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2ο Δελτίο Τύπου 

Λειτουργία δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 
των Γιατρών του Κόσμου 

 
Περίοδος: 01.08.2017 – 31.12.2017 

 
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 31/12/2017 έχουν 

συνολικά φιλοξενηθεί στη δομή τριάντα πέντε (39) ανήλικοι ηλικίας 12-17 ετών: 18 από το 

Πακιστάν, 8 από το Αφγανιστάν, 7 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 Σύγχρονης Τέχνης – Ατενίζοντας και ακούγοντας το μέλλον 
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Ετοιμάζοντας τα δικά τους στολίδια για το δέντρο 

 

Αθλητισμός – Επιτραπέζια αντισφαίριση 

mailto:info@mdmgreece.gr
http://www.mdmgreece.gr/


 

4 

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, Σαπφους 12, ΤΚ 10553, Αθήνα  
Τηλ: 2103213150, Φαξ: 2103213850, email: info@mdmgreece.gr , url: www.mdmgreece.gr  

 

 

Όλοι διαφορετικοί – ‘Όλοι ίδιοι 
 

 

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 δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ  το 
οποίο αποτελείται από 15 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). 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 28 χρόνια συνεχούς δράσης το 2018, 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.  
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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.  
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