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 Αθήνα, 9/11/17 

 
Δελτίο Τύπου 

Λειτουργία δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 
των Γιατρών του Κόσμου 

 
Περίοδος: 01.08.2017 – 31.10.2017 

 

Από την 1η Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου 

για την υλοποίηση του Έργου: Συνέχιση Λειτουργίας Υφιστάμενης Δομής Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανήλικων», oi Γιατροί του Κόσμου λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας δομή 

φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Η δομή φιλοξενίας παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς 

στέγασης, σίτισης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και νομικής συνδρομής με την υποστήριξη 

διερμηνέων σε ασυνόδευτους ανήλικους.  

 

Από την έναρξη της υλοποίησης του έργου, στις 01/08/2017 μέχρι και τις 31/10/2017 έχουν 

συνολικά φιλοξενηθεί στη δομή τριάντα πέντε (35) ανήλικοι ηλικίας 12-17 ετών: 15 από το 

Πακιστάν, 9 από το Αφγανιστάν, 5 από τη Συρία, 2 από τη Νιγηρία, 1 από τη Γκάνα, 1 από την 

Υεμένη, 1 από το Μπαγκλαντές, 1 από το Ιράν.  
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Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης – Ξαναβρίσκοντας τις ρίζες 

 

 

Επίδαυρος – Εισαγωγή στον ελληνικό πολιτισμό  
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Αθλητισμός - Ιστιοπλοΐα στο Πάρκο Νιάρχος 

 

 

 

 
 

Μουσείο Ακρόπολης – Ατενίζοντας την πόλη από την αίθουσα των γλυπτών του 
Παρθενώνα 
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Τίτλος Δράσης:  «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την υλοποίηση του έργου: 

Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενης δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5008970. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης, για την περίοδο από 01.08.2017 έως και 31.12.2017. 

 

 

 

* * * 
Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας  
 
Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο αποτελείται από 15 
αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία).  
Από την αρχή της δράσης τους, οι ΓτΚ - Ελλάδας έχουν δημιουργήσει πλήθος προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό 
της χώρας αλλά και στο εξωτερικό με στόχο την παροχή ιατρικών και άλλων υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένες 
πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Με 
πολλούς εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες ανά τον κόσμο προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική 
βοήθεια.  
 
Με βάση την εμπειρία τους και τη διαρκή αξιολόγηση των αναγκών, οι ΓτΚ - Ελλάδας συνεχίζουν να λειτουργούν 
και να επεκτείνουν τις δράσεις τους στα Ανοιχτά Πολυϊατρεία (επτά συνολικά στην Ελλάδα), το Υπνωτήριο 
Αστέγων, και τους Ξενώνες, καθώς και τις Κινητές Μονάδες που επισκέπτονται όλη την χώρα.  
Έχοντας συμπληρώσει φέτος 27 χρόνια συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης, οι Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 
βρίσκονται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και βοήθεια ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, 
εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων.  
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