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Αθήνα, 23 Μαΐου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου 2018 η παρέμβαση των Γιατρών του Κόσμου για τους πρόσφυγες 

και τους μετανάστες που φιλοξενούνται σε καταυλισμούς προσφύγων στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

Μετά από δύο χρόνια καθημερινής παρουσίας και χιλιάδες ιατρικές υπηρεσίες σε πρόσφυγες και 

μετανάστες, οι Γιατροί του Κόσμου θα παραδώσουν τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στο 

Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ), έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει την ομαλή 

μετάβαση και έχοντας προσφέρει κάθε δυνατή στήριξη προς τις ελληνικές υγειονομικές αρχές. 

Μέσω του προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και 

Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO), οι Γιατροί του Κόσμου κατάφεραν να 

υποστηρίξουν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Από τον Απρίλιο του 2016, εξειδικευμένες 

ιατρικές ομάδες επιχείρησαν σε 22 καταυλισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου φιλοξενούνται 

πρόσφυγες και μετανάστες, παρέχοντας συνολικά 74.912 υπηρεσίες σε 15.581 ανθρώπους. 

Συγκεκριμένα, δόθηκαν 61.914 υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (εκ των οποίων 317 

υλοποιήθηκαν από την Οφθαλμολογική Μονάδα), 7.015 συνεδρίες Σεξουαλικής και 

Αναπαραγωγικής Υγείας και 3.630 ατομικές συνεδρίες με ψυχολόγους. Επιπλέον, οι Γιατροί του 

Κόσμου παρείχαν Οδοντιατρική Φροντίδα μέσω Κινητής Μονάδας που πραγματοποίησε 2.353 

συνεδρίες, ενώ το σύστημα παραπομπής έχει συνδέσει περισσότερα από 4.000 άτομα με τα τοπικά 

νοσοκομεία για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, διευκολύνοντας με τη μεταφορά, τη διερμηνεία 

και τις κοινωνικές υπηρεσίες την πρόσβαση σε περισσότερα από 8.500 εξειδικευμένα περιστατικά 

φροντίδας (τα δεδομένα ενημερώθηκαν τον Απρίλιο του 2018). 

http://www.mdmgreece.gr/


«Κύριο μέλημά μας μέσω αυτού του προγράμματος ήταν να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους 

ανθρώπους που ήταν υποχρεωμένοι να ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες», δήλωσε η Ευγενία 

Θάνου, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας. "Οι ομάδες μας εργάστηκαν σκληρά 

σε καθημερινή βάση για να εξασφαλίσουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση στην 

υγεία". 

Η Γενική Συντονίστρια της παρέμβασης, Τατιάνα Ολιβέρο, πρόσθεσε «Οι Γιατροί του Κόσμου 

παραδίδουν την παροχή υπηρεσιών υγείας στους καταυλισμούς στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας 

τον Μάιο, ωστόσο η παρέμβασή μας, που χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής 

Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) , θα συνεχιστεί στις αστικές 

περιοχές που υποστηρίζουν την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών μέσω της πρόσβασης 

στην υγειονομική περίθαλψη. Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση δεν έχει τελειώσει και 

παρατηρούμε και πάλι μια αύξηση στη ροή των προσφύγων και των μεταναστών που φθάνουν στην 

Ελλάδα: δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη και που έχουν το 

θεμελιώδες δικαίωμα να λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη». 

*    *    * 

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.  

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. 



About EU Civil Protection and Humanitarian Aid  

The European Union and its Member States are the world's leading donor of humanitarian aid. Relief assistance 

is an expression of European solidarity with people in need all around the world. It aims to save lives, prevent 

and alleviate human suffering, and safeguard the integrity and human dignity of populations affected by natural 

disasters and man-made crises. The European Commission ensures rapid and effective delivery of EU relief 

assistance through its two main instruments: civil protection and humanitarian aid. Through its civil protection 

and humanitarian aid operations department (ECHO), the European Commission helps over 120 million victims 

of conflict and disasters every year. With headquarters in Brussels and a global network of field offices, the 

Commission's civil protection and humanitarian aid operations department provides assistance to the most 

vulnerable people on the basis of humanitarian needs. For more information, please visit the European 

Commission's website. 

 


