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Παρασκευή, 27/05/2016 | Πολιτική

Κοινή ερώτηση κατέθεσαν οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου (Γ. Πάλλης, Α. Μιχαηλίδης και Δ. Σεβαστάκης) προς τους
αρμόδιους Υπουργούς, με αφορμή τη δανειακή σύμβαση - Γέφυρα την οποία η Περιφερειακή Αρχή Β. Αιγαίου έχει συμφωνήσει να συνάψει με την
Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης,, ύψους 2 εκ. ευρώ,  για τη δημιουργία ξενώνα ανήλικων ασυνόδευτων προσφύγων  αιτούντων άσυλο ή
άλλων κατηγοριών.

 
Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν από τους συναρμόδιους υπουργούς:
 

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Eρώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία ξενώνα ανηλίκων προσφύγων

http://www.lesvosnews.net/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CqZ2lv6xtWYqELpfDzAbfh58gzu7auknJho69iwXxyf3fBRABIPb8_B5grYKAgKAMoAHMh6vfA8gBAqgDAcgDyQSqBPoBT9CDsLIWdv21lTnnBwL4tCZDwe6bQ0zrL_ZXcO2JBzBhcrxUaJj02dNVWYOHzEsuoiDJyCV1dwyNPN1ie7HdJyOUhERI2bPiqj1m6BgpzJK1PH-XyAZQDCZ08liF_RO_kFZvTdSu7SJ1CpNwwUDqyqwpwlTk8wojK-pS4V8jq9WYNzc4HI8G_8CmryDCTEl4rEmqGxeJzYGtwgz-vEQltaXYvtQH9WvPWqlyYOC5c7xWvWSCiS5L4BbnVktMHHVxOC5JJV4KV2KekyPzMsMiB8-VaCDVk1D6T_I7EJ5tE35Y0O0YF0Wo-pDbsN_33a5FHzK7g8bLSkPloJAGAaAGAoAHksm2A4gHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJ6-Vzx6nlrbLYEww&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Fo1Ul9VAZ5NAitzLJ3RymqOUEG0LJjFjA1sxo4niT7R1xQ2YL602HhSwfZZVOk6R7CFKIuQs9RP0iUwLVGn-HdpQdtVNwYpdhlAoQPjvB2JG721c8hMxQLhB6TzA9pZ6kEDU0qrPrar7vx9Jd_WpyD-7oIE&sig=AOD64_2H4XgDrR9bdbNzUlBvPuJNscXQUQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.iforex.gr/landing_pages/br3/gr/ForexBeginners96ND/%3Fcontent%3DForexBeginners96ND%26creg%3D3%26SID%3D460668%26extid5%3D:A-188299665251:C-5920736931:cm-728430706:ag-38810208180
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CYf2sv6xtWbCFMazgzAa1zLuQBc7u2rpJwYKOvYsF8cn93wUQASD2_PweYK2CgICgDKABzIer3wPIAQKoAwHIA8kEqgT-AU_Q17YKp7rQ5PNKN8GVxd0sHx1TIyz2SpAnkFb7gYoEq9p6LGqzd1kvM7vqc-poMHed0t6INwM8Qzc3KqddCW1qkokpNjXSxSxzR8Nn3g0MD35najag43BnOtYiXXWrMQVBJxUOOgr_q-Pf1EZHhBx8vzd0bMvI97tRpOlMBLmo86hCRQYXrsSVr0kn680NQrIIKixKoiSJG_-EbHAIMgjZZrREiNIwouXhwK7f2al4L5B3gBWspnEP-dTDqniRgu8U4i8CPMM8k94PLuDLVzRebZMaU_pbIazxn_jiIc-pwGKFkm9wkxFcxEmWuPVD0zPsJr--YLuPv3L0xV7qkAYBoAYCgAeSybYDiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQnr5XPHqeWtstgTDA&num=1&cid=CAMSeQClSFh3sXXTE6D7s3fyoOKuYixkiKvv2r0Vzz6CaolkeKwetMTkbAZEw3QsCwB-AcwfqXlyIMSgjJm8J0aKg9comxPZ9blKGGNKt79dF3aOdOG1RHx2Ynx-j3EsONb0cGb-iN8QePavVuZhlfiDcW1S7kFhIUlxQx0&sig=AOD64_19ogvBtKp_A_sylZrOybT23uozSA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.iforex.gr/landing_pages/br3/gr/ForexBeginners96ND/%3Fcontent%3DForexBeginners96ND%26creg%3D3%26SID%3D460668%26extid5%3D:A-188299665110:C-5920736931:cm-728430706:ag-38810208180
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4cJ_v6xtWdq3NNLizAbOs4X4CrTCkcNG2OS9vN8DwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAGOsdXNA8gBAqkCnrdrwdNXsz6oAwHIA8kEqgT_AU_Q4rmFQkDp7vgrm-61_8YKiQfcOReupHlO0LYn_TP56WJc_YlJo7y8Xq-0b4Xq5OSEi6lBuIiEOaI41cXQDET1PoRfJuBEcUvWFLGD52QiTlwSf29dVTHVKb78tPoncmrOGQIPOBcBjY_PW0QCwW0HNBy81a-8I4IgswDNjKOfQukBYuQVvURjca3K3QGj3L_g7NXYUBcxWlC41XzZS9i8th1kAH7q2fpRLdFIJSL5DAHNyOkUrP9iJIgIieO-IJpSNJD591pmMT94vChml8pyVvl6lmCHhNzcGnSHhJ0eTEz6LD6-aGsYGzqpZzqcTlUjo42KK8cRSyajvkSFyZAGAaAGAoAH2s6qMogHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJw0V6I2yDWmfYEwI&num=1&cid=CAMSeQClSFh3_IgXhj5oiUVj2_S8CY_z7Mzg-F0VCBxEuwt2GxyBzn2Au4pFry-q_ZXg4hjBKBIgoq8Hn2AlZ4EiApeWsdlaVkZ8MKNr6Bu_g24qo-dxU6G7PqXL1NdwJJqgNW9sWGfh4vBxfM4yFKqnmXmrc3-TkFAeSr8&sig=AOD64_3z86RgZtTwtCCky2tlj1t7U0AmwA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/forika-psygeia
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


1.    Ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η  ενεργοποίηση των οποίων εκκρεμεί, από πλευράς
αρμόδιων Υπουργείων και Ευρωπαϊκών Θεσμών;
2.    Πότε αναμένεται η ενεργοποίησή τους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία του αναγκαίου
αυτού Κέντρου και σε τι οφείλεται η μέχρι σήμερα καθυστέρηση;
3.    Σε ποιες ενέργειες υποστήριξης της Π.Β.Αιγαίου προτίθεστε να προχωρήσετε, προκειμένου να
αρθούν οι επιφυλάξεις της Περιφερειακής Αρχής και να προχωρήσει στην σύναψη αυτής της
δανειακής σύμβασης;
4.    Σε αυτές τις περιπτώσεις (συνεργασίας κράτους-ΕΕ-Περιφέρειας) πως διασφαλίζει η κυβέρνηση
ότι η εκάστοτε Περιφέρεια φέρνει σε πέρας την εργασία που έχει αναλάβει και τι προβλέπεται σε
περίπτωση μη συνεργασίας από πλευράς Περιφέρειας;
 
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:
 
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 
ΘΕΜΑ: Δημιουργία ξενώνα ανηλίκων ασυνόδευτων προσφύγων.  
 
Κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την 21/4/2016 με θέμα τον απολογισμό έτους 2015, ρωτήθηκε
η Περιφερειάρχης κα Καλογήρου να απαντήσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία ξενώνα ασυνόδευτων προσφύγων καθώς επίσης κλήθηκε να
ενημερώσει το συμβούλιο για τις ενέργειες της Περιφέρειας για το συγκεκριμένο θέμα από τον Οκτώβριο του 2015 έως σήμερα. 
Όπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια Β. Αιγαίου (κατόπιν ενεργειών και του Υπουργείου Οικονομικών) τον Οκτώβριο του 2015 συμφώνησε για τη σύναψη
δανειακής σύμβασης – γέφυρα με την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ύψους 2 εκ. ευρώ,  για τη δημιουργία ξενώνα ανήλικων ασυνόδευτων
προσφύγων  αιτούντων άσυλο ή άλλων κατηγοριών. Το λειτουργικό κόστος των κέντρων αυτών, ύψους 1.000.00 ευρώ σύμφωνα με σχετικές
εξαγγελίες  θα καλύπτονταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το AMIF και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Το δάνειο αυτό, θα λειτουργούσε ως
«εργαλείο διευκόλυνσης χρηματοροών» μεταξύ Περιφέρειας και Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέχρις ότου το έργο ενταχθεί πλήρως και
χρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η Περιφέρεια Β.Αιγαίου προκρίθηκε ως φορέας άμεσης υλοποίησης
προκειμένου να επισπευσθεί αυτό το  έργο, αναγνωρίζοντας και η Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης την αναγκαιότητά του.
Η συμφωνία αυτή είχε ανακοινωθεί σε ειδική συνεδρίαση του Π.Σ Βορείου Αιγαίου με θέμα το Προσφυγικό- μεταναστευτικό στα νησιά της Περιφέρειας
την 21η /10/2015 και στην από 26/10/15 ανακοίνωση, αναφέρεται ότι «μετά την ολοκλήρωση της σχετικής προκαταρκτικής μελέτης από πλευράς των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας το θέμα θα εισαχθεί στα συλλογικά όργανα της Περιφέρειας». Είχε τονιστεί μάλιστα ότι «Η Περιφέρεια κινήθηκε σε
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του ελληνικού κράτους (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομίας),
έχοντας παράλληλα διασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών κ. Νίκου Χριστοδουλάκη, ο οποίος απέστειλε και σχετική επιστολή
προς το μόνιμο πρέσβη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εν τω μεταξύ ενημερώθηκαν μέλη της κυβέρνησης, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την
ευτυχή εξέλιξη».
η κ. Περιφερειάρχης , ενημέρωσε το σώμα ότι «η καθυστέρηση σύναψης της δανειακής σύμβασης οφείλεται στην υπερβολική καθυστέρηση από την
πλευρά της Κυβέρνησης και των Ευρωπαϊκών θεσμών σε θέματα που αφορούν την  ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε για το
προσφυγικό». Επίσης ανέφερε ότι «η Π.Β.Αιγαίου δεν προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη αυτού του δανείου- γέφυρα  με την Τράπεζα του
Συμβουλίου της Ευρώπης εάν δεν ενεργοποιηθούν τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία». Προέτρεψε μάλιστα στους ερωτώντες να απευθύνουν το
ερώτημα αυτό στην Κυβέρνηση.
Δεδομένου του ότι σήμερα υπάρχουν πολλά ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, που χρήζουν ειδικής φροντίδας και προσοχής και αξίζουν ιδιαίτερης
ευαισθησίας σύμφωνα με τις αξίες του ανθρωπισμού και των διεθνών κανόνων προστασίας ανηλίκων. 
Δεδομένου του ζωηρού ενδιαφέροντος μας για τη δημιουργία ξενώνων ασυνόδευτων ανηλίκων λόγω της επιτακτικής  ανάγκης που υπάρχει στη
Λέσβο αλλά και σε άλλα νησιά του Β. Αιγαίου. 
Δεδομένου ότι η Περιφερειακή Αρχή ,θέτει σήμερα ως προϋπόθεση την «ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων».
 
Με βάση τα ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
 
1. Ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η  ενεργοποίηση των οποίων εκκρεμεί, από πλευράς αρμόδιων Υπουργείων και Ευρωπαϊκών Θεσμών;
2. Πότε αναμένεται η ενεργοποίησή τους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία του αναγκαίου αυτού Κέντρου και σε τι οφείλεται η μέχρι σήμερα
καθυστέρηση;
3. Σε ποιες ενέργειες υποστήριξης της Π.Β.Αιγαίου προτίθεστε να προχωρήσετε, προκειμένου να αρθούν οι επιφυλάξεις της Περιφερειακής Αρχής και
να προχωρήσει στην σύναψη αυτής της δανειακής σύμβασης;
4. Σε αυτές τις περιπτώσεις (συνεργασίας κράτους-ΕΕ-Περιφέρειας) πως διασφαλίζει η κυβέρνηση ότι η εκάστοτε Περιφέρεια φέρνει σε πέρας την
εργασία που έχει αναλάβει και τι προβλέπεται σε περίπτωση μη συνεργασίας από πλευράς Περιφέρειας;
 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
Πάλλης Γιώργος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Σεβαστάκης Δημήτρης 
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-
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Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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Το Θαύμα του 2017
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