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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ», ΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και Κύριοι,
Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση, που έχει σκοπό τη διαβούλευση για το
φλέγον θέμα του Προσφυγικού και Μεταναστευτικού ζητήματος. Θα ήθελα να
σας αναφέρω συνοπτικά ένα μέρος των δράσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ για το εν λόγω
ζήτημα. Η νέα διοίκηση και οι δράσεις-παρεμβάσεις (μόλις εντός 8μήνου) που
ανέλαβε επικεντρώθηκαν στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα.

Το

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει προβεί σε μία σειρά ανακουφιστικών παρεμβάσεων, βασισμένο
σε ίδιους πόρους, όπως η διάθεση υγειονομικού προσωπικού σε καθημερινή
βάση στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης σε Π.Ράλλη και Αμυγδαλέζα και
στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων σε Ελαιώνα, Γαλάτσι, Φάληρο και Ελληνικό.
Κινητές μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ λειτούργησαν άμεσα επιβοηθητικά στις
υπάρχουσες δομές σε Μυτιλήνη, Κω και Ειδομένη. Επιπλέον, διατίθενται
φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα, τα οποία στην πλειοψηφία τους αποτελούν
δωρεές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Κράτους του Ισραήλ και

πολλών φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Επίσης, έχει προσφερθεί εξοπλισμός του ΚΕΕΛΠΝΟ (φόρμες, υπνόσακους,
μάσκες, κιτ υγιεινής) για τις δράσεις του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας,
με σκοπό την υγειονομική θωράκιση των στελεχών του Λιμενικού, αλλά και την
εξυπηρέτηση μεταναστών που διαβιούν υπό αντίξοες συνθήκες.
Επιπλέον, το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει προβεί στην εκπόνηση και υποβολή σχεδίου
με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας
εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης
& Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο
εγκρίθηκε στις 22/12/2015 και η υλοποίηση του θα ξεκινήσει από τις
20/01/2016.

Ο

συνολικός

προϋπολογισμός

του

έργου

φθάνει

στα

3.270.529,90€ και η διάρκεια του είναι οκτώ μήνες. Για τις ανάγκες υλοποίησης
του σχεδίου, θα προσληφθούν συνολικά 141 άτομα (ιατροί, νοσηλευτές,
τεχνολόγοι

ακτινολόγοι

και

ιατρικών

εργαστηρίων,

διασώστες

και

διαπολιτισμικοί μεσολαβητές), θα καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας και
φαρμάκων των προσφύγων/μεταναστών στις δομές του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και το κόστος εξοπλισμού και αναλωσίμων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης
Βοήθειας.
Καλή επιτυχία στην ημερίδα σας.
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ
Αθανάσιος Γιαννόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής

