ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 316/2001
Περίληψη
Υποβολή αιτήματος προς την Υπουργό
ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τροπ/ση του Ν. 2910/01 περί
«Εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην
Ελληνική Επικράτεια … και άλλες διατάξεις».
Σήμερα 11 Ιουνίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως γωνία, 2ος
όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 7-6-2001 γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π.
Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 317/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π.
Αγαθαγγελίδης
και
αποχώρησε
ο
κ.
Κ.
Πουλασουχίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 321/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Αγαθαγγελίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 322/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης, Ν.
Ουσουλτζόγλου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 327/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 328/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Δελαβερίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Θ. Σιδηρόπουλος.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 331/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον
Δήμαρχο ο οποίος είπε:
Με την εσπευσμένη θέση σε εφαρμογή του Ν. 2910/01, που αφορά την είσοδο
και την παραμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα και την πολιτογράφησή τους, γνωρίζετε
ότι από την περασμένη Τετάρτη λειτουργεί στην οδό Μητροπόλεως και Περικλέους
μία υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν εσπευσμένης εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που συλλέγει τα
απαραίτητα και τα προβλεπόμενα από τον νόμο πιστοποιητικά, προκειμένου είτε να
τύχουν εξάμηνης παραμονής είτε κανονικής άδειας παραμονής. Στην 1η περίπτωση οι
παρανόμως ελθόντες στη χώρα, στη 2η περίπτωση οι νομίμως εισελθόντες στη χώρα
που έχουν άδεια εργασίας.
Το πρόβλημα είναι ότι ο Νόμος κάνει μία διάκριση ανάμεσα στους Δήμους
τους μεγαλύτερους από 20 χιλ. και τους μικρότερους από 20 χιλ., σ’ ότι αφορά τη
χορήγηση εξάμηνης παραμονής σ’ αυτούς οι οποίοι έχουν εισέλθει παράνομα στη
χώρα και κατοικούν τουλάχιστον εδώ και 1 χρόνο όχι απαραίτητα συνεχόμενο
διάστημα.
Για τους Δήμους πάνω από 20 χιλ., ζητά είτε μισθωτήριο, είτε ασφαλιστικό
συμβόλαιο, είτε λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ και άλλα, Ενώ για τους Δήμους κάτω από
20 χιλ. παρέχει τη δυνατότητα στο ΔΣ, με βάση τη τοπική γνώση την οποία έχουν οι
αιρετοί άρχοντες, με απόφασή του να αναπληρώνει την έλλειψη συμβολαίων ή άλλου
αποδεικτικού στοιχείου παραμονής τους που απαιτείται για τους Δήμους πάνω από 20
χιλ.
Τα Δ.Δ τα οποία συνενώθηκαν με το Δήμο μας, εάν ήταν κοινότητες θα
αρκούσε μία απόφαση τους. Το πρόβλημα αυτό πιστεύω ότι δημιουργήθηκε από
αστοχία του νομοθέτη.
Εισηγούμαι να πάρουμε μία απόφαση με την οποία να ζητήσουμε από την
Υπουργό Εσωτερικών την τροποποίηση του νόμου αυτού, επιτρέποντας στους
Καποδιστριακούς Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων και στα Δ.Δ., εκτός της έδρας
του παλαιού Δήμου, αυτή η γνωμοδότηση να δίνεται με απόφαση των Τ.Σ. η οποία
θα επικυρώνεται από το Δ.Σ, επειδή οι αιρετοί εκπρόσωποι γνωρίζουν πράγματι εάν
αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται τον τελευταίο χρόνο στα χωριά.
Να δοθεί η δυνατότητα και η εντολή στην υπηρεσία να διαβιβάσει όλες
εκείνες τις περιπτώσεις που θα έχουμε από τα Τ.Σ, με αποφάσεις που θα
γνωμοδοτούν ότι πράγματι έχουν πάνω από 1 χρόνο παραμονής στην Ελλάδα. Διότι
εάν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξει στην πορεία ή τροποποιηθεί ο νόμος, να μην
χάσουν την 2μηνη προθεσμία που βάζει η διάταξη του Ν. 2910/01.
Ας
προφυλάξουμε τους συμπολίτες μας που τους χρειάζονται, αλλά και τους
συγκεκριμένους Αλβανούς. Να πάρουμε ομόφωνη απόφαση. Να ζητήσουμε την
τροποποίηση του Νόμου προς αυτή την κατεύθυνση. Να ζητήσουμε από τα Τ.Σ. να
γνωμοδοτήσουν και να διαβιβάσει η υπηρεσία και αυτές τις περιπτώσεις στο Γ.Γ.Π.
Κουκουρδής: Για κάθε αίτηση των αλλοδαπών το Τ.Σ. να αποφασίζει κάθε
φορά και οι αποφάσεις του να διοχετεύονται στο Δήμο Βέροιας;
Η άποψη μου είναι διαφορετική. Να εξουσιοδοτήσετε τους προέδρους των
Δ.Δ. να υπογράφουν αυτές τις βεβαιώσεις με τη μαρτυρία 2 ατόμων του Δ.Δ. στο
οποίο διαμένει, που να βεβαιώνουν ότι διέμειναν τον προηγούμενο χρόνο.
Έτσι δεν χρειάζεται κάθε φορά να συνεδριάσει άσκοπα το Τ.Σ.

Σιδηρόπουλος: Ποια είναι τα σχέδια της Ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά
τη μακροπρόθεσμη πορεία του; Σκοπεύει να συνεχίσει τα 6μηνα διατάγματα
παραμονής στη χώρα μας; Θα τα κάνει αργότερα ετήσια ή δίχρονα; Σκέφτεται να
μονιμοποιήσει όλους αυτούς τους ξένους που υπάρχουν στην Ελλάδα; Θα τους δώσει
εκλογικό βιβλιάριο για να μπορούν να ψηφίσουν; Σκέφτεται η Ελληνική Κυβέρνηση
να στηρίξει την αύξηση του ελληνικού πληθυσμού στο αλβανικό στοιχείο, ώστε να
γίνει μια Ελλάδα δυνατή και μεγάλη;
Δήμαρχος: Ο διευθυντής, κ. Δαούλας, να βγάλει φωτοτυπία τον Ν. 2190 και
να τον στείλετε στον κ. Σιδηρόπουλο, για να έχει απαντήσεις για το τι θεσμοθετείται.
Δεν είμαι της Κυβερνήσεως.
Κε Κουκουρδή, όσοι απ’ αυτούς οι οποίοι μένουν στα χωριά μπορούν να
συλλέξουν στοιχεία, να ακολουθήσουν τη διαδικασία του νόμου για να πάρουν την
6μηνη παράταση. Για όσους είναι αδύνατον, δεν χρειάζεται να συνεδριάζει συνεχώς
το Δ. Σ. Το χρονικό διάστημα είναι 2 μήνες. Λήγει στις 2-8-01. Γι’ αυτούς που
γνωρίζετε ότι δεν έχουν άδεια παραμονής και μένουν εδώ, θα κάνετε μια συνεδρίαση
στα τέλη Ιουνίου και μια συνεδρίαση τέλη Ιουλίου. Οι αποφάσεις που θα πάρετε,
μαζί με τα όποια χαρτιά έστω και ελλειπή αυτών που θα καταθέσουν, θα τα
διαβιβάσουμε στην Περιφέρεια. Να μην αλλάξουμε τώρα την κανονιστικού
χαρακτήρα διάταξη, διότι δεν θα είναι σύννομη η απόφαση του Δ. Σ.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Αρκετά ταλαιπωρήθηκαν οι αγρότες της περιοχής μας από
το θέμα της μονιμοποίησης των οικονομικών μεταναστών. Δεν υπάρχει κυβερνητική
εθνική πολιτική γι αυτό το θέμα.
Συμφωνούμε με την απόφαση του Δημάρχου να μην ταλαιπωρηθούν άλλο και
οι αγρότες που ζητούν εργατικά χέρια αλλά και οι οικονομικοί μετανάστες. Η
πρόταση του κ. Κουκουρδή είναι πιο ευέλικτη.
Πουλασουχίδης: Με βάση το νόμο, μόνο στους μικρούς Δήμους υπάρχει η
δυνατότητα από το Δ. Σ. να βεβαιώσει τη διαμονή του τελευταίου χρόνου. Εμείς
ζητάμε να γίνει κάτι ανάλογο για τα Τ.Σ. που προστέθηκαν στο Δήμο Βέροιας. Δεν
μπορούμε να ζητήσουμε να ισχύσει εκεί διαφορετικός νόμος. Άρα λοιπόν, απόφαση
του Δ. Σ κι επειδή στην προκειμένη περίπτωση τη γνώση την έχει το Τ. Σ, θα
προηγηθεί η απόφαση του Τ.Σ. Δεν προβλέπεται από το Νόμο μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων.
Να σταθούμε μόνο στην πρόταση μας στο 1ο σκέλος και να αφήσουμε το 2ο
σκέλος. Έχουμε 2 μήνες μπροστά μας. Να υλοποιηθεί και έστω το τελευταίο
διάστημα του 2μηνου να υποβληθούν αυτές οι αιτήσεις με την καινούρια διαδικασία.
Να μην εμπλέξουμε τους υπαλλήλους σε κάτι το οποίο τυπικά είναι παράνομο.
Δήμαρχος: Δεν θα εμπλέξουμε κανέναν υπάλληλο. Η εντολή θα δοθεί προς
την εκτελεστική εξουσία. Θα κάνει διαβιβαστικό έγγραφο ο Δήμαρχος.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα για την τροπ/ση του παραπάνω νόμου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α.
Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Ν. Χαμαλής, Λ. Τάκης, Ν.
Ουσουλτζόγλου, Ι. Τριανταφυλλίδης, Μ. Σουμελίδης, Α. Ταραλάς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Ε. Κουκουρδή;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Λ. Τσαβδαρίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής, Γ. Μανακούλης.

Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος κ. Κ. Πουλασουχίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου.
2.- Τις απόψεις και προτάσεις των δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη
συζήτηση του παραπάνω θέματος.
3.- Την ανάγκη υποβολής αιτήματος στο ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Δ.Α για τροπ/ση - συμπλήρωση
του Ν. 2910/01 που αφορά στην απόδειξη του χρόνου διαμονής των αλλοδαπών που
διαμένουν στη χώρα νόμιμα ή παράνομα επί ένα έτος μέχρι την έναρξη ισχύος του
νόμου, προκειμένου να απαλειφθεί η διάκριση που διατυπώνεται μεταξύ των
μεγάλων και μικρών Δήμων με πληθυσμιακά κριτήρια.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), καθώς
και του Ν. 2910/01 (ΦΕΚ 91Α΄/2-5-2001).
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω
θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Ομόφωνα: Εκφράζει τη γνώμη του υπέρ της ανάγκης τροποποίησης του
Ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια, Κτήση
της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α΄/2-52001), προκειμένου ν’ απαλειφθεί η διάκριση που διατυπώνεται μεταξύ των μεγάλων
και μικρών Δήμων με πληθυσμιακά κριτήρια και που αφορά στην απόδειξη του
χρόνου παραμονής όσων αλλοδαπών διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα ή παράνομα
συνεχώς επί ένα έτος μέχρι την έναρξη ισχύος του, εάν δεν συνάγεται ο χρόνος
παραμονής του αλλοδαπού στη χώρα από τα αναφερόμενα έγγραφα του νόμου αυτού.
Γ) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς την Υπουργό
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τροπ/ση του παραπάνω
νόμου ώστε μεταξύ των άλλων συνοδευτικών εγγράφων που θα υποβάλλουν οι
παράνομοι αλλοδαποί στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας τους, εάν δεν
συνάγεται ο χρόνος παραμονής του αλλοδαπού στην Ελλάδα προκειμένου να
αποδείξουν ότι διαμένουν στη χώρα, νόμιμα ή παράνομα, συνεχώς επί ένα έτος μέχρι
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να είναι και «απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου,
των Δήμων που συστήθηκαν με το Ν. 2539/97, το Δημοτικό Διαμέρισμα του οποίου
δεν υπερβαίνει τους 20.000 κατοίκους, που θα επικυρώνεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο..».
Δ) Κατά Πλειοψηφία: Χορηγεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου την
εντολή να διαβιβάζει, στην υπηρεσία που ασκεί τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας
αλλοδαπών και μετανάστευσης και τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων που η
απόδειξη διαμονής στη χώρα όσων αλλοδαπών διαμένουν στη χώρα νόμιμα ή
παράνομα συνεχώς επί ένα έτος μέχρι την έναρξη ισχύοντος του παραπάνω νόμου, θα
γίνεται με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου των Δημοτικών Διαμερισμάτων του
Δήμου που θα επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, προκειμένου να
μη χαθεί η προθεσμία υποβολής τους.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 316/2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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