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Τρί, 18/07/2017 - 09:51 Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς Προορισμούς στη Λέσβο Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου
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Πέμπτη, 02/06/2016 | Κοινωνία

Το αίτημα του 46χρονου Σύρου για χορήγηση ασύλου απορρίφθηκε σύμφωνα με πληροφορίες του TPP σε δεύτερο βαθμό, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι
ο ίδιος ο αιτών άσυλο δεν κλήθηκε για αυτοπρόσωπη ακρόαση ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής εξέτασης. Το αίτημά του απορρίφθηκε ως
απαράδεκτο, τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό και αυτή την ώρα ετοιμάζεται η απέλασή του από τη χώρα, καθώς θεωρήθηκε ότι η Τουρκία
είναι για τον ίδιο ασφαλής τρίτη χώρα. Τις τελευταίες ημέρες, είχαν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δευτεροβάθμιες επιτροπές
Προσφύγων είχαν ανατρέψει τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις και είχαν κρίνει ως παραδεκτά τα αιτήματα ασύλου προσφύγων στην Ελλάδα. Οι
πρόσφυγες που περνούν σε χώρες της Ευρώπης χαρακτηρίζονται από 20/3/2016 και μετά «παράτυποι μετανάστες», συλλαμβάνονται και κρατούνται.

Σε περίπτωση που δεν κάνουν αίτηση ασύλου ή η αίτησή τους απορριφθεί, απελαύνονται στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι δεν είναι λίγες οι
καταγγελίες για τη στάση της γειτονικής χώρας απέναντι στους πρόσφυγες . Όπως υπαγορεύει η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Τουρκάις, ακόμα και οι Σύροι, που καταφέρνουν να φτάσουν στην Ελλάδα, θα επιστρέφονται στην Τουρκία, ενώ προβλέπεται και «πρόγραμμα
ανταλλαγής» Σύριων στο πλαίσιο της επανεγκατάστασης σε χώρες της Ε.Ε. Για κάθε έναν Σύρο που επιστρέφεται, ένας άλλος προβλέπεται να
μετακινείται σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη λίστα αναμονής θα έχουν προτεραιότητα όσοι δεν θεωρείται ότι εισήλθαν παράνομα στα
ευρωπαϊκά εδάφη. Ο αριθμός όσων θα επανεγκατασταθούν σε χώρες της Ε.Ε. δεν θα ξεπεράσει τις 72.000. Για τους Σύρους στην Τουρκία δεν είναι
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Αποφασίστηκε η πρώτη απέλαση μετά από απόρριψη ασύλου στη Λέσβο
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ξεκάθαρο στην Συμφωνία το καθεστώς διαμονής και ο φορέας προστασίας τους. Στη συμφωνία
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, δεν είχε συμπεριληφθεί λίστα των χωρών που
θεωρούνται «ασφαλείς», αντίθετα είχαν συμπεριληφθεί κάποια κριτήρια που πρέπει να πληρούν.

Τότε, η ελληνική κυβέρνηση είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει ως επιτυχία της το γεγονός πως η
Τουρκία δεν είχε αναγνωριστεί ως «ασφαλής τρίτη χώρα», πράγμα που διαψεύστηκε από τις
εξελίξεις. Τον έλεγχο της διαδικασίας χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα, έχουν αναλάβει πάνω από
2.000 αστυνομικοί, χειριστές ασύλου, δικαστές χωρών της Ε.Ε., καθώς οι διαδικασίες γίνονται με
εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση έχει επιτρέψει την συμμετοχή
Τούρκων αστυνομικών σε διαδικασίες επαναπροωθήσεων από τα νησιά. Η απέλαση του 46χρονου
Σύρου από τη Λέσβο προς την Τουρκία, αν τελικά ολοκληρωθεί, θα είναιη πρώτη που θα γίνει μετά
από απόρριψη και σε δεύτερο βαθμό της αίτησης ασύλου, κάτι που μπορεί να ανοίξει διάπλατα τον
δρόμο για μελλοντικές περιπτώσεις.
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ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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