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Πέμπτη, 25/06/2015 | Πολιτική

Για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την εξασφάλιση πόρων, αλλά και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση του
μεταναστευτικού προβλήματος, ενημέρωσε η Περιφερειάρχης κα. Χριστιάνα Καλογήρου τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της
χθεσινής συνεδρίασης.

 

Η Περιφερειάρχης, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης στην Τράπεζα Επενδύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να
ξεκινήσουν άμεσα έργα υποδομής της τάξης του 1,3 – 1,6 εκατ. ευρώ, καθώς και αιτήματα χρηματοδότησης από το Emergency Fund της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της Διεύθυνσης Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Επίσης, επεσήμανε ότι εξετάζονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων, είτε στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG, είτε σε άλλες
προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο της CPMR.

Η Περιφερειάρχης ενημέρωσε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις επαφές που είχε με μέλη της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της
ανάδειξης των σημαντικών προβλημάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και τα οποία είναι τα ακόλουθα:
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Έλλειψη κατάλληλου χώρου προσωρινής φιλοξενίας των προσφύγων και των μεταναστών, μέχρι τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Έλλειψη μέσων μεταφοράς τους από τα σημεία αποβίβασης σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Καθυστέρηση μεταφοράς από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα και ανάγκη ναύλωσης πλοίου.

Δυσκολία συνεχούς πραγματοποίησης εργασιών καθαριότητας στις ακτές, τις παραλίες κλπ, όπου συσσωρεύονται καθημερινά μεγάλες ποσότητες
απορριμμάτων που αποτελούν εστίες μόλυνσης.

 

Τέλος, έκανε γνωστό ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει παραχωρήσει συνολικά 110 σκηνές  που διαθέτει για την πολιτική προστασία όλου του
Βορείου Αιγαίου καθώς και κοντέινερ με ειδική ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα χρησιμοποιηθεί ως ιατρικό εξεταστικό κέντρο.
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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...
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Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
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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-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)(/articles/news-categories/perivallon/omorfies-stin-plateia-agias-marinas)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon/omorfies-stin-plateia-agias-marinas

