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ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ Μ. ΚΛΑΠΑ ΑΠΌ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Πρόγραμμα διασποράς των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών σε
διαμερίσματα εντός των πόλεων της ελληνικής επικράτειας πρόκειται να ξεκινήσει να
εφαρμόζεται από το 2019.

Σε αυτή τη φάση, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης μεταξύ των
Υπουργείων Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εσωτερικών και σύμφωνα με τα όσα
ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας, από τα Γιάννενα, ο γενικός γραμματέας
μεταναστευτικής πολιτικής Μιλτιάδης Κλάπας ολόκληρο το 2018 θα παρέλθει με την
εφαρμογή του προγράμματος «Εστία» που εφαρμόζεται σε μικρή εμβέλεια σε συνεργασία
με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Και στο πρόγραμμα αυτό, πρόσφυγες διαμένουν σε
διαμερίσματα και αυτό συμβαίνει και στα Γιάννενα σήμερα.

Νέο πρόγραμμα με την ΤΑ

Ο κ. Κλάπας βρέθηκε στα Γιάννενα μετέχοντας εκ μέρους του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και μίλησε στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών και ανέπτυξε τις δράσεις που υλοποιεί
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σήμερα το αρμόδιο για το μεταναστευτικό ζήτημα, Υπουργείο.

Το στρατηγικό σχέδιο ένταξης των προσφύγων πρόκειται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με
τους Δήμους και το μήνυμα αυτό της μεγαλύτερης ενεργοποίησης στο προσφυγικό και
μεταναστευτικό έστειλε ο κ. Κλάπας το βράδυ της Δευτέρας. Θα δοθούν τα χρηματοδοτικά
εργαλεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και για την παροχή της στέγης στους πρόσφυγες και
μετανάστες αλλά παράλληλα, θα τρέξουν προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των
ανθρώπων αυτών καθώς και το πρόγραμμα υπό τον κωδικό «Ελληνομάθεια» για την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού. Τέλος, και η
συμβουλευτική για την ένταξη στην αγορά εργασίας θα είναι μέσα στις προβλέψεις του νέου
προγράμματος.

«Μέχρι το τέλος του 2018 θα τρέξει το πρόγραμμα που υλοποιείται σήμερα, έχοντας ως
πυλώνες Δήμους όπως η Λειβαδιά, η Τρίπολη κτλ.» σημείωσε ο κ. Κλάπας. Από το 2019 θα
υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ολιστικής αντιμετώπισης του προσφυγικού.

Τι γίνεται με τις υφιστάμενες δομές;

Για τις υφιστάμενες δομές που φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες στην Ήπειρο, δεν
υπάρχει κανένα νεότερο, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Κλάπας.

Οι δομές του Κατσικά, της πρώην παιδόπολης «Αγία Ελένη», της Κόνιτσας, των Δολιανών
και του στρατοπέδου Πετροπουλάκη στη Φιλιππιάδα, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν
χωρίς αλλαγές, στο άμεσο τουλάχιστον χρονικό διάστημα.

Για τον καταυλισμό του Κατσικά αυτό που άφησε ανοιχτό ως ενδεχόμενο ο κ. Κλάπας, είναι
να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θα φιλοξενήσει στο άμεσο μέλλον, αν και αυτό
συναρτάται και με τις γενικότερες ανάγκες που προκαλούν οι ροές από τη γειτονική
Τουρκία, προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ακριβή αριθμό δεν έδωσε ο κ. Κλάπας
αλλά τόνισε πως ενδεχομένως, ο πληθυσμός να αγγίξει τη δυναμικότητα που έχει σήμερα ο
καταυλισμός με τα υπάρχοντα κοντέινερ.
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«Διαμάντι» χαρακτήρισε τον καταυλισμό της πρώην παιδόπολης ο κ. Κλάπας.

Για την πορεία διαχείρισης του προσφυγικού τέλος, υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν έχει
κάνει μέχρι σήμερα όσα όφειλε, ενώ σε ό,τι αφορά την ελληνική πολιτεία δήλωσε σε
γενικές γραμμές ικανοποιημένος.
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