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          Στη Λαμία, σήμερα 21 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 231623/801 /15.10.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 8η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα  1ο 

Η.Δ. 
Συζήτηση για το προσφυγικό και λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα 
εισηγείται προτάσεις για πρωτοβουλίες και ενέργειες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού για το εν λόγω θέμα. 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  

 
Παρόντες 

➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  
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➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, 
Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 

➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκλέτσος Απόστολος √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Δαύρης Ανδρέας √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δούρος Χρήστος √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δρένιος Σωτήριος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Καρύκα Άννα √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Κοντου Πηνελόπη √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Πατσιούρας Γεώργιος √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Σιαλμάς Βασίλειος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδάς Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

19 1 6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
7 0

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √
0

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"
6 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά 

Ελλάδα"
1 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"
1

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

10 1

3 0

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα οκτώ (48), (βάσει της αρ. πρωτ. 
192100/607/27.08.2019 αίτησης του κ. Σταμάτη Γκάβαλη εκκρεμεί η ορκωμοσία του) ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα 
Μπακάρα. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης 
Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Χ. Σπανό, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 234540/2103/17.10.2019  εισήγησή του 
και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 

Έχοντας υπόψη: 
1.- Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»],  
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2.- τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 του Ν.2690/1999, [ΦΕΚ Α' 45 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»] 

3.- το γεγονός ότι, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, τα συλλογικά όργανα, όπως 
το Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να συγκροτούν επιτροπές, για 
την επεξεργασία και εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο θεμάτων μείζονος και εξέχουσας 
σημασίας, έστω και αν τα θέματα αυτά, ευρίσκονται εκτός των αρμοδιοτήτων του. Οι αποφάσεις 
του Περιφερειακού Συμβουλίου (διοικητικές πράξεις) με τις οποίες συγκροτούνται οι 
γνωμοδοτικές επιτροπές αυτές, δηλαδή οι πράξεις με τις οποίες καθορίζονται τα συγκεκριμένα 
φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα απαρτίσουν τα όργανα αυτά, δεν υπόκεινται σε έλεγχο 
νομιμότητας, ούτε δημοσιεύονται. (ΣτΕ 2938/2012 και ΣτΕ 4242/2015) 

4.-  To γεγονός ότι το προσφυγικό αποτελεί μείζον ζήτημα της εθνικής και διεθνούς 
πραγματικότητας, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σεβασμό στο εθνικό και διεθνές δίκαιο, 
νηφαλιότητα, συντονισμό, αλλά κυρίως αλληλεγγύη και ανθρωπιστική προσέγγιση. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Ι. Τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής, με τίτλο «Συντονιστική επιτροπή για το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα». 

ΙΙ. Τον καθορισμό του αντικειμένου της Επιτροπής:  Η επεξεργασία και η εισήγηση 
προτάσεων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, για πρωτοβουλίες και ενέργειες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος. 

Ιδιαίτερα αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι :  
(α) η ενεργός εποπτεία της δράσης των αρμοδίων φορέων σε ζητήματα όπως: 

i. το πλήθος και η αναλογική κατανομή των προσφύγων στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας 

ii. η επιλογή των κατάλληλων χώρων από άποψης κτιριακής υποδομής και 
χωροθέτησης σε σχέση με τον αστικό ιστό 

iii. η εξασφάλιση των συνθηκών ομαλής ένταξης, αξιοπρεπούς διαβίωσης και 
κοινωνικής ειρήνης, ιδιαίτερα στα πεδία της εκπαίδευσης, της δημόσιας παιδείας, της 
ασφάλειας και αστικών λειτουργιών όπως ύδρευση, καθαριότητα κοκ. 
(β) η υποβολή προτάσεων για τον σχεδιασμό δράσεων που θα συμβάλουν στην 

αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος, στο πλαίσιο του εθνικού και διεθνούς νομικού και 
θεσμικού πλαισίου 

(γ) η συμμετοχή στην κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδιασμού, με προτεραιότητες και 
πολιτικές, που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της Περιφέρειάς μας 

(δ) η σύνταξη και υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης σχετικών δράσεων και 
ένταξη σε προγράμματα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, 

(ε) η αλληλοενημέρωση και η συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς,  για 
αποφυγή και ανάσχεση προβληματικών χειρισμών και καταστάσεων, την ανταλλαγή και 
υιοθέτηση καλών πρακτικών στην Ελλάδα και την ΕΕ 

(στ) η ενημέρωση τοπικών φορέων και πολιτών 
ΙΙΙ. Η Επιτροπή να αποτελείται από επτά (7) μέλη, ήτοι από πέντε (5) Περιφερειακούς 

συμβούλους και δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς 
Ελλάδας.  
 
Κατά τη διαλογική συζήτηση έλαβε το λόγο η επικεφαλής της παράταξης «Πατρίδα μας η 
Στερεά» κ. Κατερίνα Μπατζελή και είπε ότι πριν θέσει τις προτάσεις της παρατάξής της θέλει να 
θέσει δύο σημεία και την καταγραφή τους στα πρακτικά. Η κ. Κατερίνα Μπατζελή ανέφερε: 
 
« Είμαστε εδώ όλες οι πολιτικές αποχρώσεις. Δεν θα παρουσιαστούμε ως πατερίτσες κανενός 
πολιτικού κόμματος όπου εμείς θα θέσουμε τις προτεραιότητές μας για την επίλυση  σε 
περιφερειακό επίπεδο, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι διότι πιθανόν να είμαστε η 
πρώτη Περιφέρεια που κάνουμε αυτή τη συλλογική δράση σε αυτό το θέμα και να 
παρουσιάζονται κομματικοί βουλευτές που να αποστασιοποιούνται από αυτή την πολιτική. Την 
άλλη ώρα εμείς αποσύρουμε την υποστήριξή μας, το δηλώνουμε με απόλυτη σαφήνεια. Να 
καταγραφεί βεβαίως…..’Ενας τρόπος δηλαδή που θα αποσύρουμε την υποστήριξή μας είναι 
αυτός, δηλ. να δημιουργηθούν πολλαπλές ταχύτητες στήριξης αυτής της προσπάθειάς μας. Και 
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ένα δεύτερο σημείο: Μέχρι πού θα πάμε; Διότι η Περιφέρεια δεν ήταν προετοιμασμένη να 
αντιμετωπίσει ένα τέτοιο μεγάλο θέμα. Εάν λοιπόν παραμείνουμε απλά στη σύσταση αυτής της 
γνωμοδοτικής επιτροπής χωρίς την οργάνωση και της στήριξη της Περιφέρειας με την αντίστοιχη 
υπηρεσία την οποία σταδιακά μπορούμε να κάνουμε ανάλογα με την πορεία των γεγονότων, 
θεωρούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε διότι πάντα πρέπει να έχουμε την 
υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας.» Στη συνέχεια έθεσε τις προτάσεις της 
παρατάξεώς της προκειμένου να γραφούν στα πρακτικά. 
 
A.Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις συνεχείς εξελίξεις στις ροές  ,των καταστάσεων που έχουν προκύψει και θα 

προκύψουν  για την διευθέτηση της  αντιμετώπισης των προσφυγικών και 

μεταναστευτικών ροών βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών  συμφωνιών και του ρόλου της  

χώρας μας  

2. Των κυβερνητικών πολιτικών-σαλαμοποιημένων και εντέχνως αποσπασματικών μέτρων- 

για την διαχείριση των προσφύγων-μεταναστών(Π/Μ) με μία σειρά μέτρων μεταξύ των 

οποίων είναι και η διασπορά Π/Μ στην ενδοχώρα  

3. Των προθέσεων της κυβέρνησης να διαμοιραστεί η πρώτη «φουρνιά» των Π/Μ σε 

ξενοδοχειακές μονάδες και σε ενοικιαζόμενες κατοικίες με κύρια διαχείριση από τις 

αστυνομικές αρχές. 

4. Την γνώμη της ΕΝ.ΠΕ περί συρρίκνωσης ή και κατάργησης των ανοικτών χώρων 

υποδοχής και της λειτουργίας των προαναχωρητικών χώρων που ταυτίζονται με την 

κυβερνητική τακτική ,χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την πραγματική κατάσταση , και τα 

νέα δεδομένα. ΔΕΝ αναφέρεται στην συμμετοχή των Περιφερειών στην κατάρτιση ενός 

Εθνικού Σχεδιασμού, βάση προτεραιοτήτων  και πολιτικών που αφορούν  τις Περιφέρειες, 

με πολιτικές για μια πολυεπίπεδη αντιμετώπιση και αποτελεσματική διαχείριση του 

προβλήματος, με πολιτικές που κατοχυρώνουν και νομοθετικά από πλευράς 

αρμοδιοτήτων τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης και δη των Περιφερειών. Να υπάρχουν 

υπογραφούν πρωτόκολλα συνεργασίας.    

5. Την καθυστέρηση της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας αλλά και την αναβλητικότητα της  

πλειοψηφίας των Δήμων της να συγκροτήσουν κατάλληλες υπηρεσίες για την συμμετοχή 

τους στο Π/Μ, όπως άλλωστε ορίζεται και από τον Ν.3852/2010 άρθρο 78 που 

αντικαταστάθηκε από το αρ.79 του Ν.4555/2018 

6. Τον «αυτοπεριορισμό» της Περιφέρειας σε ρόλο θεατή των κυβερνητικών μέτρων και της 

έλλειψης γνώσης των καταστάσεων που επικρατούν στην Ριτσώνα, Θήβα και μερικώς στο 

Θερμοπυλών να και είναι αρμόδια 

7. Την πίεση των κατοίκων προς δημοτικές αρχές που είτε δεν συμμετέχουν στις διεργασίες 

υποδοχής ή αρνούνται,  δημιουργεί κοινωνικές  εκρήξεις που όπως διαφαίνεται αν δεν 

υπάρξει συντονισμός ,σχεδιασμός και πολιτική από την Περιφέρεια, θα συσσωρευτεί  

αντίδραση χωρίς…διέξοδο. 

 

Β. Προτείνεται: 

1. Σχεδιασμός μίας Ολοκληρωμένης Πρότασης Δράσης -ή μελέτης- εντός του επόμενου 

3μήνου για το προσφυγικό από την ίδια την Περιφέρεια που θα περιλαμβάνει τις συνεχείς 

εξελίξεις ,χρονοδιάγραμμα και σχήμα υλοποίησης, παρακολούθησης των μέτρων και 

πολιτικών που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και των ευρωπαϊκών πρακτικών. 

2. Οι Δήμοι της Περιφέρειας και δη των πρωτευουσών να κληθούν να προκηρύξουν άμεσα 

την διαδικασία για συγκρότηση Συμβουλίων Ένταξης των Μεταναστών βάση του άρθρου 

79 του Ν.4555/2018.Μετα την σύσταση τους να συγκροτηθεί ενδιάμεσος φορέας-

επιτροπή υπό της αρμοδιότητας της Περιφέρειας, ώστε να έχει πλήρη και ολοκληρωμένη 
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άποψη για την κατάσταση, ανάγκες και εξελίξεις σε κάθε δήμο και να διαπραγματεύεται 

στην αντίστοιχη εθνική επιτροπή τα θέματα.   

3. Δημιουργία 9μελούς Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)για θέματα Μεταναστών- Προσφύγων 

,δυνατότητα που προβλέπεται και εκ του Νόμου 3852/2010 για γνωμοδοτικές επιτροπές ή 

Φορέα  Διαχείρισης  εφόσον νομικά μπορεί να κατοχυρωθεί. Στην Σ.Ε θα συμμετέχουν 

εκπρόσωποι Δήμων κατόπιν πρότασης της ΠΕΔ, περιφερειακοί σύμβουλοι, υπηρεσιακοί 

παράγοντες.  Για την επιτυχία των εγχειρημάτων ένταξης απαιτείται  νομοθετική ρύθμιση, 

συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση (από τη φάση του σχεδιασμού των 

προγραμμάτων), διαφάνεια στην υλοποίηση και συμμετοχικότητα μέσω της ανάπτυξης 

τοπικών δικτύων δημόσιων υπηρεσιών αλλά και άλλων χρήσιμων φορέων και 

εθελοντικών οργανώσεων. Η βιωσιμότητα των δράσεων όμως επιτυγχάνεται με την 

εμπλοκή και ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

4. Η Συντονιστική Επιτροπή(Σ.Ε.) αυτή της Περιφέρειας θα συνεργάζεται με τις διοικήσεις 

και τα συντονιστικά όργανα των Κέντρων Φιλοξενίας που έχουμε στην Περιφέρεια και σε 

συνεργασία με τους Δήμους που είναι εγκατεστημένα αυτά τα Κέντρα Φιλοξενίας, να 

εκπονούν σχέδια για την εκπαίδευση, την ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα των 

φιλοξενουμένων και γενικότερα θέματα ένταξης τους στις τοπικές κοινωνίες. Προφανώς 

θα υπάρχει συνεργασία με τα ΣΕΜ διαμέσου του σημείου 2.Το θέμα των συνεργασιών θα 

κριθεί και από την οργάνωση των επιμέρους Δήμων. 

5. Καθορισμός ειδικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην περιφέρεια για την 

σταδιακή ενσωμάτωση των μεταναστών. Δημιουργία στο Οργανισμό της Περιφέρειας  

Δ/σης Προσφυγικού-Μεταναστατευτικού με εξειδικευμένο προσωπικό, όπως Νομικό 

Σύμβουλο ,εκπαιδευτές ,ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς ,διερμηνείες, παιδιάτρους 

,διαμεσολαβητές ,Δ/νση που θα που  συνεργάζεται με τις Δομές και Κέντρα ένταξης 

Μεταναστών(ΚΕΜ).Η εφαρμογή των Ν.4375/2016 και 4540/2018 είναι σημαντική για την 

ομαλή ενσωμάτωση των μεταναστών και των προβλημάτων των ανηλίκων. Να 

επισημανθεί ότι υπάρχει τμήμα στην Δ/νση πολιτικής διαχείρισης κρίσεων και ασχολείται 

μόνο για το χώρο υποδοχής των Θερμοπυλών. 

6. Εξέταση και επιλογή των νέων προτεινόμενων χώρων υποδοχής από τη  τοπική 

αυτοδιοίκηση  και συνεχής παρακολούθησης από την Συντονιστική Επιτροπή της  

λειτουργίας των υπαρχόντων χώρων υποδοχής στην Περιφέρεια. Η ξενοδοχειακή 

στέγαση των Π/Μ σε ορεινές περιοχές ,όπως μέχρι στιγμής αναζητούνται, δεν επιλύνει το 

ζήτημα. Αντιθέτως, ο αποσπασματικός χειρισμός, η μη συμφωνία με τα Ξενοδοχειακά 

/Τουριστικά Επιμελητήρια μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις, μη προσέλκυση 

τουρισμού κατά τις  τουριστικές περιόδους και κατάρρευση των ιδιωτικών τουριστικών 

υποδομών διότι δεν θα υπάρχουν κίνητρα για βελτίωση τους και δεν προβλέπονται 

αποζημιώσεις για ανακατασκευές. Επιπλέον μία προσωρινή εγκατάσταση των  Μ/Π 

ξενοδοχειακές μονάδες δεν τους εντάσσει και δη τα ανήλικα  σε προγράμματα  

ενσωμάτωσης εφόσον έχουν την προέγκριση ασύλου.  

7. Προετοιμασία της Περιφέρειας για να γίνει ο βασικός διαχειριστής των ανοικτών κέντρων 

με χρηματοδοτική στήριξη και συμμετοχής της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, 

όπως αναφέρονται στην εισήγηση μας στις 30/09/2019. 

 
 
Κατά τη συζήτηση του πρώτου (1ου)  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε από την 
συνεδρίαση ο κ. Χαράλαμπος Γιώτης σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επειδή κατά την διάρκεια της 
τοποθέτησής του επί του θέματος διακόπηκε η σύνδεση internet με αποτέλεσμα να μην μεταδοθεί 
ζωντανά η τοποθέτησή του. 
 
Κατά τη διαλογική συζήτηση, επίσης αναφέρθηκε από τον κ. Περιφερειάρχη,  ότι οι 
συμπληρωματικές προτάσεις της Περιφερειακής Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά», 
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λαμβάνονται υπόψη και θα διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης τους σε μεταγενέστερο χρόνο 
στο εσωτερικό πλαίσιο της επιτροπής εφόσον συσταθεί και παρακολουθώντας και πώς 
εξελίσσεται το καθεαυτό ζήτημα και το διεθνές και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, με την επιφύλαξη η 
οποία ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά της λήψης υπ’ όψιν των συνθηκών οι οποίες θα 
διαμορφώνονται και για τον λόγο αυτό,  η εισήγηση να τεθεί ως έχει σε ψηφοφορία.  
 
Επίσης, τέθηκε πρόταση από την περιφερειακή παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 
Απόστολος Γκλέτσος» τις αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής για το προσφυγικό να τις έχει η 
Εκτελεστική Επιτροπή, πρόταση όμως η οποία δεν υιοθετήθηκε  από καμία άλλη παράταξη και 
για τον λόγο αυτό δεν τέθηκε σε ψηφοφορία, με την επισήμανση όλων ότι δεν αμφισβητείται ο 
θεσμικός ρόλος και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
 
Επίσης  συζητήθηκε αν τα πέντε (5) μέλη θα προέρχονται από τις παρατάξεις που τάχθηκαν υπέρ 
της σύστασης και της συγκρότησης της επιτροπής και ποια θα είναι η κατανομή τους ανά 
περιφερειακή παράταξη. Τελικά αποφασίστηκε η κατανομή τους να έχει ως εξής: δύο (2) μέλη 
από την Περιφερειακή Παράταξη «Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας» , δύο μέλη από την 
παράταξη «Στερεά …Υπεροχής» και ένα (1) μέλος από την παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά» 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, Ι. Τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής, με τίτλο «Συντονιστική 
επιτροπή για το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα». ΙΙ. Τον καθορισμό του 
αντικειμένου της Επιτροπής:  Η επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το 
Περιφερειακό Συμβούλιο, για πρωτοβουλίες και ενέργειες της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης του προσφυγικού 
ζητήματος και ΙΙΙ. Η Επιτροπή να αποτελείται από επτά (7) μέλη, ήτοι από πέντε (5) 
Περιφερειακούς Συμβούλους, και δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας.  
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που ορίζονται ως μέλη της επιτροπής είναι :  

• Από την παράταξη «Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας» : ο κ. Δημήτριος 
Βουρδάνος και ο κ. Αθανάσιος Καρακάντζας. 

• Από την παράταξη «Στερεά …Υπεροχής»: η κ. Θεοδώρα Ακριώτου και ο κ. 
Σπύρος Λάμπου 

• Από την παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά» : η κ. Κατερίνα Μπατζελή. 
Λευκό  ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή 
Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος». 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας» . 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 
Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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