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 Συγκροτείται επιτροπή γνωμοδότησης για το προσφυγικό

Με πρόταση της Καλογήρου, αλλά με επιφυλάξεις και σχόλια από την αντιπολίτευση

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 17|03|2016 14:19

Δεκτή έγινε από τις περισσότερες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, η πρόταση για την συγκρότηση γνωμοδοτικής
επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου για το προσφυγικό ζήτημα. Η πρόταση κατατέθηκε από την περιφερειάρχη
Χριστιάνα Καλογήρου, την Τρίτη, κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Δεκτή έγινε από τις περισσότερες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, η πρόταση για την συγκρότηση γνωμοδοτικής
επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου για το προσφυγικό ζήτημα. Η πρόταση κατατέθηκε από την περιφερειάρχη
Χριστιάνα Καλογήρου, την Τρίτη, κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στόχος της επιτροπής είναι η διαμόρφωση θέσεων και λήψη αποφάσεων ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
του προσφυγικού στην οικονομική και κοινωνική ζωή των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Μόνο οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Ανταρσία στο Αιγαίο» αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην επιτροπή.
Συγκεκριμένα ο περιφερειακός σύμβουλος Στρατής Κόρακας δήλωσε εξ αρχής αντίθετος με την συγκρότηση της
επιτροπής, ο δε Ανδρέας Μπάλλας στην τοποθέτηση του, άσκησε έντονη κριτική στην περιφερειακή αρχή, θεωρώντας ότι
μέχρι τώρα έχει κάνει ελάχιστα πράγματα για το προσφυγικό, ενώ παράλληλα διατύπωσε έντονες επιφυλάξεις για την
στελέχωση της.

Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Δημοσθένης Χατζηγιάννης, ενώ θα
συμμετάσχει και ο αντιπεριφερειάρχης Χίου, Σταμάτης Κάρματζης. 

Επιτροπή χωρίς αποκλεισμούς 
Αντικείμενο της επιτροπής, όπως ανέφερε η κ. Καλογήρου, θα είναι: «Να υποστηρίξει το σώμα (σ.σ. το Περιφερειακό
Συμβούλιο) στη διαμόρφωση θέσεων και λήψη αποφάσεων ιδίως για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του προσφυγικού
στην οικονομική και κοινωνική ζωή των νησιών μας.

Η Επιτροπή ως εισηγητικό όργανο πρέπει να λειτουργήσει δημοκρατικά, χωρίς αποκλεισμούς απόψεων και θέσεων, αλλά
με σαφή κατεύθυνση τη διαμόρφωση κοινού πλαισίου εισήγησης μέτρων, ενεργειών, διεκδικήσεων και αποφάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου.

Πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις και για το λόγο αυτό προτείνω την σχετική εφαρμογή της προβλεπόμενης
αναλογικότητας με την συμμετοχή τριών εκπροσώπων της πλειοψηφίας, δύο της μείζονος αντιπολίτευσης και ενός από
κάθε μια από τις υπόλοιπες παρατάξεις του Π.Σ..

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα υποστηρίξουν το έργο της Επιτροπής τόσο γραμματειακά, όσο και με την παροχή
στοιχείων και πληροφοριών που θα είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων». 

Θυμίζει τον ...«Τιτανικό» 
Ο Νάσος Γιακαλής στην τοποθέτηση του, έκανε λόγο για «ναυάγιο του Τιτανικού», όπου η ορχήστρα συνέχιζε να παίζει
μουσική την ώρα που το πλοίο βυθιζόταν. Διευκρίνισε πως ο «Τιτανικός» στην προκειμένη περίπτωση είναι τα νησιά της
Περιφέρειας. Ακόμη ανέφερε πως: «Το πιο τραγικό όμως από όλα, είναι ότι ακόμα και σήμερα τα νησιά της Περιφέρειας
μας, στερούνται ενός ξεκάθαρου διεκδικητικού πλαισίου για τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού.

Δυστυχώς εξαιτίας της ολιγωρίας αλλά και της απουσίας οποιασδήποτε αντίδρασης, για να μην πούμε ανοχής και
ευμενούς αποδοχής, στα τετελεσμένα που σας ανακοίνωναν, η κατάσταση τείνει να γίνει μη αναστρέψιμη... Λυπάμαι
πολύ…». 

Τοποθετήσεις με αιχμές 
«Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να καταδείξει τους υπεύθυνους για την Προσφυγική Κρίση. Να καταδείξει την Ε.Ε., τις ΗΠΑ
και τους συμμάχους τους, που ανατινάζουν χώρες και την ευρύτερη γειτονιά μας και προκαλούν τις τεράστιες
μετακινήσεις πληθυσμών», σημείωσε η Αγλαΐα Κυρίτση και πρόσθεσε πως η Περιφέρεια πρέπει να καταγγείλει την, με
πρόσχημα το προσφυγικό, εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, η οποία είναι άκρως επικίνδυνη.
Επίσης κάλεσε την περιφερειακή αρχή να πιέσει με κάθε τρόπο την κυβέρνηση να πάρει επιτέλους πολιτικές αποφάσεις
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Επίσης κάλεσε την περιφερειακή αρχή να πιέσει με κάθε τρόπο την κυβέρνηση να πάρει επιτέλους πολιτικές αποφάσεις
και να μη σύρεται πίσω από σχεδιασμούς που πιθανόν συνδέουν το προσφυγικό με την αξιολόγηση και το μνημόνιο
γενικότερα.

Σε δηκτικό τόνο, ο Γιάννης Σπιλάνης σημείωσε πως το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει να συζητά όλα τα θέματα που
απασχολούν τη ζωή των νησιωτών όχι για «εκτόνωση» των συμμετεχόντων, αλλά με στόχο «να διαμορφώνει αποφάσεις -
προτάσεις για παρεμβάσεις πού είτε θα υλοποιήσει η ίδια η Περιφέρεια εφόσον έχει την αρμοδιότητα, είτε θα εισηγείται
στους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς για να τις υλοποιήσουν».

Ο επικεφαλής του «Οικολογικού Άνεμου», Βασίλης Μπάλλας, κατέθεσε σειρά προτάσεων και τοποθετήθηκε θετικά στην
πρόταση για την συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής τονίζοντας: «Ελπίζουμε παρά τις αντιθέσεις των παρατάξεων,
να λειτουργήσει συνθετικά και δεχόμαστε να συμμετέχουμε σε αυτή μόνο με τις εξής προϋποθέσεις: α) άμεση
ενεργοποίηση, β) σαφές πλαίσιο και κανονισμό λειτουργίας, γ) αποσπασμένο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου
της, δ) συγκεκριμένα παραδοτέα».

Επίσης η Μαρία Νικολάρα κατηγόρησε την περιφερειακή αρχή για περιορισμένη ενεργοποίηση σε θέματα ήσσονος
σημασίας και μικρής έκτασης, μπόλικες φωτογραφίες, φιέστες για δύο ασθενοφόρα και αναγγελία δημιουργίας στη
Μυτιλήνη, κέντρου ασυνόδευτων παιδιών και ενηλίκων, κάτι για το οποίο έξι μήνες μετά, έγινε σήμερα μια αόριστη
αναφορά.

Επίσης κατηγόρησε την περιφερειακή αρχή ότι δεν αξιοποίησε την επιπλέον χρηματοδότηση των 7 εκατ. ευρώ που δόθηκε
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην Περιφέρεια.

 

Συντονιστικό Όργανο των Φορέων Τουρισμού της Λέσβου  
Κοινό πλαίσιο προτάσεων για το προσφυγικό 

Την ανάγκη οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα αλλά και ευρύτερα οι επιχειρήσεις της Λέσβου που πλήττονται από
την προσφυγική κρίση, να κινηθούν δραστήρια ώστε να ληφθούν μέτρα προστασίας και ανακούφισης τους, τονίζει το
Συντονιστικό Όργανο των Φορέων Τουρισμού της Λέσβου.

Οι φορείς σημειώνουν πως η αλληλεγγύη που επέδειξε η Λέσβος στο προσφυγικό - μεταναστευτικό θα πρέπει να
προβάλλεται με τη δέουσα επικοινωνιακή προσοχή, ώστε να προσθέτει και όχι να βλάπτει την τουριστική εικόνα του
τόπου.

Παράλληλα, τονίζουν, πως πρέπει να γίνουν συστάσεις προς τις ΜΚΟ και τα τοπικά ΜΜΕ ώστε να χαμηλώσουν τους
τόνους και να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια για τον περιορισμό των αρνητικών δημοσιεύσεων και εικόνων που
επηρεάζουν το τουριστικό προϊόν του νησιού, όσο αυτό είναι δυνατό.

Άμεσες ενέργειες που προτείνονται, είναι: 
- Με κινήσεις προς την Σμύρνη και τη Βόρειο Ελλάδα, να αξιοποιηθεί η ακτοπλοϊκή γραμμή που ήδη ανακοινώθηκε,
Σμύρνη - Μυτιλήνη - Θεσσαλονίκη. Άμεση ενεργοποίηση της πύλης εισόδου Πέτρας και με κινήσεις για ακτοπλοϊκή
σύνδεση με το Αϊβαλί και δρομολόγηση της ολοκλήρωσης της πύλης του Πλωμαρίου.

- Άμεσες κινήσεις προς εταιρείες χαμηλού κόστους ώστε να ισορροπηθεί η μείωση των άλλων πτήσεων προς το νησί,
που θα χρειαστεί μία πενταετία να επανέλθει στα επίπεδα του 2015.Αλλά και ενέργειες προς την «Aegean» για αύξηση
πτήσεων και διασύνδεση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς καθώς και με το Ισραήλ και την Κύπρο.      
- Να μηδενιστεί το κόστος στις επίγειες εξυπηρετήσεις των τσάρτερ που έρχονται στο νησί. 

Και πακέτο αντισταθμιστικών 
Παράλληλα οι φορείς υιοθέτησαν ένα πακέτο αντισταθμιστικών μέτρων. Πρόκειται για τα ακόλουθα:  
- Διατήρηση, τουλάχιστον, του μειωμένου ΦΠΑ.  
- Εξαίρεση επιχειρήσεων και κατοίκων νησιών από ΕΝΦΙΑ, για ένα χρονικό διάστημα. 
- Φορολογική και ασφαλιστική ελάφρυνση, πάγωμα των δόσεων δανείων, επιχειρηματικών, στεγαστικών,
καταναλωτικών για τους δημότες - επαγγελματίες στις τουριστικές περιοχές. 
- Επιδότηση κατά προτεραιότητα, θέσεων εργασίας, με ειδική στόχευση στους νέους και πτυχιούχους.

- Αναστολή κάθε διοικητικού μέτρου για χρέη, πάγωμα τραπεζικών και άλλων υποχρεώσεων.  
- Μείωση αντικειμενικών αξιών των ακινήτων των τουριστικών περιοχών. 
- Παροχή άτοκων δανείων και ειδικά επενδυτικά προγράμματα για τα νησιά, εκπτώσεις επί των επιτοκίων των τραπεζών
για τις επιχειρηματικές χορηγήσεις των επιχειρήσεων. 

Και αναπτυξιακό 
Παράλληλα να ζητηθεί άμεσα η εκπόνηση ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τα νησιά που επλήγησαν από
τη μεταναστευτική κρίση, για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών που έχουν προκύψει σε
όλους τους κατοίκους των νησιών. Ενώ ζητείται να γίνουν παρεμβάσεις προς το Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο για μείωση
ενοικίων και τελών των επαγγελματιών που πλήττονται από το μεταναστευτικό.

Έντυπη έκδοση της εφημερίδας Εμπρός

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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