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 Για τη δημιουργία ξενώνα ανήλικων προσφύγων

Σήμερα καταθέτει ο Δήμος πρόταση με τη στήριξη του υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής
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Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την έγγραφη στήριξη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο
Δήμος Λέσβου βάζει πλώρη για τη δημιουργία ξενώνα ανήλικων και ασυνόδευτων προσφύγων, καταθέτοντας σήμερα
πρόταση σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την έγγραφη στήριξη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο
Δήμος Λέσβου βάζει πλώρη για τη δημιουργία ξενώνα ανήλικων και ασυνόδευτων προσφύγων, καταθέτοντας σήμερα
πρόταση σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Η πρόταση γίνεται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα για το μέτρο για τους πρόσφυγες του έργου
«Urban» και αφορά τη δημιουργία και επισκευή κτηρίου της Μυτιλήνης που θα φιλοξενεί 40 ασυνόδευτα παιδιά-
πρόσφυγες ή ευάλωτες οικογένειες προσφύγων.

«Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας είναι πολύ καλή. Βέβαια, όπως έχω μάθει, έχουν ζητήσει και άλλοι δήμοι να ενταχθούν
στο πρόγραμμα -όπως ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Πειραιά και δήμοι πέριξ της Ειδομένης.

Έχουμε όμως την έγγραφη στήριξη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής καθώς και τη δέσμευση ότι θα αναλάβει
το 20% της χρηματοδότησης του προγράμματος», δήλωσε στο «Ε» ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Κώστας Κατσαρός.
Μάλιστα, εξήγησε ότι το 80% της δημιουργίας του ξενώνα το χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. Το κονδύλι ύψους 6.200.000
ευρώ θα μοιραστεί σε πέντε εταίρους, επικεφαλής των οποίων είναι ο Δήμος Λέσβου, ο οποίος θα λάβει και το 50%,
δηλαδή περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.

Το υπόλοιπο 50% θα πιστωθεί στους λοιπούς τέσσερις εταίρους, τους «Γιατρούς του Κόσμου», τη ΜΚΟ «Praxis», το Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα συνδράμει με γιατρούς, και το διεθνώς γνωστό για τη νομική του κάλυψη
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου. 

Τουλάχιστον 600 τ.μ. 
Ο ξενώνας πρέπει να λειτουργήσει σε χώρο μεγαλύτερο ή τουλάχιστον έκτασης 600 τ.μ., καθώς είναι πολλές οι
προϋποθέσεις που απαιτεί (όπως τέσσερις τουαλέτες, δύο κουζίνες, 40 κλίνες). Θα χρηματοδοτείται η λειτουργία και οι
δράσεις του για τρία χρόνια από το πρόγραμμα «Urban» και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πέραν της φιλοξενίας, της
στέγης και της σίτισης, ιατρικό έλεγχο, ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, ενημέρωση για τη διαδρομή που θα
ακολουθήσουν οι πρόσφυγες καθώς και ενημέρωση για την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Ο ξενώνας», επεσήμανε ο κ. Κατσαρός, «θα είναι στην περιοχή της Μυτιλήνης και κοντά στην περιοχή της Μόριας, όπου
βρίσκεται το Κέντρο. Ο χώρος θα λειτουργήσει ως κέντρο υποδοχής παιδιών 11-15 ετών, όπου θα παρέχονται διάφορες
ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, φιλοξενίας για 72 ώρες, ενημέρωσης, σίτισης και οτιδήποτε άλλο
χρειαστεί». 
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χρειαστεί». 

Στο βάθος παιδικός 
Μάλιστα, κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο κ. Κατσαρός είχε τονίσει: «Το σημαντικότερο όλων είναι ότι
το κτήριο, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για τη δημιουργία κάποιου
Παιδικού Σταθμού, Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ή ακόμη και για Νηπιαγωγείο. Έτσι, το όφελος θα είναι
σημαντικό».

Όλα τα παραπάνω βέβαια μένουν να γίνουν, όπως και να γίνει ο απαραίτητος διαγωνισμός για το κτήριο, αφού εγκριθεί η
πρόταση του Δήμου που κατατίθεται σήμερα.
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