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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 6ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 16η Μαρτίου 2020 

 

Σήμερα, 16 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε κατεπείγουσα συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα του 

Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 

1172/16-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη 

του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος      
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              2.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        3.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα 
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                    

5.Ιωάννης Θ. Ζιώγας       

6.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                              

7.Αντώνιος Ν.Λουρής        
8.Μουζάκη Αντ. Σώζα   

9.Στυλιανός Γ. Γκρέκας    

10.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη       (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη    
12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης    

13.Νικόλαος Β. Δεμένεγας    
14.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς  

        

 

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα 

Βώσικα  ενώ ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας απουσιάζει. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την 

τήρηση των πρακτικών. 
Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2020 
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Θέμα 1ο:  Αντιμετώπιση ανακύψαντος προβλήματος από την αποβίβαση 

λαθρομεταναστών στο νησί της Κέας.  

 

 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 
 Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου και περί τις 03:00π.μ. προσάραξε έξω από τον 

λιμενοβραχίονα της Κέας, ακυβέρνητο φορτηγό πλοίο, που είχε αναχωρήσει από το 

Τσανάκαλε της Τουρκίας με 196 λαθρομετανάστες.  
 Πρόκειται για νεαρά άτομα κυρίως ηλικιών μεταξύ 18-35, μεταξύ των οποίων κάποια 

παιδιά και έγκυες γυναίκες, που αποβιβάστηκαν στην Κέα και συγκεντρώθηκαν 

προσωρινά για καταγραφή και προανάκριση, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.  
 Ως νησί δηλώνουμε ανοχύρωτοι και εντελώς αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε το 

γεγονός. Σε ένα νησί   
 χωρίς δημοτικές υποδομές,  
 με ένα Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, που εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού, 

λειτουργεί με ιατρικό προσωπικό δύο αγροτικούς ιατρούς  
 με ένα Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπηρετούν 7 άτομα 
 με ένα Λιμενικό Τμήμα που απαρτίζεται από ακόμα λιγότερα άτομα  
 χωρίς τον παραμικρό εφοδιασμό των ανωτέρω με εξοπλισμό προστασίας από 

ιογενείς ασθένειες, των οποίων πιθανόν να είναι φορείς οι λαθρομετανάστες  
 με όλα τα καταλύματα και τις επιχειρήσεις εστίασης να έχουν αναστείλει τη 

λειτουργία τους βάσει της σχετικής ΚΥΑ και με τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται 

εκτός νησιού 
η Κέα αδυνατεί να φιλοξενήσει τους ανθρώπους αυτούς . 
 

Καλείται η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως αναλάβουν άμεσα δράση 

για την ασφαλή απομάκρυνση των 196 λαθρομεταναστών και τη μεταφορά τους σε 

οργανωμένες κλειστές δομές. 
Καλείται η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία να προφυλάξουν την υγεία και την 

περιουσία των κατοίκων του νησιού μας, που με τόσο κόπο οι φορείς και οι πολίτες 

προσπαθούν να διαφυλάξουν όλες αυτές τις ημέρες, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

Κεντρικού κράτους. 
  
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο  

 
1. την άμεση αποστολή ψηφίσματος στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, Πολιτικής Προστασίας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Υγείας, Εσωτερικών, σε όλους τους βουλευτές του ελληνικού 

κοινοβουλίου με το ανωτέρω λεκτικό. 
 

2. Εκτιμώντας τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να υποβάλλουμε αίτημα 

για την υποστήριξη των θέσεών μας. 
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3. Να ζητηθεί η άμεση αποκατάσταση από ειδικό κλιμάκιο της περιβαλλοντικής 

ρύπανσης που έχει προκληθεί στον θαλάσσιο χώρο της Κέας. 
 

 

Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την άμεση αποστολή του κάτωθι ψηφίσματος: 

 

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου και περί τις 03:00π.μ. προσάραξε έξω από τον 

λιμενοβραχίονα της Κέας, ακυβέρνητο φορτηγό πλοίο, που είχε αναχωρήσει από το 

Τσανάκαλε της Τουρκίας με 196 λαθρομετανάστες.  
 Πρόκειται για νεαρά άτομα κυρίως ηλικιών μεταξύ 18-35, μεταξύ των οποίων κάποια 

παιδιά και έγκυες γυναίκες, που αποβιβάστηκαν στην Κέα και συγκεντρώθηκαν 

προσωρινά για καταγραφή και προανάκριση, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.  
 Ως νησί δηλώνουμε ανοχύρωτοι και εντελώς αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε το 

γεγονός. Σε ένα νησί  
 χωρίς δημοτικές υποδομές,  
 με ένα Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, που εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού, 

λειτουργεί με ιατρικό προσωπικό δύο αγροτικούς ιατρούς  
 με ένα Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπηρετούν 7 άτομα 
 με ένα Λιμενικό Τμήμα που απαρτίζεται από ακόμα λιγότερα άτομα  
 χωρίς τον παραμικρό εφοδιασμό των ανωτέρω με εξοπλισμό προστασίας από 

ιογενείς ασθένειες, των οποίων πιθανόν να είναι φορείς οι λαθρομετανάστες  
 με όλα τα καταλύματα και τις επιχειρήσεις εστίασης να έχουν αναστείλει τη 

λειτουργία τους βάσει της σχετικής ΚΥΑ και με τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται 

εκτός νησιού 
η Κέα αδυνατεί να φιλοξενήσει τους ανθρώπους αυτούς . 
 

Καλείται η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως αναλάβουν άμεσα δράση 

για την ασφαλή απομάκρυνση των 196 λαθρομεταναστών και τη μεταφορά τους σε 

οργανωμένες κλειστές δομές. 
Καλείται η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία να προφυλάξουν την υγεία και την 

περιουσία των κατοίκων του νησιού μας, που με τόσο κόπο οι φορείς και οι πολίτες 

προσπαθούν να διαφυλάξουν όλες αυτές τις ημέρες, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

Κεντρικού κράτους. 
  

2. Εκτιμώντας τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να υποβάλλουμε αίτημα για 

την υποστήριξη των θέσεών μας. 
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3. Να ζητηθεί η άμεση αποκατάσταση από ειδικό κλιμάκιο της περιβαλλοντικής 

ρύπανσης που έχει προκληθεί στον θαλάσσιο χώρο της Κέας. 
 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 36/2020 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Δήμαρχος 

 
 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
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