωποι  κοινωνικών  φορέων  οι  οποίοι  αναπτύσσουν  

δράση  σχετική  µ ε  τα  ζητήματα  των  μεταναστών .  

 

Προτείνονται :  

 

Α)  Ένα  (1)  µ έλος  από  το  Τμήμα  Αστικής  Κατάστασης  και  Κοινωνικής  

Ένταξης  Ν .  Σερρών ,  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  – 

Θράκης ,  µ ε  τον  αναπληρωτή  του .  

 

Β)  Ένα  (1)  µ έλος  από  τη  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Προστασίας  Υγείας  

Παιδείας  και  Πολιτισμού  του  Δήμου  µ ε  τον  αναπληρωτή  του .  

 

Γ)  Ένα  (1)  µ έλος  από  την  οργάνωση  UNESCO, παράρτημα  Σερρών ,  µ ε  

τον  αναπληρωτή  του  »,  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

42

και  σχετική  συζήτηση ,  έχοντας  υπόψη  και  το  υπ’ αριθµ . 673/6-3-2017 

έγγραφο  της  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Προστασίας  Υγείας  Παιδείας  και  

Πολιτισμού  του  Δήμου ,  µ ε  θέμα :  ¨Ορισμός  εκπροσώπων  της  υπηρεσίας  

µ ας  για  το  Συμβούλιο  Ένταξης  Μεταναστών¨ ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Ορίζει  ως  Πρόεδρο  και  µ έλη  του  Συμβουλίου  Ένταξης  

Μεταναστών  του  Δήμου  Σερρών ,  το  οποίο  είναι  7/µ ελές ,  τους  εξής :  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

• Μερετούδης  Δημήτριος ,  Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής  Μέριμνας ,  Υγείας ,  

Παιδείας  και  Διά  Βίου  Μάθησης ,  αναπληρούµ ενος  από  τον  κ .  Δούκα  

Γεώργιο ,  Αντιδήμαρχο  Πρασίνου .  

 

ΜΕΛΗ:  

• Αραµ πατζής  Θεόδωρος ,  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

αναπληρούµ ενος  από  τον  κ .  Χράπα  Παντελή ,  Αντιδήμαρχο  

Καθαριότητας .  

 

•  Γιαννακίδης  Δημήτριος ,  Δημοτικός  Σύμβουλος ,  αναπληρούµ ενος  από  

την  κ .  Γεωργούλα  Σουλτάνα ,  Δημοτική  Σύμβουλο .  

 

•  Ακοπιάν  Λίλικ ,  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  Αρμενίων ,  αναπληρούµ ενη  

από  την  Ταµ αζιάν  Αναχίτ ,  µ έλος  του  συλλόγου  Αρμενίων  επίσης .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

43

• Βουζδούκας  Γεώργιος ,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  

Αστικής  Κατάστασης  και  Κοινωνικής  Ένταξης  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  Μακεδονίας  – Θράκης ,  αναπληρούµ ενος  από  τον  κ .  

Γιαννάκογλου  Γεώργιο ,  υπάλληλο  της  ίδιας  υπηρεσίας .  

 

•  Μυλωνά  Δήμητρα ,  ∆ /ντρια  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας  

Υγείας  Παιδείας  και  Πολιτισμού  του  Δήμου  Σερρών ,  αναπληρούµ ενη  

από  την  κ .  Καλίγκα  Μαρία ,  υπάλληλο  της  ίδιας  υπηρεσίας .  

 

•  Εμμανουηλίδου  Καίτη ,  Πρόεδρος  του  Ομίλου  UNESCO, παράρτημα  

Σερρών ,  αναπληρούµ ενη  από  τον  κ .  Δασκαλόπουλο  Πέτρο ,  µ έλος  του  

ίδιου  ομίλου .  

 

Χρέη  γραμματέα  του  Συμβουλίου ,  θα  εκτελεί  η  κ .  Σοφιανίδου  Ευγενία ,  

υπάλληλος  του  Δήμου  Σερρών .  

 

Στην  απόφαση  αυτή :  

 

-  Οι  ∆ηµ . Σύμβουλοι  κ .κ .  Φωτιάδης  Στέφανος ,  Γάτσιος  Αθανάσιος ,  

∆ρίγκα  Χρυσούλα  και  Χρυσανθίδης  Βασίλειος ,  ψήφισαν  ΝΑΙ  µ ε  την  

παρατήρηση  να  υπάρξει  διευρυμένη  µ ορφή  της  επιτροπής  μετά  από  

διαβούλευση .  

 

Μειοψήφησαν  οι  ∆ηµ . Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Μηλίδης  Θεόδωρος ,  Αναστασιάδης  Ηλίας ,  Καλώτα  Παναγιώτα  και  

Μοσχολιός  Ζωγράφος ,  προτείνοντας  να  αποσυρθεί  το  θέμα  και  να  
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επανέλθει  αφού  γίνει  ¨κρούση¨  στον  Ιατρικό  και  Δικηγορικό  Σύλλογο  

καθώς  και  στον  Σύλλογο  Εκπαιδευτικών .  

 

-  Γιαννακίδης  Δημήτριος  και  Γεωργούλα  Σουλτάνα ,  οι  οποίοι  

συμφώνησαν  µ ε  την  πρόταση  της  παράταξης  του  κ .  Μηλίδη .  

 

-  Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  επισημαίνοντας  ότι  µ ε  την  συγκρότηση  του  

εν  λόγω  συμβουλίου ,  διαπράττεται  συνειδητά  έγκλημα  κατά  της  

Ελληνικής  νεολαίας  και  κατά  των  αγέννητων  Ελλήνων  οι  οποίοι  θα  

καταριούνται  για  πάντα  όλους  όσους  κάνουν  τέτοιου  είδους  ενέργειες .  

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

……………………… 

…………….. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )……………… 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ……………… 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………… 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ……………… 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

46

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ……………… 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………… 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………… 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ……………… 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ……………… 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ……………… 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………… 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ……………… 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………… 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

47

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ……………… 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ……………… 

  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………… 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………… 

 

 

 


