ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς τους
Δημάρχους της Χώρας
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για τη διαμόρφωση ενός νέου αποκεντρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος
Πολιτικής Προστασίας με συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης
Μετά την εθνική καταστροφή που συντελέστηκε στο Μάτι αλλά και στη Μάνδρα Αττικής, είναι
ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος οργάνωσης της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας.
Το σχέδιο που εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό πριν μερικές εβδομάδες, δεν διαφοροποιείται
από το ισχύον συγκεντρωτικό μοντέλο. Είναι βαρύ, δοκιμασμένο και αποτυχημένο, όταν δεν λειτουργεί
αποκεντρωμένα τουλάχιστον στο επίπεδο της κάθε περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας.
Με τον πολίτη στο επίκεντρο και την Αυτοδιοίκηση σε ενεργό ρόλο, συζητάμε για την ανάγκη
ύπαρξης ενός σύγχρονου μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν
από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018, στις 12:00, στο
Περίπτερο της ΚΕΔΕ (Περίπτερο 15, Stand 9) στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Συζητάμε για τη σύνταξη του εθνικού πλαισίου για τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου
Πολιτικής Προστασίας και καταθέτουμε τη δική μας πολιτική πρόταση με την απαιτούμενη επιστημονική
τεκμηρίωση. Αξιολογούμε το υφιστάμενο πλαίσιο, αφήνουμε πίσω τις αδυναμίες και τις παθογένειες του
παρελθόντος, αξιοποιούμε τις καλές και αποτελεσματικές πρακτικές, ενσωματώνουμε στοιχεία της
διεθνούς εμπειρίας και της επιστημονικής γνώσης και διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο σύστημα πολιτικής
προστασίας που υπηρετεί τον πολίτη και τη δημόσια ασφάλεια με αποκέντρωση και ουσιαστικό ρόλο
της Αυτοδιοίκησης. Δίνουμε την πρότασή μας στα πολιτικά κόμματα, στους θεσμικούς φορείς, στους
πολίτες, στο δημόσιο διάλογο.
Σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση γιατί αποτελεσματική πολιτική
προστασία χωρίς αποκεντρωμένη λειτουργία, χωρίς τον ενεργό ρόλο της Αυτοδιοίκησης και
της κοινωνίας των πολιτών, δεν υφίσταται.
Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Vaggeli@kedke.gr και Sretskovits@kedke.gr, τηλ. επικοινωνίας: Σρέτσκοβιτς Μαρία, Διευθύντρια
Διοικητικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ 2132147519, 6936593537 και 2132147513.
Τις προσκλήσεις εισόδου μπορείτε να προμηθευτείτε από 11:00 – 12:00 στην Εμπορική Πύλη
της HELEXPO.
Με εκτίμηση
Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
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