
        ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ                                               

ΨΗΦΙΣΜΑ  

Μετά την διαπίστωση κινητικότητας (καθαριότητα κτιρίων-περιβάλλοντος 
χώρου) και αυτοψία, σε περιφραγμένο χώρο στο πρώην στρατόπεδο της 75 ΜΕ  που 
ανήκει στην Ιερά Σύνοδο, καθώς και την πληροφόρηση του Προέδρου Συμβουλίου 
Κοινότητας Νέας Περάμου, πρόκειται να δημιουργηθεί δομή υποδοχής προσφύγων 
και μεταναστών. 

Προσπαθούν κάποιοι να φτιάξουν ένα χωριό μεταναστών δίπλα-κολλητά στο 
στρατόπεδο των Ειδικών Δυνάμεων Ν. Περάμου, δίπλα-κολλητά στις δεξαμενές 
πετρελαίου των ΕΛΠΕ (με άμεσο κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος σε 
περίπτωση πυρκαγιάς με καταστροφικές συνέπειες για τους δημότες & το περιβάλλον), 
δίπλα-κολλητά στα σπίτια των κατοίκων της Νέας Περάμου (με Γυμναστήριο και 
εμπορικές δραστηριότητες) και του Νεκροταφείου της και ουσιαστικά δίπλα στο 
Στρατιωτικό και πολιτικό αεροδρόμιο της Πάχης. 

Στα μόλις 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα της έκτασης της Κοινότητας Νέας Περάμου 
από τα 5 συνολικά, υπάρχει ασφυξία από 2 άλλα υφιστάμενα στρατόπεδα (ΚΕΕΔ & 
Σχολή Πυροβολικού) με κλειδωμένες εκτάσεις, που δεν συμβάλλουν στην αξιοποίηση 
του περιβάλλοντος, προς όφελος των Νεοπεραμιωτών καθώς και στην ασφάλειά 
τους.  

Η τοπική κοινωνία είναι αρκετά υποβαθμισμένη με εργοστάσια, με τις 
εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθού και των ΕΛΠΕ, με οικισμό Ρομά, με 
καλώδια υπερυψηλής τάσης που θα διασχίζουν την πόλη μας, με εγκληματικότητα 
και τελευταία με πλημμύρες, φωτιές, κορωνοϊούς, φτώχια και ανεργία. 

Το Συμβούλιο Κοινότητας Ν. Περάμου με ομόφωνη απόφαση & οι κάτοικοι της 
πόλης,  

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την σκέψη έστω, δημιουργίας δομής υποδοχής 
προσφύγων και μεταναστών στα όρια της πόλης μας, τη στιγμή μάλιστα που σε 
απόσταση 530 μέτρων από το Λουτρόπυργο Ν. Περάμου, υπάρχει ήδη αντίστοιχη 
δομή στην περιοχή των Ναυπηγείων Ελευσίνας, με μεγάλη επισκεψιμότητα των 
μεταναστών κατά τους θερινούς μήνες στην πόλη μας.   Έως εδώ…   Δεν αντέχει άλλη 
υποβάθμιση η περιοχή μας. 

Απαιτούμε: 

1.   Να λάβει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων με έκτακτη 
συνεδρίαση, απόφαση για την ΜΗ δημιουργία οποιασδήποτε δομής υποδοχής, 
ή παραμονής προσφύγων και μεταναστών σε όλη την διοικητική περιφέρεια 
του Δήμου Μεγάρων (Μέγαρα-Νέα Πέραμος-Κινέττα-Αλεποχώρι). 

2.   Να αποσταλούν επιστολές προς όλους τους τοπικούς Βουλευτές, 
Δήμαρχο, Δημοτικούς επικεφαλείς συνδυασμών και Δημοτικούς Σύμβουλους 
καθώς και τοπικούς φορείς (Εξωραϊστικούς Συλλόγους, Συλλόγους 
Επαγγελματιών, Αλιείας, καθώς και τους Αθλητικούς Συλλόγους) 



κοινοποιώντας την απόφαση του Συμβουλίου μας με το παρόν ψήφισμα, αλλά 
και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά. 

3.   Να ανακοινωθεί σε όλα τα ΜΜΕ και ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και να 
γνωστοποιηθεί με κάθε μέσο, σε όλους τους κατοίκους της Νέας Περάμου, του 
σημερινού ψηφίσματος του Συμβουλίου μας, ώστε να γνωρίζουν όλοι τις 
προθέσεις των Κυβερνώντων αλλά και τις δικές μας. 

4.   Εξουσιοδοτούμε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Ν. 
Περάμου για τα περαιτέρω. 

Είμαστε αποφασισμένοι.  

Θα μας βρίσκουν μπροστά τους (λαό της Νέας Περάμου και Συμβούλιο Κοινότητας) 
σε κάθε βήμα. 

Τέλος, θα προστατεύσουμε με κάθε τρόπο και μέσο, τους κατοίκους της πόλης 
μας, τους οποίους θα καλέσουμε να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και εγρήγορση, 
προκειμένου να  διαφυλάξουμε ότι μας άφησαν οι πρόγονοί μας, το να ζούμε δηλαδή 
με αξιοπρέπεια και ασφάλεια των δημοτών στον τόπο μας, χωρίς υποβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των και απαξίωση της αξίας γης.    

Ο Αγώνας της Νέας Περάμου μόλις τώρα αρχίζει. 

 

 

                                                                                                              Νέα Πέραμος 13-5-2020 

 


