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Ο ξενώνας ανηλίκων προσφύγων που επιθυμεί να δημιουργήσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έγινε αντικείμενο
κοινοβουλευτικού ελέγχου από τους κυβερνητικούς βουλευτές του Βορείου Αιγαίου με σχετική ερώτηση που κατέθεσαν
στη Βουλή.

Ο ξενώνας ανηλίκων προσφύγων που επιθυμεί να δημιουργήσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έγινε αντικείμενο
κοινοβουλευτικού ελέγχου από τους κυβερνητικούς βουλευτές του Βορείου Αιγαίου με σχετική ερώτηση που κατέθεσαν
στη Βουλή.

Στην ερώτηση αναφέρουν πως κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 21 Απριλίου, ρωτήθηκε η κ.
Καλογήρου σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία ξενώνα ασυνόδευτων προσφύγων. Επίσης κλήθηκε να ενημερώσει το
συμβούλιο για τις ενέργειες της Περιφέρειας για το συγκεκριμένο θέμα από τον Οκτώβριο του 2015 έως σήμερα.

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου τον Οκτώβριο του 2015, συμφώνησε για τη σύναψη δανειακής σύμβασης - γέφυρα με την
Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ύψους 2 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία ξενώνα ανήλικων ασυνόδευτων
προσφύγων. Το λειτουργικό κόστος των κέντρων αυτών, ύψους 1.000.00 ευρώ, σύμφωνα με σχετικές εξαγγελίες θα
καλυπτόταν 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.

Στην απάντηση της, στην παραπάνω ερώτηση, η 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.

Οι ερωτώντες βουλευτές Πάλλης, Σεβαστάκης και Μιχαηλίδης καλούν τους συναρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν ποια
είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η ενεργοποίηση των οποίων εκκρεμεί, από την πλευρά της χώρας μας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πότε αναμένεται η ενεργοποίηση τους, και σε ποιες ενέργειες προτίθεται η κυβέρνηση να
προχωρήσει προκειμένου να στηρίξει τις ενέργειες της Περιφέρειας.

Τέλος, ρωτούν στις περιπτώσεις συνεργασίας κράτους - Ευρωπαϊκής Ένωσης και Περιφέρειας πώς διασφαλίζει η
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