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Παρασκευή, 22/05/2015 | Κοινωνία

Τις δομές φιλοξενίας των μεταναστών και προσφύγων στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, Καθηγητής
Χειρουργικής, Αθανάσιος Γιαννόπουλος.
Ο κ. Γιαννόπουλος, συνοδευόμενος από τον Ιατρό του ΚΕΕΛΠΝΟ, Λάζαρο Κωστόπουλο, και τον υπεύθυνο του Γραφείου Διεκπεραίωσης Ειδικών
Θεμάτων Οικονομίας & Διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ, Γεώργιο Αναστόπουλο, ενημερώθηκε για τις συνθήκες φιλοξενίας των μεταναστών και προσφύγων
και τις ανάγκες των τοπικών αρχών.
Πραγματοποιήθηκε, επίσης, σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων τοπικών αρχών. Το κλιμάκιο
του ΚΕΕΛΠΝΟ επισκέφθηκε το Κέντρο Ταυτοποίησης Υπηκοότητας (ΚΕΤΥ) στη Μόρια Λέσβου και την Κινητή Μονάδα Πρώτης Υποδοχής, καθώς
επίσης χώρους του λιμένα Μυτιλήνης.
Στόχος του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι η έγκαιρη διάγνωση ενδεχόμενων λοιμωδών νοσημάτων και η διόρθωση οποιωνδήποτε ατελειών των δομών φιλοξενίας
των μεταναστών/προσφύγων, ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής τόσο των ιδίων όσο και των ένστολων και λοιπών
εμπλεκόμενων, σε συνδυασμό πάντοτε με τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών.
Η περιοδεία του κλιμακίου του ΚΕΕΛΠΝΟ στη Λέσβο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής του υπουργείου Υγείας για τη
θωράκιση της Δημόσιας Υγείας και την επαρκή υγειονομική κάλυψη των νεοεισερχόμενων στη χώρα ατόμων.
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

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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(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

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

 
...

(/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.
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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