
18/7/2017 Διαχείριση μεικτών Μεταναστευτικών-Προσφυγικών Ροών στο Ανατολικό Αιγαίο | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/diaheirisi-meikton-metanasteytikon-prosfygikon-roon-sto 1/2

Τρί, 18/07/2017 - 11:36Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τετάρτη, 12/08/2015 | Ανακοινώσεις Φορέων

Στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού και με γνώμονα την αποσυμφόρηση των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου από τον μεγάλο
αριθμό μεταναστών – προσφύγων που καταφθάνουν καθημερινά στα νησιά αυτά, ανακοινώνεται ότι:

-Με πρωτοβουλία του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και κατόπιν
συνεχών συσκέψεων με τις ναυτιλιακές εταιρείες Ε/Γ-ΟΓ δρομολογημένων πλοίων, από τις αρχές
Αυγούστου και σε καθημερινή πλέον βάση, ενημερώνεται αναλυτικά ο Κλάδος Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τον αριθμό διαθεσιμότητας
θέσεων – εισιτηρίων στα πλοία, όπως αυτά δηλώνονται στις εμπλεκόμενες Λιμενικές Αρχές του
Ανατολικού Αιγαίου από τα κατά τόπους ναυτικά πρακτορεία.
-Με τη διαρκή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων συναρμοδίων Υπηρεσιών και Φορέων και παρά
το γεγονός της αυξημένης επιβατικής κίνησης που παρατηρείται λόγω των ημερών, επιδιώκεται η
σταδιακή αποσυμφόρηση των νήσων από το μεγάλο αριθμό μεταναστών-προσφύγων που
εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια.
 
 
Υπουργείο Ναυτιλίας
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Τα μέλη της «Συνύπαρξης» διαμαρτύρονται και εκφράζουν την λύπη και την συμπαράστασή τους στον
καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul (9ης Σεπτεμβρίου) της Σμύρνης, Τζεμ Τερζί,
προέδρου της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γέφυρες Λαών – Halkarin...
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Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, για το άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου
Μήθυμνας, Κώστα Δούκα:
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Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δ.Ε. Πολιχνίτου ότι στις 10
Ιουλίου 2017 υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β.Αιγαίου αίτημα-Τεχνικό Δελτίο για την
χρηματοδότηση της κατασκευής Μ.Ε.Λ. Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερά, προϋπολογισμού 12.500.000...
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