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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Προς τους  

Δήμους της Χώρας 

 

 

Αγαπητέ Συνάδελφε, 

 

Τις τελευταίες ημέρες δοκιμάστηκαν οι αντοχές του Κρατικού Μηχανισμού 

αλλά και των τοπικών μας κοινωνιών, εξαιτίας της πρωτοφανούς κακοκαιρίας 

που έπληξε το σύνολο σχεδόν της χώρας μας. 

Γνωρίζω καλά πως από την πρώτη στιγμή, ο μηχανισμός πολιτικής 

προστασίας των Δήμων μας ήταν προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει στο 

μέτρο του δυνατού, τις συνέπειες από την εκδήλωση των καιρικών 

φαινομένων. Παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε πολλές 

περιπτώσεις, είμαι βέβαιος ότι αν δεν είχαμε ως Αυτοδιοίκηση ενεργήσει άμεσα 

στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κατάσταση θα ήταν εκτός 

ελέγχου. Ακόμη και τα λάθη και οι αστοχίες που παρουσιάστηκαν αυτές τις 

ημέρες, μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα ώστε στο μέλλον να είμαστε ακόμη 

καλύτερα προετοιμασμένοι. 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων καιρικών 

φαινομένων αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου 

εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση τόσο δύσκολων καταστάσεων, ενώ 

φάνηκε ότι απουσίαζαν και οι εναλλακτικές λύσεις. Είναι επίσης 

αδιαμφισβήτητο ότι ως χώρα διαθέτουμε υποδομές που έχουν φτιαχτεί για να 

λειτουργούν σε ήπιες καιρικές συνθήκες, κι όχι σε συνθήκες ακραίων καιρικών 

φαινομένων και παρατεταμένων παγετών.  

Όμως, ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, οι Δήμοι μας λειτούργησαν. Κι αυτό 

έγινε κυρίως γιατί το προσωπικό όλων των Δήμων τις δύσκολες μέρες που 

προηγήθηκαν, αλλά και τις επόμενες που θα ακολουθήσουν μέχρι να 

ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση, ξεπέρασε τον εαυτό του. 



Για το λόγο αυτό θέλω εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος να 

μεταφέρεις σε όλο το πολιτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους στο Δήμο 

σου τις ευχαριστίες μου για την προσπάθεια που κατέβαλαν, προκειμένου σε 

αυτή τη δύσκολη κατάσταση να σταθούμε στο πλευρό των πολιτών. 

Η συμβολή τους ήταν καθοριστική και ανέδειξε για μία ακόμη φορά τον 

κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο που επιτελεί ο θεσμός μας στην εύρυθμη 

λειτουργία της χώρας και στη διαφύλαξη της καθημερινότητας των 

συμπολιτών μας. 

 

 

 

 

 

 

  

                Με εκτίμηση 
Γεώργιος Πατούλης 

Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
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