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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Μητρώο ΜΚΟ και εθελοντών

Αναβλήθηκε για σήμερα η σύσκεψη φορέων για το προσφυγικό

#ΜΚΟ (/article/tag/ΜΚΟ),

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 22|01|2016 14:57

Αναβλήθηκε για σήμερα, λόγω της ακύρωσης της πτήσης του γενικού γραμματέα Αιγαίου Γιάννη Γιαννέλλη, η διευρυμένη
σύσκεψη που θα πραγματοποιούνταν χτες το πρωί παρουσία της δημοτικής αρχής, του κεντρικού λιμενάρχη, του
αστυνομικού διευθυντή και εκπροσώπων της γενικής γραμματείας Κοινωνικής Συνοχής και Πληθυσμού αλλά και του
ιατρικού συλλόγου του νησιού, για τη διαμόρφωση της τελικής φόρμας για την καταγραφή των ΜΚΟ και των εθελοντών,
που συμβάλλουν στη διαχείριση του προσφυγικού πληθυσμού. Πρόκειται ουσιαστικά για την καταγραφή ενός μητρώου
ΜΚΟ και εθελοντών.

Αναβλήθηκε για σήμερα, λόγω της ακύρωσης της πτήσης του γενικού γραμματέα Αιγαίου Γιάννη Γιαννέλλη, η διευρυμένη
σύσκεψη που θα πραγματοποιούνταν χτες το πρωί παρουσία της δημοτικής αρχής, του κεντρικού λιμενάρχη, του
αστυνομικού διευθυντή και εκπροσώπων της γενικής γραμματείας Κοινωνικής Συνοχής και Πληθυσμού αλλά και του
ιατρικού συλλόγου του νησιού, για τη διαμόρφωση της τελικής φόρμας για την καταγραφή των ΜΚΟ και των εθελοντών,
που συμβάλλουν στη διαχείριση του προσφυγικού πληθυσμού. Πρόκειται ουσιαστικά για την καταγραφή ενός μητρώου
ΜΚΟ και εθελοντών.

Η διαδικασία αποτελεί εξέλιξη της απόφασης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να ελεγχθεί το τοπίο γύρω από
τις οργανώσεις και τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο νησί με το προσφυγικό και με στόχο να ολοκληρωθεί έως το
τέλος Φεβρουαρίου.

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα καλούνται να δηλώσουν την πηγή χρηματοδότησής τους, τα στοιχεία των μελών τους
που θα βρίσκονται στο νησί και το ρόλο που θα αναλάβει καθένας από αυτούς, το σκέλος δραστηριοποίησης της ΜΚΟ και
τι θα έχει υπό την ευθύνη της στη Λέσβο, ενώ όσοι θα βρεθούν εκεί θα υπογράφουν μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν
καταδικαστεί ή διωχθεί για αδικήματα του ποινικού κώδικα. Από τους μεμονωμένους εθελοντές θα ζητούνται τα
προσωπικά στοιχεία, το σκέλος στο οποίο θα δραστηριοποιούνται και η υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί.

Όσοι αρνηθούν να καταγραφούν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις δε θα έχουν το δικαίωμα να δραστηριοποιούνται στους
χώρους όπου βρίσκονται αλλοδαποί.
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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 …

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …
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