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Συνεργασία ΕΟΔΥ και Γιατρών του Κόσμου στο ΚΥΤ Σάμου 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Υποστήριξη του εθνικού σχεδίου 
αντιμετώπισης του COVID-19 για την προστασία των πλέον ευάλωτων”, οι Γιατροί του 
Κόσμου Ελλάδας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) 
επισκέφθηκαν το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου και διένειμαν συνολικά 4.100 
kits υγιεινής, όπου το κάθε ένα περιείχε 2 μάσκες, 1 σαπούνι και 1 αντισηπτικό και 
ενημέρωσαν τον πληθυσμό σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Από τα kits 
αυτά, τα 3.520 προέρχονταν από τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας και τα 580 από τα 
διαθέσιμα αποθέματα της Διοίκησης του ΚΥΤ Σάμου, από προηγούμενες δράσεις. 
 
Η εξαιρετική συνεργασία των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, της Διοίκησης του ΚΥΤ Σάμου 
και του ΕΟΔΥ, απέδωσαν το βέλτιστο αποτέλεσμα σε αυτή τη δράση. 
 
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, συνεχίζουν τις δράσεις τους στο νησί στις υπόλοιπες δομές 
φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και σε κοινωνικές δομές της περιοχής τις επόμενες ημέρες, σε 
συνεργασία και με άλλους φορείς, με στόχο την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των 
μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση του COVID19. 
 
Το πρόγραμμα “Υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Απόκρισης COVID-19 για την προστασία 
των πλέον ευάλωτων” χρηματοδοτείται από το Swiss Development Cooperation SDC και 
υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου Ελβετίας και τους Γιατρούς του Κόσμου 
Ελλάδας. 
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Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς 

Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 16 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, 

Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία,  Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, 

Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). Ταυτόχρονα ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική 

οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, 

διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. 

Συμπληρώνοντας 30 χρόνια συνεχούς δράσης το 2020, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν 

αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία 

προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.  

Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, 

Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

εθελοντικά. 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 

χώρες του πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των 

χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το 

Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, 

τη Γάζα, την Ουγκάντα, την Αλγερία κ.α. 

Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την 

έχουν ανάγκη. 

  

 


