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Ο Δήμαρχος Λέσβου στη σύσκεψη στο Υπουργείο για τη διαχείριση των απόβλητων από τις προσφυγικές ροές
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Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού, προκειμένου να επισπεύσει τις σχετικές διεργασίες, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο
γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη, δεύτερη σύσκεψη για τη διαχείριση των αποβλήτων από τις
προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στο νησί.

 

Στη συνάντηση ήταν παρών και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Τέρενς Κουίκ. Ο Δήμαρχος και φορείς που συνεργάζονται μαζί του,
παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης και μεταποίησης των αποβλήτων (από σωσίβια μέχρι διαλυμένα αντίσκηνα και από
σπασμένες φουσκωμένες βάρκες μέχρι κατεστραμμένα πάσης φύσεως είδη ιματισμού).

Διαχείριση και μεταποίηση που ο Σπύρος Γαληνός θέλει να γίνει στο νησί από τοπικές μεταποιητικές μονάδες, υπό την εποπτεία του Δήμου, προς
όφελος της τοπικής οικονομίας σε ό,τι αφορά και θέσεις εργασίας, αλλά και με ανταποδοτικά έσοδα για τις κοινωνικές Δημοτικές δράσεις. Σε δηλώσεις
του ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης τόνισε, ότι αυτή η πρωτοβουλία του Δήμου Λέσβου είναι αξιέπαινη και
θα στηριχθεί από την Κυβέρνηση με την όποια δυνατότητα συνδρομής του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), του Πράσινου Ταμείου και
άλλων πηγών χρηματοδότησης, σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα δώσει ερεθίσματα και στους Δήμους των άλλων νησιών του Αιγαίου, που
δέχονται προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.

Όπως, μάλιστα, τόνισε ο Γιάννης Τσιρώνης, αυτή η διαχείριση συμβάλει αποφασιστικά και στην επίλυση σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων,
υπενθυμίζοντας και την επιστολή που έστειλε πρόσφατα σε όλους τους Δημάρχους του Ανατολικού Αιγαίου, επισημαίνοντας τους κινδύνους από την
μη σωστή διαχείριση όλων αυτών των πλαστικών, τοξικών αντικειμένων. Τέλος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Τέρενς Κουίκ, μέσα στα
καθήκοντα του για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ανέλαβε να συντονίσει συναρμόδια Υπουργεία για την επίλυση νομικών θεμάτων, που
προκύπτουν κυρίως από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προαναφερθέντων αποβλήτων, που εμπλέκουν κυρίως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών κτλ.
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(/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...

(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-

lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

14/07/17 - 12:25
Εύσημα στο Δήμαρχο Λέσβου από τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του με τον Πρέσβη
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κ. Goeffrey Pyatt.

Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε τον κ. Pyatt στο νησί μας του εξέθεσε τα ζητήματα που αφορούν τη
Λέσβο, ανέλυσε όλο το φάσμα των...

(/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-

toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

13/07/17 - 15:08
Βραδινές πτήσεις έξι τουρκικών μαχητικών πάνω από Λέσβο (/articles/news-categories/politiki/vradines-

ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

Έξι τουρκικά μαχητικά εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή πάνω από την Λέσβο και την Λήμνο.

 
Σύμφωνα με το Militaire.gr, οι Τούρκοι εντοπίστηκαν άμεσα από τα ελληνικά ραντάρ.
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