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Έπειτά από 86 μέρες και 14 συνεδριάσεις η Διαπαραταξιακή
Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στο πόρισμα της για τους χειρισμούς
του Δήμου Χίου στο προσφυγικό. Το πόρισμα κατατέθηκε στο
προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και αύριο Πέμπτη, έχει
συγκληθεί κατεπείγουσα και μονοθεματική συνεδρίαση.

Βασικές αρχές του πορίσματος είναι:

η απαίτηση από την κυβέρνηση άμεσου ορισμού συντονιστή ανά
νησί.
νομική και πολιτική διεκδίκηση των μέτρων που μπορούν
πιθανόν να αντισταθμίσουν την ήδη τελεσθείσα ζημία στο νησί
μας στη βάση της γνωμοδότησης του Δικηγορικού Συλλόγου.
απαγόρευση μόνιμης παραμονής και εγκατάστασης προσφύγων -
μεταναστών.
δίνει το «πράσινο φως» στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για
τη δημιουργία Κέντρου Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), σε χώρο που θα
ορίσει, θα κατασκευάσει και θα φυλάσσει η ΕΛ.ΑΣ.
το Δημοτικό Συμβούλιο εμμένει στην ύπαρξης μίας δομής, με
κατάργηση της Σούδας.
κλείσιμο της Σούδας με σταδιακή μείωση του πληθυσμού της
προς τη ΒΙΑΛ, το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. και την ενδοχώρα.
αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Αρμοστεία
να αυξηθεί ο αριθμός ενοικιαζόμενων καταλυμάτων για τη
φιλοξενία ευάλωτων ομάδων και οικογενειών, μέχρι να κλείσει η
Σούδα.
επανασχεδιασμός της ΒΙΑΛ για τη μετατροπή της σε ελεγχόμενο
κέντρο.
μεταφορά και λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και της EASO
εκτός ΒΙΑΛ.
αποζημίωση όλων των πληγέντων κατοίκων με σύντομες
διαδικασίες.
οι ΜΚΟ δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τομείς που
αποτελούν κρατική λειτουργία, επαγγελματική υπηρεσία ή
επιχειρηματική δραστηριότητα.
σε περίπτωση που δεν εισακουστούν οι προτάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, με πρωτοβουλία του Δήμου Χίου να διοργανωθούν
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δημοκρατικές, δυναμικές διεκδικήσεις για την υιοθέτηση των
προτάσεων μας.
η εξέταση σε δεύτερο βαθμό των αιτημάτων ασύλου, μετά την
ταυτοποίησή των προσφύγων και μεταναστών, θα πρέπει να
γίνεται στην ενδοχώρα, ή σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, σε σημεία
όπου διατίθεται ο απαραίτητος ζωτικός χώρος για αυτή τη
θεμελιώδη κρατική λειτουργία.

@ Δείτε αναλυτικά το πόρισμα της
Διαπαραταξιακής εδώ. 

http://www.politischios.gr/sites/default/files/porisma-diaparataxiakis-epitropis-teliko-1.docx
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5 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Vasilis Atsalis
Οταν λετε οτι η υπηρεσια ασυλου και η EASO να βγουν εκτος
ΒΙΑΛ,τι ακριβως λετε? Δηλαδη να εγκατασταθουν στην πολη? Που
ακριβως και πιο λογο?

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 1 χρόνο

Nikolas Lodakis
Οι ΜΚΟ θα πρέπει να ελέγχονται απο τουλάχιστον δύο ΕΛΛΗΝΕΣ
συντονιστές αραβόφωνους οποσδήποτε οι οποίοι θα καθορίζουν
τον τρόπο δρασης της ΜΚΟ μαζί με τον υπεύθυνο η υπεύθυνους
της κάθε ΜΚΟ και θα ενημερώνουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ τους αρμόδιους
φορείς. Οι Ελληνες αυτοι θα πληρώνονται απο τις ΜΚΟ και την ΕΕ
και όχι απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. Στην πατρίδα μας δεν κάνει
κανένας κουμάντο ούτε ηνωμένα εθνη ουτε ΕΕ ουτε ΜΚΟ. Τελεία
και παύλα. Ο ΛΑΟΣ πρέπει με τους τοπικούς φορείς πάντα να
αποφασίζει.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 1 χρόνο · Τροποποιήθηκε

Μαριω Χιώτισσα
Οι προτάσεις αν διαβαστούν σωστά αναιρούν η μία την άλλη.
Μπράβο τους!!!!! 
1)απαγόρευση μόνιμης παραμονής και εγκατάστασης προσφύγων -
μεταναστών. 
2)δίνει το «πράσινο φως» στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
για τη δημιουργία Κέντρου Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), σε χώρο που
θα ορίσει, θα κατασκευάσει και θα φυλάσσει η ΕΛ.ΑΣ. 
 
Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που επιμενούν στη Δημιουργία
Κέντρου Κράτησης; 
Ποια Συμφέροντα πρέπει να εξυπηρετηθούν για άλλη μία φορά;

Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 · 1 χρόνο

κωστας στουπος- χιος
ΤΑ πολλα λογια ειναι φτωχια ,κανουμε ταμειο -βαζω 100 ευρω-
ναυλωνουμε καραβι και τους στελνουμε στα παραλια
γαλλιας,γερμανιας, τελος ο χιωτικος λαος εχει αποφασισει νομιζω.

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο... 

Μενού
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