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Εισηγήτρια στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας για το προσφυγικό- μεταναστευτικό ήταν σήμερα η
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και Ταμίας της ΕΝΠΕ κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

Η Περιφερειάρχης, αφού παρουσίασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και την οποία
χαρακτήρισε επιβαρυμμένη και επικίνδυνη, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι το προσφυγικό-
μεταναστευτικό είναι ένα πρωτόγνωρο ζήτημα.

Η κα. Καλογήρου είπε ότι οι αποφάσεις πλέον είναι πιεστικές και επείγουσες και δεν νοείται καμία
καθυστέρηση και καμία αδράνεια. «Πρέπει επειγόντως να ζητήσουμε να στελεχωθούν οι Υπηρεσίες
Ασύλου για να ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο των συσσωρευμένων αιτήσεων και αυτό να το
κάνουμε με παρέμβασή μας στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς και ιδίως σε αυτούς που έχουμε
θεσμική εκπροσώπηση, όπως η Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε.», είπε χαρακτηριστικά και πρότεινε
η Ένωση Περιφερειών να ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ.

Παράλληλα και τονίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος, η Περιφερειάρχης επεσήμανε την
αναγκαιότητα άμεσης συνάντησης της ΕΝΠΕ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο και τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα.

Η εισήγηση της κας Καλογήρου έγινε ομόφωνα δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ.
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Chachalios Giorgos · Λεσβος at ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
βρε δεν μπορουν να τους διαβολοστειλουν ολους να πανε στ αναθεμα!!!! βρηκαν τροπαριο να ασχολουνται....να τους διωξουν
Like · Reply · Dec 18, 2016 12:46pm

Μυτιληνη Γιαννης · Works at Κυνήγι - Κυνηγός - Κυνηγόσκυλα
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ???? ΑΜΑΝ ΠΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ .ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΝΑ
ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΛΕΟΣ ΕΛΕΟΣ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ . ΕΔΩ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΕΘΕΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ
ΒΙΟΛΙ ΤΟΥΣ

Like · Reply · 1 · Dec 18, 2016 2:46am
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

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...
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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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