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Αξιότιμη κ. Υπουργέ, 

 

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού και καθώς ο Δήμος μας δεν έχει λάβει απολύτως καμία 

ενημέρωση για τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αίτηση-καταγγελία, θα παρακαλούσαμε να μας 

ενημερώσετε άμεσα για τα ακόλουθα: 

α) Εάν πρόκειται να λειτουργήσει δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών – προσφύγων στην 

συμβολή των οδών Παγγαίου και Πάρνωνα,  περιοχή Δέση, Δ.Ε Γέρακα, Δήμου Παλλήνης. 

β) Εφ’ όσον πρόκειται να λειτουργήσει, ποια θα είναι η δυναμικότητά της, υπό ποιες συνθήκες και 

προϋποθέσεις θα λειτουργήσει ή ως άνω δομή, τι προσωπικό θα διαθέτει για την λειτουργία της 

καθώς και με ποιο τρόπο θα παρέχεται εκπαίδευση στα φιλοξενούμενα παιδιά. 

Όπως αντιλαμβάνεστε, από την επισυναπτόμενη αίτηση-καταγγελία, η έλλειψη ενημέρωσης έχει 

ήδη λειτουργήσει αρνητικά με συνέπεια τη δημιουργία κλίματος φοβίας και ανησυχίας στην 

τοπική κοινωνία, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής και αντικειμενικής αξιολόγησης των 

όσων διαδίδονται. 
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Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους σχεδιασμοί, εφ’ όσον υπάρχουν, οφείλουν να ξεκινούν με την 

ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και την επιδίωξη της συναίνεσης ή ακόμη και της συμμετοχής 

τους. 

Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε όπως ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημα μας, καθώς αντιλαμβάνεστε 

ότι, αν και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει αρμοδιότητα στην χάραξη μεταναστευτικής πολιτικής, 

έχει σαφώς αρμοδιότητα και λόγο στην ενημέρωση των πολιτών και στην δημιουργία και 

διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους 

ανεξαρτήτως φύλλου, ηλικίας ή καταγωγής. 

 

 Αθανάσιος Ζούτσος 

 

 

 Δήμαρχος Παλλήνης 

 

 

Επισυνάπτονται:  1. η υπ. αριθμ. πρωτ. 6819/20-02-2019 αίτηση καταγγελία κατοίκων 
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