
 

 

 

 

 

Θέμα: Ψήφισμα για την εγκατάσταση προσφύγων- μεταναστών στο Δήμο 

Αμυνταίου. 

Αριθ. Απόφασης: 69/2020 

Στο Αμύνταιο, σήμερα 16 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 

Πνευματικό Κέντρο Κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8559/15-

06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 10/2020 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου 



Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, Λιμνοχωρίου κ. 

Ταμήλια Αλέξανδρο, Αετού κ. Γκιουλέκα Κων/νο και Βαλτονέρων κ. Μελισσανίδη 

Κων/νο. 

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Βουλευτής Ν.Δ. κ. Αντωνιάδης Ιωάννης και ο 

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Κιοσές Ιωάννης. 

οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Ε Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου, Γιάννης 

Στρατάκης και Γιάννης Λιάσης. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον  βουλευτής ΝΔ Γιάννης Αντωνιάδης ο 

οποίος είπε τα εξής: 

«Στον δήμο Αμυνταίου δεν μπορούμε να πάμε άλλους μετανάστες, όσοι πήγαν 

πήγαν»,  τονίζοντας την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να μην δεχθεί νέους 

μετανάστες – πρόσφυγες, λέγοντας επίσης ότι η χώρα «κληρονόμησε» την 

κατάσταση με το μεταναστευτικό.  

«Να βρούμε τους τρόπους να πείσουμε την κυβέρνηση και αυτή να πιέσει όσο μπορεί 

τον ΔΟΜ να μας ικανοποιήσει. Μεγάλο επιχείρημά μας είναι η τραγική κατάσταση 

που δημιουργείται λόγω της μεταλιγνιτικής περιόδου, ειδικά για το Αμύνταιο που 

πρώτο υφίσταται τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης», τόνισε χαρακτηριστικά.  

Στην περιοχή μας λόγω μεταλιγνιτικής περιόδου, ειδικά στο Αμύνταιο αντί να 

συζητάμε ποια έργα θα γίνουν, δεν μπορούμε να δεχθούμε μετανάστες ή πρόσφυγες.  

 

   Παίρνοντας το λόγο ο Αντιπερειφεριάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Κιοσες Ιωάννης είπε 

ότι: Πως δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός και ξενοφοβία, θυμίζοντας την ιστορία 

της φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή, πόσες φορές θίχτηκε το θέμα και ποια ήταν 

η θέση για τη φιλοξενία μεταναστών τότε και ποια είναι σήμερα. Για το εν λόγω 

θέμα, τόνισε πως είναι καθαρά υπόθεση του ΔΟΜ και η Ελληνική κυβέρνηση 

ενημερώνεται. Αναφέρθηκε στη φιλοξενία μεταναστών στις Πρέσπες και σε άλλες 

περιοχές, ενώ έθιξε και το θέμα της απολιγνιτοποίησης που πλήττει το Αμύνταιο 

πρώτα, καταλήγοντας πως: «Όποια και αν είναι η θέση του ΔΣ συντάσσομαι και 

ταυτίζομαι, με απόλυτο σεβασμό στην τοπική κοινωνία». 

 

   Παίρνοντας το λόγο ο Δήμαρχος κ. ΄Ανθιμος Μπιτάκης είπε ότι  υπάρχει ταύτιση 

απόψεων διαβάζοντας το ψήφισμα, το οποίο έκανε αναφορά στη μεταλιγνιτική 

περίοδο, εκφράζοντας αντίθεση στη μεταφορά και φιλοξενία μεταναστών στο Δήμο 

Αμυνταίου, καταλήγοντας πως «το ΔΣ εκφράζει στην αντίθεσή του στη μόνιμη ή 

προσωρινή εγκατάσταση μεταναστών σε ξενοδοχειακές μονάδες του δήμου 

Αμυνταίου». 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 

απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 

• Την εισήγηση του Δημάρχου. 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Ως Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου θεωρούμε επιβεβλημένο καθήκον μας να 

συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την καθημερινότητα των 

συμπολιτών μας. Το θέμα της εγκατάστασης μεταναστών είναι σοβαρό και χρήζει 

εξαιρετικής προσοχής στην αντιμετώπισή του, απαιτεί ο καθένας να λαμβάνει τις 

ευθύνες που του αναλογούν, το ίδιο και ο Δήμος Αμυνταίου, ως θεσμικός φορέας του 

τόπου. 

Ο ακριτικός τόπος μας αντιμετωπίζει δεκάδες δυσεπίλυτα προβλήματα αναπτυξιακού 

χαρακτήρα, τα οποία χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης από την 

κεντρική εξουσία. Επ’ ουδενί, λοιπόν, δεν μπορεί να επωμιστεί ο Δήμος μας το βάρος 

της εγκατάστασης μεταναστών που είναι αμφίβολο αν είναι υγειονομικά ελεγμένοι 

και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, και με τη συσσώρευση 

επιπλέον ζητημάτων, που η εγκατάσταση αυτή αναπόφευκτα θα επιφέρει.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι βασικός πυλώνας ανάπτυξης στον Δήμο 

Αμυνταίου θα πρέπει να αποτελέσει και ο τουρισμός. Ιδιαίτερα την συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή όπου, λόγω της μεταλιγνιτικής περιόδου, αλλάζει το παραγωγικό 

μοντέλο του Δήμου μας. Η έλευση μεταναστών θα αποτελέσει τεράστιο πρόβλημα 

στην στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής καθώς και στην προσέλκυση 

νέων επενδύσεων στον συγκεκριμένο κλάδο, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη ως τόπος. 

Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής βασίζεται στις ήπιες δράσεις που ταιριάζουν 

στην γεωμορφολογία της αλλά και στην τεράστια ιστορική, πολιτιστική και 

πολιτισμική κληρονομιά που διαθέτει.  

Ο Δήμος Αμυνταίου δεν εξουσιοδοτείται να παρέμβει στις εμπορικές δραστηριότητες 

και στην λήψη αποφάσεων από τους  επιχειρηματίες/ξενοδόχους της περιοχής όσον 

αφορά την υποδοχή και την μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων και 

μεταναστών. Αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση μας να προασπίσουμε τα συμφέροντα 

του τόπου μας και των συνδημοτών μας, εκφράζοντας την αντίθεσή μας στα όποια 

σχέδια μεταφοράς μεταναστών στα όρια της επικράτειας του Δήμου μας.  

Επιτελώντας το καθήκον μας απέναντι στην Πολιτεία αλλά και στις συνειδήσεις όλων 

μας, θα μπορούσαμε να σταθούμε αρωγοί και να συνδράμουμε, στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων μας, στην στήριξη ανήλικων-ασυνόδευτων παιδιών και μονογονεϊκών 

προσφυγικών οικογενειών, αν και όποτε αυτό μας ζητηθεί. 

Εξάλλου, οι κάτοικοι του Δήμου μας δεν είναι ξενοφοβικοί και το έχουν αποδείξει 

ιστορικά. Πάντα ήταν φιλόξενοι και αλληλέγγυοι. Ο πολιτισμός που διαθέτουμε ως 

χώρα είναι πολύ «ισχυρός» για να επηρεαστεί από άλλους. 

Για όλα τα παραπάνω,  

ΚΑΛΟΥΜΕ τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες/ξενοδόχους να συνταχθούν με το 

ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και να συμβάλλουν στην τήρηση του ώστε να 

μην διαταραχθεί η κοινωνική ειρήνη και η συνοχή της περιοχής μας.  

ΚΑΛΟΥΜΕ, θέτοντας προ των ευθυνών τους, όλους τους φορείς και τα πρόσωπα 

της τοπικής πολιτικής ηγεσίας όλων των βαθμίδων, να συστρατευθούν και να 

συνδράμουν σε ακύρωση τυχόν ειλημμένων αποφάσεων που δεν αφουγκράζονται την 

αγωνία και την γνώμη της τοπικής κοινωνίας για την διατήρηση της κοινωνικής 

ειρήνης. 

ΚΑΛΟΥΜΕ την πολιτεία να επιδείξει άμεσα αντανακλαστικά, να εξετάσει το θέμα 

με ωριμότητα και ευαισθησία και να μην επιτρέψει τη μεταφορά και την 

εγκατάσταση μεταναστών στον τόπο μας.  



Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου εκφράζει την κάθετη αντίρρηση του σε κάθε 

απόφαση μόνιμης ή προσωρινής εγκατάστασης μεταναστών σε ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις του Δήμου Αμυνταίου.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ελευθεριάδης Κυριάκος δηλώνει παρών σύμφωνα  με την 

θέση που διατύπωσε όπως αυτή καταγράφηκε στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

  

 

 

 

 


