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  Με αφορμή τα ολοένα αυξανόμενα επεισόδια, που σημειώνονται τον τελευταίο καιρό στα κέντρα καταγραφής και φιλοξενίας προσφύγων στα νησιά
του Αιγαίου, αλλά και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ - Βρυωνίδη κατέθεσε
ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το φλέγον ζήτημα της αποσυμφόρησης των νησιών από τους μεγάλους πληθυσμούς προσφύγων.

  
  Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής αναφέρει ότι στα ελληνικά νησιά είναι εγκλωβισμένοι
σήμερα πάνω από 15.000 αλλοδαποί, αριθμός διπλάσιος από τις αντικειμενικές δυνατότητες των
δομών φιλοξενίας, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για εκτεταμένα επεισόδια στο άμεσο μέλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Βόζεμπεργκ ρωτά, εάν μέχρι σήμερα οι ελληνικές Αρχές έχουν καταθέσει
στην Ε.Ε. συγκεκριμένο σχέδιο αποσυμφόρησης των νησιών και πώς σκοπεύει με τη σειρά της η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει συνδρομή στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό.        
  
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: 
  
«Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα καταγραφής προσφύγων
και μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου είναι η υπερβολική συμφόρησή τους, εξαιτίας των
καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ασύλου και των αργών επιστροφών προς την
Τουρκία. 
  

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, περίπου 15.500 πρόσφυγες είναι εγκλωβισμένοι στα ελληνικά νησιά. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν ο
διπλάσιος από τις αντικειμενικές δυνατότητες των δομών φιλοξενίας, δεδομένου ότι η συνολική χωρητικότητά τους δεν ξεπερνά τις 8.000 θέσεις. 
  
Λαμβάνοντας υπόψη, ότι από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης τα νησιά του  Βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα σηκώνουν
δυσανάλογο βάρος και εκφράζονται πλέον φόβοι από τους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας για ντόμινο εξεγέρσεων στα ελληνικά hotspots,
καθώς όλο και πυκνώνουν τα επεισόδια το τελευταίο διάστημα, ερωτάται η Επιτροπή: 
  
- Έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποσυμφόρησης των νησιών του
Αιγαίου, που θα αποκλιμακώσει την ένταση στις τοπικές κοινωνίες λόγω της μακροχρόνιας παραμονής προσφύγων και μεταναστών; 

- Ποιό το σχέδιο της Επιτροπής για την παροχή συνδρομής στην Ελλάδα, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και οι
επιστροφές αλλοδαπών από τα ελληνικά νησιά προς την Τουρκία;». 
  



Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη 
Ευρωβουλευτής ΝΔ – ΕPP GROUP 

Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΛΚ) για θέματα Νομικών και Εσωτερικών
Υποθέσεων. 
Μέλος των Επιτροπών Μεταφορών και Τουρισμού (ΤRΑΝ),  Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών  Υποθέσεων (LIBE),  Δικαιωμάτων
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Μέλος της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ/ Τουρκίας και της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας.
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Peter Kapelis
Αυτή δεν ήταν που ψήφισε στο ευρωκοινοβούλιο να ΜΗΝ διεκδικήσει η Ελλάδα τις γερμανικές αποζημιώσεις; Για να μην ξεχνιόμαστε
δηλαδή.
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

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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Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

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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