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Την άμεση στήριξη των νησιών του Βορείου Αιγαίου που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος υποδοχής των μεταναστών και προσφύγων που
καταφθάνουν πλέον κατά χιλιάδες την ημέρα, ιδιαίτερα στη Λέσβο, ζήτησε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κα. Χριστιάνα Καλογήρου, σε
συνάντησή της με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Νίκο Χριστοδουλάκη. Συγκεκριμένα, η κα. Καλογήρου ζήτησε τη
δημιουργία ενός προγράμματος στήριξης για τα νησιά, το οποίο θα περιλαμβάνει:

·      Καταγραφή των ζημιών και έναρξη της διαδικασίας αποζημιώσεων.

·      Διάθεση επιπλέον πόρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των μεταναστών και
προσφύγων.

·      Δράσεις δημοσιότητας που θα χρηματοδοτηθούν από την κεντρική τεχνική βοήθεια του ΕΣΠΑ, για την αναστροφή της αρνητικής εικόνας
των νησιών μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

·      Δημιουργία φακέλου με το σύνολο των επιπτώσεων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) και παρουσίασή του στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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·      Προσωρινές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους επαγγελματίες (π.χ. απαλλαγή από το τέλος
επιτηδεύματος για το 2015).

Η Περιφερειάρχης έθεσε στον Υπουργό την ανάγκη τροποποίησης των προτεραιοτήτων των
προγραμμάτων INTERREG, προκειμένου να περιληφθεί η μετανάστευση στις κεντρικές τους
προτεραιότητες, ώστε να στηριχθούν επιπλέον δράσεις στις πληττόμενες περιοχές.

 

Επίσης, η κα. Καλογήρου έθεσε το θέμα υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τόνισε την
αναγκαιότητα παράτασής του κατά ένα έτος ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα έργα χωρίς
εθνική επιβάρυνση.  
 

Ο Υπουργός Οικονομίας ενέκρινε το αίτημα της κας Καλογήρου για την αύξηση του ορίου
πληρωμών έτους 2015 του ΕΣΠΑ 2007-2013 κατά 25 εκατομμύρια ευρώ. Η Περιφερειάρχης
ευχαριστώντας τον, τόνισε ότι η αύξηση του ορίου πληρωμών δημιουργεί κλίμα ασφάλειας σε όλους

τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ, γεγονός που υπό τις παρούσες δύσκολες χρηματοοικονομικές συνθήκες αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για την ολοκλήρωση των έργων.
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Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-
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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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17/07/17 - 19:05
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...
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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...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

0

 

0

 

0

googleplus

0

 

New

 

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CQ6HEydBtWdHEJpCFzAbZtqEoqIz3_UeNxfvztALP992YugEQASD2_PweYK2CgICgDMgBCakCuT7UarBUsz6oAwHIA8MEqgT_AU_QEG_b83PlREN-5YXudHg6tJ5gapNxy7BNUKPXHY7syJWRc2R7aFiRr_n7L_7Vvhk-kBp5V30sD59qCzIG89LV93_MmNyRdqVp_pBEca7OHDMakgJiVKQWlyDSYUtwj5d2rThU9gUWy97x3ooOOeUiW9_PkXMP-ANU6XnHPeEkqtbzt83nb-H08ajWWJoOZS0ooNxZtpPbq9S1_r9hEtOsUShRyXSijZWAS2c2dcMjeSID8T70JV10gUojIn45dG0UeCnpagAGn9Ey-BBWeiAaEWKmxoX_ji5lk5dk_4g6zanrff8o-6v4sgdNZYIPP8QvaOgFa5RzUDBAbo8EfaAGLoAHpb2fJqgHpr4b2AcA0ggFCIABEAGxCUaOHZhwLlCt2BMC&num=1&sig=AOD64_1Lm3ITkk3DQ9V7S0etxIDi3zcyJQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.technicalexpress.gr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClYe-ytBtWZHfOYrgzAaC2oHgDueZ6JhKxPOO5pMFmoTS2csJEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAZfEwtkDyAECqQL2Q5doi1WzPqgDAcgDyQSqBPkBT9Aa79GVCJY_7s0ornZ6Ys1KqloKqiLxbfBgvFIBLghuSPn-YhWu_eiiZ7MpEKfUs7Y7QRig3jJxKO2vQNLpXFxEEBbTh_6W2R_itM93HtoKASqkCrAoczXe2aCX9LypFCdRE5IkTIkULb83n-ntc6YdDM0WReAegsgPTC6N0GxLTex-jtnpBd8zjzMN4I29AK22yPD744QE3XvniSXq-Li8g1i6yW7LD8Kz5S-RKzT3j0A9tiguITTxheNWZNCyQNDAXzfZ1jFbXSGskloPKNDgxvZMGi6T0NwWK6EmJPBoVt6AOExiuH54p25RsqYK5MIcrRO3Fh8PoAYCgAfRu70mqAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJbI9WNmjUUYzYEwI&num=1&cid=CAASEuRoFedwKCfWnQinYtaECgC3lQ&sig=AOD64_3rkwRJfae8VZ0PQOQK9AnXxSFyTA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://irokids.gr/inglesina-trilogy-system


18/7/2017 Οικονομική στήριξη των νησιών που υποδέχονται του πρόσφυγές - Συνάντηση Χ.Καλογήρου με Υπουργό Οικονομίας | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/oikonomiki-stirixi-ton-nision-poy-ypodehontai-toy-prosfyges 3/3
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