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Κέντρα κράτησης παράτυπων μεταναστών
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Στην Κω θα λειτουργήσει το πρώτο κλειστό κέντρο κράτησης για παράτυπους μετανάστες, ένα μέτρο που προβλέπεται από
τη συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας και θα τεθεί σε εφαρμογή τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Το cnn.gr έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνεται ο χώρος, χωρητικότητας 150 ατόμων, που έχει
κατασκευαστεί μέσα στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης που υπάρχει στην Κω. Στόχος είναι να περιορίζονται σε έναν
συγκεκριμένο χώρο τα άτομα των οποίων το αίτημα ασύλου έχει απορριφθεί και σε δεύτερο βαθμό και άρα θα πρέπει να
επιστραφούν στην Τουρκία. Αυτό, διότι είναι σύνηθες αυτά τα άτομα να εξαφανίζονται, με αποτέλεσμα να μη μπορούν οι
Αρχές να τους εντοπίσουν για να τους επιδώσουν την αρνητική απάντηση στο αίτημα ασύλου τους.

Κέντρα κράτησης θα κατασκευαστούν και στα υπόλοιπα νησιά. Στη Λέσβο μέσα στο χώρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη
Μόρια θα γίνει επέκταση, ενώ στη Σάμο τα περίπου 250 άτομα που βρίσκονται στο Κέντρο ταυτοποίησης θα μεταφερθούν
σε πλοίο για να αρχίσουν οι εργασίες στο χώρο όπου θα δημιουργηθεί και κλειστό κέντρο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του
cnn.gr, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προετοιμάσει σχέδιο δράσης στην περίπτωση που καταρρεύσει η συμφωνία της Ευρώπης με την
Τουρκία.
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1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.
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