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up date 04/03/2015  διαβάστε :  (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/diapseydei-ypoyrgeio-gia-toys-metanastes-kai-kanei-logo-gia) Διαψεύδει το
Υπουργείο για τους μετανάστες και κάνει λόγο για επικίνδυνα παιχνίδια (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/diapseydei-ypoyrgeio-gia-toys-

metanastes-kai-kanei-logo-gia)

 

 

 
Τα πάνω - κάτω στην ώς τώρα ακολουθούμενη μεταναστευτική πολιτική φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης την οποία αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ.
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Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι αλλοδαποί εισέρχονται στα υδάτινα και τα χερσαία σύνορα
της χώρας μας δεν θα συλλαμβάνονται, αλλά θα τους δίδεται χαρτί παραμονής 1 μήνα, αν
θέλουν να φύγουν, και αν δε θέλουν θα τους δίδεται άδεια παραμονής έξι μηνών. Αν η
περίοδος των έξι μηνών παρέλθει, δεν διευκρινίζεται μέχρι στιγμής τι διαδικασία θα
ακολουθείται. 
 
Εξάλλου, την Τετάρτη ανοίγουν τα κέντρα κράτησης σε όλη την επικράτεια και όπου υπάρχουν
αλλοδαποί θα αφήνονται ελεύθεροι με εξάμηνη άδεια (εκτός αν βαρύνονται με ποινικά αδικήματα). 
 
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, που εστάλη σε όλες τις
αρμόδιες υπηρεσίες με άμεση ισχύ, όλοι οι νεοεισερχόμενοι αλλοδαποί συλλαμβάνονται στα
σύνορα, μετά τις διαδικασίες ταυτοποίησης δεν θα κρατούνται αλλά θα τους επιδίδεται απόφαση
απέλασης, με προθεσμία αναχώρησης 30 ημέρες. Εφόσον περάσουν οι 30 μέρες και δεν έχουν
αποχωρήσει από τη χώρα, θα εκδίδονται εις βάρος τους αποφάσεις επιστροφής που θα
αναβάλλονται για 6 μήνες. 

 
Για τους ήδη κρατούμενους σε κέντρα κράτησης -και εφόσον εις βάρος τους δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας- θα αφήνονται
ελεύθεροι. Σύμφωνα με την απόφαση είναι αυτονόητο θα αφεθούν οι αιτούντες άσυλο και οι ευάλωτες ομάδες ενώ για του ανήλικους θα
επισπευσθούν οι διαδικασίες μεταφοράς τους σε δομές φιλοξενίας. 
 
Δεν θα αφεθούν ελεύθεροι όσοι υπόκεινται σε διαδικασία απέλασης και όσοι έχουν κατηγορηθεί για παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα και
παρουσιάζουν έντονη και συστηματική παραβατική συμπεριφορά. 
 
Για όσους δεν έχουν αναχωρήσει από την Ελλάδα μέχρι την παρέλευση της εξάμηνης αναβολής, θα ακολουθήσει νεώτερη διαταγή. 
 
Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του σταθμού μας ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε «απίστευτη, αδιανόητη και προκλητική» την
απόφαση της κυβέρνησης «να ανοίξει τα σύνορα σε κάθε παράνομο μετανάστη».
 

Αυτό σημαίνει ότι από  αύριο ανοίγει το Κέντρο Μεταναστών στη Μόρια και όλοι οι μετανάστες θα αφεθούν ελεύθεροι. Επίσης όλοι οι μετανάστες που
ήρθαν τις τελευταίες μέρες στη Λέσβο (πάνω από 200 ατόμα) θα αφεθούν ελευθέροι. 

 

 

Αρμόδιος ρυθμιστής MGA.Η συχνή 
συμμετοχή σε παίγνια ενέχει τον κίνδυνο 

εθισμού και απώλειας της 
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

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.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

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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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

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

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: 

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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