
 

 

 

 

 

 

Θέμα: Ζ θέση τοσ Γημοτικού σμβοσλίοσ τοσ Γήμοσ Αμσνταίοσ στο θέμα της 

ονομασίας τοσ κράτοσς της FYROM. 

 

Αριθ. Απόυασης: 12/2018 

 

ην Ακύληαην, ζήκεξα 17 ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 

πξσηνθόιινπ 595/11-01-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά. 

Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27 

κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 24 κέιε. 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ 

Θενδώξνπ Απόζηνινο  Αβξακίδεο Ισάλλεο 

Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο  Γεώξγνπ Σξύθσλ 
Ραθόπνπινο Άγγεινο  Βνιηώηεο Αξγύξηνο 

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο   

Χαξηηίδεο Δπζύκηνο   

Καξαγηαλλίδεο άββαο   

Ισάλλνπ Χξήζηνο   

Σακήιηαο Αιέμαλδξνο   

Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο   

Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο   

Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε   

Θενδσξίδεο Αβξαάκ   

Νάηζεο Ισάλλεο   

Γνξάληε Δηξήλε   

Λάδεο Γεκήηξηνο   

Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο   

Μπνύηζθνπ Λεκνληά   

Σζαρεηξίδεο πύξνο   

Μπάληεο Ινξδάλεο   

Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο   

Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο   

Βεξάλε Φσηεηλή   

Καξανύιε Αθξνδίηε   

Γηαλληηζνπνύινπ πκέια   

 

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα. 

               
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ 

ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 01/2018 ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ 



 

 

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ. 

Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην. 

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλνηήηαο, Πεηξώλ θ. 

Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξην. 

Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

   Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 10
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ην ςήθηζκα 

ην νπνίν εθθξάδεη ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηνπ θξάηνπο ηεο FYROM ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 Η έληαμε ελόο θξάηνπο ζε δηεζλείο θαη επξσπατθνύο νξγαληζκνύο απνηειεί παξάγνληα 

ζηαζεξόηεηαο γηα ηα Βαιθάληα θαη εληζρύεη ηηο δηκεξείο ζρέζεηο ζρέζεηο. Γηα απηό 

επηζπκνύκε ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο γηα ηελ νλνκαζία ηνπ θξάηνπο ησλ θνπίσλ. Ωζηόζν, 

ζέινπκε λα θαηαζηήζνπκε  ζαθέο όηη δελ πξέπεη λα ππάξμεη ππνρώξεζε από ηελ παιηά 

εζληθή ζέζε ηνπ 1992,  πνπ θαζηζηά απαγνξεπηηθή ηε ρξήζε ηνπ νλόκαηνο  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

θαη θάζε παξάγσγό ηνπ από ηα θόπηα,  θαζώο επίζεο λα απαιεηθζνύλ από ην ζύληαγκα ηεο 

ρώξαο απηήο όιεο νη αιπηξσηηθέο αλαθνξέο.  

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο 

ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. 

Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε: 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ 

Δγθξίλεη ην ςήθηζκα πνπ αθνξά ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηνπ θξάηνπο ηεο FYROM ην νπνίν 

έρεη σο εμήο: 

 Η έληαμε ελόο θξάηνπο ζε δηεζλείο θαη επξσπατθνύο νξγαληζκνύο απνηειεί παξάγνληα 

ζηαζεξόηεηαο γηα ηα Βαιθάληα θαη εληζρύεη ηηο δηκεξείο ζρέζεηο ζρέζεηο. Γηα απηό 

επηζπκνύκε ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο γηα ηελ νλνκαζία ηνπ θξάηνπο ησλ θνπίσλ. Ωζηόζν, 

ζέινπκε λα θαηαζηήζνπκε  ζαθέο όηη δελ πξέπεη λα ππάξμεη ππνρώξεζε από ηελ παιηά 

εζληθή ζέζε ηνπ 1992,  πνπ θαζηζηά απαγνξεπηηθή ηε ρξήζε ηνπ νλόκαηνο  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

θαη θάζε παξάγσγό ηνπ από ηα θόπηα,  θαζώο επίζεο λα απαιεηθζνύλ από ην ζύληαγκα ηεο 

ρώξαο απηήο όιεο νη αιπηξσηηθέο αλαθνξέο.  

 

Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο ζπκπνιίηεπζεο θ. Ραθόπνπινο ΄Αγγεινο θαη Χαξηηίδεο 

Δπζύκηνο δελ ζπκθσλνύλ σο πξνο ην ζέκα ζύκθσλα  κε ηηο ζέζεηο πνπ δηαηύπσζαλ όπσο 

απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα επίζεκα αλαιπηηθά πξαθηηθά 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  12/2018. 

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                ΣΑ ΜΔΛΖ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ 


