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Πέμπτη, 22/09/2016 | Πολιτική

 

Την Τετάρτη 21/09/2016 στη Μυτιλήνη στην αίθουσα συνεδριάσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στα πλαίσια της ΚΥΑ
αρ. 4151.41_83/166/20-1-2016 (ΦΕΚ 114 /Β/28-1-2016) πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής με θέμα το
μεταναστευτικό και την ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στη νήσο Λέσβο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι κάτωθι:

1.    Γιάννης Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης, Γενικός Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

2.    Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

3.    Σπύρος Γαληνός,  Δήμαρχος Λέσβου

4.    Ανδρέας Στεφάνου, Αστυνομικός Διευθυντής Λέσβου

5.    Α. Σοφιαδέλλης  και Γεώργιος Κουτρουμπίλας από το Λιμενικό Σώμα
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6.    Αριστείδης Ψαράς εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Hot-spot Μόριας

7.    Εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας Μόριας

 

Στη διευρυμένη αυτή  συνεδρίαση προέδρευσε ο Γενικός Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Γιάννης Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης ως Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

Μετά από την παράθεση της τρέχουσας κατάστασης και των συνθηκών που επικρατούν στο νησί, οι
φορείς ομόφωνα απαίτησαν από την Κυβέρνηση την κατεπείγουσα σύγκλιση συνάντησης σε
κεντρικό επίπεδο, εντός χρονικού ορίου μια εβδομάδας, για τη χάραξη κεντρικού σχεδιασμού και
παροχής οριστικών λύσεων για τη Λέσβο με συμμετοχή οπωσδήποτε των παρακάτω:

1.    Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

2.    Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

3.    Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

4.    Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής

5.    Εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών ή Εκπρόσωπο άλλου Υπουργείου αρμόδιο για θέματα αποζημιώσεων

7.    Γενικό Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

6.    Βουλευτές του Νομού Λέσβου

8.    Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

9.    Δήμαρχο Λέσβου

10.  Εκπρόσωπο κατοίκων Μόριας

 

Τα αιτήματα είναι τα εξής:

1.    Άμεση και οριστική αποσυμφόρηση της Λέσβου καθόσον οι υποδομές για τη φιλοξενία μεταναστών/προσφύγων έχουν σχεδιαστεί για να αντέξουν
μέγιστο αριθμό 3.000 ατόμων

2.    Ισομερή κατανομή μεταναστών/προσφύγων σε όλους τους δήμους της Ελληνική Επικράτειας

3.    Ενίσχυση της αστυνόμευσης για την προστασία κατοίκων και προσφύγων

4.    Αποζημιώσεις περιουσιών κατοίκων που επλήγησαν από έκνομες ενέργειες μεταναστών/προσφύγων 

5.    Άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας ασύλου με προσωπικό και εξοπλισμό ώστε να επιταχυνθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων χορήγησης
ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. 

6.    Μεταφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πόρων αναγκαίων για τη λειτουργία των δομών φιλοξενίας και άμεση ενεργοποίηση διαθεσίμων πόρων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης (AMIF) για τη διαχείριση του προσφυγικού.

 

Εξουσιοδοτείται ο κ. Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής να προωθήσει κατεπειγόντως την ανωτέρω
απόφαση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θοδωρή Δρίτσα προκειμένου αυτός με τη σειρά να έρθει σε επαφή με τους ομολόγους
του για να οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της ανωτέρω αιτούμενης συνάντησης.

 

                                                                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

 

                                                                                                          Γιάννης Γιαννέλης - Θεοδοσιάδης 
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(/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...

(/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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