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Παρασκευή, 05/06/2015 | Πολιτική

Καλούνται τα μέλη του Συμβουλίου και οι κοινωνικοί φορείς της Μυτιλήνης, να παραστούν σε έκτακτη συνεδρίαση της Δ/Κ Μυτιλήνης, προκειμένου να
ενημερωθούν για το μείζον θέμα της συνεχούς εισροής μεταναστών & προσφύγων στην πόλη μας και να προταθούν οι βέλτιστες λύσεις διαχείρισής
του.

Η συνεδρίαση, στην οποία θα παρευρεθεί ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 και ώρα
20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο) του Παλαιού Δημαρχείου (Προκυμαία Μυτιλήνης).    

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 

1.    Ενημέρωση από το Δήμαρχο κ. Σπύρο Γαληνό, για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει ο Δήμος Λέσβου μέχρι σήμερα. 

2.    Τοποθετήσεις – συζήτηση επί της διαχείρισης του θέματος στη Μυτιλήνη. 

3.    Συντονισμός όλων των κοινωνικών φορέων της πόλης, για ανάληψη κοινών περαιτέρω πρωτοβουλιών. 

Ο Πρόεδρος 
της Δ/Κ Μυτιλήνης, 
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Πάνος Μιχ. Πίτσιος   

         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
       
1.    Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης. 

2.    Αστυνομική Διεύθυνση Μυτιλήνης.     

3.    Λιμενικό Ταμείο Λέσβου. 

4.    Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.    

5.    Επιμελητήριο Λέσβου. 

6.    Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης. 

7.    Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου. 

8.    Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου 

9.    Δικηγορικός Σύλλογος Λέσβου. 

10.    Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου. 

11.    Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου. 

12.    Συνύπαρξη & Επικοινωνία στο Αιγαίο. 

13.    Μέλη Συμβουλίου Δ/Κ Μυτιλήνης.    

14.    Λοιποί κοινωνικοί εταίροι – φορείς – σύλλογοι.    
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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...
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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...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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