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κ. Αλέξη Τσίπρα 

Πρωθυπουργό της Ελλάδος 

Θέμα: «Αίτημα συνάντησης, με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στη προσφυγική –

μεταναστευτική κρίση και τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση της» 

 Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,  

 Η ραγδαία επιδείνωση της προσφυγικής- μεταναστευτικής κρίσης  μετά το κλείσιμο 

των συνόρων και τις ακραίες πολιτικές που επιλέγουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες 

και έχουν ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων στη χώρα μας, 

δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της 

για την εξέλιξή της και τους κινδύνους που απορρέουν. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει διακηρύξει και εμπράκτως αποδείξει μέχρι 

σήμερα, πως η διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού είναι ένα εθνικό 

ζήτημα, που μας αφορά όλους και δεν μπορεί να γίνει πεδίο μικροπολιτικής.  

Απαιτεί εθνικό σχεδιασμό, ενημέρωση και συντεταγμένη αντιμετώπιση από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε συνεργασία με την Κυβέρνηση.  

 

Ως εκ τούτου θεωρούμε επιβεβλημένη την ενημέρωση για το τι σχεδιάζει η 

Κυβέρνηση έτσι ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας να συμβάλει συντεταγμένα, 

με όσα μέσα διαθέτει και στο μέτρο των δυνατοτήτων της στην αντιμετώπιση αυτής 

της ανθρωπιστικής κρίσης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική ειρήνη και τον 

αποκλεισμό της καλλιέργειας κλίματος ξενοφοβίας και ρατσιστικών αντιλήψεων.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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Κατόπιν τούτων, εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της 

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου 

να συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας στην αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης και ζητάμε να μας ορίσετε άμεσα συνάντηση, προκειμένου να 

καταλήξουμε σε ένα «οδικό χάρτη» που θα περιγράφει λεπτομερώς το ρόλο και τις 

δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για την αντιμετώπισή της αποκλείοντας  

αιφνιδιασμούς, μονομερείς ενέργειες και αποσπασματικές κινήσεις.   

Προσδοκούμε στην άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας.  
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