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 Συνεχίζουν την κοινή δράση

Οι 16 επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς της Λέσβου

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 02|03|2016 15:09

Κοινές θέσεις για το προσφυγικό ζήτημα διαμόρφωσαν 16 επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς την Παρασκευή 26
Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Επιμελητήριο Λέσβου. Πρόκειται για τους φορείς που είχαν
συστήσει το Συντονιστικό Όργανο για να αντιμετωπίσουν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Κοινές θέσεις για το προσφυγικό ζήτημα διαμόρφωσαν 16 επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς την Παρασκευή 26
Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Επιμελητήριο Λέσβου. Πρόκειται για τους φορείς που είχαν
συστήσει το Συντονιστικό Όργανο για να αντιμετωπίσουν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν στη συνάντηση εξέλεξαν στο συντονιστικό όργανό τους τον πρόεδρο του
Επιμελητηρίου Λέσβου Βαγγέλη Μυρσινιά, τον Α΄ αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου Παναγιώτη Τατάκη, που
εκπροσωπεί τους φοροτεχνικούς, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Παναγιώτη Μπαρούτη, τον πρόεδρο του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Στρ. Μανωλακέλλη, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Απ. Βαλτά, τον πρόεδρο του
Ιατρικού Συλλόγου Π. Προβέτζα και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης Π. Παπαρίσβα. 

Το προσφυγικό από κοντά 
Οι φορείς παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στο προσφυγικό ζήτημα. Το Σάββατο είχαν συνάντηση με την
περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων. Μια
μέρα νωρίτερα είχαν συναντηθεί με το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό, από τον οποίο ζήτησαν να ενημερώνονται και να
λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις τους, όταν λαμβάνονται αποφάσεις για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Η συνάντηση
έγινε σε καλό κλίμα.

Επίσης, αποφασίστηκε η συνεχής αξιολόγηση των δεδομένων και συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου για το
Μεταναστευτικό/Προσφυγικό καθώς και η αξιολόγηση για την άμεση έναρξη δυναμικών κινητοποιήσεων, εάν αυτές
κριθούν απαραίτητες.

«Ζητάμε την άμεση και απρόσκοπτη καταγραφή, ταυτοποίηση και αναχώρηση των προσφύγων και μεταναστών από το
νησί. Δε θα επιτρέψουμε να ζήσει το νησί μας στιγμές όπως εκείνες του περασμένου καλοκαιριού» σημειώνουν. 

Οι φορείς που συνυπογράφουν 
Οι φορείς που συμμετέχουν στο συντονισμό είναι: Επιμελητήριο Λέσβου, Οικονομικό Επιμελητήριο ΒΑ Αιγαίου, Τεχνικό
Επιμελητήριο ΒΑ Αιγαίου, Σύλλογος Φοροτεχνικών Λέσβου, Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου, Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου,
Οδοντιατρικός Σύλλογος Λέσβου, Σύλλογος Συμβολαιογράφων, Ένωση Τουριστικών και Ναυτιλιακών Πρακτόρων Λέσβου,
Ένωση Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων, Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης, Εμπορικός Σύλλογος Καλλονής, Σύνδεσμος Ταξί
Μυτιλήνης, Σύνδεσμος Περιφερειακών Ταξί Λέσβου, Σύλλογος Εργοληπτών Νομού Λέσβου και Σύλλογος
Αργυροχρυσοχόων Λέσβου.
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Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …
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