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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Το νότιο Αιγαίο καταγράφει, το βόρειο ακόμη... ψάχνεται!

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά σε πιστοποίηση των ΜΚΟ

#ΜΚΟ (/article/tag/ΜΚΟ),

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 15|01|2016 23:42

Στην καταγραφή των ΜΚΟ και των μελών αυτών, καθώς και στη διαπίστευση και πιστοποίηση των γιατρών μελών μη
κυβερνητικών οργανώσεων ή ανεξάρτητων εθελοντών που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στα νησιά της Δωδεκανήσου, τα
οποία αποτελούν πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση του
περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Στην καταγραφή των ΜΚΟ και των μελών αυτών, καθώς και στη διαπίστευση και πιστοποίηση των γιατρών μελών μη
κυβερνητικών οργανώσεων ή ανεξάρτητων εθελοντών που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στα νησιά της Δωδεκανήσου, τα
οποία αποτελούν πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση του
περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Αναρωτιέται κανείς γιατί αντίστοιχη κίνηση δεν έχει ξεκινήσει κι από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου… χτες!

Προηγήθηκε συνάντηση των περιφερειαρχών που αντιμετωπίζουν το μεταναστευτικό πρόβλημα με τον υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό τον περασμένο Δεκέμβριο και η έκδοση εγκυκλίου του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γιάννη
Μπασκόζου στις 23/12/2015, η οποία καθορίζει το πλαίσιο άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από γιατρούς - μέλη μη
κυβερνητικών οργανώσεων ή ανεξάρτητους εθελοντές που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις πύλες εισόδου των
προσφύγων στην Ελλάδα.

«Προσεγγίζουμε το ζήτημα των ΜΚΟ και των εθελοντών με πολύ μεγάλο σεβασμό. Προστατεύουμε και τους ίδιους από
φαινόμενα που δυσφημούν το έργο τους, ενώ παράλληλα, μέσω του καλύτερου συντονισμού, θα γίνουν πολύ πιο
αποτελεσματικοί.

Σε ένα κράτος σοβαρό και συγκροτημένο είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά
με κανόνες» ανέφερε ο περιφερειάρχης… Νοτίου Αιγαίου για ένα θέμα που ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και η
Ένωση Γιατρών Λέσβου ΕΣΥ έχουν επισημάνει εδώ και καιρό για τη Λέσβο.
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Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

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

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

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …
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