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Σε Κρήτη και Λάρισα σε συνεργασία με τους φορείς της αυτοδιοίκησης
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Το πρόγραμμα στέγασης προσφύγων που αιτούνται άσυλο, σε διαμερίσματα στην Κρήτη, παρουσιάστηκε από την
Αναπτυξιακή Ηρακλείου και την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης -του
περιφερειάρχη Κρήτης και του δημάρχου Ηρακλείου και προέδρου της ΠΕΔ κ.κ. Αρναουτάκη και Λαμπρινού- και του
υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γ. Μουζάλα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, προβλέπεται η σταδιακή φιλοξενία 750 προσφύγων σε 125 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στην
Κρήτη. Σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί μέσα στον Μάιο, με τους ωφελούμενους να είναι κυρίως οικογένειες, ενώ θα
υπάρξουν και 45 θέσεις εργασίας σε όλο το νησί. Θυμίζουμε, πάντως, ότι τον Οκτώβριο του 2016, σε σχετική σύσκεψη της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Κρήτης, συζητιόταν να φιλοξενηθούν 2.000 πρόσφυγες συνολικά.

Το πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο της Ύπατης Αρμοστείας, έχει μέχρι τώρα φιλοξενήσει σχεδόν 30.000 άτομα σε
όλη τη χώρα.

Εξάλλου, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο της Λάρισας έκανε δεκτή την ένταξη σε πρόγραμμα, σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, για την μετεγκατάσταση προσφύγων σε διαμερίσματα της πόλης. Σύμφωνα
με το πρόγραμμα, περίπου 500 πρόσφυγες από τη δομή φιλοξενίας του Κουτσόχερου, θα φιλοξενηθούν σε διαμερίσματα,
ενώ η δημοτική αρχή υπογράφει τη σύμβαση με την προϋπόθεση ότι τον αριθμό των προσφύγων θα τον διαχειρίζεται ο
Δήμος.
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1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
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