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Σε αναμονή του Υπουργείου να ανανεώσει τη σύμβασή τους για τη Μόρια

 (/article/author/558-emprosnetgr) emprosnet.gr (/article/author/558-emprosnetgr)
 - 05|04|2017 14:14

Την 31η Μαρτίου έληξε η προγραμματική σύμβαση των «Γιατρών του Κόσμου» με την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στη
Μόρια και, σύμφωνα με το συντονιστή των «ΓτΚ» Δημήτρη Παπανδρέου, λίγες μέρες πριν από τη λήξη δεν υπήρχε σχετική
ενημέρωση από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για ανανέωση της σύμβασης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ωστόσο, το Υπουργείο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να μη φύγει η οργάνωση, η
οποία βρίσκεται στο Κέντρο της Μόριας ως επίσημος συνεργάτης-εταίρος της Πρώτης Υποδοχής από το 2013.

Πρόκειται για την οργάνωση που ασχολείται αποκλειστικά με τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική στήριξη των
προσφύγων και μεταναστών εντός του Κέντρου. Τα ιατρεία τους, μάλιστα, μέχρι την περασμένη εβδομάδα ήταν ανοιχτά
από τις 8 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, παρακολουθώντας έως και 120 περιπτώσεις την ημέρα με προσωπικό 55 ατόμων
περίπου.

 

Προθεσμία μέχρι Μ. Παρασκευή

Από την περασμένη Δευτέρα, οι «Γιατροί του Κόσμου» βρίσκονται και λειτουργούν στη Μόρια με προσωπικό ασφαλείας
έναν γιατρό, έναν νοσηλευτή, έναν ψυχολόγο και έναν διερμηνέα και θα είναι εκεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το
πρωί έως τις 4 το απόγευμα -μέχρι όμως τη Μεγάλη Παρασκευή. Αυτή είναι και η «προθεσμία» που έχουν δώσει στο
Υπουργείο. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το προσωπικό ασφαλείας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις καθημερινές
περιπτώσεις και για άλλη μια φορά αναμένεται να επιβαρυνθεί το -ήδη επιβαρυμένο- Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι μικρές ροές μεταναστών και προσφύγων στα νησιά του βορείου Αιγαίου. Από τη Δευτέρα έως
την Τρίτη το πρωί στα Κέντρα Υποδοχής και Καταγραφής στη Λέσβο και στη Χίο καταγράφηκαν οι αφίξεις αντίστοιχα 27
και 16 νέων ατόμων. Στη Σάμο οι ροές ήταν μηδενικές. Χτες το πρωί, χωρίς να έχουν ακόμα καταγραφεί, σημειώθηκαν
αφίξεις 40 ατόμων στην περιοχή Εφταλού και 30 ακόμα στη Χίο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, συνολικά στα νησιά σε καταυλισμούς και άλλες δομές βρίσκονται 8.589 άτομα. Από αυτά
3.240 στη Λέσβο, 3.635 στη Χίο και 1.714 στη Σάμο.
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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.

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

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 …

«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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