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Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ηπείρου κ. Σταύρο Παργανά 

κ. Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια της τελευταίας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

και της εκτός ημερησίας συζήτησης που προκάλεσαν οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ αναφορικά με το προσφυγικό/μεταναστευτικό πρόβλημα και 

κατόπιν του αιτήματος σας για υποβολή προτάσεων εκ μέρους των 

παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Για εμάς στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ η μη γνωστοποίηση τόσο 

θεμελιωδών στοιχείων στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και η 

αόριστη... απαίτηση «προτάσεων» αποτελεί ένδειξη είτε άγνοιας εκ μέρους 

της Περιφερειακής Αρχής στο να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης, είτε 

συνειδητής προσπάθειας μετάθεσης ευθυνών στο συλλογικό όργανο για να 

αποκρύψει τη δική της ανεπάρκεια. 

Το ότι δεν υπάρχει σχέδιο είναι σαφές από τις ad hoc ανακοινώσεις φορέων 

και υπηρεσιών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των αιρετών συλλογικών 

οργάνων, όπως έγινε πρόσφατα με την πρόταση χρήσης του στρατοπέδου 

στην Άρτα και την κάθετη άρνηση του δημάρχου, αλλά και την 

γνωστοποίηση από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για κατανομή παιδιών προσφύγων/μεταναστών σε σχολεία της 

Ηπείρου. Συνεπώς η αναζήτηση «σχεδίου» και «προτάσεων» από μια 

Περιφερειακή Αρχή που δοξάζεται... κρυπτόμενη στο θέμα, αποτελεί 

μνημείο πολιτικής κουτοπονηριάς. 

Η διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος, αποτελεί 

κορυφαίο θέμα που αφορά στον σκληρό πυρήνα της εθνικής ασφάλειας και 

της κοινωνικής ευημερίας ενώ αποτελεί και συμβατική υποχρέωση της 

Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών που 

συμμετέχει. Ως εκ τούτου το ζήτημα αυτό απαιτεί πολιτική συναίνεση, 

προγραμματισμό και δράσεις που στόχο θα έχουν αφενός την δίκαιη και 

ισότιμη συμμετοχή της Ηπείρου στον καταμερισμό της διαχείρισης και 

αφετέρου την προστασία του κοινωνικού της ιστού. 
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Με δεδομένο οτι στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν ακούστηκε 

κάτι συγκεκριμένο από πλευράς της Περιφερειακής Αρχής, για λόγους 

σοβαρότητας αλλά και κοινής λογικής αναμένουμε συγκεκριμένες και 

σαφείς απαντήσεις για τα παρακάτω ζητήματα: 

1. Ποιος είναι ο απόλυτος αριθμός προσφύγων/μεταναστών που αναλογεί 

στην Ήπειρο στο πλαίσιο της ισότιμης συνεισφοράς στη διαχείριση αυτή 

του μείζονος εθνικού ζητήματος; 

2.Τι έχει συμφωνήσει η Περιφερειακή Αρχή με τα υπουργεία: 

-Εθνικής Άμυνας 

-Προστασίας του Πολίτη 

-Εργασίας & Κοιν. Αλληλεγγύης 

-Παιδείας & Θρησκευμάτων 

-Υγείας 

3. Οι άνθρωποι που θα βρεθούν στην Ήπειρο θα έχουν λάβει οριστικό 

καθεστώς στα νησιά ή η διαδικασία αίτησης ασύλου θα διενεργείται στα 

κέντρα υποδοχής της Ηπείρου; 

4. Τι είδους δομές σχεδιάζονται εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Πρόκειται για κλειστές, ημίκλειστες ή ανοικτές δομές; Εντός παλαιών 

στρατοπέδων ή θα κατασκευαστούν νέοι χώροι; 

5. Ποια θα είναι η σχέση εντόπιου πληθυσμού με τον τελικό αριθμό 

προσφύγων που θα επιλέξουν την Ελλάδα ως οριστικό τόπο διαμονής; 

Υπάρχει μελέτη αναφορικά με το οικονομικό/κοινωνικό προφίλ του τόπου 

εγκατάστασης, τη δυνητική συνεισφορά των νέων κατοίκων στην τοπική 

οικονομία και την εγγύτητα με άλλη εθνική/θρησκευτική κοινότητα; 

6. Ποιο είναι το δημογραφικό προφίλ των προσφύγων που θα 

εγκατασταθούν μόνιμα στην Ήπειρο; 

Απαιτείται αναλυτική ποιοτική καταγραφή με βάση τα παρακάτω: 

- ηλικία (ασυνόδευτοι ανήλικοι/ ενήλικες) 

- εθνολογική καταγωγή (χώρα προέλευσης, θρήσκευμα, φυλή) 

- οικογενειακή κατάσταση (4μελής οικογένεια, μονογονεϊκή, αναζήτηση 

μέλους, άγαμος) 
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-σεξουαλικός προσανατολισμός 

- εκπαιδευτική βαθμίδα (αγράμματοι, απόφοιτοι Α’βάθμιας, Β’βαθμιας, 

Γ’βαθμιας) 

-επαγγελματική ασχολία στον τόπο προέλευσης 

7. Τι αντισταθμιστικά οφέλη θα διεκδικήσουν οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού 

που θα υποδεχθούν εντός των διοικητικών τους ορίων δομές φιλοξενίας; 

Υπάρχει πρόβλεψη για έργα κοινής ωφέλειας, οδικές προσβάσεις, 

αναπλάσεις/καθαρισμοί χώρων φιλοξενίας, έκτακτες χρηματοδοτήσεις, 

παροχή voucher στους πρόσφυγες, δημοτική συγκοινωνία κτλ 

8. Ποιος φορέας θα χρηματοδοτήσει τις οικογενειακές επανενώσεις; Έχει 

δεσμευθεί η Περιφέρεια Ηπείρου να καλύψει το κόστος ενός μεγέθους που 

είναι καθοριστικό για την αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας αλλά και 

την ανακούφιση των ίδιων των προσφύγων/μεταναστών; 

9. Πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση και ο έλεγχος των ΜΚΟ; Έχει η 

Περιφέρεια Ηπείρου μηχανισμούς ελέγχου ώστε να υπάρχει διαφάνεια στον 

τρόπο λειτουργίας τους αλλά και ουσιαστική παραγωγή έργου; 

Τα παραπάνω ζητήματα είναι ουσιώδη προκειμένου ως κοινωνία αλλά και 

ως διοικητική δομή να μπορέσουμε να εκπονήσουμε ένα σχέδιο 

αντιμετώπισης του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος. Για αυτό το 

λόγο προτείνουμε: 

- την σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών των εκλεγμένων 

παρατάξεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου από κοινού να 

καθορίσουμε ένα πλαίσιο αρχών και διεκδικήσεων οπού ο Περιφερειάρχης 

να δώσει απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις και να παρουσιάσει το 

σχέδιο του. 

Τέλος, κ. Πρόεδρε, ζητούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, όπως 

συγκαλέσετε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 

μοναδικό θέμα συζήτησης τη διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού 

ζητήματος, την έκδοση σχετικού ψηφίσματος και την έγκριση του τελικού 

σχεδίου διαχείρισης. 

Με τιμή, 

Σπύρος Ριζόπουλος 

Επικεφαλής παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

 


