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Πέμπτη, 07/05/2015 | Πολιτική

Στη Μυτιλήνη φθάνει εκτάκτως – σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Lesvosnews.net -  σήμερα το βράδυ η αναπληρώτρια υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου.  Η μεγάλη ροή μεταναστών στη Λέσβο αναγκάζει την κα Χριστοουλοπούλου να έρθει στη
Μυτιλήνη. Αύριο το μεσημέρι θα επισκεφθεί το χώρο που φιλοξενούνται οι μετανάστες και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το χώρο πρώτης υποδοχής στη
Μόρια.

Θα  ακολουθήσει σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου με όλους τους φορείς που σχετίζονται με
το θέμα της υποδοχής και φιλοξενίας των μεταναστών στη Λέσβο.

Σε δηλώσεις της προχθές η  κ. Χριστοδουλοπούλου χαρακτήρισε επιτακτική ανάγκη την ψήφιση των
δύο διατάξεων και της τροπολογίας που έχουν κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση,
οι οποίες προβλέπουν παράκαμψη διαγωνιστικών διαδικασιών ώστε να γίνουν έκτακτες
προσλήψεις προσωπικού, αλλά και μετακινήσεις δημοτικών αστυνομικών, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί άμεσα και ευέλικτα το μείζον πρόβλημα της αθρόας μεταναστευτικής εισροής. 

Υποστήριξε ακόμα ότι το κράτος ήταν απροετοίμαστο να αντιμετωπίσει τις έκτακτες μεταναστευτικές
ροές, που όπως είπε χαρακτηριστικά, στο βόρειο Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 206% και στο νότιο κατά
500%. 

«Είμαστε έκθετοι απέναντι στη ΕΕ για τους ανύπαρκτους και υποβαθμισμένους χώρους
φιλοξενίας», ανέφερε η κ. Χριστοδουλοπούλου και κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν

έκανε απολύτως τίποτα για την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες μεταναστευτικές ροές, με
αποτέλεσμα «να υπάρχει χρηματοδοτικό κενό το οποίο καλείται η σημερινή κυβέρνηση να καλύψει».

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Εκτάκτως η υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWPzc47ptWa6QO6HDzAbT8rvYBKWx68pK5_TkjrEFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABwM6P8gPIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE7wFP0Ll_f7qKlaitFMZvOF7Ku8AOCBltVLq5wH2INc0a0l3jAMGfBgn2i4hBkUMoDaXKo8YxvhKuXuDByT9LdMK5f0y5yWHUUNyMMLo5X2xDPBlHKS_DsjvOAH_ANpF0R1gSTebP4JgBjbUhhuwbldedVstTT_t5ok_VR3bY1rHdPw2QYF034RcL6oGMeyCoYGqBIgoUXNW7VpfVpgOmfw28tyenJ3v83gb88g2cQPoSBqkd0hx0xHvhDK_NJ6GKm-Mtg3BzKcBr2hKOr69ZfxLCUfe8cOnF3lzFLfb1RfvL7x_hhfjMDLdI51zRPpZQ3aAGAoAHqLHwDagHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCaEm5lnO77X72BMC&num=1&cid=CAASEuRoLofoZNv1-cEIzJmNL3_VBg&sig=AOD64_3gmo_jtwlZ28KXHSBZeAwF6-HllQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://store.nike.com/gr/el_gr/pw/chrome-blush/ukv%3Fref%3Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.google.gr%25252F


18/7/2017 Εκτάκτως η υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/ektaktos-i-ypoyrgos-metanasteytikis-politikis-sti-mytilini 2/2

    
77

Like

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

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...
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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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