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Δευτέρα, 20/07/2015 | Κοινωνία

Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα κ.
Ιωάννη Γιαννέλλη Θεοδοσιάδη στην οποία παρευρέθηκαν  υπηρεσιακοί παράγοντες της Γενικής Γραμματείας, ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Μυτιλήνης, ο Διευθυντής του ΠΕΔΥ Μυτιλήνης καθώς και εκπρόσωποι των φορέων Ύπατης Αρμοστείας, Ερυθρού Σταυρού, ΕΚΑΒ, ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ,
Γιατροί χωρίς σύνορα, Γιατροί του Κόσμου, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Μυτιλήνης, Συλλόγου Ιατρών
Νοσοκομείου Μυτιλήνης και Ιατρικού Συλλόγου Μυτιλήνης.

Στο Γενικό Γραμματέα ετέθησαν τα εξής θέματα:

Η μεταφορά του VΑΝ, που διατέθηκε στο Δήμο Λέσβου από το ΚΕΕΛΠΝΟ, στο χώρο του  Κολυμβητηρίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν
Κέντρο Ενημέρωσης των μεταναστών καθώς και διαχείρισης ιατρικών περιστατικών. Ο Γενικός Γραμματέας επικοινώνησε με τον Δήμαρχο
Λέσβου , τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον Υπολιμενάρχη Μυτιλήνης και άλλους αρμόδιους φορείς, και δόθηκε άμεσα η εντολή της μεταφοράς του
VAN  στον εν λόγω χώρο.
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Από τον Διευθυντή του ΠΕΔΥ Μυτιλήνης τέθηκε το θέμα της λειτουργίας του επί 24 ωρου βάσης
προκειμένου να συνδράμει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη των μεταναστών.       

Ο κ. Γενικός επικοινώνησε άμεσα με τον Διοικητής της 2ης ΔΥΠΕ κ. Νικ. Καρβούνη ο οποίος
δέχθηκε την εισήγησή του και σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του ΠΕΔΥ θα δοθεί λύση στο θέμα. 
Επίσης έθεσε το θέμα της έλλειψης διερμηνέων. Ο κ. Νικ. Καρβούνης ανέλαβε να δώσει λύσει σε
συνεννόηση με τον εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας και τον εκπρόσωπο της ΜΕΤΑΔΡΑΣΗΣ. 
Τέλος επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ και του έθεσε το θέμα της υπογραφής
σύμβασης με δύο ή περισσότερους γιατρούς που θα προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος,  για το χώρο
υποδοχής στο χώρο του Κολυμβητηρίου, τη δαπάνη των οποίων θα καλύψει το ΚΕΕΛΠΝΟ.

 

Επίσης συζητήθηκαν και διάφορα επείγοντα θέματα που αφορούν τους μετανάστες και δόθηκαν οι
απαιτούμενες οδηγίες.
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ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...
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aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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