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                                                ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

 

Παρέμβαζη ηοσ Προέδροσ ηης ΚΕΔΕ Γ. Παηούλη ζε εκδήλφζη για ηο 

ρόλο ηφν Σοπικών και Περιθερειακών Αρτών ζηην προζθσγική κρίζη 

 

Γ. Παηούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Οι Ελληνικοί Δήμοι κράηηζαν όρθια ηην 

κοινφνία και παρά ηην έλλειυη εθνικού ζτεδιαζμού διατειρίζηηκαν με 

αποηελεζμαηικόηηηα ηην προζθσγική κρίζη, αποδεικνύονηας όηι 

διαθέηοσν πλεόναζμα ανθρφπιάς» 

 

Τελ αλάγθε δηακόξθσζεο ελόο νινθιεξσκέλνπ πνιηηηθνύ ζρεδηαζκνύ, πνπ 

ζα ιακβάλεη ππόςε όηη ην δήηεκα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζα δηνγθώλεηαη 

δηαξθώο ζην κέιινλ αλ δελ αλαιεθζνύλ πξνζπάζεηεο εηξήλεπζεο ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή καο, ππνγξάκκηζε ν Πξόεδξνο ηεο ΚΕΔΕ Γ. Παηνύιεο. 

 

Σε παξέκβαζε ηνπ θαηά ηελ εθδήισζε κε ζέκα: «Η Επξσπατθή Έλσζε 

αληηκέησπε κε ηελ πξνζθπγηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή θξίζε. Ο ξόινο ησλ 

Τνπηθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ Αξρώλ» πνπ δηνξγαλώζεθε από θνηλνύ από ηελ 

ΚΕΔΕ, ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ην Κέληξν Δηεζλνύο θαη 

Επξσπατθήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Δηαθπβέξλεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, ζην Δεκαξρείν ηνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ, ν θ. Παηνύιεο 

αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζηελ πνιύηηκε ζπλδξνκή ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο. 

 



Τνλ θ. Παηνύιε ππνδέρζεθε ν Δήκαξρνο Παιαηνύ Φαιήξνπ Δ. Χαηδεδάθεο. 

Οκηιεηέο ζηελ εθδήισζε ήηαλ ν Δ. Καινγεξόπνπινο, Εηζεγεηήο ηεο 

Επξσπατθήο Επηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηώλ γηα ηελ ελδηάκεζε επαλεμέηαζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Επξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Δξάζεο γηα ηε Μεηαλάζηεπζε,  

ην κέινο ηνπ ΔΣ ηεο ΚΕΔΕ θαη Δήκαξρνο Σάκνπ Μ. Αγγειόπνπινο, ν Αλ. 

Καζεγεηήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Α. Σπξίγνο, ν Πξόεδξνο ησλ Γηαηξώλ 

ηνπ Κόζκνπ Ειιάδαο Ν. Καλάθεο. Σπληνληζηήο ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ ν 

Επηζηεκνληθόο Σπληνληζηήο ηνπ Κέληξνπ Δηεζλνύο θαη Επξσπατθήο Πνιηηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Δηαθπβέξλεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, Α. 

Κιάςεο. 

Σηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ επίζεο ην κέινο ηνπ ΔΣ ηεο ΚΕΔΕ θαη 

Δήκαξρνο Αηγάιεσ Δ. Μπίξκπαο, ν Δήκαξρνο Πεξηζηεξίνπ Α. Παραηνπξίδεο, 

ν Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο ΕΕΤΑΑ Θ. Γθνηζόπνπινο θαη ν πξώελ 

Πξόεδξνο ηεο ΚΕΔΕ Κ. Αζθνύλεο. 

 

Τνλίδνληαο όηη πξόθεηηαη γηα έλα πξόβιεκα κε ηεξάζηηεο αλζξσπηζηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο, πνπ απεηιεί ηε ζπλνρή ησλ θνηλσληώλ 

καο, αιιά θαη ην θνηλό επξσπατθό εγρείξεκα, ν Πξόεδξνο ηεο ΚΕΔΕ 

επηζήκαλε πσο ηόζν ε Επξσπατθή Έλσζε όζν θαη ε ρώξα καο ήηαλ 

αλέηνηκεο λα δηαρεηξηζηνύλ νξζά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζθπγηθή θξίζε. 

Σε απηό ην ζεκείν αλαθέξζεθε ζηε κάρε πνπ έδσζε ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε 

λα θξαηήζεη όξζηα ηελ θνηλσλία ηνλίδνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Οη ειιεληθνί 

Δήκνη, θπξίσο νη λεζησηηθνί θαη νη αθξηηηθνί, θαινύληαη όια απηά ηα ρξόληα λα 

αληηκεησπίζνπλ ρσξίο ρξήκαηα, ρσξίο πξνζσπηθό θαη ρσξίο κέζα, ηελ άθημε 

εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ πξνζθύγσλ, πάλσ από 500.000, πνπ έρνπλ ήδε 

θαηαγξαθεί ζηελ Ειιάδα, απνδεηθλύνληαο όηη δηαζέηνπλ πιεόλαζκα 

αλζξσπηάο θη αιιειεγγύεο.  

Εηδηθόηεξα ν θ. Παηνύιεο ππελζύκηζε όηη ε ΚΕΔΕ αλέδεημε ζηελ Ειιάδα ην 

2015 ηελ θξηζηκόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αλέιαβε πξσηνβνπιίεο 

ελεκέξσζεο γηα λα θηλεηνπνηήζεη ηα αξκόδηα επξσπατθά όξγαλα, 

δηεθδηθώληαο πόξνπο θαη αξκνδηόηεηεο γηα λα δηαρεηξηζηεί ην πξόβιεκα. 

Επηπξόζζεηα έρεη παξνπζηάζεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο όζνλ αθνξά ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πξνζθπγηθώλ θαη κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ ζε επίπεδν εζληθό 

αιιά θαη επξσπατθό, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 



1. Επξσπατθή νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνο ηελ Ειιάδα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλάινγε ησλ εηζξνώλ πνπ δέρεηαη θαη 

ζηε βάζε ηεο ξνήο ησλ αθίμεσλ πνπ ζα ζεκεηώλνληαη θαη θαηά ην 

επόκελν δηάζηεκα.  

2. Δίθαηε θαη επηβεβιεκέλε θαηαλνκή ηνπ πξνζθπγηθνύ θύκαηνο ζε όιε 

ηελ Επξσπατθή Έλσζε ρσξίο εμαηξέζεηο. Είλαη ζεκαληηθό λα 

δηαθπιαρζεί ε θνηλσληθή εηξήλε θαη ζηαζεξόηεηα ζηηο ρώξεο πξώηεο 

ππνδνρήο. 

3. Δίθαηε ζπκθσλία κε ηελ Τνπξθία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνύ, θαη δέζκεπζή ηεο από ηελ Ε.Ε ώζηε λα ηελ ηεξήζεη θαη 

ζην κέιινλ. Δελ είλαη απνδεθηό νη πξνζθπγηθέο ξνέο λα απνηεινύλ 

κνριό πίεζεο ηεο γεηηνληθήο καο ρώξαο πξνο ηελ Επξώπε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ δηθώλ ηεο ζπκθεξόλησλ. 

4. Η Επξσπατθή δηπισκαηία ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ηξόπνπο ώζηε 

λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα εηξήλεπζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο 

γηαηί κόλν ηόηε ζα κεησζνύλ νη ξνέο ησλ πξνζθύγσλ.  

5. Ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ Δήκσλ ηεο Επξώπεο, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαξηηζηεί έλα παλεπξσπατθό ζρέδην αληηκεηώπηζεο ηνπ 

πξνζθπγηθνύ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη γηα λα δηαθπιαρζεί ε 

ζηαζεξόηεηα ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. 

6. Εθπόλεζε θαη εθαξκνγή κηαο Κνηλήο Επξσπατθήο Πνιηηηθήο 

Μεηαλάζηεπζεο 

Οινθιεξώλνληαο ηελ νκηιία ηνπ ν Πξόεδξνο ηεο ΚΕΔΕ ηόληζε όηη απαηηείηαη 

δηεζλήο ζπλεξγαζία θαη ζπλέξγεηα ζε όια ηα επίπεδα δηνίθεζεο έηζη ώζηε λα 

βξεζνύλ άκεζα εθαξκόζηκεο απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Τει.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, 

kedkegr@gmail.com 
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