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 Κι όμως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κινείται!

Συντονιστικό όργανο με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη Χρ. Αργυρίου στην κατεύθυνση
πιστοποίησης των ΜΚΟ
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Αντιδράσεις προκάλεσε το δημοσίευμα του «Ε» σχετικά με τη δραστηριοποίηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
αναφορικά με το προσφυγικό και συγκριτικά με την εμφανιζόμενη αδράνεια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Κι όμως,
σύμφωνα με τη συνέχεια του ρεπορτάζ του «Ε», μάλλον το Νότιο Αιγαίο είναι ακόλουθος των εξελίξεων της δικής μας
Περιφέρειας, η οποία έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις που δρουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου στον τομέα της Υγείας, ενέργειες ωστόσο που δεν φρόντισε να
δημοσιοποιήσει.

Αντιδράσεις προκάλεσε το δημοσίευμα του «Ε» σχετικά με τη δραστηριοποίηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
αναφορικά με το προσφυγικό και συγκριτικά με την εμφανιζόμενη αδράνεια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Κι όμως,
σύμφωνα με τη συνέχεια του ρεπορτάζ του «Ε», μάλλον το Νότιο Αιγαίο είναι ακόλουθος των εξελίξεων της δικής μας
Περιφέρειας, η οποία έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις που δρουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου στον τομέα της Υγείας, ενέργειες ωστόσο που δεν φρόντισε να
δημοσιοποιήσει.

Ειδικότερα, την όλη οργάνωση για την έκδοση σχετικών οδηγιών προς τις ΜΚΟ, έχει αναλάβει ο αντιπεριφερειάρχης
Διοικητικών και Οικονομικών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Χρύσανθος Αργυρίου, ο οποίος έχει τεθεί με απόφαση της
περιφερειάρχη, Χριστιάνας Καλογήρου, πρόεδρος του σχετικού συντονιστικού Οργάνου. «Έχουν ξεκινήσει ενέργειες από
τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η περιφερειάρχης είχε ειδική συνάντηση για το θέμα των ΜΚΟ στο Υπουργείο Υγείας»
ανέφερε στην εφημερίδα μας, ο κ. Αργυρίου. 

Οδηγίες σε ΜΚΟ 
Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει αναρτηθεί στα ελληνικά, αλλά και στα αγγλικά, η εξής ανακοίνωση:
«Σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη των ΜΚΟ προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας στη Λέσβο (ιατροί,
ψυχολόγοι, νοσηλευτές και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό), θα πρέπει να καταγραφούν αποστέλλοντας τα σχετικά
έγγραφα/πιστοποιήσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: mkolesvos@pvaigaiou.gov.gr
(mailto:mkolesvos@pvaigaiou.gov.gr)».

Στις 23 Δεκεμβρίου 2015, το Υπουργείο Υγείας με σχετικό έγγραφο, παραχώρησε την αρμοδιότητα ελέγχου των ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στην υγεία, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Από την πλευρά της, η κ. Καλογήρου, την επόμενη
κιόλας μέρα (24/12/2015) με επείγον έγγραφο προς τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ζητούσε τις δικές τους ενέργειες και
μάλιστα άμεσα σε σχέση με τα μέλη των ΜΚΟ, που παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες και πάλι με
βάση την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2015, μετά από σχετική πρόσκληση εκπροσώπων φορέων, συγκροτήθηκε με απόφαση της κ.
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Στις 30 Δεκεμβρίου 2015, μετά από σχετική πρόσκληση εκπροσώπων φορέων, συγκροτήθηκε με απόφαση της κ.
Καλογήρου, το αρμόδιο Συντονιστικό Όργανο, αποτελούμενο από τον πρόεδρο, κ. Αργυρίου, και μέλη τους
αντιπεριφερειάρχες Καλλιόπη Γόμου - Πρωτογεράκη, Σταμάτη Κάρμαντζη, Νίκο Κατρακάζο, τον πρόεδρο του Ιατρικού
Συλλόγου Λέσβου, Παναγιώτη Προβέντζα, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, Αθανάσιο Καρτάλη, τον πρόεδρο του
Ιατρικού Συλλόγου Σάμου, Δημήτρη Ματρατζιώνη, και τον ιατρό και διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ Σάμου, Εμμανουήλ
Λογοθέτη.

Από τις αρχές του έτους, ο κ. Αργυρίου έχει στείλει σε όλα τα μέλη του Οργάνου, έγγραφο με το οποίο τους ζητά τις
προτάσεις τους, αλλά και στους φορείς που έχει αποφασίσει το Όργανο να απευθυνθεί. Έτσι μέχρι τώρα έχουν
ανταποκριθεί οι διευθύνσεις Υγείας του Βορείου Αιγαίου και αναμένονται και οι απαντήσεις - προτάσεις των υπολοίπων.
Άμεσα μόλις συγκεντρωθούν οι προτάσεις, το Συντονιστικό Όργανο θα εκδώσει τις σχετικές οδηγίες.

 

Ερώτηση ΚΚΕ για τις ΜΚΟ στο Βόρειο Αιγαίο 

Με αφορμή τις καταγγελίες για όσα συμβαίνουν σε νησιά του βόρειου Αιγαίου σε σχέση με τους πρόσφυγες, οι
βουλευτές του ΚΚΕ Σταύρος Τάσσος, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη και Χρήστος Κατσώτης, κατέθεσαν ερώτηση προς
τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στην ερώτηση η οποία κατατέθηκε με αφορμή ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου,
καθώς και πολλές καταγγελίες «για ανεξέλεγκτη δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε σχέση με τους πρόσφυγες», ερωτάται ο υπουργός και
καλείται να καταθέσει τα παρακάτω στοιχεία:

«- Ποιες ΜΚΟ -ελληνικές και ξένες- δραστηριοποιούνται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με πόσα άτομα και ποια η
δράση και ο σκοπός κάθε μίας εξ αυτών.

- Η αδειοδότηση, επιτήρηση και ο έλεγχος των ΜΚΟ από ποιες κρατικές υπηρεσίες γίνεται. Για τη δράση τους στα κέντρα
και τους καταυλισμούς που ήδη λειτουργούν σε Μανταμάδο, Μόρια, Καρά Τεπέ, Σκάλα Συκαμιάς, πλαζ Μυτιλήνης και
οπουδήποτε αλλού στη Λέσβο και τα άλλα νησιά, ποιες αδειοδοτήσεις διαθέτουν και ποια κρατική υπηρεσία έχει την
ευθύνη για την επιτήρηση και λειτουργία τους. Για τη δημιουργία Κέντρου Υποδοχής Μεταναστών από ΜΚΟ, στην
ευρύτερη περιοχή της Εφταλούς, έχει δοθεί άδεια, σε ποια ΜΚΟ, με τι σκοπό.

- Υπάρχουν δομές φιλοξενίας ακόμη και ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών που λειτουργούν κάτω από
την ευθύνη ΜΚΟ; 
- Ποια κέντρα και σταθμοί υποδοχής και φιλοξενίας σχεδιάζονται να ιδρυθούν ή να λειτουργήσουν από ΜΚΟ στα νησιά
του Βορείου Αιγαίου και ποιες αδειοδοτήσεις διαθέτουν.

- Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει πάρει ή πρόκειται να πάρει η κυβέρνηση για τη διερεύνηση των καταγγελιών που έχουν
γίνει από υγειονομικούς φορείς (Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου, Ενώσεις Γιατρών ΕΣΥ) για παροχή, μέσω κάθε λογής ΜΚΟ,
ιατρικών υπηρεσιών προς τους πρόσφυγες από άτομα που φέρονται να είναι γιατροί, χωρίς να έχουν πάρει
πιστοποίηση από τον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο».
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