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Με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρή Δρίτσα συναντήθηκε σήμερα η Περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

Η Περιφερειάρχης έθεσε στον Υπουργό όλα τα ζητήματα που συνδέονται άμεσα η έμμεσα με το προσφυγικό. Ιδιαίτερα
υπογράμμισε την ανάγκη να γίνουν το ταχύτερο όλες οι ενέργειες που θα επιτρέψουν να επαναλειτουργήσει κανονικά το
λιμάνι της Χίου.  Παράλληλα επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των δομών που συνδέονται με το προσφυγικό.

Ο Υπουργός αντιλαμβανόμενος την ιδιαίτερη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, διαβεβαίωσε την κα. Καλογήρου ότι το
λιμάνι της Χίου θα ξαναβρεί σύντομα την κανονική του λειτουργία.

Με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρή Δρίτσα συναντήθηκε σήμερα η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

Η Περιφερειάρχης έθεσε στον Υπουργό όλα τα ζητήματα που συνδέονται άμεσα η έμμεσα με το προσφυγικό. Ιδιαίτερα
υπογράμμισε την ανάγκη να γίνουν το ταχύτερο όλες οι ενέργειες που θα επιτρέψουν να επαναλειτουργήσει κανονικά το
λιμάνι της Χίου.  Παράλληλα επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των δομών που συνδέονται με το προσφυγικό.

Ο Υπουργός αντιλαμβανόμενος την ιδιαίτερη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, διαβεβαίωσε την κα. Καλογήρου ότι το
λιμάνι της Χίου θα ξαναβρεί σύντομα την κανονική του λειτουργία.
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