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ΨΗΦΙΣΜΑ

      Καλούµε  την  Ελληνική  Κυβέρνηση  να  αναλάβει  κάθε  διπλωµατική  
πρωτοβουλία  και  κάθε  µέσο  πίεσης,  προκειµένου  η  Παγκόσµια  Κοινότητα  και  
οι  Παγκόσµιοι  Οργανισµοί,  να  πράξουν  ό,τι  είναι  δυνατόν,  για  την  άµεση  
παύση  του  πολέµου  και  την  ειρήνευση  της  ευρύτερης  περιοχής  της  Συρίας,  
ώστε  να  σταµατήσει  ο  ξεριζωµός  των  ανθρώπων  και  να  διαµορφωθούν  οι  
συνθήκες  ασφάλειας  που  θα  επιτρέψουν  στους  πρόσφυγες  να  επιστρέψουν  στις  
εστίες  τους.
Το  Διοικητικό  Συµβούλιο  της  Π.Ε.Δ. Δυτικής  Ελλάδας,  θεωρεί  την  
αντιµετώπιση  του  Προσφυγικού,  σαν  βασική  παράµετρο  Πολιτισµού  και  
λειτουργίας  της  Ποιότητας  της  Δηµοκρατίας  και  εκφράζουµε  την  ευαισθησία  
µας  και  την  πρόθεσή  µας  για  την  υποστήριξη  των  συνανθρώπων  µας  που  
βρίσκονται  σε  µια  τόσο  δύσκολη  κατάσταση.
Εξ  αρχής  δηλώνουµε  ότι  η  αντιµετώπιση  του  Προσφυγικού  απαιτεί  διακριτούς  
ρόλους  από  τον  κάθε  εµπλεκόµενο  θεσµό,  χωρίς  ενδιάµεσους  και  µεσάζοντες.  
Κατά  συνέπεια,  το  Ελληνικό  Κράτος,  η Πολιτεία,  πρέπει  άµεσα,  ταχύτατα  να  
εκπονήσει  ένα  «Εκτακτο  Σχέδιο  Αντιµετώπισης  της  Προσφυγικής  Κρίσης».
Το  Σχέδιο  αυτό – αφού  εκπονηθεί – να  τεθεί  σε  διαβούλευση  και  να  
συµφωνηθεί  από  κοινού  µε  τα  ανώτατα  όργανα  της  Αυτοδιοίκησης  Α’ και Β’ 
βαθµού,  ώστε  πλέον  ο  κάθε  εµπλεκόµενος  να  αναλάβει  τον  ρόλο  και  τις  
ευθύνες  που του  αναλογούν.
Η  εξεύρεση  των  χώρων  θα  πρέπει  να  γίνει  σε  συνάρτηση  µε  την  διάρκεια  
παραµονής,  τον  αριθµό  των  προσφύγων  που  θα  φιλοξενηθούν,  την  οργάνωση  
της  λειτουργίας  των  χώρων  και  την  ποιότητα  της  παροχής  των  υπηρεσιών.
Επίσης,  καθοριστικής  σηµασίας  ζήτηµα,  τόσο  για  τον  σχεδιασµό  των  χώρων,  
όσο  και  για  την  λειτουργία  τους,  είναι  η  διάθεση  πόρων  και  η  εξασφάλιση,  
τόσο  της  χρηµατοδότησης  για  την  προσαρµογή  των  χώρων,  όσο  και  για  την  
λειτουργία  τους  µετέπειτα  (παροχές,  υποδοµές,  διατροφή,  οµαλή  λειτουργία  
κ.λ.π.).
Η  Αυτοδιοίκηση  δηλώνει  ότι  έχει  κάθε  κοινωνική  ευαισθησία  και  πρόθεση  να  
συµβάλει  µε  προτάσεις  και  σύνθεση  απόψεων  σε  κάθε  τοµέα  κοινωνικής  
υποστήριξης  της  λειτουργίας  των  χώρων,  καθώς  και  σε  κάθε  δράση  
ευαισθητοποίησης  και  αποδοχής  από  τις  τοπικές  κοινωνίες.
Καλούµε  τους  Δήµους  της  Δυτ. Ελλάδας,  µε  συναίσθηση  ευθύνης,   να  
συµβάλουν  στην  αντιµετώπιση  αυτού  του  µεγάλου  ανθρωπιστικού  προβλήµατος.
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