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Παρασκευή, 04/12/2015 | Πολιτική

Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015, ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος  Γαληνός, παρέστη στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε, όπου έθεσε δύο βασικά θέματα,
που αφορούν στο Βόρειο Αιγαίο και ιδιαίτερα στη Λέσβο:

 
Αναλυτικά, ο Δήμαρχος τόνισε πρώτον την ανάγκη νέου τρόπου υπολογισμού των Κ.Α.Π. και της
ΣΑΤΑ, για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και την ανάγκη αύξησης της κατά κεφαλήν
επιχορήγησης. Επισήμανε, συγκεκριμένα τις ανάγκες για αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας,
ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για τον αγροτικό πληθυσμό του τόπου μας. Δεύτερον, ζήτησε την
άμεση χρηματοδότηση των νησιών που δέχονται προσφυγικές ροές, ώστε να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις δαπάνες των εργασιών που εκτελούνται.
 
Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος και με την αρωγή του Βουλευτή
Λέσβου, Γιώργου Πάλλη, συναντήθηκε στη Βουλή με τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Αλέκο
Φλαμπουράρη. Με τον κ. Φλαμπουράρη ο κ. Γαληνός συζήτησε το μείζον θέμα του
μεταναστευτικού, καθώς και της παραχώρησης του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, στο Δήμο Λέσβου. Ο
Υπουργός Επικρατείας, αντιμετώπισε θετικά τα αιτήματα του Δημάρχου και δεσμεύθηκε ότι θα
απαντήσει αναλυτικά έως την ερχόμενη Δευτέρα.
 

Στη Βουλή, επίσης παρουσία του Βουλευτή κ. Πάλλη, συναντήθηκε με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Θοδωρή Δρίτσα, στον οποίο
 ο Δήμαρχος, έθεσε το θέμα της παραχώρησης του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Λέσβου, αίτημα το οποίο ο κ. Δρίτσας, αντιμετώπισε θετικά,
παραπέμποντας όμως και στον συναρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή. Αμέσως μετά, ο κ. Γαληνός, συναντήθηκε με τον
Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι συμφωνεί με την παραχώρηση του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Λέσβου και δεσμεύθηκε να

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Χρηματοδότηση και παραχώρηση Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Λέσβου ζητάει ο Σπύρος Γαληνός

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri/metanastes-sti-lesvo-prin-apo-19-ekatommyria-hronia-sto
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/meta-tis-diamartyries-anakoinosan-epanalipsi-tis-synaylias-tis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia/aplirotes-gia-mines-oi-katharistries-ton-kentron-ygeias-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


18/7/2017 Χρηματοδότηση και παραχώρηση Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Λέσβου ζητάει ο Σπύρος Γαληνός | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/hrimatodotisi-i-parahorisi-limenikoy-tameioy-sto-dimo-lesvoy 2/2

δρομολογηθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες.  Τέλος, ο Υπουργός, δεσμεύθηκε για την άμεση καταβολή της εγκεκριμένης έκτακτης επιχορήγησης
των 500.000 Ευρώ, για την πληρωμή δαπανών του Δήμου Λέσβου, που διατέθηκαν για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών.
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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...

(/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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