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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1o: Συζήτηση σχετικά με
το  Προσφυγικό  και
Μεταναστευτικό ζήτημα.

498/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε κοινό ψήφισμα,
το οποίο έχει ως εξής:

  Οι  εξελίξεις  στο  προσφυγικό  -
μεταναστευτικό  είναι  αναπόσπαστα
δεμένες με τις συνολικότερες διεργασίες
που υπάρχουν με τους ιμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς, με όλο αυτό το μακελειό
το  οποίο  εξελίσσεται  στην  ευρύτερη
περιοχή.
       Θα πρέπει σε όλους τους ανθρώπους,
πρόσφυγες  και  μετανάστες,  να
εξασφαλιστούν  ανθρώπινες  συνθήκες
διαβίωσης,  στέγαση,  σίτιση,  υγειονομική
περίθαλψη,  ασφαλή  μετακίνηση  των
προσφύγων  στους  τελικούς  τους
προορισμούς,  κανένα  παιδί  στις
σύγχρονες  δομές  που  θα  φιλοξενηθεί
μικρό  αριθμό  ανηλίκων  χωρίς  στέγη,
σίτιση,  πρόσβαση  στην  εκπαίδευση,
ψυχολογική  στήριξη,  υγειονομική
περίθαλψη, να υπάρχει παροχή νομικών
υπηρεσιών  στα  ασυνόδευτα  παιδιά,
γρήγορες  διαδικασίες  για  την  απονομή
του ασύλου, όχι κλειστού τύπου δομή στο
δήμο Πρέβεζας.
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      Θεωρούμε  ότι  η  Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας και ο δήμος Πρέβεζας
έχουν  αναλάβει  τη  συνεισφορά  στο
βαθμό που τους αναλογεί. Οι σχεδόν 300
πρόσφυγες  που  φιλοξενούνται  σε
τουριστικές  και  άλλες  εγκαταστάσεις
φιλοξενίας  στην  ευρύτερη  περιοχή  του
δήμου μας και οι 650 περίπου στο Κέντρο
Φιλοξενίας  της  Φιλιππιάδας  έχουν
συμπληρώσει  το  ποσοστό  του  1%  του
πληθυσμού στη Π.Ε. Πρέβεζας. 
      Τέλος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
οποιαδήποτε απόφαση να ληφθεί ερήμην
της τοπικής κοινωνίας.

2ο:  Συζήτηση  με  θέμα:
«Έρευνα  –  Εξόρυξη
υδρογονανθράκων  στην
περιοχή μας».

499/2019 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ :  Εγκρίθηκε  η
διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας, σε
συνεργασία :

- με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
-  με  εκπροσώπους  Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων,
- το Τεχνικό Επιμελητήριο,
- το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο,
- το αρμόδιο Υπουργείο,

ώστε  να  διαμορφωθεί
αποκρυσταλλωμένη άποψη για  το  θέμα
και  να  συζητηθεί  στην  Επιτροπή
Διαβούλευσης  και  μέσα  από  αυτή  να
ακουστεί και η άποψη όλων των Τοπικών
Φορέων.
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