
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 148 ΤΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ.» . Σελίδα 1 
 

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
                       ΔΗΜΟΣ  ΚΩ 
   ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ 

 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

             

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘΜ. 4ο /2015 

Απόσπασμα από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΙΟΥ 

 

 

Αριθ. Απόφασης: 7/2015 Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με το 

ενδεχόμενο εγκατάστασης μεταναστών στο χώρο 

του πρώην στρατοπέδου 148 ΤΕ  που βρίσκεται 

στη Δημοτική Κοινότητα Πυλίου».   

 

 Σήμερα την 25η Μαίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Συμβούλιο 

της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην 

αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου, ύστερα από την υπ’ 

αριθμό  16639/25-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε 

με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88, 

89 και 90 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07.06.2010), και δημοσιεύθηκε επίσης 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου, όπως 

προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 284 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/2006 ) 

για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Κα. Καραγιάννη Αικατερίνη, υπάλληλος του 

Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με την αριθ. 49 εγκύκλιο 

(αριθ. πρωτ. 74572/29-12-2010 ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.&ΗΛ.ΔΙΑΚ.) και την αριθ. 183/2015 

απόφαση Δημάρχου. 
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Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κος. Τσαμπουνιάρης Χριστόδουλος, 

αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία λαμβανομένου υπόψη ότι σε σύνολο πέντε 

Κοινοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες πέντε, αρχίζει η συνεδρίαση:  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ             ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1. Τσαμπουνιάρης 

Χριστόδουλος 
Πρόεδρος 

 

 

 
 
2. Σοφού Βασιλεία  

 
Αντιπρόεδρος 

 3. Κυπραίος Ιωάννης 
 
Μέλος 
 

 4. Λαδικός Νικόλαος  Μέλος 

 

 5. Τογρού Στέργος  Μέλος  

 

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του 

Συμβουλίου ότι με αφορμή ενός δημοσιεύματος στην τοπική εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ 

ΤΗΣ ΚΩ» και τη δημοσιοποίηση της είδησης μέσω του τοπικού ραδιοφώνου με 

διακριτικό τίτλο “CITY 93”, αλλά και από ευαισθητοποιημένους συνδημότες μας 

που εκφράζουν και την πλειοψηφία της κοινής γνώμης της κοινωνίας μας, φέραμε 

σήμερα στο συμβούλιο ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι: το ενδεχόμενο 

εγκατάστασης μεταναστών στο χώρο του πρώην στρατοπέδου 148 ΤΕ  που 

βρίσκεται στην Κοινότητα μας. 

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά: ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΠΥΛΙ 

«ΥΠΟΨΗΦΙΟ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. Το στρατόπεδο αυτό, 

όπως όλοι καταλαβαίνεται είναι το 148 ΤΕ που βρίσκεται πίσω από τη οικία του  

Κου. Καραθωμά Θωμά. Μιλάμε για μία πολύ ευαίσθητη και επικίνδυνη ζώνη, αφού 

για όσους δεν το γνωρίζουν να πούμε, ότι εκεί βρίσκεται και το όμορο στρατόπεδο 

της 80 ΕΑΡΜΕΘ (τεθωρακισμένα), δηλαδή μιλάμε για βαρύ οπλισμό και 
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πυρομαχικά. Όπως καταλαβαίνεται, είναι ασύλληπτο το τι μπορεί να συμβεί μέσα 

σε μια νύχτα στην περιοχή μας. 

Απ’ ότι έχω καταλάβει ήρθε μια επιτροπή αποτελούμενη από κυβερνητικούς 

εκπροσώπους στο νησί, η οποία εξετάζει τα εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα γενικά 

στη χώρα, κάνοντας αυτοψία και έκρινε ότι το στρατόπεδο μας είναι το 

καταλληλότερο γι’ αυτή τη δράση.  Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και δεν έλαβαν 

καθόλου υπόψη τους την κοινωνία του χωριού μας, δεν θέλησαν να γνωρίσουν με 

κανένα τρόπο στους συνδημότες μας την πρόθεση τους και να ακούσουν τις 

απόψεις τους , ούτε καν καλώντας τους σε μία ανοιχτή συνάντηση σε ένα καφενείο.  

Επίσης, να τονίσω, ότι ΔΕΝ μπήκαν στη διαδικασία να συναντήσουν τον 

Δήμαρχο μας. Βέβαια γνωρίζουν την άποψη της δημοτικής αρχής, την οποία έχει 

εκφράσει πολλές φορές ο Δήμαρχος Κω σε διάφορες επιστολές του, γράφοντας 

χαρακτηριστικά ότι:  

«Είναι καθήκον μου να υπερασπιστώ τον τόπο μου. 

Ο Δήμος Κω και οι πολίτες δεν μπορούν να ανεχθούν τη μετατροπή του 

νησιού σε αποθήκη ψυχών και μόνιμο καταυλισμό παράνομων μεταναστών. 

Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε την αλλοίωση της εικόνας της Κω, ως ενός 

από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. 

Ζητώ την άμεση προσωπική σας παρέμβαση, προτείνοντας: 

- Την ενίσχυση των δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος και της Frontex στη 

θαλάσσια περιοχή της Κω.  

- Την επιτάχυνση των διαδικασιών ταυτοποίησης των παράνομων μεταναστών 

προκειμένου να μπορούν να φύγουν.  
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- Την ταυτοποίηση των παράνομων μεταναστών προκειμένου να μπορούν να 

φύγουν από το νησί, εντός ολίγων ωρών, με ηλεκτρονικές υποδομές. 

Σημαίνει ενίσχυση με προσωπικό της Αστυνομίας και του Λιμενικού αλλά και 

ίδρυση Τμήματος με συνοριοφύλακες για το οποίο υπάρχει και σχετικό Π.Δ 

αλλά δεν έχει υλοποιηθεί.  

- Την ανάδειξη του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Κως σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά οι κρατικές δομές και ο Δήμος της Κω 

έχουν αφεθεί μόνοι τους να προσπαθούν να διαχειριστούν και να 

αντιμετωπίσουν το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, χωρίς μέσα και 

χωρίς πόρους. 

- Την υιοθέτηση των κανόνων της άμεσης επαναπροώθησης όσων δεν 

εμπίπτουν στην κατηγορία της αίτησης πολιτικού ασύλου. Είναι καιρός η Ε.Ε. 

να στηρίξει οικονομικά, πολιτικά αλλά και διπλωματικά τη διαδικασία της 

επαναπροώθησης. 

Σας ζητώ να αντιληφθείτε το μέγεθος του προβλήματος αλλά και τους 

κινδύνους που υπάρχουν. 

Σας ζητώ να δώσετε άμεσες λύσεις και αναμένω την απάντηση αλλά και τις 

πρωτοβουλίες σας». 

Συνεχίζοντας να τονίσω, ότι όπως γνωρίζεται δεν έχουμε στο χωριό μας 

Ιατρική Περίθαλψη, αφού λειτουργεί μόνο κάποιες ώρες την εβδομάδα το Αγροτικό 

Ιατρείο και όλοι ξέρουμε πόσο χρήζει ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής 

φροντίδας αυτή η ομάδα ανθρώπων. 

Φανταστείτε ότι αυτοί θα αμοληθούν σε όλο το χωριό και θα φέρουν μαζί 

τους και πολλές αρρώστιες, καθιστώντας απαραίτητο τον συντονισμό για τη λήψη 
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των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων και την ανάγκη της άμεσης διασφάλισης και 

προστασίας της δημόσιας υγείας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  

Επίσης να πω ότι επισκεφτήκαμε το εν λόγω στρατόπεδο, το οποίο σήμερα 

είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, αφού πλέον λειτουργεί για στάλισμα κατσικιών. 

Να γνωρίζετε επίσης, ότι ο χώρος του στρατοπέδου αυτού, είχε ζητηθεί από το 

Δήμο μας να γίνει εργοτάξιο που θα ήταν και η καλύτερη αξιοποίηση του.  

Να σας πω ακόμη, ότι θα είμαστε αρνητικοί ως προς την επανασύνδεση του 

στρατοπέδου με τα δίκτυα της ύδρευσης και ηλεκτρισμού.  

Να σας γνωρίσω επιπλέον, ότι σήμερα, στο ξενοδοχείο που τους φιλοξενεί 

στην Λάμπη, προκλήθηκε φωτιά με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές υλικές 

ζημιές. Τα αίτια δεν τα γνωρίζουμε αλλά αυτό είναι άλλο ένα αρνητικό μήνυμα στην 

όλη υπόθεση. 

Πριν κλείσω να πω ότι, όπως θα έχετε ακούσει τα μηνύματα για το νησί μας, 

για τη φετινή τουριστική περίοδο από τους Τουριστικούς Πράκτορες, λόγω των 

διαφόρων δημοσιευμάτων και περιγραφών με φωτογραφικό υλικό αυτής της 

κατάστασης, είναι πολύ αρνητικά.  

Προσωπικά μιλώντας  για το εαυτό μου θέλω να τονίσω ότι αυτό δεν πρέπει 

να επιτραπεί για κανένα λόγο και η απόφαση που θα πάρουμε  σήμερα θα πρέπει 

σταλεί προς όλους δηλαδή και στον Έπαρχο, τον Περιφερειάρχη και τους Βουλευτές 

της περιφέρειας μας και εάν είναι δυνατόν και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος,  κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να εκφράσουν 

τις θέσεις και τις απόψεις τους επί του θέματος. 

Ο Κος. Λαδικός πήρε το λόγο εκφράζοντας το ερώτημα: ποια είναι η στάση 

της Ταξιαρχίας σε όλο αυτό, αφού όπως είναι ευνόητο πρέπει να αυξηθεί η 
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περιφρούρηση του στρατοπέδου. Επίσης, πρόσθεσε ότι πραγματικά η ανησυχία στο 

χωριό είναι διάχυτη και συμφώνησε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί κάτι τέτοιο για 

τους λόγους που προαναφέρθηκαν.  

Ο Πρόεδρος απάντησε λέγοντας, ότι η στάση της Ταξιαρχίας λόγω του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να είναι άλλη από ουδέτερη, ωστόσο με 

πληροφόρησαν σε επαφή που είχα, ότι ο Ταξίαρχος έχει κάνει σχετική αναφορά.   

Η Κα. Σοφού παίρνοντας το λόγο συμφώνησε με όσα ακούστηκαν και 

πρόσθεσε ότι η τουριστική σεζόν άρχισε πολύ άσχημα και οι άνθρωποι αυτοί δεν 

πρέπει να παραμένουν πουθενά στο νησί αλλά να μεταφέρονται στην Αθήνα. 

Κατόπιν, ο Κος. Κυπραίος συμφώνησε ότι το πλήγμα για τον Τουρισμό θα 

είναι τεράστιο και έκλεισε λέγοντας, ότι είτε πρέπει να είμαστε κάθετοι και 

αμετάκλητοι. Είτε με το καλό, είτε με το κακό πρέπει να βρεθούμε μπροστά. Όχι 

μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι πολίτες του νησιού.  

Τέλος, ο Κος. Τογρού συμφώνησε απόλυτα με τους προλαλήσαντες. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι δεν εκφράστηκαν αντίθετες γνώμες από 

το σώμα, κήρυξε την περαίωση της διαδικασίας και κάλεσε τα παρόντα μέλη του 

Συμβουλίου να ψηφίσουν επί του ανωτέρω θέματος. 

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΙΟΥ 

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής 

θέσεων & απόψεων, αφού έλαβε υπόψη του και:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Τις διατάξεις των αρθρ. 83 παρ. 1α, 84, 87 & 89 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 

87/Α/10). 

3. Τις παρατηρήσεις και τοποθετήσεις των μελών του Συμβουλίου. 
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Τα Μέλη 
1. Σόφου Βασιλεία 

      2. Κυπραίος Ιωάννης 
             3. Λαδικός Νικόλαος  
 4. Τογρού Στέργος  

Αποφασίζει Ομόφωνα 

Εκφράζει την έντονη άρνηση του στο ενδεχόμενο εγκατάστασης των 

μεταναστών στο χώρο του πρώην στρατοπέδου 148 ΤΕ  που βρίσκεται στη 

Δημοτική Κοινότητα Πυλίου και δηλώνει ότι θα σταθεί με κάθε τρόπο 

αντίθετο σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους ενέργεια.   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2015. 

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

 Ο Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας Πυλίου                                                     

                                          

  

            Χριστόδουλος Α. Τσαμπουνιάρης                                         

                    
 
 
                                                                                               

 
                
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Α. ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗΣ  
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