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Ευρεία σύσκεψη διάρκειας περίπου 7 ωρών που πραγματοποιήθηκε για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα στην Λέσβο, στο Μέγαρο Μαξίμου
υπό τον υπουργό Επικρατείας, Αλέκο Φλαμπουράρη.

 
Σε συνέχειά της δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες/παρεμβάσεις για
το προσφυγικό στην περιφέρεια Β. Αιγαίου, που έχουν ήδη ληφθεί και παρουσιάστηκαν στους
συμμετέχοντες στη σύσκεψη, από τον Αλέξη Χαρίτση, υφυπουργό Οικονομίας αρμόδιο για το ΕΣΠΑ
και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργού Επικρατείας:
 
Πλέον των 10 εκατ. Euro έχουν διατεθεί από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων στις Περιφέρειες Βορείου & Νοτίου Αιγαίου. Η Κυβέρνηση διέθεσε το ποσό
αυτό στις δύο Περιφέρειες, προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες διαχείρισης του
μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος. Η Κυβέρνηση, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που
έχει γεννήσει η κρίση, απέδειξε έμπρακτα ότι το προσφυγικό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, τόσο
σε επίπεδο συντονισμού και οργάνωσης όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Ειδικότερα:

Το 2015 διατέθηκαν συνολικά από το ΠΔΕ 18,5 εκ. Euro στις Περιφέρειες Βορείου & Νοτίου Αιγαίου. Ειδικά για την Περιφέρεια Β. Αιγαίου οι
πιστώσεις ανήλθαν τελικά σε 6,5 εκατ. Euro από 1,5 εκατ Euro αρχικά.

Για το 2016 οι πιστώσεις του ΠΔΕ για την Περιφέρεια Β. Αιγαίου ανέρχονται μέχρι σήμερα σε 6,4 εκ. Euro και 8 εκ. Euro για την Περιφέρεια Ν.
Αιγαίου, και είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η δημιουργία Ειδικού Προγράμματος για την υλοποίηση έργων υποδομών στην Περιφέρεια Β.
Αιγαίου μέσω του εθνικού ΠΔΕ κατά αντιστοιχία του προγράμματος που έχει ήδη ενεργοποιηθεί για το 2016 για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Τα
έργα που θα υλοποιηθούν μέσω των Ειδικών Προγραμμάτων θα συναποφασιστούν από την Κυβέρνηση, τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου και τους δήμους.

Διαπραγματευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατεθούν κατά προτεραιότητα περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι στις δύο Περιφέρειες μέσω
των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από τη ρήτρα αναθεώρησης.

 Ήδη υλοποιούμε μεμονωμένα αντισταθμιστικά έργα από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ όπως η κατασκευή του λιμανιού στο Σίγρι της Λέσβου, σε
συνεργασία με το ΥΠΥΜΕΔΙ, και του νέου κολυμβητηρίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Από τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ υλοποιούνται δράσεις όπως το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και υπηρεσίες
πρώτης υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών (hotspots). Ήδη έχουν πληρωθεί 400 θέσεις στον δήμο Λέσβου και
συνολικά 748 θέσεις στην περιφέρεια Β. Αιγαίου.

 
Υλοποιούμε ένα πλέγμα έργων υποδομών και δράσεων τοπικής ανάπτυξης και τόνωσης της επιχειρηματικότητας, μέσω των νέων προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου.
"Η Κυβέρνηση σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους Δήμους υλοποιεί τις παρεμβάσεις αυτές με γνώμονα την αξιοποίηση των εθνικών και
ευρωπαϊκών πόρων με το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό, οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα για τις τοπικές κοινωνίες των νησιών", σημειώνεται στο
δελτίο Τύπου του υπουργού Επικρατείας.
 
-----------------
24 ώρες μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Επικρατείας με ανακοίνωσή του προβάλει μια σειρά από αντισταθμιστικά μέτρα που
δόθηκαν ή θα δοθούν στη Λέσβο. Μια ανακοίνωση που γεννά πολλά ερωτήματα τόσο για το περιεχόμενό της όσο και για το χρόνο που επέλεξε να
δοθεί στη δημοσιότητα. Έργα που ήταν πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας όπως το λιμάνι στο Σίγρι και το νέο κολυμβητήριο ξαφνικά προβάλλονται
ως αντισταθμιστικά.....
 
διαβάστε εδώ (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/maximoy-apofasise-tha-aposymforithei-i-lesvos) τις χθεσινές ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη
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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-

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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