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Bridges to context – related health and mental health 
services for refugees and 

migrants stranded in Greece

Γενικό Πλαίσιο 
Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις κύριες πύλες εισόδου προς την Ευρώπη, μαζί με την 

Ιταλία και την Ισπανία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Από τον Ιανουάριο του 

2015 έως τον Ιούλιο του 2018, ένας εκτιμώμενος αριθμός 1.091.514 μεταναστών 

και προσφύγων έφτασε στην Ελλάδα, στην πλειονότητά τους θεωρώντας την ως 

πρώτο σταθμό και χώρα διέλευσης προς τον τελικό προορισμό τους, τα κεντρικά και 

βόρεια ευρωπαϊκά κράτη. Μέχρι στιγμής, το 2018, 23.419  πρόσφυγες και μετανάστες 

έφθασαν στην Ελλάδα μέσω θαλάσσης . 

Οι αφίξεις κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2018 είναι κατά ποσοστό 17% 

υψηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικός 

και εξακολουθεί να ασκεί πίεση στο ήδη επιβαρυμένο ελληνικό σύστημα υποδοχής και 

ασύλου. Υπάρχουν πλέον περισσότεροι από 64.900 μετανάστες και πρόσφυγες που 

ζουν στην Ελλάδα και μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών έχει μετεγκατασταθεί σε άλλες 

χώρες. Οι άνθρωποι παραμένουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς, δομές φιλοξενίας 

και άλλα κέντρα στέγασης. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με τους 

δήμους και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δημιούργησε 25.669 θέσεις στέγασης 

για την υποδοχή ευάλωτων αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Πρόκειται συνολικά για 

4.265  διαμερίσματα και 25 κτίρια, σε 14 πόλεις και 7 νησιά σε όλη την Ελλάδα. 

Πάνω από το μισό ποσοστό των καταλυμάτων, συγκεκριμένα το 58% βρίσκεται στην 

Αθήνα (14.859 θέσεις), ενώ περισσότεροι από 5.800 άνθρωποι φιλοξενούνται σε 

προσφυγικούς καταυλισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής κοντά στην Αθήνα.

Βασικά στοιχεία  

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018, περίπου 64.900  
μετανάστες και πρόσφυγες βρίσκονται στην 
Ελλάδα

Περισσότερο από το 50% των αφίξεων είναι 
γυναίκες και παιδιά 

25.669 θέσεις  στέγασης σε όλη την Ελλάδα στο 
πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 

14.859 θέσεις στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ στην Αθήνα. 

Περισσότεροι από 5.800 άνθρωποι φιλοξενήθηκαν 
σε προσφυγικούς καταυλισμούς κοντά στην Αθήνα 
(Αττική) 

* Δεδομένα μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2018



Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται 100% από τη Ευρωπαϊκή  Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας 

1.926 
Συνολικός αριθμός 
ανθρώπων που έλαβαν 
υπηρεσίες   

1.191 
Ραντεβού σε 
νοσοκομεία και 
εξωτερικές ιατρικές 
παραπομπές 

1.648 
Ενέργειες  
ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης 

4.347 
Ιατρικές ενέργειες  

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

* Οι ιατρικές ενέργειες  περιλαμβάνουν την παροχή 
πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εργαστηριακές 
εξετάσεις, παροχή πιστοποιητικών κ.ά.

401 μοναδικοί ωφελούμενοι 

Σε μηνιαία βάση, περίπου 670 άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει μία ή 
περισσότερες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

770 
Συνοδευόμενες 
Παραπομπές  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
Με την πάροδο του χρόνου και καθώς περισσότεροι άνθρωποι μετακινούνται σε 

καταλύματα στον αστικό ιστό, είναι ζωτικής σημασίας το να είμαστε σε θέση να 

εντοπίζουμε εκείνους που χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη – για παράδειγμα, 

τις πιο περίπλοκες και ευάλωτες περιπτώσεις - και επίσης να μπορούμε να τους 

συνδέσουμε με υπάρχουσες υπηρεσίες και παροχές εντός των αστικών υπηρεσιών 

μειώνοντας έτσι την εξάρτησή τους από την ανθρωπιστική βοήθεια σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές, ο στόχος του υπάρχοντος 

προγράμματος είναι να μειωθεί η εξάρτηση από την ανθρωπιστική ιατρική βοήθεια 

μέσω της άρσης των εμποδίων στην πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και 

στις εκτός καταυλισμών υπηρεσίες υγείας. 

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, ψυχικής 

υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις πιο πολύπλοκες και ευάλωτες 

περιπτώσεις προσφύγων / μεταναστών που κατοικούν σε αστικές δομές και την 

ενδυνάμωση  τους προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας με τις δικές τους δυνάμεις στο μέλλον.



Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται 100% από τη Ευρωπαϊκή  Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1.926 
συνολικός αριθμός 
ανθρώπων 

Ηλικιακές ομάδες 

1.365
Ενήλικοι

 560 
Παιδιά

Φύλο

44,6 % 
Γυναίκες55,4 %

Άνδρες

859

1,067

Κύριες εθνικότητες  
Συρία 29%

Αφγανιστάν 26%

Ιράκ 15%

Πακιστάν 7%

Ιράν 5% 

Καμερούν 2%

ΛΔΚ 2% 

Ευρύ φάσμα σοβαρών παθήσεων και ευπάθειας  
10% Συναισθηματικές διαταραχές 
7% Μετατραυματικό στρες (PTSD) 
5% Μικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή 
3% Υπέρταση 
2% Διαβήτης τύπου 2  
2% Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού 
2% Επιγαστρικός πόνος 
2% Ψύχωση 
1% Ηπατήτιδα C
1% Σχιζοφρένια 

Των παιδιών δεν 
είχαν καλύψει τις 
εμβολιαστικές τους 
ανάγκες 
85 από τα 560 

15%
Άστεγοι / σε επισφαλής 
στέγαση (ζουν στους 
δρόμους, καταλήψεις, 
προσφυγικούς 
καταυλισμούς, ξενώνες) 
293 από τους 1.926  

15%

Των επωφελούμενων 
είχαν εκτεθεί σε βία 
362 από τους 1.926 

19%

Των ασθενών ήταν 
πολυασθενείς 
(περισσότερες από 
τρεις διαγνώσεις προς 
αντιμετώπιση) 
341 από τους 1.926 

18%

Των ασθενών είχαν 
βρεθεί σε κέντρο 
κράτησης  
54 από τους 1.926  

3%



Για τους πρόσφυγες που έρχονται εδώ είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 

τους δίνουμε την ευκαιρία να μιλήσουν στη γλώσσα τους. Νιώθουν ότι τους 

καταλαβαίνουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο και έχουν μία ιδιαίτερη σύνδεση 

με τον διερμηνέα. 

Εγώ η ίδια έχω αρκετές φορές συνοδεύσει πρόσφυγες σε νοσοκομεία προκειμένου 

να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις που χρειάζονται. Ακόμα προσπαθούν να 

εξοικειωθούν με το Ελληνικό σύστημα υγείας αλλά παρατηρώ ότι έχουν μάθει 

πολλά πράγματα και ότι θα καταφέρουν να το χρησιμοποιήσουν βήμα βήμα στο 

μέλλον. 

W.A., διερμηνέας, Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 

Φωνές από το πεδίο    

Βρίσκομαι στην Ελλάδα εδώ και ενάμιση χρόνο. Έφτασα εδώ διασχίζοντας τα 

βόρεια σύνορα, από τον Έβρο. Εκεί βρέθηκα έγκλειστος σε κέντρο κράτησης για 

δύο μήνες πριν αφεθώ ελεύθερος με τα χαρτιά της καταγραφής και συνεχίσω 

προς την Αθήνα, μόνος μου. 

Στην Αθήνα βρήκα τους Γιατρούς του Κόσμου. Με βοήθησαν να πραγματοποιήσω 

όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Επιπλέον με συνόδευσαν σε αρκετούς 

κρατικούς ιατρούς και ιατρικές υπηρεσίες προκειμένου να λάβω μια ολοκληρωμένη 

διάγνωση. Διαπιστώθηκε ότι χρειαζόμουν καρδιοχειρουργική επέμβαση. Θέλω να 

ευχαριστήσω τους Γιατρούς του Κόσμου για όλη τη βοήθεια που μου προσφέρουν 

εδώ και ένα χρόνο. Τους θεωρώ πλέον φίλους μου. Σε όλα τα νοσοκομεία που 

χρειάστηκε να επισκεφθώ ήταν δίπλα μου και το ίδιο έκαναν και κατά τη διάρκεια 

της εγχείρησης. Ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα. Επιπλέον με βοήθησαν να καταλάβω 

πως λειτουργεί το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. 

M.S. Αφγανιστάν 

“This document covers humanitarian aid activities implemented with the finanacial assistance 
of The European Union. The views expressed herein should not be taken, in any way, to reflect 
the official opinion of the European Union, and the European Commision is not responsible for 
any use that may be made of the information it contains.”

«Η Υγεία αποτελεί έναν από τους τομείς προτεραιότητας για υποστήριξη από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα. Η δράση των Γιατρών του Κόσμου δεν παρέχει 

μόνο την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη, αλλά προωθεί την αυτονομία του 

προσφυγικού και του μεταναστευτικού πληθυσμού ώστε να έχει πρόσβαση στην 

υγειονομική περίθαλψη χωρίς εξωτερική βοήθεια. Αυτή η ενδυνάμωση είναι 

ζωτικής σημασίας για την ενσωμάτωση και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων». 

Μαριλένα Χατζηαντωνίου, Εμπειρογνώμων ανθρωπιστικής βοήθειας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.


