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 Κοινή δράση και στο μεταναστευτικό

Από 16 Επαγγελματικούς και Επιστημονικούς Φορείς της Λέσβου

 (/article/author/553-nman) nman (/article/author/553-nman)  - 02|03|2016 00:04

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  26 Φεβρουαρίου 2016 στο Επιμελητήριο Λέσβου συνάντηση  των Επαγγελματικών και
Επιστημονικών Φορέων της Λέσβου, με θέμα το Μεταναστευτικό / Προσφυγικό ζήτημα. Οι παρευρισκόμενοι, αφού
εξέλεξαν το Συντονιστικό Όργανο των 16 Επαγγελματικών και Επιστημονικών Φορέων της Λέσβου, που αποτελείται από
τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Μυρσινιά, τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου και Πρόεδρο της Ένωσης
Φοροτεχνικών κ. Τατάκη, τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Μπαρούτη,  τον Πρόεδρο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου κ. Μανωλακέλλη, τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Βαλτά, τον Πρόεδρο του Ιατρικού
Συλλόγου κ. Προβέτζα, και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης κ. Παπαρίσβα, εξέτασαν τις πρόσφατες
εξελίξεις σχετικά με την απόσυρση των έκτακτων δρομολογίων των πλοίων που εξυπηρετούσαν την «προσφυγική κίνηση»
από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα και τη μείωση του αριθμού των προσφύγων / μεταναστών που μπορούν να
μετακινηθούν μέσω των τακτικών δρομολογίων.
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το Μεταναστευτικό / Προσφυγικό ζήτημα. Οι παρευρισκόμενοι, αφού εξέλεξαν το Συντονιστικό Όργανο των 16 Επαγγελματικών και Επιστημονικών Φορέων της Λέσβου,

που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Μυρσινιά, τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου και Πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών κ. Τατάκη, τον

Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Μπαρούτη,  τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ. Μανωλακέλλη, τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου κ.

Βαλτά, τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου κ. Προβέτζα, και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης κ. Παπαρίσβα, εξέτασαν τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά

με την απόσυρση των έκτακτων δρομολογίων των πλοίων που εξυπηρετούσαν την «προσφυγική κίνηση» από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα και τη μείωση του

αριθμού των προσφύγων / μεταναστών που μπορούν να μετακινηθούν μέσω των τακτικών δρομολογίων.

Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 το Συντονιστικό Όργανο,  συναντήθηκε με την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κα.
Χριστιάνα Καλογήρου. Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε η ταύτιση των απόψεων των φορέων με την Περιφέρεια.

Αποφασίστηκε η συνεχής αξιολόγηση των δεδομένων και συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου για το Μεταναστευτικό
/ Προσφυγικό, καθώς και η αξιολόγηση για την άμεση έναρξη δυναμικών κινητοποιήσεων εάν αυτές κριθούν απαραίτητες.

Ζητάμε την άμεση και απρόσκοπτη καταγραφή, ταυτοποίηση και αναχώρηση των προσφύγων και μεταναστών από το
νησί. Δεν θα επιτρέψουμε να ζήσει το νησί μας στιγμές όπως εκείνες του περασμένου καλοκαιριού.

 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:
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Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …
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