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Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας & Τουρισμού 

   

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ 

για το Μεταναστευτικό». 

 

 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έχοντας δεχθεί μηνύματα αγωνίας από 

Δημάρχους των νησιών του Βορείου Αιγαίου και της Δωδεκανήσου για τα τεράστια 

προβλήματα που δημιουργούσε το νέο κύμα προσφυγικής και μεταναστευτικής ροής, 

τον περασμένο Απρίλιο προσκαλέσαμε την αρμόδια Υπουργό, σε συνεδρίαση του 

Διοικητικού μας Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερωθούμε για τα σχέδια της 

Κυβέρνησης, να μεταφέρουμε τις προτάσεις των Δήμων και να αναλάβουμε στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού κυρίως περιεχομένου 

αλλά και συντονισμού ενεργειών μεταξύ της Διοίκησης και της πρωτοβάθμιας 

Αυτοδιοίκησης. 

  Από τότε μέχρι σήμερα τα προβλήματα δεν έχουν μόνο πολλαπλασιαστεί 

αλλά έχουν επεκταθεί στην πολύπαθη πρωτεύουσα και στην παραμεθόριο, απ’ όπου οι 



πρόσφυγες και οι μετανάστες προσπαθούν να βρουν διέξοδο προς άλλες χώρες της 

Ευρώπης. 

  Μετά την ένταση του εν λόγω φαινομένου και επειδή τα χειρότερα 

έρχονται, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ έχει καλέσει τους Δημάρχους των νησιών 

και της παραμεθορίου σε κοινή συνεδρίαση την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015 και 

ώρα 12.00, στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, Αθήνα), στην οποία 

σας καλούμε να συμμετέχετε για να μας ενημερώσετε για τον σχεδιασμό της 

Κυβέρνησης και για τις πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει, ώστε να συντονίσουμε τον 

βηματισμό μας στην αντιμετώπιση αυτής της εκρηκτικής κατάστασης. Πρότασή μας 

αποτελεί πως δια της συνεργασίας του Κεντρικού Κράτους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

μπορούν να βρεθούν οι λύσεις στο τεράστιο αυτό πρόβλημα για την χώρας μας. Η 

παρουσία σας λοιπόν, καθώς και εκείνη συνεργατών σας, εάν το κρίνετε σκόπιμο, είναι 

απολύτως απαραίτητη και γι’ αυτό σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε. 

 

 
 
 

Με εκτίμηση 
Γεώργιος Πατούλης 

Δήμαρχος Αμαρουσίου 
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