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ΘΕΜΑ: «Έγκριση συνεργασίας µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για την 
υλοποίηση προγράµµατος στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόµενες 
κατοικίες»  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
5.7.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
16140/30-6-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 14/2017) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και 
στους  Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

O ∆ήµαρχος : AΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραµµατέας :  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου) 

 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 149/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 16970/7-7-2017 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου  
 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 5.7.2017 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 13/2017 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
15. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
16. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 

 

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, 
µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουµαριανός  Ευάγγελος                                    Καλαµπόκης  Ιωάννης                                         

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Ανανιάδης  Νικόλαος                                          Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                           Αράπογλου  Γεώργιος  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                          Πλάτανος  Ελευθέριος  

Παπακώστας  Βασίλειος                                    Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος            Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Ρόκου  Χαρίκλεια                                               ∆ούλος  Ορέστης  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  
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Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  
 
    
Σηµειώνεται ότι στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος 

του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Χ.Αντωναρόπουλος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος Ε.Η.∆. 

• Η κα Β.Αγαγιώτου και ο κ. Ν.Σιώρης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος Ε.Η.∆. και αποχώρησαν από 

αυτήν µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Α.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία 

επί του 1ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της Η.∆.. 

 
Απουσίες :  

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι.Καλαµπόκης, Λ.Γεωργαµλής, Ι.Τοµπούλογλου, Γ.Αράπογλου 

και Μ.Κουτσάκης (σύνολο 5), απουσίαζαν δικαιολογηµένα, έχοντας ενηµερώσει σχετικά 

τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ.  ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 1ο 

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

ΑΔΑ: 6ΦΣΨΩΗΓ-4ΓΓ



 4 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

1ο ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 16088/30-6-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Ιδιαιτέρου 
Γραφείου ∆ηµάρχου του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

Θέµα: Συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για την υλοποίηση    

   προγράµµατος στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόµενες κατοικίες   
      

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια λόγω των αυξανόµενων εντάσεων και συγκρούσεων 
στην ευρύτερη περιοχή µας, υπάρχουν µεγάλα κύµατα προσφύγων που φθάνουν στην 
Ελλάδα στην προσπάθειά τους να βρουν ασφάλεια στην Ευρώπη. Ύστερα από το κλείσιµο 
των βόρειων συνόρων τον Μάρτιο 2016, δεκάδες χιλιάδες άτοµα που παρέµειναν στην 
ενδοχώρα και τα νησιά είχαν επειγόντως ανάγκη στέγασης, βοήθειας και πρόσβασης σε 
νόµιµες οδούς, ώστε να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Από τον Μάρτιο 2016 οι αφίξεις έχουν 
µειωθεί σηµαντικά. Αυτή τη στιγµή, η Ελλάδα φιλοξενεί περίπου 50.000 πρόσφυγες και 
µετανάστες από αυτούς που κατέφτασαν στη χώρα από το καλοκαίρι 2015 και µετά. 
Πολλοί από αυτούς είναι επιλέξιµοι για µετεγκατάσταση ή οικογενειακή επανένωση σε άλλο 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

Αξιακή αφετηρία για τον ∆ήµο  µας αποτελεί  η έµπρακτη εκδήλωση κοινωνικής και 
ανθρώπινης αλληλεγγύης προς εκείνους τους ανθρώπους και κοινωνικές οµάδες οι οποίοι 
ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο ή θρησκεία κινδυνεύουν µε προσωπική και κοινωνική 
περιθωριοποίηση ή – όπως στην περίπτωση των προσφύγων -    βάλλεται άµεσα η ίδια η 
φυσική τους ύπαρξη λόγω πολεµικών συγκρούσεων. Η ένταξη µας σε αυτό το πρόγραµµα 
αποτελεί την συνέχεια της άσκησης  ενός κοινωνικού έργου το οποίο ασκούµε χωρίς 
διακρίσεις και το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής µας. Στην περίπτωση 
του προγράµµατος  των προσφύγων η αντίληψη µας είναι απλή και σαφής:  Για εµάς,  Ο 
πρόσφυγας δεν είναι εχθρός, δεν είναι ξένος, είναι ένας άνθρωπος κυνηγηµένος που πρέπει 
να βοηθήσουµε ώστε να φθάσει στον προορισµό του και να βρει τους δικούς του 
ανθρώπους και να ζει µε ασφάλεια.  Στα πλαίσια αυτά θεωρούµε ότι ως ∆ήµος 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, που προσερχόµαστε από τη συνένωση δυο προσφυγικών 
οικισµών των αρχών του προηγούµενου αιώνα, θέλουµε και οφείλουµε να συνεισφέρουµε 
στην προσπάθεια ανακούφισης των ξεριζωµένων, τιµώντας έτσι και τις δικές µας 
καταβολές. 
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2. Το πρόγραµµα στέγασης αιτούντων άσυλο της Υ.Α. µέσω ενοικίασης 
κατοικιών  

Το Σεπτέµβριο του 2015, η Ε.Ε. και τα κράτη µέλη συµφώνησαν σε ένα διετές σχέδιο για 
τη µετεγκατάσταση συνολικά 160.000 αιτούντων άσυλο κυρίως από την Ελλάδα (66.400) 
και την Ιταλία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. ∆υστυχώς µέχρι σήµερα η πλειοψηφία των 
προσφύγων στεγάζεται σε πρόχειρους καταυλισµούς, συχνά µε απαράδεκτες συνθήκες που 
έχουν οδηγήσει και σε θανάτους. Η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) 
παρέχει στήριξη στην υποδοχή αιτούντων άσυλο. Το 2017, το πρόγραµµα συνεχίζεται και 
απευθύνεται γενικότερα στους αιτούντες άσυλο δίνοντας προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα 
άτοµα. Ο στόχος είναι να αυξήσει τον αριθµό των διαµερισµάτων για τους αιτούντες άσυλο 
ενώ παράλληλα να προβεί σε προοδευτικό κλείσιµο µιας σειράς καταυλισµών, ώστε να 
παρέχονται ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας των προσφύγων και να διευκολύνεται η 
επαφή τους µε τις τοπικές κοινωνίες.  

Η Υ.Α. υλοποιεί το πρόγραµµα µέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ή Τοπικών Αρχών. 
Από τον Ιανουάριο 2016 έως σήµερα, η Υ.Α. συνεργάζεται µε 14 ΜΚΟ  και 4 φορείς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λιβαδειά και την Κρήτη. 
Άλλοι 3 ∆ήµοι, η Καρδίτσα, η Λάρισα και τα Τρίκαλα, ετοιµάζουν αντίστοιχα 
προγράµµατα µετά από οµόφωνες αποφάσεις των δηµοτικών τους συµβουλίων.  

3. Τι παρέχεται στους ωφελούµενους του προγράµµατος 

• Στέγαση σε κατοικίες µε «επαρκείς συνθήκες υποδοχής» όπως καλές συνθήκες 
υγιεινής, φρέσκο και επαρκή εξαερισµό, φως, να υπάρχει πρόβλεψη για επαρκή 
θέρµανση, ζεστό νερό, πόσιµο νερό, υποδοµές αποχέτευσης, επαρκή χώρο 
διαβίωσης και εξοπλισµένα 

• Σίτιση - είδη υγιεινής – µεταφορικά:  Οι ωφελούµενοι λαµβάνουν, µέσω 
προπληρωµένων καρτών, ένα ποσό µηνιαίως που να επαρκεί για την κάλυψη των 
διατροφικών τους αναγκών (δηλ. τρία γεύµατα την ηµέρα, πρόβλεψη για ειδικές 
ανάγκες νηπίων, παιδιών, εγκύων και γυναικών που θηλάζουν), την αγορά 
βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής και τις µετακινήσεις τους 

• Κοινωνικές υπηρεσίες: Τα διαµερίσµατα παρακολουθούνται από κοινωνικούς 
επιστήµονες που έχουν την ευθύνη για το σύνολο της διαµονής των 
ωφελουµένων, από την υποδοχή µέχρι και την αποχώρησή τους (καθοδήγηση 
και παροχή πληροφοριών, τακτική παρακολούθηση θεµάτων καθηµερινής 
διαβίωσης, επίλυση πιθανών προβληµάτων, συνοδεία, διαµεσολάβηση και 
παραποµπή σε οργανώσεις και υπηρεσίες, τήρηση αρχείου κ.λπ.). Ο κοινωνικός 
επιστήµονας είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµος για να καλύψει οποιαδήποτε 
επείγουσα ανάγκη.  

 

Οι κοινωνικοί επιστήµονες υποστηρίζονται από διερµηνείς και υπεύθυνους για τη 
συνοδεία των ωφελουµένων σε διάφορες υπηρεσίες/ οργανώσεις αλλά και κατά την 
υποδοχή και αποχώρησή τους.  

Παράλληλα, επόπτες φιλοξενίας αναλαµβάνουν οτιδήποτε έχει να κάνει µε αυτή 
καθ’εαυτή τη διαµονή των ωφελούµενων στα διαµερίσµατα (π.χ. επισκευές, πληρωµή 
λογαριασµών, επικοινωνία µε την πολυκατοικία κ.ο.κ.).  

4. Τι αναλαµβάνει ο ∆ήµος  

Ο ∆ήµος αναλαµβάνει την υλοποίηση του προγράµµατος. Συγκεκριµένα: 

- Τον εντοπισµό και έλεγχο των διαµερισµάτων, τη διαπραγµάτευση και υπογραφή των 
συµβολαίων µε τους ιδιοκτήτες, την επίπλωση/ εξοπλισµό και την παρακολούθηση της 
λειτουργίας τους (π.χ. πληρωµή λογαριασµών, τακτοποίηση πιθανών απαραίτητων επισκευών, 
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επικοινωνία µε τους γείτονες και τις υπηρεσίες κ.ο.κ.) ενώ όλα τα σχετικά έξοδα καλύπτονται 
από την Υ.Α. 

- Τους εργαζόµενους που θα υποστηρίξουν διοικητικά το πρόγραµµα και θα παρέχουν τις 
αναγκαίες υπηρεσίες στους πρόσφυγες. Η οµάδα αποτελείται ενδεικτικά από υπεύθυνο 
έργου, οικονοµικό διαχειριστή, υπεύθυνο διαχείρισης προσωπικού, υπεύθυνο προµηθειών 
και οµάδα κοινωνικών επιστηµόνων/ διερµηνέων/ συνοδών/ εποπτών φιλοξενίας. Όλες οι 
αµοιβές καλύπτονται από την Ύπατη Αρµοστεία. 

- Την συνεργασία µέσω των κοινωνικών του δοµών και των δικτύων αλληλεγγύης της 
τοπικής κοινωνίας για την επιπλέον κάλυψη αναγκών των ωφελουµένων µε υποστήριξη σε 
είδη πρώτης ανάγκης και ρουχισµό, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, 
δηµιουργική απασχόληση/ εκπαίδευση ενηλίκων, αθλητικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες, εξειδικευµένη κοινωνική/ ψυχολογική υποστήριξη κ.λπ. 

Για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος χρειάζονται ευέλικτες και γρήγορες 
διαδικασίες  γι αυτό το πρόγραµµα είναι πιο εύκολο να υλοποιηθεί µέσω της 
Κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου.  

 

5. Τι αναλαµβάνει η Ύπατη Αρµοστεία 

Οι ωφελούµενοι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο παραπέµπονται στους εταίρους από την 
Υ.Α. µέσα από προδιαγεγραµµένη διαδικασία. Η Υ.Α. έχει επίσης την ευθύνη του 
καθορισµού της αρχικής σύνθεσης των ωφελουµένων που θα µένουν σε κάθε διαµέρισµα 
ενώ αναλαµβάνει και την οργάνωση της µεταφοράς τους προς αυτά. Η Υ.Α. και ο εκάστοτε 
εταίρος βρίσκονται σε στενή συνεργασία για τον συντονισµό αυτής της αρχικής διαδικασίας 
και είναι σε διαρκή επαφή για οποιοδήποτε θέµα προκύψει καθ΄ όλη τη διάρκεια 
παραµονής των ωφελουµένων υπό την ευθύνη τους.   

Ο κύκλος διαχείρισης των έργων της Υ.Α. ακολουθεί πάντα το ηµερολογιακό έτος - δηλαδή 
εάν για παράδειγµα υπογραφεί σύµφωνο συνεργασίας την 1η Ιουλίου, το έργο θα έχει 
διάρκεια 6 µηνών. Ο προϋπολογισµός του έργου καταρτίζεται ύστερα από διαβούλευση µε 
την Υ.Α. ανάλογα µε τις επιµέρους δράσεις και ανάγκες. Με την υπογραφή του συµφώνου 
συνεργασίας καταβάλλεται η πρώτη δόση ενώ οι επόµενες ακολουθούν ύστερα από την 
υποβολή των απαιτούµενων οικονοµικών αναφορών και τη διενέργεια των απαραίτητων 
ελέγχων από την Υ.Α. Σε γενικές γραµµές, τα χρήµατα προκαταβάλλονται έτσι ώστε οι 
εταίροι να µην µένουν χωρίς χρηµατοδοτική ροή, και να διασφαλίζεται µε αυτόν τον τρόπο 
η οµαλή υλοποίηση του έργου.   

Η Ύπατη Αρµοστεία έχει την υποχρέωση να υποστηρίζει τους εταίρους της σε κάθε στάδιο 
της υλοποίησης µέσω τακτικών συναντήσεων, εκπαιδεύσεων, διαρκούς επαφής και 
επικοινωνίας για την παροχή πληροφοριών και επίλυση οποιουδήποτε θέµατος ανακύψει.     

6. Εξασφάλιση της οµαλής υποδοχής των προσφύγων 

Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία του 
προγράµµατος και εµείς ο ∆ήµος έχουµε τον πρώτο ρόλο στην δηµιουργία ενός θετικού 
κλίµατος απέναντι στους πρόσφυγες που θα φιλοξενήσουµε. Πιθανοί προβληµατισµοί της 
τοπικής κοινωνίας για την παρουσία των αιτούντων άσυλο,  µπορούν να αντιµετωπιστούν 
µε επαρκή πληροφόρηση και ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της 
αλληλεγγύης, του διαπολιτισµικού διαλόγου και της αρµονικής συνύπαρξης. Μερικά από τα 
µηνύµατα που µπορούν να διαδοθούν σε όλους τους συµπολίτες είναι:   

• Η παραµονή µεγάλου µέρους των προσφύγων θα είναι προσωρινή, έως ότου 
εξεταστούν οι υποθέσεις τους και µετακινηθούν σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. µέσω 
του προγράµµατος µετεγκατάστασης ή της οικογενειακής επανένωσης.  
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• Το πρόγραµµα στέγασης προσφύγων καλύπτει πλήρως το κόστος ζωής των 
αιτούντων άσυλο στις κοινωνίες που τους φιλοξενούν, γεγονός που συµβάλλει στην 
τοπική οικονοµία (π.χ. πρόσληψη προσωπικού, αγορά προµηθειών για τα 
διαµερίσµατα, σίτιση και κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης, καθηµερινή αναψυχή 
κ.ο.κ.). 

• Η άφιξη των αιτούντων άσυλο είναι και µια ευκαιρία για την κοινωνία που τους 
φιλοξενεί να µάθουν για άλλες κουλτούρες και παραδόσεις, να κάνουν φιλίες και να 
µοιραστούν τον ελληνικό τρόπο ζωής.  

Πρωτοβουλίες που προωθούν την αρµονική συνύπαρξη µπορούν να περιλαµβάνουν µεταξύ 
άλλων:  

• συµµετοχή των αιτούντων άσυλο σε δράσεις και εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας, 

• οργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών, γαστρονοµικών ή άλλων ανταλλαγών,  

• µικρής εµβέλειας έργα για τη δηµιουργία νέων τοπικών υπηρεσιών ή κέντρων που θα 
ανοίξουν θέσεις εργασίας τόσο για τους αιτούντες άσυλο όσο και για τον τοπικό 
πληθυσµό, προσφέροντας ταυτόχρονα και στις δύο κοινότητες, 

• εξωσχολικές δραστηριότητες στα σχολεία της κοινότητας ώστε να ενθαρρυνθούν οι 
φιλικές σχέσεις και να προωθηθούν κοινές αξίες. 

 
Συνοψίζοντας, µε βάση όλα τα παραπάνω προτείνουµε: 
 

1. την εφαρµογή προγράµµατος στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόµενες 

κατοικίες στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας σε συνεργασία µε 

την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 

2. την υλοποίηση του προγράµµατος µέσω της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του ∆ήµου 

3. τη συγκρότηση πενταµελούς επιτροπής πιστοποίησης 

καταλληλότητας των διαµερισµάτων. Η επιτροπή θα αποτελείται από 

τρεις ∆ηµοτικούς Συµβούλους (οι δύο από την πλειοψηφία ), ένα 

µηχανικό από την Τ.Υ του ∆ήµου και ένα µέλος που θα οριστεί από 

την Κοινωφελή Επιχείρηση, µε τους αναπληρωτές τους. 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

• Προτείνονται για µέλη της Επιτροπής από την πλειοψηφία η ∆ηµ. Σύµβουλος 
κ. Ανδρέου Χριστίνα µε αναπληρωτή της τον  κ. Γαβριηλίδη Γαβριήλ και ο κ. 
Παπακώστας Βασίλειος µε αναπληρωτή του τον κ. Μανωλεδάκη Θεόδωρο.  

• Από τη µειοψηφία ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Κοπελούσος Χρήστος µε αναπληρωτή 
του τον κ. Ντάτση Κωνσταντίνο. 

• Η συγκρότηση της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί µε τον ορισµό ενός µηχανικού 
από την Τ.Υ του ∆ήµου και ενός  µέλους που θα οριστεί από την Κοινωφελή 
Επιχείρηση, µε τους αναπληρωτές τους. 
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Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
και µε την πρόταση για τα µέλη της Επιτροπής σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, ως 
συµπληρώθηκε, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις αριθ. 12/2017 και 40/2017 αποφάσεις-διατυπώσεις γνώµης των 

Συµβουλίων ∆ηµ. Κοινότητας Ν.Χαλκηδόνας και Ν.Φιλαδέλφειας αντιστοίχως. 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Την εφαρµογή Προγράµµατος στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόµενες 

κατοικίες στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας σε συνεργασία µε την Ύπατη 
Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σύµφωνα µε τα αναλυτικά 
περιγραφόµενα στην εισήγηση της παρούσας. 

2. Την υλοποίηση του Προγράµµατος µέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
∆ήµου. 

3. Τη συγκρότηση πενταµελούς επιτροπής πιστοποίησης καταλληλότητας των 
διαµερισµάτων. Η επιτροπή θα αποτελείται από τρεις ∆ηµοτικούς Συµβούλους  
και συγκεκριµένα από την πλειοψηφία την ∆ηµ. Σύµβουλο κ. Ανδρέου 
Χριστίνα µε αναπληρωτή της τον  κ. Γαβριηλίδη Γαβριήλ και τον κ. 
Παπακώστα Βασίλειο µε αναπληρωτή του τον κ. Μανωλεδάκη Θεόδωρο, από 
τη µειοψηφία τον ∆ηµ. Σύµβουλο κ. Κοπελούσο Χρήστο µε αναπληρωτή του 
τον κ. Ντάτση Κωνσταντίνο και έναν µηχανικό από την Τ.Υ του ∆ήµου καθώς 
και ένα µέλος που θα οριστεί από την Κοινωφελή Επιχείρηση, µε τους 
αναπληρωτές τους. 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   149/2017. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Κουµαριανός  Ευάγγελος 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 
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Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπαλουκά  Ευτυχία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 
Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραµαρά  Γεωργία 
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 
Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Κοπελούσος  Χρήστος 
Κόντος  Απόστολος 

Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
- Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων  
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  
- Μέλη Επιτροπής 
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