
 

 

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2017 

 

Προς: Διοικήτρια 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας  

                             κα Όλγα Ιορδανίδου 

 

Θέμα: «Το Πρόγραμμα PHILOS στην 2η ΥΠΕ» 

 

Αγαπητή συνάδελφε,   

 

Με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 10 

Ιουλίου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη  στελέχωση του προγράμματος “PHILOS - Ολοκληρωμένη Επείγουσα 

Παρέμβαση Υγείας για την Προσφυγική Κρίση” με επαγγελματίες υγείας και εξειδικευμένο 

προσωπικό, λάβαμε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουμε μαζί σας .  

 

Η συγκεκριμένη επιστολή αποτελεί μια προσπάθεια προσέλκυσης ικανού αριθμού 

επαγγελματιών υγείας προκειμένου να εργαστούν στο PHILOS και εντάσσεται στο 

γενικότερο πλαίσιο διάχυσης των δράσεων του προγράμματος. 

 

Ήδη από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, το ΚΕΕΛΠΝΟ υλοποιεί το PHILOS στην 

ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλληλα, επεκτείνεται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 

επομένως και στην περιοχή ευθύνης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στηρίζοντας  την 

επιδημιολογική επιτήρηση, τη δημόσια υγεία και το εθνικό σύστημα  υγείας στα κέντρα 

υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, έχοντας ως 

γνώμονα το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  προσφύγων και μεταναστών. 

  

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, που υλοποιείται από το Κέντρο 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF) της 

Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Στοχεύει στην παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στον 

προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό, αλλά και στην ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος 

Υγείας - σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο - για την εξυπηρέτηση των αυξημένων 

κατά τόπους αναγκών παροχής υγειονομικής φροντίδας. Στην περιφέρεια σας, το πρόγραμμα 

θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα κέντρα προσφύγων της Λέσβου, Χίου και Σάμου καθώς 

επίσης και σε αυτά της Λέρου, Κω και Ρόδου. 

 

Προκειμένου να υπάρξει θετική και επαρκής ανταπόκριση και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

πιθανής υποστελέχωσης του προγράμματος, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να δημοσιεύσετε  

στην ιστοσελίδα σας τη νέα προκήρυξη, συνδράμοντας στη νέα αυτή προσπάθεια. 

 

 

 

 

 



 

 

Στο σύνδεσμο που επισυνάπτουμε, εμπεριέχεται η νέα προκήρυξη για τη στελέχωση του 

προγράμματος: 

 

http://www.philosgreece.eu/el/news/call-for-tenders/176-philos-prosklisi-ekdilosis-

endiaferontos  

 

Ευελπιστούμε αυτή η επιστολή να είναι η αρχή μιας νέας μορφής αμφίδρομης επικοινωνίας.  

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν 

χρειαστείτε. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.  

 

 

Με εκτίμηση, 

 

                Αγάπιος Τερζίδης                                               Χρυσούλα Μπότση 

    Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΕΛΠΝΟ                                                Ιατρός 

Υπεύθυνος Προγράμματος PHILOS           Επιστημονική Υπεύθυνη  Προγράμματος PHILOS 
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