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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Δεν φτάνει το πλωτό χοτ σποτ»

Οι τοπικοί φορείς μέσω του Γ. Γιαννέλλη, ζητούν συνάντηση με τους υπουργούς για το προσφυγικό
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Συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους υπουργούς με το προσφυγικό, ζητούν οι τοπικοί φορείς που συμμετείχαν χτες
στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Γιαννέλλης, στη
έδρα της Γενικής Γραμματείας στη Μυτιλήνη.

Συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους υπουργούς με το προσφυγικό, ζητούν οι τοπικοί φορείς που συμμετείχαν χτες
στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Γιαννέλλης, στη
έδρα της Γενικής Γραμματείας στη Μυτιλήνη.

Σε αυτήν ήταν ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, ο
πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μόριας, Νίκος Τρακέλλης, ο εκπρόσωπος του Δικτύου Δήμων και Κοινοτήτων,
Προκόπης Σινάνης, εκπρόσωποι της Αστυνομίας και του Λιμενικού.

Οι φορείς συμφώνησαν στο ότι πρέπει να υπάρξει άμεση αποσυμφόρηση του νησιού από τους πρόσφυγες και ότι το
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#Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),

Οι φορείς συμφώνησαν στο ότι πρέπει να υπάρξει άμεση αποσυμφόρηση του νησιού από τους πρόσφυγες και ότι το
πλοίο που αναμένεται να λειτουργήσει ως πλωτό «χοτ σποτ», είναι μεν μια λύση, αλλά όχι οριστική. Την επιστολή
αναμένεται να αποστείλει ο κ. Γιαννέλλης αυτές τις ημέρες και αναμένεται απάντηση ως προς το πότε και πού θα γίνει η
πολυαναμενόμενη συνάντηση.

Συνέκλιναν επίσης στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου πρέπει να κάνει πιο γρήγορα την καταγραφή, ενώ
αναρωτήθηκαν και για τα αιτήματα ασύλου, σε σχέση με το πόσα έχουν εξεταστεί.

Η κ. Καλογήρου υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης (AMIF) έχει σοβαρές συνέπειες, καθώς η αυτοδιοίκηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει την κατάσταση χωρίς
αρμοδιότητες, δομές και πόρους, και ζήτησε την άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα στηρίζεται στη
διαθέσιμη χρηματοδότηση των 800 εκατομμύριων ευρώ του AMIF.

 

Αναμένεται το πλοίο

Έως χτες το απόγευμα δεν είχε καταφτάσει το πλοίο που θα λειτουργήσει ως «χοτ σποτ», φιλοξενώντας περίπου 1.000
πρόσφυγες και μετανάστες, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στη Μόρια. Κι αυτό γιατί μπορεί να έγινε άμεσα
η προκήρυξη του διαγωνισμού, ωστόσο υπήρξαν ενστάσεις και η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Στο μεταξύ έχει καθαριστεί στο Χοτ Σποτ της Μόριας, ο χώρος από συνεργεία του Δήμου και έχει αποκατασταθεί η
λειτουργικότητα του όσον αφορά τη σίτιση και την ιατρική περίθαλψη. Ωστόσο, μένει να ολοκληρωθεί το στήσιμο
περίπου 300 σκηνών (μικρότερης χωρητικότητας) που έχουν φτάσει προκειμένου να αντικατασταθούν αυτές που κάηκαν.
Περίπου 80 άτομα φιλοξενούνταν στις εγκαταστάσεις του Καρά Τεπέ, όπου και πιθανότατα θα παραμείνουν εφόσον
πρόκειται για οικογένειες, όμως δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το πόσοι ακριβώς από τους 4.000 - 4.500
ανθρώπους που φιλοξενούνταν στη Μόρια πριν από τη φωτιά, έχουν επιστρέψει στην εγκατάσταση.

 

Νέο προσωπικό στο «Άσυλο»

 

Νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για Ευρωπαίους «ειδικούς» σε θέματα ασύλου, που θα εγκατασταθούν στο Ανατολικό
Αιγαίο, απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EASO). Όπως αποκάλυψε στην «Καθημερινή» ο εκπρόσωπος της
υπηρεσίας, Jean Pierre Schembri, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου απηύθυνε στις 2 Σεπτεμβρίου, νέα πρόσκληση
ενδιαφέροντος ζητώντας επιπλέον 100 ειδικούς σε θέματα ασύλου, οι οποίοι θα συμμετάσχουν ενεργά στην
επεξεργασία των αιτημάτων που υποβάλλουν πρόσφυγες και μετανάστες στα κέντρα υποδοχής του Ανατολικού Αιγαίου.

«Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 28», σχολίασε ο κ. Schembri και προσέθεσε ότι στην Ελλάδα βρίσκονται 200
εμπειρογνώμονες της Υπηρεσίας: «Οι 126 από αυτούς απασχολούνται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και
συμμετέχουν στην επεξεργασία αιτημάτων ασύλου που κατατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης -
Τουρκίας. Οι υπόλοιποι βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα».

Ο κ. Schembri απέδωσε τις δυσκολίες που εντοπίζονται στη διαδικασία, στην καθυστέρηση επεξεργασίας των αιτημάτων
σε δεύτερο βαθμό. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2015, η EASO είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να στείλει 374
«ειδικούς» σε Ιταλία και Ελλάδα προκειμένου να μετάσχουν στην επεξεργασία των αιτημάτων ασύλου.
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