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Παρασκευή, 14/08/2015 | Πολιτική

 Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13/08/2015  σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από πρόσκληση του Γενικού

Γραμματέα κ. Ιωάννη Γιαννέλλη Θεοδοσιάδη στην οποία παρευρέθηκαν ,η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου , ο Δήμαρχος Λέσβου, ο Διοικητής της 9ης

Περιφ/κης Διοίκησης Λ.Σ., ο Αστυνομικός Δ/ντης Λέσβου, ο Λιμενάρχης Μυτιλήνης, ο Γενικός Γραμ/τεας του Δήμου Λέσβου, ο εκπρόσωπος του
Δήμου Λέσβου για ΜΚΟ, και  υπηρεσιακοί παράγοντες της Γενικής Γραμματείας και του Λιμενικού Σώματος.

   Ο Αστυνομικός Δ/ντης Λέσβου καθώς και ο Λιμενάρχης Μυτιλήνης ενημέρωσαν τον  Γενικό Γραμματέα καθώς και τους παρευρισκομένους για το
άμεσο πρόβλημα μετακίνησης των μεταναστών, που έχουνε ολοκληρώσει τις διαδικασίες καταγραφής, εκτός Λέσβου , επισημαίνοντας ότι έχει αυξηθεί
ο  αριθμός των αφίξεων και υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων στα πλοία  για την μετακίνηση αυτών εκτός Λέσβου, καθώς υπερκάλυψη των
χώρων διαμονής .

    Άμεσα ο Γεν. Γραμ/τεας κ. Ιωάννης Γιαννέλλης Θεοδοσιάδης , και ενώ η σύσκεψη διαρκούσε , επικοινώνησε με τον Αναπληρωτή Υπούργο Ο.Υ.Ν.Τ.
κ. Θ. Δρίτσα και τον ενημέρωσε σχετικά .              Ο Ανπλ. Υπουρ. Ο.Υ.Ν.Τ κ. Δρίτσας ενημέρωσε τον Γεν. Γραμματέα ότι ήδη έχει συγκαλέσει
σύσκεψη για το θέμα αυτό και εντός της ημέρας θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

    Προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα και το θέμα της παραμονής των μεταναστών σε χώρο προσωρινής διαμονής για αναμονή μέσου μεταφοράς
εκτός Λέσβου , ο Γεν. Γραμ/τεας κ. Ιωάννης Γιαννέλης Θεοδοσιάδης επικοινώνησε με τον Γεν. Γραμ/τεα  Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιο
Μαυρόπουλο προκειμένου να εξασφαλίσει ικανοποιητικό αριθμό σκηνών, τουλάχιστον 120 μεγάλου μεγέθους και του σχετικού υλικού.

   Συγχρόνως ξεκίνησε ένα νέο γύρο επαφών με την εκκλησία και με φορείς για την ανεύρεση κατάλληλου χώρου , έτσι ώστε με την
συνεργασία του Δημάρχου Λέσβου να διαμορφωθεί χώρος προσωρινής αναμονής των μεταναστών που ήδη πλέον έχουνε ολοκληρώσει
τις διαδικασίες καταγραφής και είναι υπό αναχώρηση.
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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