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Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ) είναι μια Ανθρωπιστική Οργάνωση που ακολουθεί το δρόμο της βασιζόμενη στις 
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βο-
ήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους εθελοντικά. Στο πεδίο, οι ΓτΚ, διατηρώντας την ανεξαρτησία τους, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, 
διοργανώνουν αποστολές με στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληθυσμούς που το έχουν ανάγκη.

Οι ΓτΚ Ελλάδας ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μοναδική Ελληνική Οργάνωση. Συγχρόνως παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δι-
κτύου των Γιατρών του Κόσμου που αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες. Η βασική αρχή που διέπει τις δράσεις των ΓτΚ είναι ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από την εθνοτική του προέλευση, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή τις 
πολιτικές του πεποιθήσεις. Ως εκ τούτου, οι ΓτΚ καθοδηγούνται από τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Ωστόσο, αυτή η 
ουδετερότητα δεν εμποδίζει τους ΓτΚ από το να μιλήσουν ανοιχτά και να καταγγείλουν τις παραβιάσεις δικαιωμάτων που διαπιστώνουν. 
Οι ΓτΚ καταπολεμούν την αδικία σε όλες τις μορφές της. Σταθεροί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ΓτΚ αντιτίθενται 
αποφασιστικά στον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση των μεταναστών χωρίς χαρτιά και των προσφύγων, των ανασφά-
λιστων, των αστέγων και άλλων ευπαθών ατόμων που έχουν μικρή ή καμία πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Οι ΓτΚ στηρίζο-
νται στην αφοσίωση των εθελοντών και στην οικονομική υποστήριξη των δωρητών τους. Οι πόροι τους, που προέρχονται κυρίως από 
δωρεές ιδιωτών, διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της δράσης τους. Συμπληρώνοντας 30 χρόνια συνεχούς 
δράσης το 2019, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική 
Οργάνωση, η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.

Οι Γιατροί του Κόσμου, σε μία πορεία 30 ετών, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και στέγασης, μέσω του συνόλου των δράσεων τους. Παράλληλα, σε δύσκολες και κρίσιμες περι-
όδους, ανέλαβαν σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος 
όλων για την υγεία, τη στέγαση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και την εργασία. Το 2019 καταφέραμε να προσφέρουμε 
υπηρεσίες υγείας σε περισσότερους από 26.000 ωφελούμενους στο σύνολο των προγραμμάτων μας στην Ελλάδα. Στα τόσα χρόνια 
συνεχούς δράσης, νιώθουμε ακόμα πιο δυνατοί και έτοιμοι να συνεχίσουμε το έργο μας όλοι μαζί. Πάντα στο πλευρό των συνανθρώπων 
μας, υψώνοντας το ανάστημά μας, για όλους όσους μας χρειάζονται.
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ήταν ανοιχτές και διαθέσιμες να υποδεχτούν όσες και 
όσους το είχαν ανάγκη. 

• Τα Ανοιχτά μας Πολυϊατρεία συνέχισαν να προσφέρουν 
πολύτιμες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντί-
δας ανά την επικράτεια. Οι μικρότερες αποστολές μας σε 
Χάλκη, Φολέγανδρο, Καστελόριζο, στον Άη Στράτη συνέ-
χιζαν να υποστηρίζουν επί της ουσίας το μότο μας «όπου 
υπάρχουν άνθρωποι».

• Συνεχίσαμε να δεχόμαστε ανθρώπους θαλασσοδαρ-
μένους στη Σκάλα Συκαμιάς, ενώ στήσαμε και ένα χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο «με ρόδες» που έφτασε στις κοι-
νότητες ΡΟΜΑ της Θεσσαλονίκης, σπάζοντας στην πρά-
ξη τον αποκλεισμό και την απομόνωση. 

• Παλέψαμε σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο για 
την πρόσβαση όλων σε φθηνότερα φάρμακα, κάνα-
με δημόσιες εκκλήσεις και αναφορές κατά της αδικίας 
και των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Προσφέραμε μαρτυρίες, όπως πάντα, προκειμένου η συ-
νηγορία μας να βασίζεται στην εμπειρία μας στο πεδίο, 

να είναι η φωνή αυτών που εκπροσωπούμε, όχι η δική 
μας φωνή, όχι ένα γράμμα κενό περιεχομένου. 

• Διαδηλώσαμε για την κλιματική αλλαγή συμμαχώντας με 
άλλες Οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

• Συνυπογράψαμε ανοιχτά και κλειστά κείμενα προς τις 
Αρχές και συμμετείχαμε στην προσπάθεια δημιουργίας 
ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για τον εθελοντισμό. 

Στην πορεία σκοντάψαμε, αλλά ξανασηκωθήκαμε. 
Σφάλαμε, αλλά το διορθώσαμε. 
Μπορεί και να μαλώσαμε αλλά τα ξαναβρήκαμε. 
Ενθουσιαστήκαμε, απογοητευτήκαμε αλλά δεν πάψαμε 
να προσπαθούμε. 
Και δεν μετανιώσαμε. 
Παραμείναμε στο πεδίο, δίπλα σε αυτούς που μας έχουν 
ανάγκη. 
Όπου Υπάρχουν Άνθρωποι…

Χαρά Τζιουβάρα
Πρόεδρος του Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου

Πριν από λίγες ημέρες κι ενώ σκεφτόμουν τι να γράψω 
σε τούτο εδώ το εισαγωγικό κείμενο της ετήσιας αναφο-
ράς των Γιατρών του Κόσμου, το «εγώ» έγινε για άλλη μια 
φορά «εμείς». Εμείς, εμείς στους Γιατρούς του Κόσμου. 
Εμείς, χω ρίς δισταγμό, χωρίς αμφιβολίες, εμείς οι Γιατροί 
του Κόσμου, για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά:

• Συνεχίσαμε την ιατρική του δρόμου. Συνεχίσαμε να βρι-
σκόμαστε κοντά σε αυτούς που μας έχουν περισσότερο 
ανάγκη, στους άστεγους και τους ουσιο-εξαρτημένους 
που γεμίζουν τη γειτονιά μας, το κέντρο της Αθήνας. 

• Παραμείναμε στη Λέσβο, στη πρώτη γραμμή. Να ανα-
λαμβάνουμε τους νέο-αφιχθέντες που πύκνωσαν, να 
αφουγκραζόμαστε τις ιστορίες τους στο πλαίσιο μιας 
ψυχοκοινωνικής παρέμβασης που λαμβάνει υπόψη της 
τους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας και που 
πρεσβεύει το αυτονόητο: οι κακές συνθήκες διαβίωσης 
είναι που δημιουργούν και τη φυσική και την ψυχική 
νόσο. Η υγεία είναι πρωτίστως ζήτημα κοινωνικής προ-
στασίας και διασφάλισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

• Ταξιδέψαμε στην Αλβανία. Όπως παλιά, η κινητή μας 
μονάδα ανηφόρισε τους δρόμους των Βαλκανίων προ-
κειμένου να προσφέρει άμεση βοήθεια και στήριξη 
στους σεισμοπαθείς της γείτονος. 

• Ποντάραμε στα παιδιά και στην ελπίδα. Την εγκαταστή-
σαμε για τα καλά στην «Πειραιώς 33» στο νέο Κέντρο για 
παιδιά και εφήβους σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. 
Σε έναν όμορφο και ανθρώπινο χώρο που δέχεται χωρίς 
διακρίσεις τα παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά και τα 
απροστάτευτα παιδιά προκειμένου να στηρίξει τις εκπαι-
δευτικές και ψυχοκοινωνικές τους ανάγκες και να βελτιώ-
σει την πραγματικότητα που ζουν.

• Για τις γυναίκες δημιουργήσαμε τη «δική μας» 
Ραμόνα. Έναν ασφαλή χώρο διαβίωσης και συνύπαρ-
ξης γυναικών, χωρίς ταμπέλες και κριτική. Έναν ξενώνα 
ποιοτικής φιλοξενίας με έμφαση στην υποστήριξη και 
την ένταξη.

• Όταν νύχτωνε, το υπνωτήριό μας ήταν πάντα γεμάτο. 
Και όταν οι θερμοκρασίες έπεφταν, όλες μας οι δομές 

Αντί προλόγου 



Περιεχόμενα

Ψυχική 
Υγεία ................... 17

Άστεγος 
Πληθυσμός .......21

Μετακινούμενοι 
Πληθυσμοί ...................45

Χρονολόγιο ..................83

Υποστηρικτές .............. 81Εθελοντισμός ..............49

Ανθρώπινα 
Δικαιώματα .................. 53

Οικονομικός 
Απολογισμός ............... 75 

Ακαδημαϊκές 
Συνεργασίες ................65

Ένταξη και 
Ενδυνάμωση ....25

Υγεία ......................9

Μητέρα  
& Παιδί ...............32

Ενδυναμώνοντας  
την κοινότητα ΡΟΜΑ... 41

Επείγουσες 
Αποστολές ...................35

Δράσεις 
Δημοσιότητας .............69

Τα προγράμματα των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδος

24
Προγράμματα



 

Υγεία



98

Για ακόμα μία χρονιά, τα Ανοικτά Πολυϊατρεία σε Αθήνα, Πέρα-
μα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά και Καβάλα αποτέλε-
σαν την προμετωπίδα των δράσεων της Οργάνωσης. Μέσα στο 
2019 παρείχαν πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ανθρώπους που αντιμετώ-
πισαν εμπόδια πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Παράλληλα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρασχέθηκαν εξει-
δικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής 
στήριξης σε ευάλωτους πληθυσμούς, μέσω των προγραμμά-
των, “Bridges”, “Open Minds” και «Κοινωνικό Πολυϊατρείο των 
ΓτΚ στη Θεσσαλονίκη». Κοινή προτεραιότητα και των τριών 
αποτέλεσε η ενίσχυση των ευάλωτων πληθυσμών αναφορικά 
με τη διασύνδεσή τους και την προσβασιμότητα με το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Η παροχή υπηρεσιών επιτελέστηκε από διά-
φορες ειδικότητες ιατρών και επαγγελματιών υγείας, μεταξύ 
άλλων, παθολόγου, καρδιολόγου, γυναικολόγου, παιδίατρου, 
ψυχίατρου, ορθοπεδικού, χειρουργού, διαβητολόγου, οφθαλ-
μιάτρου, πνευμονολόγου, ακτινολόγου, φυσιοθεραπευτή, νο-
σηλευτή, μαίας, κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου και κοι-
νοτικού / διαπολιτισμικού μεσολαβητή-διερμηνέα. Κεντρικό 
ρόλο σε αυτήν την επιτέλεση διαδραμάτισαν οι εθελοντές της 
Οργάνωσης, οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους.

Υγεία
Ανοικτά Πολυιατρεία

Κατανομή ανά ομάδα ηλικίας
Ανήλικοι < 18:  ...................................  23%
18 - 25 :  .......................................................  11%
26 - 40 :  ......................................................  28%
41 - 59 :  ......................................................  22%
60 +    :  ....................................................... 16%

12.917
Συνολικός αριθμός 
επωφελούμενων

34.182
Αριθμός ιατρικών  
επισκέψεων

43%
Γυναίκες 

57%
Άνδρες 
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Μία από τις βασικές στοχεύσεις του έργου των Γιατρών του 
Κόσμου είναι η στήριξη ανθρώπων σε περιοχές που παρου-
σιάζεται κενό στην παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω γεωγρα-
φικής θέσης. Έτσι, μέσα στο 2019, οι Κινητές Μονάδες της 
Οργάνωσης επισκέφτηκαν πάνω από 30 περιοχές της Ελλη-
νικής Επικράτειας, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν έλλειψη 
στη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και πολλά 
σχολεία της χώρας παρέχοντας σε αυτά παιδιατρική, οφθαλ-
μολογική και οδοντιατρική κάλυψη.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης απομακρυσμένων πε-
ριοχών, συνέχισε να λειτουργεί για 4η χρονιά, το πρόγραμμα 
στήριξης ακριτικών νησιών, με μόνιμη παρουσία στη Χάλκη και 
τη Φολέγανδρο και συχνές επισκέψεις σε νησιά, όπως η Σύμη 
και η Νίσυρος.

Φροντίδα Υγείας στα ακριτικά νησιά

1.397
Συνολικός Αριθμός 
Eπωφελούμενων

5.568
Αριθμός Iατρικών  
Eπισκέψεων

42
Δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Υγεία
Κινητές Μονάδες

6.403
Αριθμός Iατρικών Eπισκέψεων

Σημεία Παρέμβασης 

Αττική
Αιτωλοακαρνανία
Άνδρος 
Β. Αιγαίο
Βόλος

Δράμα
Δωδεκάνησα
Εύβοια
Ηλεία
Θεσσαλία

Θεσσαλονίκη
Ιωάννινα
Καβάλα
Καστελόριζο
Κρήτη

Σπάρτη 
Φολέγανδρος 
Χάλκη
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Οι Γιατροί του Κόσμου υλοποιούν από το 1998 το πρόγραμμα 
«Δρόμοι της Αθήνας» με στόχο τη μείωση της βλάβης και την 
παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνι-
κής συμβουλευτικής σε χρήστες ουσιών. Μέσω του προγράμ-
ματος πραγματοποιούνται συντονισμένες παρεμβάσεις στο 
κέντρο της πόλης, που στοχεύουν στην πρόληψη των συνε-
πειών που προκύπτουν από τις συμπεριφορές υψηλού κινδύ-
νου (π.χ. ενδοφλέβια χρήση ουσιών εξάρτησης), χωρίς όμως 
να συνδέονται απαραίτητα με τη διακοπή της χρήσης.

Η αρχή της μείωσης της βλάβης βασίζεται στην προστασία του 
«δικαιώματος στην υγεία» των ατόμων που κάνουν χρήση ου-
σιών εξάρτησης, τόσο σε σχέση με τη πρόληψη της μετάδοσης 
του ιού HIV και των άλλων μολυσματικών ασθενειών, όσο και 
σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των ατόμων αυτών με υπηρεσίες 
υγείας και θεραπευτικές δομές.

Υγεία
Δρόμοι της Αθήνας

930
Συνολικός αριθμός 
επωφελούμενων

1.152
Συνολικός αριθμός 
διανεμηθέντων 
προφυλακτικών

2.156
Συνολικός αριθμός 
ψυχοκοινωνικών 
παρεμβάσεων

71.400
Συνολικός αριθμός 
διανεμηθέντων συρίγγων

957
Συνολικός αριθμός  
ιατρικών  
παρεμβάσεων

172
Συνολικός αριθμός  
HIV & HCV  
rapid tests

Μείωση βλάβης



Ψυχική Υγεία
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Η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εν γένει 
υγείας ενός ατόμου. Η καλή φυσική κατάσταση δεν καθιστά 
απαραίτητα κάποιο άτομο υγιές, εφόσον δεν συνδυάζεται με 
την ψυχική και κοινωνική ευεξία.

Μέσα στο 2019 η Οργάνωση φρόντισε να επεκτείνει τις δρά-
σεις της στον τομέα της ψυχικής υγείας δίνοντας έμφαση στα 
προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Πιο συγκεκριμέ-
να, οι ομάδες των ΓτΚ συνέχισαν και το 2019 να παρέχουν 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας στη δομή φιλοξενίας αιτούντων 
άσυλο στο Καρά Τεπέ της Λέσβου, στην Αθήνα και τη Θεσσα-
λονίκη μέσω των προγραμμάτων "Bridges" και "Open Minds II". 

Την ίδια στιγμή, με τη λειτουργία του προγράμματος “Open 
Minds II”, οι Γιατροί του Κόσμου στόχευσαν στην αντιμετώ-
πιση προβλημάτων ψυχικής υγείας ατόμων που προέρχονται 
από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες παρέχοντας πρόσβαση 
σε ψυχική και κοινωνική υποστήριξη σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη, με βασικό γνώμονα το σεβασμό στα βασικά ανθρώπινα δι-
καιώματά αυτών. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2019, η Οργάνωση 
ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με την Οργάνωση «Ζεύξις» 
στο «Κέντρο Ημέρας» για την ψυχολογική και κοινωνική υπο-
στήριξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών και τον Ιούλιο 
του 2019 ξεκίνησε στην Αθήνα, τη λειτουργία του «Κέντρου 
Πειραιώς 33» για την ενδυνάμωση και ψυχοκοινωνική υπο-
στήριξη ανήλικων ατόμων σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλει-
σμού, με έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους, 
την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής και την ομαλή έντα-
ξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Τέλος, η πα-
ρέμβαση των Γιατρών του Κόσμου στις πληγείσες περιοχές 
της Ανατολικής Αττικής από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
Ιουλίου του 2018 συνεχίστηκε, στο πλαίσιο φροντίδας απο-
κατάστασης, μέσω του Προγράμματος «Αλυσίδα Ελπίδας» 
και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Ψυχική Υγεία 

0
%

10
0

% 60%
Άνδρες 

40%
Γυναίκες 

20%
Ανήλικοι 

80%
Ενήλικες 

1.041
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Η έλλειψη στέγης αποτελεί την «ανοικτή πληγή» του σύγχρο-
νου δυτικού κόσμου, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί 
δραματικά τα ποσοστά των ανθρώπων που ζουν χωρίς στέγη 
στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Οι Γιατροί του Κόσμου 
αντιλαμβανόμενοι το χρέος τους προς την ευάλωτη αυτή κοι-
νωνική ομάδα συνέχισαν για μία ακόμα χρονιά τη λειτουργία 
του Υπνωτηρίου Αστέγων.

Η δομή αυτή λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας καλύπτο-
ντας τις στεγαστικές ανάγκες ανθρώπων που είναι αναγκα-
σμένοι να ζουν στο δρόμο. Την ίδια στιγμή καταβάλλεται προ-
σπάθεια από το προσωπικό του Υπνωτηρίου, ούτως ώστε να 
παρέχονται υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχο-
κοινωνικής υποστήριξης και διασύνδεσης με δομές στέγασης, 
σίτισης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας 
και κοινωνικής επανένταξης.
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Το Ανοικτό Κέντρο των Γιατρών του Κόσμου «Πειραιώς 33», 
λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2019 και αποσκοπεί στη φρο-
ντίδα και ένταξη κοινωνικά ευάλωτων, παιδιών και εφήβων.

Σκοπός του Κέντρου είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 
ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και ένταξης παιδιών, εφήβων 
και νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού απο-
κλεισμού. Επιπρόσθετα, επιμέρους στόχος είναι η πρόληψη 
της ψυχικής υγείας μέσα από ένα ολοκληρωμένο και συμμε-
τοχικό μοντέλο πληροφόρησης, συνεργασίας και διεπιστημο-
νικής παρέμβασης.

Ο σκοπός του Κέντρου επιτυγχάνεται μέσα από τη λειτουργία 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 
την υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης 
και μη τυπικής εκπαίδευσης, στοχεύοντας πάντα στην ενίσχυ-
ση της ένταξης των ευάλωτων πληθυσμών.

Oι Γιατροί του Κόσμου ευελπιστούν ότι η λειτουργία του Κέ-
ντρου θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κοινωνι-
κής συνοχής, στην αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολική 
διαρ ροής αλλά και στην άμβλυνση των κοινωνικών διακρί-
σεων, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, προ-
σφέροντας ίσες ευκαιρίες ένταξης σε ευάλωτα παιδιά και 
νέους, σε μία συλλογική προσπάθεια αναβάθμισης της ευρύ-
τερης περιο χής του κέντρου της Αθήνας.

Ένταξη και ενδυνάμωση
Kέντρο Πειραιώς 33

120
Συνολικός αριθμός 
οφελουμένων

219
Συμβουλετικές  
παρεμβάσεις

43
Ενέργειες ομαδικής 
ενημέρωσης

37
Συνεδρίες ομαδικής 
ενημέρωσης

127
Λήψεις ιστορικού
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Οι Γιατροί του Κόσμου αναγνωρίζοντας το έλλειμα σε στεγα-
στικές δομές που να απευθύνονται σε άστεγες γυναίκες και 
σε μητέρες με παιδιά, άνοιξαν τις πύλες μιας νέας δομής φι-
λοξενίας. Στόχος τους αφενός μεν να ανταποκριθούν στις συ-
νεχώς αυξανόμενες ανάγκες για στέγαση γυναικών που δεν 
εντάσσονται στις συνήθεις δομές φιλοξενίας, οι οποίες επικε-
ντρώνονται κυρίως στο θέμα της κακοποίησης (π.χ. άνεργες 
μητέρες με παιδιά, ηλικιωμένες υπό έξωση από την κατοικία 
τους, κ.α.), αφετέρου δε, στην περίπτωση της κακοποίησης να 
καλύψουν το κενό φιλοξενώντας άμεσα τη γυναίκα σε κίνδυ-
νο, μέχρι την εισαγωγή της στην κατάλληλη δομή για θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας.

Η δομή φιλοξενίας χωρητικότητας 24 ατόμων έχει ενδιάμεσο 
χαρακτήρα και λειτουργεί με βάση το φύλο αλλά όχι το είδος 
του προβλήματος, χωρίς να τοποθετεί «ταμπέλες» που θυματο-
ποιούν και υποβιβάζουν τις γυναίκες σε κίνδυνο. Στηρίζεται σε 
ολιστική μεθοδολογία ως προς το ιατρικό και ψυχοκοινωνικό 
σκέλος και έχει καθαρά ενταξιακό στόχο σε συνάρτηση ενός 
πλαισίου τεσσάρων αξόνων: στέγασης, ενδυνάμωσης, ένταξης 
και μεταπαρακολούθησης. Οι φιλοξενούμενες και τα παιδιά 
τους διαμένουν σε ατομικά πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, ενώ 
τους διατίθενται χώροι δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας, προ-
σβάσιμοι σε ΑμεΑ μέσω ειδικού αναβατορίου και ανελκυστήρα. 
Η ατομική συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη γίνεται 
μέσω εξατομικευμένης και ομαδικής εργασίας από διεπιστημο-
νική ομάδα (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ιατρός, κ.α.).

Οι Γιατροί του Κόσμου με συναίσθημα ευθύνης απέναντι στην 
κοινωνία και στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, 
στηρίζουν προς το παρόν τη δομή φιλοξενίας αποκλειστικά 
με ιδίους υλικούς και ανθρώπινους πόρους, έχοντας δεχτεί τις 
πρώτες φιλοξενούμενες από την 1η Μαρτίου 2019.

Στο νέο αυτό ξενώνα δόθηκε η ονομασία «Ραμόνα». Η Ραμόνα 
ήταν ένα παιδί δικό μας που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή. Οι 
Γιατροί του Κόσμου την τιμούν δίνοντας το όνομά της στη δομή.
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Ένταξη και ενδυνάμωση
Δομή Φιλοξενίας Γυναικών 
«Ραμόνα»

26
Συνολικός αριθμός 
επωφελούμενων



Μητέρα & Παιδί
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Το 2019 οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιού και σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας παρασχέθηκαν μέσα από τη δράση 
«Μητέρα & Παιδί» με στόχο τη διασφάλιση της ποιοτικής πρό-
σβασης στη φροντίδα υγείας και την πρόληψη ευάλωτων κοι-
νωνικά εγκύων, νέων μητέρων και νεογνών. Με τη συγκεκρι-
μένη δράση, οι Γιατροί του Κόσμου κατάφεραν να φροντίσουν 
ευάλωτες γυναίκες και παιδιά εξομαλύνοντας τις δυσκολίες της 
μητρότητας. Παράλληλα με την ιατρική φροντίδα, η Οργάνωση 
παρείχε βρεφικό εξοπλισμό και υποστήριξη σε θέματα οικογε-
νειακού προγραμματισμού.

Oι Γιατροί του Κόσμου υλοποίησαν το πρόγραμμα «Capacity 
building to raise awareness on sexual and reproductive health 
(SRH)» για την υποστήριξη προσφύγων που διαβιούν σε ανοιχτές 
δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, ασυνόδευτους ανη-
λίκους που φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες 
και επαγγελματίες που ασχολούνται με τις ανάγκες του μετανα-
στευτικού πληθυσμού, μέσα από τη διεξαγωγή ειδικά σχεδιασμέ-
νων σεμιναρίων από ειδικούς επαγγελματίες στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία (π.χ. σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα, οικογενειακός προγραμματισμός, αντισύλληψη κ.α.). 

Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν –και θα συνεχίσουν το 2020– 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «IENE 8 - Ενδυνάμωση των οικογενει-
ών των μεταναστών και των προσφύγων με δεξιότητες», το οποίο 
στοχεύει στη δημιουργία ενός on-line προγράμματος εκπαίδευ-
σης, συμπεριλαμβανομένου και ενός εκπαιδευτικού εργαλείου/
οδηγού για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους 
εθελοντές, ώστε να μπορέσουν να παράσχουν υποστήριξη, γνώ-
σεις και δεξιότητες σχετικά με τις ανάγκες φροντίδας των παι-
διών, οικογενειών σε δύσκολες συνθήκες. Το πρόγραμμα σπου-
δών και τα εργαλεία μάθησης αποτελούν μία καλή πρακτική για 
την αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών και της παιδαγωγι-
κής μεθόδου στην κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της 
υγείας και των εθελοντών στα ζωτικά θέματα της μετανάστευσης, 
της ένταξης, της υγιούς κοινότητας, της ψυχολογικής στήριξης 
των οικογενειών των μεταναστών και των προσφύγων με παιδιά.

Μητέρα & Παιδί

Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία
Υγεια του Παιδιού
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Συνεχίζοντας την απόκριση στις ανάγκες που προέκυψαν από 
τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018 στην Ανατολική Αττική, 
οι Γιατροί του Κόσμου συνέχισαν το 2019 την παροχή ιατρικών 
και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών  στον πληγέντα πληθυσμό με 
την λειτουργία ενός κέντρου ολοκληρωμένων υποστηρικτι-
κών υπηρεσιών στη Ραφήνα στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Αλυσίδα Ελπίδας». Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή ποι-
οτικής και δωρεάν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους πυρο-
παθείς, από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης και 24ης 
Ιουλίου 2018.

Οι ΓτΚ λειτουργούν πάντα βάσει ολοκληρωμένης εκτίμησης 
των πραγματικών αναγκών του ωφελούμενου πληθυσμού, 
προάγοντας την ψυχική υγεία στην κοινότητα. Σεβόμενοι τη 
δια φορετικότητα του κάθε εξυπηρετούμενου, εξετάζοντας 
εξατομικευμένα τις ανάγκες κάθε περίπτωσης και λαμβάνοντας 
υπόψη τη μακροχρόνια επίδραση της τραυματικής εμπειρίας 
των κατοίκων της περιοχής, οι ΓτΚ  εστιάζουν σε μία ολοκλη-
ρωμένη και ολιστική παρέμβαση για την αποκατάσταση του 
πληθυσμού με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

•  Ψυχολογική υποστήριξη και αποκατάσταση

•  Κοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική

•  Οργάνωση και λειτουργία θεραπευτικών – ψυχοεκπαιδευ-
τικών ομάδων

•  Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα πρό-
ληψης – αγωγής υγείας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς 
(σχολική κοινότητα, κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.)

Επείγουσες Αποστολές

Πυρόπληκτος Πληθυσμός

0
%

10
0

%

35,7%
Άνδρες 

64,3%
Γυναίκες 

38%
Ανήλικοι 

62%
Ενήλικες 

4.541
Παρεμβάσεις

143
Ιατρικές παρεμβάσεις

423
Συνολικός αριθμός 
ωφελούμενων

4.407
Ψυχοκοινωνικές 
παρεμβάσεις



3736

Στις 26 Νοεμβρίου 2019, η βορειοδυτική Αλβανία επλήγη από 
ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,4 Ρίχτερ. Ο σεισμός προκάλεσε με-
γάλη αναστάτωση στην καθημερινότητα της χώρας και εκτε-
ταμένες καταστροφές σε κτηριακές υποδομές στο Δυρράχιο 
και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τα Τίρανα. Ο Πρω-
θυπουργός της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 
1.465 κτίρια στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα, και περίπου 900 
στο κοντινό Δυρράχιο υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνολικά, 
υπήρξαν 51 νεκροί και περίπου 2.000 τραυματίες. Περίπου 
5.000 άνθρωποι παρέμειναν άστεγοι, 2.500 άνθρωποι εκτο-
πίστηκαν και εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν σε αυτοσχέδιους 
καταυλισμούς και αυτοκίνητα ή μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία 
στα Τίρανα. Σε μια χώρα που έχει το χαμηλότερο ακαθάρι-
στο εγχώριο κατά κεφαλήν εισόδημα, σύμφωνα με το ΔΝΤ, 
οι απώλειες αυτές απείλησαν να αφήσουν τους επιζώντες σε 
απελπιστική κατάσταση. 

Οι ΓτΚ Ελλάδας ανταποκρίθηκαν στην κρίση οργανώνοντας 
και υλοποιώντας επείγουσα ανθρωπιστική αποστολή στην 
περιοχή. Μια ομάδα αποτελούμενη από ιατρικό και διοικητικό 
προσωπικό, το οποίο μετέφερε ένα πρώτο φορτίο φαρμάκων 
και αναλωσίμων, μετέβη στην Αλβανία αξιολογώντας την κα-
τάσταση και προσφέροντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονο-
μικής περίθαλψης σε όσους είχαν ανάγκη. Ένα φορτίο σκηνών 
δωρήθηκε επίσης στους πληγέντες δήμους σε συνεργασία με 
την Vodaphone Albania.

Επείγουσες Αποστολές

Αποστολή Αλβανία
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Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναι-
κών Ρομά Δενδροποτάμου συνεργάστηκαν στο πρόγραμμα 
ενδυνάμωσης της κοινότητας Ρομά στην περιοχή. Στην αρχή 
της υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση 
των αναγκών της κοινότητας του καταυλισμού και διεξήχθη 
έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες και οι προ-
τεραιότητες των κατοίκων.

Βασικός στόχος του προγράμματος –που συνεχίζει το 2020– 
είναι η ενδυνάμωση της κοινότητας Ρομά μέσω της πληρο-
φόρησης του πληθυσμού για τα δικαιώματά του, καθώς και 
για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος δημόσιας υγείας. 
Επιπρόσθετα, η κοινότητα ενισχύεται μέσω της διεξαγωγής 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για θέματα πρόσβασης στο εθνικό 
σύστημα υγείας, για ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγω-
γικής υγείας καθώς και για ζητήματα ενδυνάμωσης και κοινω-
νικής συνοχής.

Ενδυναμώνοντας  
την κοινότητα ΡΟΜΑ  
στη Θεσσαλονίκη

3
Συμμετοχές σε εθνικές πλατφόρμες και συναντήσεις
•  Συμμετοχή σε συναντήσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης  

(Ρομά & Travellers Team - Open Society Foundation)

•  Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας  
Τσιγγάνων (ΕΛΛΑΝ - ΠΑΣΣΕ)

•  Roma Political Schools - ROMED

100
Οικογένειες  
με συμμετοχές  
σε έρευνα πεδίου 6

Εργαστήρια 
υγείας
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Μετακινούμενοι 
πληθυσμοί



Τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης υποδοχής στην 
Ευρώπη το 2015, οι Γιατροί του Κόσμου στάθηκαν και το 2019 
στο πλευρό των προσφυγικών πληθυσμών που παραμένουν 
εγκλωβισμένοι στην Ελληνική Επικράτεια παρέχοντας ιατρική 
και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε χιλιάδες ανθρώπους καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Τα κλιμάκια των ΓτΚ επιδίωξαν την πρό-
σβαση στην υγεία των ευάλωτων αυτών πληθυσμών και κοι-
νωνικών ομάδων έχοντας καθημερινή παρουσία στη Λέσβο, 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε δομές φιλοξενίας 
προσφύγων και μεταναστών στις τέσσερις γεωγραφικές περι-
οχές της ενδοχώρας.

Επιπρόσθετα, oι Γιατροί του Κόσμου συνεργάστηκαν με το 
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου – ΚΕΣΔ και τη 
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων στο πρόγραμμα “Empower_Ref” για τη χαρτογράφη-
ση αναγκών και την κατανόηση των ποιοτικών χαρακτηρι-
στικών της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στον προσφυγικό 
πληθυσμό στην Ελλάδα, αλλά και την ενίσχυση των ικανο-
τήτων των επαγγελματιών και εργαζόμενων στις δομές φι-
λοξενίας ώστε να αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν, να αντιμε-
τωπίζουν και να προλαμβάνουν τη σεξουαλική και έμφυλη 
βία. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 32 ποιοτικές συνεντεύξεις 
σε όλη την Ελλάδα με επαγγελματίες πρώτης γραμμής και 
δημοσιεύθηκε η σχετική έκθεση με τα ευρήματα της έρευνας, 
βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν τα εκπαιδευτικά σε-
μινάρια το 2020. 
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Εθελοντισμός
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Ο εθελοντισμός αποτελεί το βασικό θεμέλιο των Γιατρών του 
Κόσμου. Από την αρχή της ίδρυσής μας μέχρι και σήμερα έχου-
με δημιουργήσει ένα καταρτισμένο δίκτυο εθελοντών που μέσα 
από τη θέλησή του για προσφορά, καλύπτει ένα μεγάλο εύρος 
αναγκών και συνδράμει ενεργά στην ενίσχυση της δυναμικής 
της Οργάνωσης.

Το ανθρώπινο δυναμικό των εθελοντών μας δεν αποτελείται 
μόνο από επαγγελματίες υγείας. Κάθε πολίτης και κάθε επαγ-
γελματίας μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της ολιστικής μας 
προσέγγισης στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αποτελώ-
ντας έτσι αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας που κατα-
βάλλουμε για τη διασφάλιση του δικαιώματος της πρόσβασης 
στην υγεία για όλους και χωρίς περιορισμούς. 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τη χρονιά που πέρασε, εκατοντάδες 
εθελοντές πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους καθημερινά, συνει-
σφέροντας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο στην ανακούφιση των 
συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη.
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Δίκτυα και συνεργασίες 
Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετέχουμε σε Εθνικά και Διεθνή 
Δίκτυα και Ενώσεις που μέσω της συνεργασίας και του κοινού 
οράματος επιτυγχάνεται η συσπείρωση και η ενδυνάμωση 
των φωνών μας, ενώ ταυτόχρονα η ανταλλαγή εμπειριών και 
τεχνογνωσίας καθιστά αποτελεσ ματικότερη την προώθηση 
των κοινών μας στόχων και αξιών, για μία κοινωνία πιο δίκαιη 
και πιο ανθρώπινη. 

•  Διεθνές Δίκτυο των Γιατρών του Κόσμου

•  Voluntary Organizations in Cooperation  
in Emergencies – VOICE

•  European Federation of National Organizations  
Working with the Homeless – FEANTSA

•  Fundamental Rights Platform (FRP) of the EU Agency  
for Fundamental Rights (FRA)

•  Εθνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία

•  Άτυπη Ομάδα Εργασίας για την Ψυχική Υγεία και την 
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Προσφύγων στην Ελλάδα

•  Advocacy Working Group

•  Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών  
και Προσφύγων (ACCMR)

•  Εθνική Πλατφόρμα για τα Ναρκωτικά

•  Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Υπεύθυνη Έρευνα  
και Ανάπτυξη και Προσβάσιμα Φάρμακα

•  Άτυπη Συμμαχία για το Κλίμα

•  Ομάδα Εργασίας για το Νομοθετικό Πλαίσιο  
περί Εθελοντισμού

•  Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας

Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

Οι Γιατροί του Κόσμου πιστεύουμε στον καθολικό μετασχη-
ματισμό των αντιλήψεων της κοινωνίας ως τη βασική προϋ-
πόθεση για τη διασφάλιση ισότιμης και ελεύθερης πρόσβα-
σης στην υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνουμε δράση 
για την προώθηση και διεκδίκηση των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου. 

Για ακόμα μία χρονιά υψώσαμε τη φωνή μας μέσα από μία 
σειρά δράσεων με κοινωνικό πρόσημο δρώντας αποφασιστι-
κά ενάντια στην παρεμπόδιση της πρόσβασης στην υγεία και 
την καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα 
από τις κοινωνικές μας παρεμβάσεις απαιτήσαμε καθολικές 
λύσεις και στέρεες βάσεις που στοχεύουν στη διαφύλαξη της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και στη μακροπρόθεσμη 
βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας.



5554

σφυγες Rohingya) και στις συνεχιζόμενες προσφυγικές 
ροές ανά την υφήλιο. Τα ζητήματα της έμφυλης βίας και 
της περιβαλλοντικής κρίσης συμφωνήθηκαν ομόφωνα ως 
προτεραιότητες για το μέλλον και τέθηκαν στην κορυφή της 
ατζέντας του δικτύου. 

Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο 
Ανθρωπισμού που έλαβε χώρα στο Βερολίνο τον Οκτώβριο 
του 2019. Αυτή τη χρονιά, το Συνέδριο είχε κεντρικό θέμα την 
κλιματική αλλαγή και τη σχέση της με τη δημιουργία και την 
ενίσχυση ανθρωπιστικών κρίσεων. Η υπεύθυνη προάσπισης 
και συνηγορίας των ΓτΚ Ελλάδος συντόνισε ένα, εκ των θε-
ματικών πάνελ του Συνεδρίου, το οποίο εστίασε στο θέμα της 
κλιματικής δικαιοσύνης και στους συνδέσμους ανάμεσα στην 
κλιματική και την ανθρωπιστική δράση.

Με πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, το Διε-
θνές Δίκτυο όλων των Αντιπροσωπειών της Οργάνωσης συ-
νυπέγραψε έγγραφο με θέμα «Το όραμα για την Ευρώπη» / 
“The Vision for Europe”, το οποίο κυκλοφόρησε σε διεθνές 
επίπεδο και συνυπογράφηκε συνολικά από 47 Οργανώσεις. 
Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από την πλατφόρμα Coalition 
PLUS Platform Europe με απώτερο στόχο να επιφέρει προ-
οδευτικές αλλαγές στις Ευρωπαϊκές πολιτικές αναφορικά με 
τον HIV, την ηπατίτιδα, τη φυματίωση και άλλες παγκόσμιες 
επιδημίες επηρεάζοντας τα πολιτικά κόμματα και τους υπο-
ψήφιους ευρωβουλευτές. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 
ανέλαβαν επίσης, τη μετάφραση και δημοσίευση του εγγρά-
φου στα ελληνικά. 

Με πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, το Δι-
εθνές Δίκτυο όλων των Αντιπροσωπειών της Οργάνωσης 

συνυπέγραψε έκκληση για την τοποθέτηση ευρωπαίου επι-
τρόπου υγείας για την περίοδο 2019-2024 και προκειμένου 
να υπάρξει στρατηγική ηγεσία η οποία θα τοποθετήσει τους 
ανθρώπους και τα θέματα υγείας τους στο επίκεντρο της ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής.

Με πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, το Δι-
εθνές Δίκτυο όλων των Αντιπροσωπειών της Οργάνωσης 
συνυπέγραψε επιστολή προς τους επιτρόπους της ΕΕ κ.κ. 
Σχοινά και Johansson, προκειμένου να συνηγορήσει για τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ευρωπαϊκή δια-
βούλευση για τη μετανάστευση.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, σε συνεργασία με το Διε-
θνές Δίκτυο της Οργάνωσης συνέχισαν τις προσπάθειές 
τους για την πρόσβαση σε φάρμακα για όλους. Αντιστα-
θήκαμε στην απόκτηση των αδειών ευρεσιτεχνίας και του 
μονοπωλίου των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών που 
ανεβάζουν το κόστος των φαρμάκων και των θεραπειών δυ-
σανάλογα. Καταφέραμε να επηρεάσουμε θετικά τη δικαιο-
σύνη στην περίπτωση του Kymriah / CAR-T Cell therapy 
(με κόστος 320.000€/ασθενή), καθώς στις 16.12.2019 οι 
εταιρίες Novartis U Penn ανακάλεσαν την διεκδίκηση της 
πατέντας. 

Προσφυγικό
Παρά το περιορισμένο φως της ημέρας, τις βροχές και τις 
καταιγίδες του χειμώνα, οι ροές των αιτούντων άσυλο που 
φτάνουν στις ελληνικές ακτές δεν δείχνουν κανένα σημάδι 
ύφεσης. Το Σεπτέμβριο μόνο, έφθασαν στη χώρα μας συνο-
λικά 10.551 νεοεισερχόμενοι, το υψηλότερο νούμερο σε ένα 
μόνο μήνα, μετά από την κοινή δήλωση ΕΕ Τουρκίας.

Παρεμβάσεις
Οι ολοένα και περισσότερο κλιμακούμενες συγκρούσεις 
ανά τον κόσμο τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει την αν-
θρωπότητα μπροστά σε μία γενικευμένη και ιστορική για 
την εποχή μας παγκόσμια κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Χιλιάδες νεκροί, τυφλά χτυπήματα σε νοσοκομεία και πα-
νεπιστήμια, εκατομμύρια εκτοπισμένοι, εξόριστοι και απο-
κλεισμένοι, υποσιτισμός, φτώχεια και υγειονομική κρίση 
είναι ο μερικός απολογισμός μίας ατελείωτης τραγωδίας 
ενός κόσμου που παραπαίει και το αποτέλεσμα μίας τυφλής 
και ισοπεδωτικής βίας. Συρία, Υεμένη, Γάζα, Αφγανιστάν, 
Μάλι, Κεντρική Αφρική, Λιβύη είναι κάποιες από τις περι-
οχές που τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται διαρ-
κώς, τη στιγμή που το Διεθνές Δίκαιο καταστρατηγείται και 
κανένα ψήφισμα δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν ασπίδα 
μπροστά σε αυτήν την πρωτοφανή καταστροφή. Για τους 
Γιατρούς τους Κόσμου η υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη. Το 2019, μέσα από μία 
σειρά παρεμβάσεων και καλεσμάτων –υπό το βλέμμα της 
διεθνούς κοινότητας– οι Γιατροί του Κόσμου συνέχισαν τον 
αγώνα τους απαιτώντας πολιτικές λύσεις, ώστε να δοθεί 
ένα τέλος στη συνεχιζόμενη βία που πλήττει την ανθρω-
πότητα και να μπορέσουν οι λαοί ανά τον κόσμο να ζήσουν 
ειρηνικά και με αξιοπρέπεια. 

Διεθνή
Σε διεθνές επίπεδο και σε συνεργασία με το παγκόσμιο δί-
κτυο των Γιατρών του Κόσμου, το 2019, οι Γιατροί του Κό-
σμου Ελλάδας κατήγγειλαν τις συνεχιζόμενες κρίσεις σε 
Συρία και Υεμένη, επικεντρώνοντας επίσης, το λόγο και το 
βλέμμα τους στους πληθυσμούς σε κίνηση (όπως οι πρό-



5756

(Π.A.Α.Y.Π.A.) που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Οι ΓτΚ κατά τη 
διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 εντόπισαν 
κρίσιμα κενά στην υγειονομική περίθαλψη των νέων αιτού-
ντων άσυλο με συν-νοσηρότητα και χρόνιες παθήσεις. Αξίζει 
να αναφερθεί ότι, οι αιτούντες άσυλο που είναι θετικοί στον 
HIV καθώς και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρίες και σοβαρές 
καταστάσεις ψυχικής υγείας δεν μπορούν να έχουν πρόσβα-
ση σε θεραπεία χωρίς ΑΜΚΑ. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις 
στην Ομάδα Εργασίας Υγείας που οργανώνεται από ΕΚΕΠΥ 
έδωσαν την 20η Ιανουαρίου 2020 ως ημερομηνία της εφαρ-
μογής Π.A.A.Y.Π.A. ενώ όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών και οι κοινότητες προσφύγων ανησυ-
χούν ιδιαίτερα για τη συνεχιζόμενη κατάσταση του περιορι-
σμού του δικαιώματος στην υγεία των αιτούντων άσυλο και 
των μεταναστών χωρίς χαρτιά. 

Οι Γιατροί του Κόσμου προσκλήθηκαν από την Βουλή των 
Ελλήνων να εκφράσουν την γνώμη τους σε σχετική κλειστή 
διαβούλευση, ενώ η Οργάνωση εξέδωσε και απέστειλε σχε-
τικό υπόμνημα στα μέλη του Κοινοβουλίου και στη συνέχεια 
δημοσίευσε και ανάλογο δελτίο Τύπου.

Ψυχική Υγεία
Το θέμα της ψυχικής υγείας αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες 
προτεραιότητες της Οργάνωσης τη χρονιά που πέρασε. 

Η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο την απουσία κάποιας ψυ-
χικής διαταραχής αλλά περιγράφει μια κατάσταση συναι-
σθηματικής ευεξίας, όπου κάθε άτομο αντιμετωπίζει με 
επιτυχία τα προβλήματα της ζωής και μπορεί να εργαστεί 

παραγωγικά, συμμετέχοντας ενεργά στο κοινωνικό του πε-
ριβάλλον. Μέσω της χρήσης του όρου «ευεξία», οι ΓτΚ επι-
θυμούν να τονίσουν την ολιστική διάσταση της υγείας και 
τη διαδικασία για την επίτευξη αυτής. Η ευεξία έχει σωματι-
κή, διανοητική, συναισθηματική, κοινωνική και πνευματική 
διάσταση. Η κακή ψυχική υγεία συνδέεται με την ταχεία 
κοινωνική αλλαγή, τις αγχώδεις συνθήκες εργασίας, τις 
διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προ-
σανατολισμού, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον ανθυγιεινό 
τρόπο ζωής, την κακή σωματική υγεία και τις παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η δράση των ΓτΚ έχει ως στόχο την προώθηση της ψυχικής 
υγείας και της ευεξίας συνανθρώπων μας που αντιμετωπί-
ζουν πολλαπλές ευαλωτότητες, όσον αφορά στην υγεία και 
την κοινωνική τους διαβίωση (μετανάστες, πρόσφυγες, ανα-
σφάλιστοι ημεδαποί που ζουν στην ανέχεια, Ρομά κλπ) παρέ-
χοντάς τους πρόσβαση σε ψυχική και κοινωνική υποστήριξη 
και εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βα-
σικά ανθρώπινα δικαιώματά τους. 

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της παροχής των ανα-
γκαίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υπο-
στήριξης, την ενδυνάμωση των δημόσιων λειτουργών στον 
τομέα της ψυχικής υγείας και τη συλλογή δεδομένων, καθώς 
και τη συλλογή μαρτυριών μέσω των οποίων αναδεικνύονται 
οι αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, οι προσπάθειές μας στοχεύουν στην ενίσχυση 
της συνεργασίας με τις Δημόσιες Δομές Ψυχικής Υγείας.

Η άνοδος των αφίξεων έχει δημιουργήσει πίεση στη νέα 
κυβέρνηση η οποία δεσμεύτηκε να λάβει μια πολύ σκλη-
ρότερη στάση για τη μετανάστευση από τους προκατόχους 
της. Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιούλιο, ο 
Έλληνας πρωθυπουργός έχει απευθύνει έκκληση στην ΕΕ 
να επιδείξει περισσότερη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα 
και άλλα κράτη της πρώτης γραμμής που αγωνίζονται να 
αντιμετωπίσουν όλο και περισσότερους πρόσφυγες και με-
τανάστες.

Τον Δεκέμβριο του 2019 περισσότεροι από 40.000 άνθρω-
ποι –ένας αριθμός ρεκόρ– παρέμεναν παγιδευμένοι στα νη-
σιά. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι απεχθείς, γεγονός το οποίο 
έχει αναπόφευκτα δημιουργήσει εντάσεις και ατυχήματα. 
Τον Σεπτέμβριο του 2019, οι Γιατροί του Κόσμου «σήμαναν 
συναγερμό» σε σχέση με τις νέες συνθήκες κυρίως στα νη-
σιά, εκδίδοντας σχετικό δελτίο Τύπου και συνυπογράφοντας 
σχετικές εκκλήσεις και ανοιχτές επιστολές, σε συνεργασία με 
την Ομάδα Εργασίας για την Συνηγορία και την Προάσπιση 
δικαιωμάτων (AWG). 

Τον Οκτώβριο του 2019, η οδηγία του υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόσβαση των 
αιτούντων άσυλο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) τέθηκε 
σε εφαρμογή, αποκλείοντας πρακτικά τους αιτούντες άσυ-
λο από την απόκτηση ΑΜΚΑ. Η οδηγία ακολουθήθηκε από 
το εθνικό δίκαιο για τη διεθνή προστασία (L. 4636/2019) η 
οποία προβλέπει μια εντελώς νέα διαδικασία για την πρόσβα-
ση στην υγεία μέσω ενός μηχανισμού από την υπηρεσία ασύ-
λου με την παροχή ενός προσωρινού αριθμού για την ασφά-
λιση και την υγειονομική περίθαλψη των αιτούντων άσυλο 
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υγειονομικής περίθαλψης και της ψυχικής υγείας, της δι-
οίκησης υγειονομικών μονάδων, δομών κλπ. Έλληνες και 
διεθνείς φοιτητές αλλά και μέλη/εκπρόσωποι των προσφυ-
γικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα γέμι-
σαν την αίθουσα «Άλκης Αργυριάδης» του Πανεπιστημίου 
Αθηνών από νωρίς το πρωί, προκειμένου να συμμετέχουν 
στο Συνέδριο.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε η πρόεδρος των ΓτΚ, δρ. 
Χαρά Τζιουβάρα καλωσορίζοντας καλεσμένους και ομιλη-
τές. Εκ μέρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
τονίστηκε το γεγονός ότι οι μετακινούμενοι πληθυσμοί –
πρόσφυγες και μετανάστες– δεν είναι φορείς μικροβίων 
και ασθενειών, αντίθετα είναι οι κακές συνθήκες του τα-
ξιδιού και της διαβίωσης σε προσφυγικούς καταυλισμούς, 
η στέρηση των βασικών δικαιωμάτων και της πρόσβασης 
σε υπηρεσίες στις χώρες υποδοχής που τελικά δημιουργεί 
προβλήματα φυσικής και ψυχικής υγείας σε αυτούς τους 
ανθρώπους.

Συναντήσεις με βουλευτές
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους αναφορικά με την ψυ-
χική υγεία, οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποίησαν σειρά 
επαφών με μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πιο συγκε-
κριμένα, οι εκπρόσωποι της Οργάνωσης συναντήθηκαν και 
ενημέρωσαν βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, του ΜΕΡΑ25, του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ σχετικά με την ψυχική 
υγεία και την ευημερία των πιο ευάλωτων συνανθρώπων 
μας, την ανάγκη δημιουργίας μιας κοινοτικής βάσης φρο-
ντίδας για τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχολογική πίεση 

και τη γενικότερη ανάγκη εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και 
σύγχρονων πρακτικών στον τομέα των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας. Οι εκπρόσωποι της Οργάνωσης ενημέρωσαν 
επίσης την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 
ζητώντας παράλληλα τη διεξαγωγή σχετικής θεματικής 
ημερίδας. 

Κοινότητες Ρομά
Οι κοινότητες των ΡΟΜΑ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν 
ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και 
αποκλεισμού, ενώ παράλληλα στερούνται πληροφόρησης 
αναφορικά με τη λειτουργία του Συστήματος Κοινωνικής 
Πρόνοιας. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι κοντινό σε μια συνεκτι-
κή πολιτική για τους ΡΟΜΑ στην Ελλάδα, ποσώδε μάλ-
λον μια λειτουργική στρατηγική με απτά αποτελέσματα. 
Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και παραβατικότηταςς που 
συνδέονται με την εμβάθυνση της κρίσης και τη συμμετο-
χή των κατοίκων στην αντιμετώπιση παράνομων ουσιών 
και όπλων, αποτελούν σημείο μείζονος ανησυχίας. Κακές 
συνθήκες υγείας και υγιεινής –οι οποίες επιδεινώνονται 
περαιτέρω από τη συλλογή και καύση σκουπιδιών– επη-
ρεάζουν σοβαρά την καθημερινή ζωή των Ρομά. Σε ορι-
σμένες κοινότητες, ασθένειες που συνδέονται με την ηπα-
τίτιδα παραμένουν ένα σημαντικό πρόβλημα. Η πρακτική 
της ενδογαμίας, που κυριαρχεί μεταξύ των ΡΟΜΑ αυξάνει 
την πιθανότητα γενετικών και κληρονομικών ασθενειών. 
Αυτή η κατάσταση αυξάνει την ευπάθεια για τις γυναίκες 
και τα παιδιά και είναι ο κύριος λόγος πίσω από το υψηλό 
επίπεδο της ενδοοικογενειακής βίας και της εγκατάλειψης 
του σχολείου.

Διεθνές Συνέδριο  
για την ψυχική υγεία 
Οι Γιατροί του Κόσμου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγεί-
ας και σε συνεργασία με το Reference Group of the Inter-
Agency Standing Committee (RG IASC) και το MHPSS sub-
working Group στην Ελλάδα, συνδιοργάνωσαν Διεθνές 
Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα, από τις 3 ως τις 6 
Ιουνίου 2019. 

Η παρουσίαση των οδηγιών της IASC, οι διαπολιτισμικές 
προσεγγίσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας και οι απαραί-
τητες μεταρρυθμίσεις και καλές πρακτικές που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών ήταν 
οι κεντρικές ενότητες του Συνεδρίου. Τέλος, ένα στρογγυλό 
τραπέζι αφιερωμένο στην πυρκαγιά στο Μάτι επιχείρησε να 
καλύψει το φάσμα ανάμεσα στην διαχείριση κρίσεων, τα συ-
στήματα πρόληψης και έγκαιρης ειδοποίησης (early warning 
systems) τη συμμετοχή της κοινότητας, τη δράση, τη συνερ-
γασία και το συντονισμό των φορέων σε παρόμοιες κατα-
στάσεις. Καλές πρακτικές από την κοινωνία των πολιτών 
παρουσιάστηκαν επίσης στα πλαίσιο της εκδήλωσης, ενώ 
πραγματοποιήθηκαν επίσης έξι (6) συνολικά θεματικά εργα-
στήρια και δύο (2) ημέρες εκπαίδευσης εκπαιδευτών (ToT) 
αναφορικά με τις οδηγίες της IASC. 

Το Συνέδριο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της κοινωνίας 
των πολιτών αλλά και στελεχών του δημόσιου φορέα που 
ασχολούνται με θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 
διαχείρισης κρίσεων. Μέλη Διεθνών Οργανισμών και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, εργαζόμενοι στον χώρο της 
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«Αφανείς Ηρωίδες». Το έργο αυτό παρουσιάζει 60 πορτρέτα και μαρτυρίες 
γυναικών που υποστηρίχθηκαν από τους Γιατρούς του Κόσμου, σε τέσσερις 
διαφορετικές ηπείρους. 

• Οι Γιατροί του Κόσμου και οι Εκδόσεις Παρισιάνου, σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, παρουσίασαν την αραβόφωνη έκδοση του 
παιδικού βιβλίου «Ένα Σπιτάκι για τη Σάλλυ», της συγγραφέως και εκπαι-
δευτικού, Γιώτας Βάσση. Η παρουσίαση του παραμυθιού έλαβε χώρα την 
Τρίτη 2 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, με στόχο να εξοικει-
ώσει τα παιδιά με θέματα που αφορούν την ένταξη και τα δικαιώματά τους, 
μέσα από αξίες και αρετές όπως η φιλία, η συνύπαρξη, η συνεργασία και ο 
σεβασμός στη διαφορετικότητα.

• Η θεατρική ομάδα των Γιατρών του Κόσμου, αποτελούμενη από εθελο-
ντές του Πολυϊατρείου μας στη Θεσσαλονίκη ανέβασε τη θεατρική παρά-
σταση «Πέρσες – Σύροι», σε σκηνοθεσία του εθελοντή ιατρού μας, Γιώργου 
Μπουντούρη. Η καλλιτεχνική ομάδα επιχείρησε να αναμετρηθεί με τους 
Αισχύλειους Πέρσες και ταυτόχρονα να μας μεταφέρει στο σήμερα και τη 
σκληρή πραγματικότητα του ξεριζωμού, μέσα από την ιστορία των λαών 
αλλά και την προσωπική ιστορία των ανθρώπων ξεχωριστά, έτσι όπως την 
βιώνουμε καθημερινά ανασαίνοντας πλάι τους. Στην Αθήνα η παράσταση 
πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Χώρος στο Γκάζι στις 15 & 16 Ιουνίου, ενώ 
στη Θεσσαλονίκη ανέβηκε στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης στις 28 & 
29 Ιουνίου.

• Οι Γιατροί του Κόσμου έδωσαν το παρόν στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης με μία έκθεση φωτογραφίας από τις αποστολές των Γιατρών του 
Κόσμου σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, που πραγματοποιού-
νται με την υποστήριξη της ΔΕΗ στο πλαίσιο του εταιρικού κοινωνικού της 
προφίλ. Όπως κάθε χρόνο, εθελοντές ιατροί του κόσμου παρείχαν προλη-
πτικό έλεγχο και πρωτοβάθμια κλινική εξέταση συμβουλευτικού χαρακτήρα 

στα τρία ιατρεία, ένα παθολογικό με εξειδίκευση στη νόσο του Alzheimer και 
της Άνοιας, ένα παιδιατρικό με εξειδίκευση στη συμβουλευτική αναφορικά 
με την παιδική ανάπτυξη και τη διατροφή, καθώς και ένα οφθαλμολογικό 
ιατρείο. Το Peace Boat, το Πλοίο της Ειρήνης, έφτασε στον Πειραιά στις 
αρχές Νοεμβρίου του 2019 για να μεταλαμπαδεύσει το βασικό αίτημα των 
επιβαινόντων: έναν κόσμος χωρίς πυρηνικά, πολέμους και βία. Αντιπροσω-
πεία του Πλοίου της Ειρήνης επισκέφτηκε για άλλη μια φορά τα γραφεία 
των Γιατρών του Κόσμου.

• Παιχνίδι ποδοσφαίρου ανθρωπιστικού χαρακτήρα διεξήχθη στις αρχές 
του περασμένου Δεκεμβρίου στο γήπεδο Διασταύρωσης στη Ραφήνα. Η 
ομάδα «Έλληνες Επίλεκτοι» υπό την αιγίδα των Γιατρών του Κόσμου ανα-
μετρήθηκε με την ομάδα παλαίμαχων της «Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 
Ελλάδος». 

• Για άλλη μια χρονιά οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν στον Μαραθώνιο 
τον περασμένο Νοέμβριο, στηρίζοντας τον ξενώνα γυναικών σε ευαλωτότητα. 

• Η Ελληνική Αντιπροσωπεία των Γιατρών του Κόσμου διοργάνωσε το πρώ-
το Gala με ανθρωπιστικό σκοπό, με την υποστήριξη του μεσιτικού γραφείου 
της Πρέσβειρας μας στην Κέρκυρα, Ρούλας Ρουβά και της ομάδας της. 

• Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, οι Γιατροί του Κόσμου έστησαν ένα δέντρο 
από γάλα. Η ολοήμερη γιορτή που έλαβε χώρα στα Προπύλαια λίγες ημέρες 
πριν από τα Χριστούγεννα είχε ως στόχο τη συλλογή γάλακτος για τα παιδιά 
που το στερούνται.

Βραβεία
• Οι Γιατροί του Κόσμου βραβεύθηκαν με το Χρυσό βραβείο Healthcare 
Business Awards 2019 για το έργο του Υπνωτηρίου Αστέγων που λειτουρ-
γεί στο κέντρο της Αθήνας. Το βραβείο αυτό αποτελεί μία σπουδαία ανα-
γνώριση του έργου της Οργάνωσης αναφορικά με τη βελτίωση της υγείας 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
2 Οκτωβρίου στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσαν για 4η συνεχή χρο-
νιά, η Boussias Communications και το Health Daily.

• Για ακόμη μία χρονιά, οι Γιατροί του Κόσμου ξεχώρισαν για το έργο και 
τις δράσεις τους και διακρίθηκαν ως μία από τις κορυφαίες ανθρωπιστικές 
Οργανώσεις στην Ελλάδα λαμβάνοντας το βραβείο “Corporate Superbrand 
2018 - 2019”. Η τελετή απονομής του ομώνυμου θεσμού πραγματοποιήθηκε 
τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Εκπροσώπηση
• Οι Γιατροί του Κόσμου συνδιοργάνωσαν και συμμετείχαν στο 1ο Διεθνές 
Συνέδριο Ανθρωπιστικής Δράσης και Συνεργασίας για την Ανάπτυξη στο 
Πόρτο (17 με 19 Ιουνίου 2019), όπου μίλησαν για τη δράση και το έργο των 
ΓτΚ για τους μετακινούμενους πληθυσμούς στην Ελλάδα.

• Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019, οι συμμετέχοντες του προγράμματος Global 
Business Experiences (GBEs) του London Business School βρέθηκαν στα 
γραφεία των Γιατρών του Κόσμου για μία παρουσίαση του έργου μας πάνω 
στο ζήτημα φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ευά-
λωτων κοινωνικά ομάδων στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Μετά την 
προβολή ντοκιμαντέρ και slideshow ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των φοι-
τητών του LBS και των εκπροσώπων της Οργάνωσης για τις νέες προκλή-
σεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και η Ελλάδα στο θέμα της υπο-
δοχής και της ένταξης προσφύγων και μεταναστών.

• Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο Humanitarian 
Congress που διοργανώνεται στο Βερολίνο το διήμερο 17-18 Οκτωβρίου 
συντονίζοντας το στρογγυλό τραπέζι με θέμα την κλιματική αλλαγή και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

• Στα μέσα Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στα γραφεία του 
HIGGS με τη συμμετοχή της διευθύντριας των Γιατρών του Κόσμου, Ευγε-
νίας Θάνου και του διευθυντή περιεχομένου της diaNEOsis, Θοδωρή Γεωρ-
γακόπουλου. Συζητήθηκαν οι παράμετροι αποτυχίας ενός project και πώς 
η εμπειρία αυτής δύναται να συνεισφέρει στην βελτιστοποίηση των καλών 
πρακτικών μιας ΜΚΟ.

• Οι Γιατροί του Κόσμου εκπροσωπώντας την Ελλάδα και την Κύπρο, πα-
ραβρέθηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο «Women Deliver» που διοργανώθη-
κε το 2019 στο Βανκούβερ του Καναδά, το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο 
για την προάσπιση της ισότητας των φύλων, της πρόσβασης στην υγεία 
και της ευημερίας της γυναίκας. Εκεί ήταν και η πρόεδρος των Γιατρών του 
Κόσμου Ελλάδος, Χαρά Τζιουβάρα, η οποία συνομίλησε με ανθρώπους 
της ελληνικής διασποράς, τους ενημέρωσε για το έργο μας, αλλά και για 
το πώς βιώνουμε καθημερινά μέσα από τις δράσεις μας την κατάσταση 
στην Ελλάδα.

Εκδηλώσεις 

H διασφάλιση της ισότητας των φύλων είναι πάντα μέσα στις προτεραιό-
τητες των Γιατρών του Κόσμου. Στις προτεραιότητές τους είναι επίσης, η 
διαπολιτισμική προσέγγιση και η ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων σε 
ζητήματα προώθησης του σεβασμού στη διαφορετικότητα. 

• Οι Γιατροί του Κόσμου, μεταξύ 4ης και 8ης Μαρτίου 2019 και ενόψει της 
Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας παρουσίασαν πέντε πορτρέτα γυναικών 
από το σπουδαίο έργο φωτογραφίας του καλλιτέχνη Denis Rouvre με τίτλο 



Ακαδημαϊκές 
συνεργασίες



6564

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
• Τμήμα Γεωγραφίας
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  
• Τομέας Υγείας του Παιδιού 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
• Τμήμα Νοσηλευτικής - ΠΜΣ Κοινοτική  

Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας 
• Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 
•   Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Τμήμα Βιολογίας 
• Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
• Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια 

Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια»
Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία 
Hellenic Medical Students’ International Committee
Baylor University (USA)
Arcadia University (USA)
Toronto University (CAN)
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (FR)
Middlesex University (UK)
Conventry University (UK) 
• Faculty of Health and Life Sciences
London Business School (UK)
Würzburg-Schweinfurt University (GER) – Master - 
International Social Work with Refugees and Migrants
Polibienestar Research Institute (SP)
Cyprus University of Technology (CY)

Istanbul University (TU)
Kocaeli University (TU)
Edunet Organisation (RO)
Συνεργασία με Σχολικές 
Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ελληνο-Αμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
American College of Greece – Deree College 
Alba Graduate Business School 
Metropolitan College
Mediterranean College 
St. Lawrence College
St. Catherine‘s British School
American Community Schools of Athens
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία
Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα
Λεόντειος Σχολή 
Λακωνική Σχολή Φραγκή 
Σχολή Μωραΐτη
Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο
Εκπαιδευτήρια Μαυρομάτη
Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Κολέγιο Saint-Paul Δελασάλ 
Εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία
Εκπαιδευτήρια ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ
Αμερικανικό Κολλέγιο ANATOLIA
Ελληνογαλλική Σχολή ΚΑΛΑΜΑΡΙ
Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Leica Academy
ΙΕΚ ΑΚΜΗ
Φροντιστήρια ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

Ακαδημαϊκές συνεργασίες

Δίκτυα και συνεργασίες 
Το κομμάτι της εκπαίδευσης αποτελεί για τους Γιατρούς του 
Κόσμου βασικό άξονα του ρόλου που καλούμαστε να υπηρε-
τήσουμε. Μέσα από συνεργασίες με Ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς αναβαθμίζουμε την 
ποιότητα των υπηρεσιών μας και ενισχύουμε ένα μοντέλο 
δυναμικής προσέγγισης των εξυπηρετουμένων καθώς και τη 
συνεργασία και τις συνέργειες ανάμεσα στην κοινωνία των πο-
λιτών και τον ακαδημαϊκό χώρο. 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
• Ιατρική Σχολή- ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική  

των Καταστροφών 
• Νοσηλευτική Σχολή
Φιλοσοφική Σχολή 
• Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας 
• Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
• Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας 

και Διακυβέρνησης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• MBA in Business Administration
Πανεπιστήμιο Πειραιά 
• Γραφείο Διασύνδεσης
Πάντειον Πανεπιστήμιο
• Τμήμα Κοινωνιολογίας 
• Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
• Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού
• Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής



Δράσεις 
Δημοσιότητας
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Οι σύγχρονες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες μορφές επικοι-
νωνίας αποτελούν για εμάς ένα βασικό εργαλείο, μέσω του 
οποίου μάς δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουμε τα ακανθώ-
δη κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Μέσω της έντονης 
παρουσίας μας σε συνέδρια, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
και Κοινωνικής Δικτύωσης καταφέραμε και το 2019 να προ-
βάλλουμε το έργο μας και να προτάξουμε τη φωνή και τις 
αξίες μας, να καλλιεργήσουμε το πνεύμα της αλληλεγγύης 
και να σταθούμε αρωγοί στην ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ηση της κοινωνίας, υπογραμμίζοντας τη σημαντικότητα της 
κοινωνικής προσφοράς και τα όποια φαινόμενα παραβίασης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Δράσεις  
Δημοσιότητας

15
Διεθνή & Εγχώρια 
Συνέδρια, Σεμινάρια, 
Δράσεις Δημοσιότητας

13
Ιατρική κάλυψη 
Εκδηλώσεων – Συμμετοχή 
σε Αθλητικά Γεγονότα 

3
Βραβεύσεις
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Ενημερωτικές δράσεις  
για προφύλαξη από τον καύσωνα

Συμμετοχή στον 37ο Αυθεντικό 
Μαραθώνιο

Φιλανθρωπικό Gala  
στην Κέρκυρα

Βράβευση στα Healthcare  
Business Awards

Επίσκεψη μελών  
της Peace Boat

Χριστουγεννιάτικο  
Δέντρο από Γάλα

Συμμετοχή στη 84η Διεθνή  
Έκθεση Θεσσαλονίκης

Επίσκεψη του Ύπατου Αρμοστή  
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,  
Filippo Grandi, στη Μυτιλήνη

Χριστουγεννιάτικο Δεντρο  
από γάλα στο Δενδροπόταμο

Συμμετοχή στο 21ο Διεθνές 
Ανθρωπιστικό Συνέδριο του Βερολίνου

Βράβευση στα Βραβεία  
Bravo Sustainability

Αγώνας των Ελλήνων Επίλεκτων και  
της Ομάδας Παλαίμαχων της Ένωσης 
Αστυνομικών υπό την Αιγίδα των ΓτΚ

Δωρεά κινητών  
μονάδων στον ΕΟΔΥ

Ομιλία στο TEDxLAMIA

Θεατρική Παράσταση  
Πέρσες και Σύριοι 

PATENTIX - Δράση ενάντια  
στην κατάχρηση της φαρμακευτικής ευρεσιτεχνίας

Παρουσίαση Βιβλίου
Ένα σπιτάκι για την Σάλυ

Διαβούλευση στη Βουλή για τον νέο 
νόμο περί Διεθνούς Προστασίας

Εκδήλωση χορηγών  
στο Athens Plaza

Πασχαλινά Bazzar

Ομιλία στην Ελληνική  
Πρωτοβουλία Καναδά

Συμμετοχή  
στον Ημιμαραθώνιο αγώνα

Σεμινάριο Sexual and  
reproductive health

Ιατρική Κάλυψη στους Νυχτερινούς 
Αγώνες στο Πεδίο του Άρεως



Οικονομικός 
Απολογισμός
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Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται ο Οικονομικός Απολο-
γισμός των Γιατρών του Κόσμου για το 2019 με οικονομικά 
στοιχεία που αφορούν τις πηγές εσόδων καθώς και την βασι-
κή κατανομή των εξόδων της Οργάνωσης.

Η πλήρης και αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών στοι-
χείων των Γιατρών του Κόσμου από τον ισολογισμό της εξε-
ταζόμενης περιόδου, υπάρχει αναρτημένη στην επίσημη ιστο-
σελίδα της οργάνωσης, www.mdmgreece.gr

Οικονομικός  
Απολογισμός

Έσοδα 2019

Έξοδα 2019

Θεσμικοί πόροι 

41,10%1.316.582,12 € 

Ιδρύματα και Ιδιωτικοί Πόροι

50,8%1.626.385,54 € 

Ιδιώτες

7,7%246.522,89 € 

0%100%

Λοιπά έσοδα

0,40%12.674,61 € 

Δαπάνες  
προγραμμάτων

Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας

13,30%86,70%



Υποστηρικτές
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ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Aegean Airlines
Alpha Bank
Athens Vision Οφθαλμολογικό Κέντρο
Consolidated Contractors Company
Goodyear Dunlop Ελαστικά Ελλάς ΑΒΕΕ
KMS Buildings AE
Mart Hellas S.A.
METRO Cash&Carry
Nokia Solutions and Networks Hellas S.A.
Procter & Gamble
Spick and Span
The White House Holiday Experience
Α & Λ. Ιατρικές Προμήθειες
Βενέτης Ομόνοια
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΗ Α.Ε.
Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε
Ζαγόρι - Χητός ΑΒΕΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
Λάβδας Α.Ε.
ΜΕΓΑ Α.Ε.
Μυτιληναίος Α.Ε.
Όμιλος Attica
Όμιλος Εταιριών Υγείας Βιοϊατρική
Όμιλος ΙΑΣΩ
Όμιλος ΟΤΕ
Οφθαλμολογικό Αθηνών
Σμυρδέξ ΑΕ
Akouson Κέντρα Ακοής Σύνταγμα

Bwin
Carpe Diem Santorini
Chefarma ΕΠΕ
GlaxoSmithKline S.A.
Ivoclar Vivadent - 
Οδοντιατρικά αναλώσιμα
Lamda Olympia Village S.A.
Minetta
Peaceboat
Roula Rouva Real Estate
SteriMed Α.Ε.
Witside
Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

Φράγκος Α.Ε. Maison Marasil

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

MdM France
MdM Germany
MdM USA

Solidarity Now

ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ

Διονύσης Πλέσσας

B+R Anasa Foundation gGmbH

Friendtrip Worldwide, LLC

Jim Chanos μέσω της διοργάνωσης  
Bloomberg - Brackets for a Cause

Sylvia Baumann

Vereinigung der Deutsch-Griechischen 
Gesellschaften

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα

Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας στην Αθήνα - Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
Εξωτερικών Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας

Οι Γιατροί του Κόσμου θέλουν να ευχαριστήσουν 
ιδιαιτέρως τον κύριο Διονύση Πλέσσα για την ιδιω-
τική του πρωτοβουλία στην υποστήριξη της δομής 
φιλοξενίας* ευάλωτων ατό μων.

*Η δωρεά του κτιρίου της δομής φιλοξενίας ευάλωτων ατόμων 
έγινε στη μνήμη της Σοφίας και του Σπύρου Πλέσσα Λεωνίδη

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμος Αθηναίων

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Λέσβου

Δήμος Πειραιά

Δήμος Μαραθώνα - Ν. Μάκρης

Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου

Δήμος Χάλκης

Δήμος Φολεγάνδρου

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής  
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Υπηρεσία Ασύλου

Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Κέντρο Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού 
Δικαίου «Θεμιστοκλή & Δημητρίου Τσάτσου»

Middlesex University UK

Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Άρσις

Ζεύξις

Σύλλογος Γυναικών Ρομά  
Δενδροποτάμου

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Erasmus + / EACEA Agency

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και 
Καταναλωτών (DG Justice)

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO)

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME)

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αττικής 2014-2020

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Κεντρική Μακεδονίας 2014-2020

Σύμπραξη για την Αθήνα - Δήμος Αθηναίων

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους 
Πρόσφυγες

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Chanel Fondation
LDS Charities
MAC AIDS Foundation
Open Society Foundations
Δεσμός
Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά
Ίδρυμα Limmat
Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη
Ίδρυμα Αγγελικούση
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Συν-Ένωσις Εταιρία Κοινωνικής Προσφοράς 
Ελληνικού Εφοπλισμού

Υποστηρικτές

Οι δωρεές –χρηματικές ή σε είδος– από εταιρεί-
ες, ιδρύματα, θεσμούς ή ιδιώτες αποτελούν ένα 
βασικό στοιχείο των Γιατρών του Κόσμου, ως η 
κύρια πηγή πόρων για την υλοποίηση του έρ-
γου μας, αφού μας παρέχουν τα αναγκαία μέσα 
και τις δυνάμεις να συνεχίζουμε με στοχευμένες 
δράσεις απέναντι στην κοινωνία και τον συνάν-
θρωπο. Μέσω των υποστηρικτών μας, μάς επι-
τρέπεται η ενίσχυση της φυσικής μας παρουσίας 
σε κάθε γωνιά της χώρας, δίπλα στους πιο ευ-
άλωτους, δίπλα σε αυτούς που βρίσκονται σε 
ανάγκη. 

Κάθε δωρεά είναι πολύτιμη. Ευχαριστούμε πολύ 
όλους όσοι μας υποστήριξαν και τη χρονιά που 
μας πέρασε. 

Συνεργασίες
Το 2019 οι Γιατροί του Κόσμου συνεργαστήκαμε 
επιτυχώς με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
της Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Υγείας, 
της Διεθνούς Κοινότητας, του Ακαδημαϊκού 
Χώρου και της Κοινωνίας των Πολιτών για την 
υλοποίηση κοινωφελών δράσεων και έργων. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους μας τους εταίρους 
για τη συνεργασία τους.



Χρονολόγιο



Σομαλία

1993

Αζερμπαϊτζαν
Β.Κορέα
Κόσοβο
Βοσνία

1995

Κουρδιστάν
Λίβανος
Αλβανία
Πολυιατρεϊο Αθήνας

1997

Βενεζουέλα
Σερβία

Μαυροβούνιο

1999

Σερβία
Πολυιατρείο  
Θεσσαλονίκης
Ξενώνας Ναυσικά

2001

Ιράκ
Ξενώνας Καλυψώ

2003

Κουρδιστάν
Ιράν

1991

Διαχείριση Κρίσεων 
Πυρόπληκτου πληθυσμού
Κέντρο ημέρας 
μετακινούμενων παιδιών
Υποστήριξη Ανηλίκων

2018

Ίδρυση Γιατρών  
του Κόσμου 
Ελλάδος Αρμενία

Νταρφούρ
Ιράκ

Ιράκ
ΣυρίαΣερβία

Ονδούρα
Δρόμοι Αθήνας

Λίβανος
Ουζμπεκιστάν
Παλαιστίνη
Αλβανία

Αρμενία
Αίγυπτος
Αλβανία

1990 1992 200420022000199819961994

2005

Πολυιατρείο Χανιά
Πολυιατρείο Καβάλα
Κινητή Μονάδα “Ζωή”

Ουγκάντα Τανζανία Υπνωτήριο  
Αστέγων

Κρίση υποδοχής
Τήλος
Λέσβος - Χίος
Ειδομένη

“Emergency Case 
Management Unit”
Δράσεις Ψυχικής Υγείας

Ιατρική φροντίδα  
σε απομακρυσμένες 
περιοχές

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Προσφυγική κρίση
“Μητέρα και Παιδί”
Ξενώνας “Ελαία”
Πολυϊατρείο Πειραιά
Φολέγανδρος

2016

Διαχείριση Κρίσεων
Σεισμόπληκτου  
πληθυσμόυ Κεφαλονιά

2014

Πολυιατρεϊο Πάτρας
Χίος

2012

Αϊτή
Κέντρο προσωρινής 
Διαμονής αιτούντων άσυλο 
Σπερχειάδα
Πολυιατρεϊο Πέραμα
Λέσβος

2010

Ξενώνας Αιτούντων 
άσυλο

2008

Μονάδα Ίρις
Αλγερία
Σρι Λάνκα

2006

Αλγερία
Ινδονησία
Τζιμπουτί
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Ηλεκτρονικά μέσω κάρτας και Paypal
Μπορείτε  να κάνετε την δωρεά σας ηλεκτρονικά  
μέσω της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας  
ή του λογαριασμού σας PayPal ή και από  
το website των Γιατρών του Κόσμου (mdmgreece.gr) 

Τηλεφωνικά
Κάλεσε από σταθερό ή κινητό στο 19830.
*(Χρέωση ανά κλήση: από σταθερό 2,60€ με ΦΠΑ και τέλος σταθερής  

τηλεφωνίας, από κινητό 2,48€ με ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών  

κινητής 12%,15%,18% ή 20% βάσει λογαριασμού. Οι χρεώσεις  

είναι επιπλέον του μηνιαίου παγίου ή πακέτων χρόνου ομιλίας).

Στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου
Μπορείτε να ενισχύσετε το έργο των Γιατρών του Κόσμου  
κάνοντας μια χρηματική δωρεά με την επίσκεψη σας  
στα γραφεία μας:
Αθήνα – Κεντρικά Γραφεία – Σαπφούς 12,  
ΤΚ 105 53, Τηλ: 210 32 13 150
Θεσσαλονίκη – Πτολεμαίων 29Α, εντός της στοάς,  
ΤΚ 546 70, Τηλ: 2310 56 66 41
Καβάλα – Καράνου 13, ΤΚ 65 302, Τηλ: 2510 227 224

Κατάθεση μέσω Τράπεζας ή Web-Banking  
σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αρ. Λογ/σμού: 141/29611217
IBAN: GR27 0110 1410 0000 1412 9611 217 / SWIFT: ETHNGRAA

ALPHA BANK
Αρ. Λογ/σμού: 199-00-2002-002401
IBAN: GR06 0140 1990 1990 0200 2002 401 / SWIFT: CRBAGRAAXXX

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογ/σμού: 5018-005706-640
IBAN: GR03 0172 0180 0050 1800 5706 640 / SWIFT: PIRBGRAA

EUROBANK
Αρ. Λογ/σμού: 0026/0003/01/0100789826
IBAN: GR92 0260 0030 0000 1010 0789 826 / SWIFT: EFGPGRAA
Μετά την κατάθεσή σας, παρακαλούμε καλέστε μας  
στο 210 32 13 150 ώστε να σας αποσταλεί η απόδειξη δωρεάς.

Ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι πολύτιμη για τη Δράση μας.  

Σας ευχαριστούμε!

Πώς μπορείτε να ενισχύσετε οικονομικά  
τη δράση των Γιατρών του Κόσμου – Ελλάδας
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Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 
mdmgreece.gr


