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ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ν Δ

ΠΑΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν ζήτησαν εγκαίρως τα ευρωπαϊκά
κονδύλια για τους πρόσφυγες
Τον κίνδυνο ανθρωπιστικής
κρίσης μέσα στην κρίση υπογράμμισε
η αναπληρώτρια υπουργός
Πολιτικής Τ Χριστο
δουλοπούλου αναφερόμενη στις
σε δομές φιλοξενίας των
προσφύγων που βρίσκουν καταφύγιο
στη χώρα μας απαντώντας σε
σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή
των ΑΝ.ΕΛΛ Δ Κομμένου
Η Τ Χριστοδουλοπούλου τόνισε ότι
τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά κονδύλια
πρέπει να εκταμιευτούν εντός
του 2015 καταλογίζοντας ευθύνες
στην προηγούμενη κυβέρνηση που
δεν έκανε τη σχετική αίτηση στον
χρόνο τον Οκτώβριο του
2014 προκαλώντας σοβαρή καθυστέρηση
και αναγκάζοντας τη σημερινή
κυβέρνηση να καταθέσει την
αρκετό καιρό πιο μετά
Η αναπληρώτρια υπουργός
Πολιτικής επισήμανε ότι
βοά η Ελλάδα και ο κόσμος για τη
μεγάλη άνοδο των μεταναστευτικών
ροών που ανάγκασαν την κυβέρνηση
να θεσμοθετήσει την υλοποίηση
έργων και την προμήθεια υπηρεσιών
χωρίς προκήρυξη διαγωνισμών
οι οποίοι συνήθως είναι
Η Τ Χριστοδουλοπούλου
σημείωσε ότι έχουν τριπλασιαστεί οι
μεταναστευτικές ροές μέσα σε έναν
χρόνο καθώς το πρώτο τετράμηνο
του 2014 είχαν εισέλθει στη χώρα

πως από χθες και μέχρι νεότερης
θα εξυπηρετεί μειωμένο
ενημέρωσης

αριθμό ατόμων λόγω ελλείψεων
Θα διεξάγονται μόνο
οι προγραμματισμένες μέσω
skype καταγραφές αιτημάτων ασύλου
συνεντεύξεις και οι λοιπές διοικητικές
ενέργειες επισημαίνεται
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου
Εσωτερικών εκκρεμούν οι διαπιστωτικές
πράξεις επιστροφής των
δημοτικών αστυνομικών αναμένονται
μέσα στον μήνα ενώ το συντομότερο
δυνατό αναμένεται η εγκύκλιος
που θα επιτρέπει στους τριάντα
δημοτικούς αστυνομικούς που
έφυγαν από την υπηρεσία ασύλου
να επιστρέψουν εκεί

Μεταναστευτικής

σε προσωπικό

ελλείψεις

ορισμένο

Συνεργασία
με Τουρκία Βουλγαρία

αίτηση

Μεταναστευτικής

χρονοβόροι

3.353 άτομα ενώ στο πρώτο τετράμηνο
του 2015 έχουν εισέλθει στην
χώρα 36.172 άτομα
Η αναπληρώτρια υπουργός
1

Μεταναστευτικής

Πολιτικής παρατήρησε
ότι η κυβέρνηση έχει καταθέσει
εθνική πρόταση για το
πρόταση που δεν αφορά
μόνο τις δομές φιλοξενίας αλλά
και την επιτάχυνση της ταυτοποίησης
των εισερχόμενων μεταναστών
διαδικασία που παρουσιάζει σήμερα
συνολική

μεταναστευτικό

μεγάλα προβλήματα λόγω
προσωπικού

έλλειψης

Διυπουργική
με Αβραμόπουλο
Με αντικείμενο το ευρωπαϊκό και
εθνικό πρόγραμμα αντιμετώπισης
του προσφυγικού και γενικότερου
μεταναστευτικού ζητήματος συγκαλείται
σήμερα από τον Ν Βούτση
στο υπουργείο Ναυτιλίας με
τη συμμετοχή του αρμόδιου Επιτρόπου
Δ Αβραμόπουλου και των
αναπληρωτών υπουργών
Θ Δρίτσα Τ Χριστοδουλοπούλου
και Γ Πανούση
Στο μεταξύ το Περιφερειακό Γραφείο
Ασύλου Αττικής ανακοίνωσε
σύσκεψη

συναρμοδίων

Παράλληλα ο Γ Πανούσης μετέβη
στη Σόφια για την υπογραφή συμφωνίας
αστυνομικής και τελωνειακής
συνεργασίας με Βουλγαρία και
Τουρκία η οποία προβλέπει την
στο Καπιτάν Αντρέεβο Κοινού
Κέντρου Επαφής με κύρια
την ανταλλαγή πληροφοριών
σε θέματα παράνομης μετανάστευσης
διακίνησης ναρκωτικών
και όπλων τροχαίων παραβάσεων
κ.λπ με σεβασμό στην προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Κ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε ΖΩΤΟΥ
ίδρυση

αρμοδιότητα

