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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Ξανάρχεται ο Καμμένος σήμερα στη Λέσβο για να εγκαινιάσει

ξανά το hot spot της Μόριας
Δεδομένου ότι ολοκληρώθηκε και ο τρίτος σταθμός καταγραφής στο κέντρο. Μέχρι τέλος του μήνα
έτοιμα όλα τα hot spots στα νησιά τονίζει...

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 16|02|2016 17:05

Τα τέσσερα από τα πέντε κέντρα καταγραφής προσφύγων στα νησιά και το ένα κέντρο επαναπροώθησης είναι έτοιμα,
ανακοίνωσαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γιάννης Μουζάλας σε συνέντευξη Τύπου για τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της ΕΕ.

Πρόσθεσαν πως το κέντρο καταγραφής στην Κω θα είναι έτοιμο σε 5 ημέρες. Στη Σάμο, που λειτουργεί το κέντρο
καταγραφής θα είναι έτοιμο στις 23 του μηνός, λόγω επέκτασης των εγκαταστάσεων.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Μουζάλας, το κέντρο επαναπροώθησης των προσφύγων στα Διαβατά δεν θα αντικατασταθεί, αλλά
θα επεκταθεί με κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου του ΟΛΘ. 

Στη συνέντευξη συμμετείχαν, επίσης, οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο αναπληρωτής υπουργός
Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Παναγιώτης Σγουρίδης.  

Όλοι οι υπουργοί εξήραν τις ένοπλες δυνάμεις για την πολύ μεγάλη βοήθειά τους στην ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε η
χώρα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, γεγονός, όπως τόνισαν, που είναι προς το συμφέρον της.

Εν τω μεταξύ ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος αναμένεται ξανά σήμερα στη Μυτιλήνη για να εγκαινιάσει(!) για μία
ακόμη φορά το hot spot της Μόριας, με αφορμή την ολοκλήρωση και του τρίτου σταθμού καταγραφής στο κέντρο.
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1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.
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1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
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jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
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