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Πέμπτη, 29/12/2016 | Πολιτική

Μέχρι τον Μάρτιο θα καταργηθεί το συσσίτιο στους καταυλισμούς και θα αντικατασταθεί από παροχή μετρητών που ανά οικογένεια δεν θα μπορεί να
υπερβαίνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που ανέρχεται στα 400 ευρώ, ανακοίνωσε ο Γ. Μουζάλας.

 
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του υπουργού, ο κ. Μουζάλας τόνισε ότι το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο που δίνεται σε μία ελληνική
οικογένεια, για αυτό και δεν θα υπερβαίνει το επίδομα της φτώχειας.
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Παράλληλα ανέφερε ότι μέχρι τον Απρίλιο θα γίνει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας για τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα, ενώ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει η
πλήρης καταγραφή όλων όσων μένουν στην Ελλάδα. 
 
Τέλος, ο κ. Μουζάλας προανήγγειλε και τη δημιουργία κέντρων κράτησης στα νησιά, δυναμικής 100
έως 200 ατόμων, μετά τα περιστατικά παραβατικότητας. 
 
Αναλυτικά τα μέτρα που προανήγγειλε ο κ. Μουζάλας
 
Ηλεκτρονική κάρτα
Θα αντικαταστήσει την άδεια διαμονής των μεταναστών που ζουν νόμιμα στην Ελλάδα. Το νέο
σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει τον ερχόμενο Απρίλιο. Θα περιλαμβάνει στοιχεία ταυτοποίησης
και βιομετρικά δεδομένα του κατόχου και θα την παραλαμβάνουν όσοι, είτε ανανεώνουν
προϋπάρχουσα άδεια διαμονής, είτε θα εκδώσουν για πρώτη φορά άδεια διαμονής στη χώρα.

Μέσω αυτής, το υπουργείο σκοπεύει να εκσυγχρονίσει το σύστημα χορήγησης αδειών διαμονής και να καταπολεμήσει περιπτώσεις πλαστογραφιών.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνει μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).
 
 
 
8.000 θέσεις φιλοξενίας σε διαμερίσματα 
Το υπουργείο προγραμματίζει μέχρι τον Απρίλιο να προκηρύξει 8.000 θέσεις φιλοξενίας σε διαμερίσματα, τις οποίες θα διαχειρίζεται η Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Οι θέσεις αυτές θα προστεθούν στο πρόγραμμα των 20.000 ατόμων που υλοποιεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.
 
Κατάργηση του συσσιτίου
Το υπουργείο προγραμματίζει μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο να καταργήσει το συσσίτιο στις δομές φιλοξενίας, να εγκαταστήσει κουζίνες σε κάθε σπίτι και
να παρέχει μετρητά στους διαμένοντες στις δομές. Το πρόγραμμα διανομής μετρητών «θα πρέπει να έρθει σε αρμονία με τις εθνικές πολιτικές, για
παράδειγμα τα μετρητά δεν μπορούν να υπερβαίνουν ανά οικογένεια το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ισχύει για τους Έλληνες», όπως
παρατήρησε ο υπουργός.
 
Νέοι χώροι στα νησιά
«Σκοπεύουμε, στα νησιά, είτε να φτιάξουμε μικρούς χώρους, καινούριους με διώροφα σπιτάκια, είτε να επεκτείνουμε τις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις», είπε ο κ. Μουζάλας. Εξάλλου, στα νησιά η κυβέρνηση θα δημιουργήσει χώρους κράτησης για 100 έως 200 άτομα. «Τα
κέντρα αυτά είναι απαραίτητα και για να διευκολυνθούν οι διαδικασίες ασύλου», παρατήρησε ο υπουργός και διευκρίνισε: «Εμείς δεν προτείνουμε
όποιος μπαίνει παράτυπα στη χώρα να κρατείται. Θέλουμε χώρους κράτησης στα νησιά, ώστε να μπορούν να κρατηθούν κάποιοι, επειδή είναι
παραβατικοί ή επειδή οι υπηρεσίες Ασύλου κρίνουν ότι η εξέταση του αιτήματός τους πρέπει να γίνει υπό κράτηση».
 
Εβδομαδιαίος έλεγχος επιδημιών
Στον τομέα της υγείας ο υπουργός σχολίασε ότι «έχουν γίνει τεράστια βήματα», το κυριότερο από τα οποία είναι «ότι έχουμε εμβολιάσει όλα τα παιδιά
και συνεχίζεται ο δεύτερος και τρίτος γύρος των εμβολιασμών». Επίσης, τους τελευταίους μήνες «γίνεται εβδομαδιαίος έλεγχος, όπου υπάρχουν
πρόσφυγες και μετανάστες, ώστε να προλάβουμε πιθανές επιδημίες και αρρώστιες».
 
Μητρώο ΜΚΟ
Και οι αλληλέγγυοι θα μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που το υπουργείο δημιουργεί, διευκρίνισε ο κ.
Μουζάλας. «Η κυβέρνηση επιθυμεί οι αλληλέγγυοι να παραμένουν, αλλά οργανωμένα στα καμπ και χωρίς αλληλοκάλυψη», πρόσθεσε.
 
Ασυνόδευτες… νύφες
 
Ο κ. Μουζάλας περιέγραψε ένα νέο φαινόμενο που εμφανίζεται στην Ελλάδα, τις «ασυνόδευτες νύφες», όπως το χαρακτήρισε. Πρόκειται για ανήλικα
κορίτσια που έχουν παντρευτεί ενήλικους πρόσφυγες και μετανάστες. Τα ζευγάρια αυτά δεν γίνονται δεκτά από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«γιατί ο γάμος τους δεν αναγνωρίζεται». Εξαίρεση αποτελεί η Ιρλανδία, όπου τους δέχονται «αλλά λένε ότι ο άνδρας θα πρέπει να περάσει δικαστήριο
για βιασμό γιατί η γυναίκα είναι ανήλικη». Την ίδια ώρα τα κορίτσια δεν μπορούν να γίνουν δεκτά ούτε ως ασυνόδευτα ανήλικα, γιατί έφτασαν στην
Ελλάδα συνοδευόμενες από τον άνδρα τους. Σήμερα υπάρχουν 70 τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Όπως σχολίασε ο κ. Μουζάλας, «στην Ευρώπη
το ίδιο που χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα για να μην πάρουν το ζευγάρι, το χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα για να μην δεχτούν ούτε την κοπέλα. Έχει
φοβερή πολυπλοκότητα το θέμα αυτό και είναι απίστευτο το πώς τα πολιτισμικά μας μοντέλα μπλέκονται».
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Μυτιληνη Γιαννης · Works at Κυνήγι - Κυνηγός - Κυνηγόσκυλα
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΦΡΑΠΕ ΜΟΝΟ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΓΥΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΞΕΡΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΕΤΣΙ ??? ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ .

Like · Reply · 1 · Dec 30, 2016 12:40pm

Chachalios Giorgos · Λεσβος at ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
βρε δεν ντρεπεται λιγο ο Μουζαλας μ αυτα που λεει??? εδω κοβουν συνταξεις,,κοβουν εκας,,,βαζουν φορους,,,ενφια,,,και δεν ξερω τι
αλλο,,,, και θα δωσουν στους κοπριτες λεφτα και θα τους κανουν και σπιτια,,,ενω πολλοι ελληνες δεν εχουν να φανε και κοιμουνται στον
δρομο,,,,ντροπη και αισχος,,,,να τους διωξουν ολους απο κει πουρθανε και τον Μουζαλα μαζι πρωτο και καλυτερο, μαζι μ ολους τους
κυβερνοντες,,,,ασ το διαβολο πια μας ταχουν πρηξει
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Γιωργος Κέρκυρα · Corfu, Kerkira, Greece
Στους φτωχούς Έλληνες κόβουμε το 50% του ΕΚΑΣ για να δώσουμε 400 ευρώ εγγυημένο εισόδημα στους λαθρομετανάστες.Μπράβο!!!!!!!
Ξαναψηφίστε τους αριστεροκατσαπλιάδες....

Like · Reply · 2 · Dec 29, 2016 12:25am
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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...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
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...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
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...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Dfbded83b031058%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff7c3e9220ab0d%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fpolitiki%2Fmoyzalas-hrimata-stoys-prosfyges-anti-gia-syssitio-ilektroniki&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
https://www.facebook.com/giannis.setter
https://www.facebook.com/chachalios.george
https://www.facebook.com/people/%CE%93%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1/100009674959614
https://www.facebook.com/giannis.setter
https://www.facebook.com/%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CE%B9-%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%83%CE%BA%CF%85%CE%BB%CE%B1-222122657807327/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/moyzalas-hrimata-stoys-prosfyges-anti-gia-syssitio-ilektroniki?fb_comment_id=1173747746066303_1175236372584107
https://www.facebook.com/chachalios.george
https://www.facebook.com/pages/%CE%9B%CE%B5%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/151666468215908
https://www.facebook.com/pages/%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3-%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5/215072795323508
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/moyzalas-hrimata-stoys-prosfyges-anti-gia-syssitio-ilektroniki?fb_comment_id=1173747746066303_1174244806016597
https://www.facebook.com/people/%CE%93%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1/100009674959614
https://www.facebook.com/pages/Corfu-Kerkira-Greece/113200908697871
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/moyzalas-hrimata-stoys-prosfyges-anti-gia-syssitio-ilektroniki?fb_comment_id=1173747746066303_1173859616055116
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CktOsUs1tWYaRDMX9bOvIhagFwZOn80iardqaxwXAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAeaa7M0DyAECqQKet2vB01ezPqgDAcgDyQSqBPwBT9BMkbzJP6-vFTnBPpTu-umQ0UCKKN6InirD73B0yfczWhybII-twSsv46oUyA968-Ot3QoGJIgFlDkSm7o8MwbDLMnvSpfCiIkymGhEI5Juux-UJLmx6jv8ZEqKlv8oRCwqdqzFnZQRMWvN11bFfA2W8KhiFjp-rcQOai3aDnm_tlfhyZ3Koeysxj9RYgHxCD_m36GTN91pJ-1B21o-mL287jgHsdy0fGOjNoN_rC5NFkm_uw0DNi36ZqG0bXLfUavy9RaLa8lTxlVXsUasZALyYzLmLggk79ySH2nnN1pUBEw5dLXzUGvKb5f7bNmpg3IVsceazar6eXPTkAYBoAYCgAeC5ZMyiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQleLmhNd907edgTCg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3A59p-YrBjJIcCQvvr0L1_n9cNwHlvuHMfyd_7xKJxZi6S5mPP93KLFqBD7Ljm4Dvvif4VC8dhMhfY7bok2xA7CElei0Ul2WyBnfThlKuhJW9fJm5JkhnWmYi5PW-uobivvzKlej9KYqUzHF3Gg8blHmTOIY&sig=AOD64_2NbGYU64CpugvXEl6gSYUZoffX_g&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://eshop.markmilan.gr
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKZtUUs1tWZD8ENGkbOPFjBjBk6fzSJqt2prHBcCNtwEQASD2_PweYK2CgICgDKAB5prszQPIAQKpAtOOxa6KV7M-qAMByAPJBKoE_AFP0AaCAOc_-9oN0jmp-yGn5uq8zuZVyEK-RkZyzSl4OcNqla9UlFJlt2Za3Yk6B2hr578wOnFFAPPQrcEnk3EJQOQwmj3pALIo2rv3rjmOs8bF4u2D1quriYZz2j7cxhyWihxQMlKQ2WkFDKDMeJwlsQOy1OTuG6_wMtHwzaA3fMn3JoSQfm-ErdiMSoxblxubNUMTF78uaiKevOZFXRFQ1umWELEkfkyipp6WLfWzIEuRfQ8PjkwPpoMp6CkFf2fJyYfmBsvAtYCOmQAkQUERQxrm8seGt0Ckg13beYJ05gJlsw0rjMZGW3ly_zyJ4wmqFeZ_1hSSBJs396aQBgGgBgKAB4LlkzKIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCV4uaE133Tt52BMK&num=1&cid=CAMSeQClSFh3IkLakXa6WmWnMGVrnSXbVX2vzr0f1Xs4jV0SFc-eNaU0UZYIJuF8Shub3D65SyDjUaX6yBRuCM4MJ-2kSh8tTjxdR5gD05WaKeELFNGtgR23frSgEqp5ygSzBptwLAADasEJa6zqp2sPsWJt4bMlyOWco2Q&sig=AOD64_3GArKSt8SKxlQ2c22BrGZHVrHG4g&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://eshop.markmilan.gr


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo

