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Παρασκευή, 25/09/2015 | Πολιτική

Σε Πειραιά, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο θα δημιουργηθούν τα «hot spot» όπου θα καταγράφονται και θα διαχωρίζονται πρόσφυγες και οικονομικοί
μετανάστες που φθάνουν στην Ελλάδα, πριν προωθηθούν ή επαναπροωθηθούν.

 
Η επιχείρηση για την μετεγκατάσταση τουλάχιστον 66.000 προσφύγων από την Ελλάδα προς τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ θα ξεκινήσει με τη
συνδρομή ξένων εμπειρογνωμόνων από τη Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και τη Europol.
 
Μέχρι το Νοέμβριο τα «hot spot» για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα
Οι επιχειρήσεις θα συντονίζονται από το κεντρικό «hot spot» του Πειραιά και τα μεικτά κλιμάκια θα αναπτύσσονται στα πέντε νησιά του ανατολικού
Αιγαίου, τα οποία έχουν προσδιοριστεί ως βασικές πύλες εισόδου.
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Στα νησιά θα γίνεται η πρώτη διαλογή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που μπορούν να
μετέχουν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ενώ τον τελευταίο λόγο θα έχει η Υπηρεσία Ασύλου, η
οποία θα σηκώσει το βάρος της υλοποίησης του όλου σχεδίου, σύμφωνα με το Έθνος.
 
Οι προς μετεγκατάσταση πρόσφυγες θα προωθούνται στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου θα διαμένουν
μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σε δομές υποδοχής, όπως το κέντρο που λειτουργεί στον
Ελαιώνα ή αυτό που αναμένεται να δημιουργηθεί στο Λαύριο.
 
Πλοία με πρόσφυγες φτάνουν Πειραιά
 
Στις 10:30 το πρωί έφθασε  στο λιμάνι του Πειραιά, από τη Μυτιλήνη, το επιβατηγό οχηματαγωγό
πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 2.498 μετανάστες. Το Λιμενικό Σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την ασφαλή αποβίβασή τους, ενώ λεωφορεία του ΟΛΠ αναμένεται να μεταφέρουν τους
μετανάστες στον σταθμό του ηλεκτρικού.
 

Το πρωί κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά και το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη» με 1.440 μετανάστες από τη Μυτιλήνη.
 
 
Στη Λέσβο αναμένεται να καταπλεύσει εντός της ημέρας το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Patmos» προκειμένου να παραλάβει και αυτό
μετανάστες.
 
Το τελευταίο 24ωρο το Λιμενικό προχώρησε σε διάσωση και περισυλλογή 477 μεταναστών σε 16 περιστατικά που έλαβαν χώρα στις θαλάσσιες
περιοχές Λέσβου, Σάμου και Κω.
 
 
φωτο Γιώργος Παπαδόπουλος
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Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...
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Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...
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Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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