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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Οι ευάλωτες περιπτώσεις προσφύγων στο προσκήνιο

Στελέχη της Ε.Ε. και του Συνδέσμου ΑμεΑ επισκέπτονται σήμερα Καρά Τεπέ, ΠΙΚΠΑ και ξενώνα «Praxis»
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Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), μαζί με τον πρόεδρο της Ε.Σ.Α.με.Α.
Ιωάννη Βαρδακαστάνη, εκπρόσωπο της Ελλάδας, μέλος του προεδρείου της ομάδας ΙΙΙ και μόνιμο μέλος της ομάδας για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην ΕΟΚΕ, θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων
σήμερα στη Λέσβο και τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα.

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), μαζί με τον πρόεδρο της Ε.Σ.Α.με.Α.
Ιωάννη Βαρδακαστάνη, εκπρόσωπο της Ελλάδας, μέλος του προεδρείου της ομάδας ΙΙΙ και μόνιμο μέλος της ομάδας για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην ΕΟΚΕ, θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων
σήμερα στη Λέσβο και τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα.

Σήμερα η αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί την ανοιχτή δομή φιλοξενίας του Δήμου Λέσβου στον Καρά Τεπέ, το ΠΙΚΠΑ καθώς
και τον ξενώνα της «Praxis», όπου διαμένουν ευάλωτες περιπτώσεις προσφύγων.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρέχει
εμπειρογνωμοσύνη στα μεγάλα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο), εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις σχετικά με την προτεινόμενη κοινοτική νομοθεσία και για ειδικότερα θέματα
που θεωρεί ότι πρέπει να μελετηθούν.

Η επίσκεψη στην Ελλάδα ως πύλη εισόδου προσφύγων πραγματοποιείται προκειμένου η ΕΟΚΕ να ενημερωθεί για την
κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες και ειδικότερα οι πρόσφυγες με αναπηρία.

 

Αναλυτικό πρόγραμμα

Ενημερωτική συνάντηση θα λάβει χώρα με εκπροσώπους του Δήμου Λέσβου στις 9 π.μ. και ακολουθεί ενημερωτική
συνάντηση με εκπροσώπους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Συντονιστικού οργάνου για το προσφυγικό. Θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 11 π.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου και επίσκεψη στις 12.30 μ.μ.
στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στον Καρά Τεπέ, στις 4.30 μ.μ. στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων «ΠΙΚΠΑ» και στις 6
μ.μ. σε ξενώνα της ΜΚΟ «Praxis» φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων.
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Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

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

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ
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