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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Για την προσπάθεια χρηματοδότησης αναγκαίων υποδομών του δήμου Ικαρίας

Δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια που γίνεται από την σημερινή διοίκηση του Δήμου
Ικαρίας σε επίπεδο προγραμματισμού και αξιοποίησης κάθε διαθεσίμου χρηματοδοτικού
εργαλείου (ΕΣΠΑ-ΟΧΕ- ΠΑΑ- Leader-ΠΔΕ) για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στις
ανεπαρκείς υποδομές του νησιού. Πριν από λίγες ημέρες έπειτα από σχετικό αίτημα της
δημοτικής αρχή αντιπροσωπεία του δήμου, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Σ. Σταμούλο,
συναντήθηκε στις 13/2/2018 με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Α. Φλαμπουραρη, και στις
14/2/2018 στην ΜΟΔ, με την υπεύθυνη του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος
Βορείου Αιγαίου κ. Πριφτη. Στην συνεχεία συναντήθηκε με φορείς υποστήριξης δήμων για
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης μέσα από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος

ΙΙ» που θα ανακοινωθεί σύντομα. Την Τετάρτη 14/2/2018 έγινε επίσης ενημερωτική

συνέλευση με τα Δ.Σ των Παροικιακών Συλλόγων Ικαρίας της Αττικής.
Τέλος την Παρασκευή 16/2/2018 ο δήμαρχος αξιοποίησε την παρουσία του στην Αθήνα
και συναντήθηκε με τον Αν.Γ.Γ του Υπουργείου Υγειάς κ. Σ. Βαρδαρό, σχετικά με το
επίκαιρο θέμα της έλλειψης παιδίατρων από τις δημοσιές δομές του νησιού.
1) Στην συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας, ο Δήμαρχος, παρουσίασε αναλυτικά την
οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος και οι υποδομές του, ως αποτέλεσμα της
πολιτικής που ασκήθηκε για χρόνια στους ΟΤΑ και δυστυχώς συνεχίζεται και σήμερα .
κατέθεσε υπόμνημα με έργα υποδομών (κυρίως διαχείρισης υδάτων και λυμάτων) που έχουν
ωριμότητα ως προς τις μελέτες και τις αδειοδοτησεις και αναζητείται χρηματοδότηση.
Ο κ. Υπουργός στις απαντήσεις του, κινήθηκε στα γνωστά ασφυκτικά πλαίσια που έχει
διατυπώσει η κυβέρνηση για τα φλέγοντα ζητήματα των ΟΤΑ. Συνέδεσε τη δυνατότητα για
οικονομική ενίσχυση με τις συνολικές οικονομικές δυσκολίες του κράτους. Αφήνοντας
ωστόσο ελπίδες για ενίσχυση ως προς το Θέμα των παρεμβάσεων που αφορούν την
βελτίωση των βιολογικών καθαρισμών .
2) Στην συνάντηση που έγινε στην ΜΟΔ, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την πρόταση
του δήμου Ικαρίας στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου.
Συνοπτικά η πρόταση αφορά τα εξής έργα :
 «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΣΟΥΡΕΔΟ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ»
 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ»
 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΑΨΑΧΑΔΕΣ – ΜΑΝΔΡΙΑ
ΓΥΑΛΙΣΚΑΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΕΣ»
Η κ. Πριφτη αναγνώρισε την ωριμότητα των προτάσεων του δήμου Ικαρίας, και
παρέπεμψε στην τελική έγκριση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης,
κ. Α. Χαρίτση, που θα δημοσιοποιηθεί με σχετική απόφαση του.

3) Στην ενημερωτική συνέλευση των Παροικιακών Συλλόγων Ικαρίας της Αττικής.
Ο Δήμαρχος έδωσε ένα γενικό πλαίσιο της λειτουργίας του Δήμου αναφερόμενος μεταξύ
άλλων στα ακόλουθα θέματα :
 Την κατάσταση της λειτουργίας του Δήμου Ικαρίας,
 Έναν απολογισμό για την ως τώρα παρέμβαση του Δήμου με ιδιαίτερες αναφορές στα
θέματα της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, των υπηρεσιών της καθημερινής
λειτουργίας του Δήμου καθώς και τα άμεσα σχέδια της Δημοτικής Αρχής, την πορεία των
προγραμματισμένων έργων στο νησί και την προσπάθεια ένταξης και αξιοποίησης του
μελετητικού έργου που είχε εκπονηθεί από την περίοδο των 3 δημοτικών διαμερισμάτων.
 Για τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ύδρευσης, και την δυνατότητα να προσλάβει ο δήμος
προσωπικό με σταθερή εργασιακή σχέση, για την προσπάθεια του δήμου να συσταθεί
δημοτικό Γηροκομείο.
 Στην παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής για το λιμάνι του Ευδήλου και την αποκατάσταση
των ζημιών που υπέστη προσφάτως.
 Ο Δήμαρχος Ικαρίας αναφέρθηκε τέλος στην διαρκή προσπάθεια για την βελτίωση των
αθλητικών υποδομών του νησιού και την διεκδίκηση νέων αναγκαίων για τους νέους και
τους αθλητικούς συλλόγους του νησιού υποδομών.
Η συνολική τοποθέτηση της αντιπροσωπείας του Δήμου έγινε υπό την ανάλυση του
γενικότερου πρίσματος της οικονομικής κατάστασης και το πόσο έχουν δυσχεράνει τη
λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης οι πολιτικές των μνημονίων, των περικοπών και της
λιτότητας αλλά και ποιο είναι το μέλλον που επιφυλάσσει η υιοθέτηση αυτής της πολιτικής
κατεύθυνσης για τις ακριτικές περιοχές σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη καλλιέργεια
αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.
Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης από τον κ. Δήμαρχο ο λόγος δόθηκε στους
συλλόγους και τους πολίτες. Ερωτήθηκαν και απαντήθηκαν πληθώρα ερωτημάτων μεταξύ
των οποίων ήταν και τα εξής:
 Η πορεία της αναγνώρισης των ιαματικών πηγών στο Υπουργείο Τουρισμού,
 Η κατάσταση των βιολογικών καθαρισμών και οι προσπάθεια ένταξης αυτών σε διάφορα
χρηματοδοτικά προγράμματα
 οι δυνατότητες βελτίωσης του οδικού δικτύου της Ικαρίας κυρίως όσον αφορά τα σημεία
του Ευδήλου και του Αρμενιστή.
 Η ανάγκη για δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης στο Καρκινάγρι.
Να σημειωθεί ότι οι παρόντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις συχνές
πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής να ενημερώνει και να δίνει το λόγο στους πολίτες.
4) Στην συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Υγειάς ο Δήμαρχος, παρουσίασε συνοπτικά την
κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες δομές Υγείας του νησιού, και την θέση του δήμου
Ικαρίας. Ως προς τις διεκδικήσεις και το χαρακτήρα των υπηρεσιών υγειάς, όπως αυτές
καθορίζονται μέσα από σχετική ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Μετέφερε την
έντονη ανησυχία των συλλόγων γονέων του νησιού και εξέφρασε την στήριξη του δήμου στην
διεκδίκηση του δικαίου αιτήματος διασφάλισης συνεχούς παρουσίας παιδίατρων 12 μήνες τον
χρόνο στο νησί, (όπως αυτή περιγράφεται μέσα από την σχετική παρέμβαση του δήμου).
Ο κ. Αν.Γ.Γ του Υπουργείου Υγειάς αναγνώρισε το πρόβλημα, και αναφέρθηκε στην
σχεδιαζόμενη αντιμετώπιση του μέσα από την δημιουργία ΤΟ.Μ.Υ. Σχεδιασμός που -κατά την

άποψη μας- δεν καλύπτει τις ανάγκες ούτε ως προς την έκταση του προβλήματος, ούτε ως
προς το πιθανό χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της ΤΟ.Μ.Υ στην Ικαρία.
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