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“It is much more important to know what sort of a patient has a 

disease, than what sort of disease a patient has….”  

                                                                            William Osler 1849-1919 

 

 

 

 

 

“ Adding wings to caterpillars does not create butterflies.  
It creates awkward and dysfunctional caterpillars.  

Butterflies are created through transformation…” 
                                                                               

                                                                              Stephanie Pace Marshall 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Σε όσους αφιέρωσαν τη ζωή τους στη μάχη για τη ζωή 
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Περίληψη 

Εισαγωγή: Τα 35-40 εκατομμύρια μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν 

σημαντικά προβλήματα ένταξης στις χώρες υποδοχής. Οι επικοινωνιακοί φραγμοί είναι βασικό 

στοιχείο που διαμορφώνει τη σχέση των μεταναστών με τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). Τα προβλήματα που αντιμετωπιζούν οι μετανάστες στον τομέα 

υγείας αντικατροπτίζονται και απειλούν τη δημόσια υγεία.  

Σκοπός της μελέτης: Να προσδιοριστούν αρχές μέριμνας για τη γεφύρωση επικοινωνιακών 

φραγμών μεταξύ μεταναστών και παρόχων φροντίδας υγείας και να αναδειχθούν καλές 

πρακτικές στο τομέα αυτό. Ευρύτερος στόχος - στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

RESTORE- είναι η ισότιμη παροχή φροντίδας υγείας στους μετανάστες με αυτή του εγχώριου 

πληθυσμού μέσω: (i) ευαισθητοποίησης των παρόχων και αλλαγής των στάσεων τους με τη 

χρήση αντίστοιχων κοινωνιολογικών προσεγγίσεων και τεχνικών, (ii) χρήσης από αυτούς 

εργαλείων άρσης των επικοινωνιακών φραγμών, (iii) ανάπτυξης καλών πρακτικών άρσης των 

φραγμών και φροντίδας των μεταναστών στη ΠΦΥ (iv) κατάθεση προτάσεων για τη χάραξη 

πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμέρους στόχοι της μελέτης εκτός από την 

ανάδειξη του προβλήματος στην Ελληνική πραγματικότητα αποτελούν (i) η καταγραφή της 

υπάρχουσας πρακτικής στο κέντρο των Αθηνών καθώς και διαμέσου της επικοινωνίας με τους 

φορείς (ii) η διερεύνηση πιθανών προτάσεων  από την εμπειρία  επαγγελματιών που έρχονται 

σε επαφή με τους μετανάστες ή τους συνδέσμους αυτών των ιδίων. (iii) o προσδιορισμός 

οδηγιών και  πρωτοβουλιών κατάρτισης που χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους σε 

υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας αναφορικά με   επικοινωνιακούς και πολιτισμικούς 

φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις υπάρχουσες δομές Π.Φ.Υ. της Αθήνας. (iv) Η 

αποτύπωση της εθνικότητας των μεταναστών και το να προσδιοριστεί αν η Ελλάδα είναι 

τελικός προορισμός ή ενδιάμεσος σταθμός προς κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. (v) Η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων και η προσπάθεια ερμηνείας πιθανών διαφορών από την 

αστική περιοχή της Αθήνας με αυτά της αγροτικής  περιοχής της Κρήτης.  

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση στην πόλη της Αθήνας ακολουθώντας τις 

ίδιες αρχές που εφαρμόστηκαν στο πρόγραμμα RESTORE. Διεξήχθη επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου με κεντρικά Ελληνικά πρακτορεία, οργανισμούς και 

πρόσωπα που ίσως έχουν αναπτύξει, χρησιμοποιήσει ή γνωρίζουν οδηγούς και πρωτοβουλίες 

κατάρτισης που σχεδιάστηκαν να διευκολύνουν τη επικοινωνία των μεταναστών με κέντρα 

ΠΦΥ στην περιοχή της Αθήνας. Δειγματοληψία τύπου «χιονοστιβάδας» έγινε για τη 

συγκέντρωση των πληροφοριών. Αντίστοιχη μελέτη διεξήχθη στην περιοχή της Κρήτης. 

 Αποτελέσματα: 303 οργανισμοί, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αθήνας 

αναλύθηκαν βάση διαδικασιών που εφαρμόστηκαν και από το RESTORE. Αντίστοιχη ανάλυση 

έγινε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από 43 οργανισμούς με δράση στην περιοχή της Κρήτης. 

Βρέθηκε ότι το πιο  κοινό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την άμβλυνση επικοινωνιακών 
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φραγμών είναι οι ομοεθνείς μεταφραστές και οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές. Σε επίπεδο 

πρωτοβουλιών τα μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας είναι το σύνηθες εργαλείο. 

 Μεταφρασμένες διεθνείς οδηγίες χρησιμοποιούνται και παρέχονται σε κάποιες περιπτώσεις. 

Βρέθηκε ακόμα ότι η Αθήνα είναι σταυροδρόμι και ενδιάμεσος σταθμός μεταναστών καθώς 

πολλές διαφορετικές εθνικότητες εντοπίστηκαν, ενώ η Κρήτη τις περισσότερες φορές αποτελεί 

τελικό προορισμό.      

Συμπεράσματα: Οι Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές αποτελούν το πιο αποδοτικό εργαλείο για 

την άρση των επικοινωνιακών φραγμών που χρησιμοποιείται  από οργανισμούς που παρέχουν 

υπηρεσίες υγείας σε μετανάστες. Παρά το ότι παρόμοιας εθνικότητας μετανάστες βρέθηκαν 

στην Αθήνα και την Κρήτη, ωστόσο η Αθήνα σπάνια είναι ο τελικός προορισμός μεταναστών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μετανάστες, Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Επικοινωνιακοί Φραγμοί, 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  
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Abstract 

“Detecting the Organizational and Governmental support to the Migrants’ Communicational 

Barriers in the Primary Care setting of Athens,Greece. Comparative study of tools utilized to 

bridge these barriers in Primary Care setting between Athens and Crete” 

 

Introduction: Almost 35-40 million immigrants who leave in the European Union face 

enormous challenges of integrating into the countries of final destination. The language barriers  

determine their relationship with the health care providers. The health care problems that the 

immigrants encounter in the recipient countries are reflected and threaten the public health.   

Main Objective: Identify guidance and health care initiatives that have been employed by 

health care providers to eliminate the communication barriers with the immigrants. The overall 

objective, in the frame of the RESTORE project, is to improve immigrants’ access to health care 

services and provide them with the same quality of health care, as the citizens receive. This can 

be done by: (i) sensitizing and educating the health care workers about immigrants issues 

through social training, (ii) using skills and approaches designated to bridge communication 

barriers, (iii) exploring good practices to provide adequate health care to the immigrants, (iv) 

developing a broad and robust strategy in the European Union to resolve linguistic and others 

issues that prevent immigrants from receiving adequate health care. This study not only 

identifies the problems that the immigrants and the health care providers are facing during 

their interactions but has two additional goals: (i) to identify initiatives under the current health 

care settings in the city of Athens and how they have been impacted by the presence of Non 

Government Organizations, (ii) to seek for potential problem-solving suggestions emanating 

from the experience of the health care providers during their consultation with foreign 

language- patients. Moreover (iii) To identify guidance and training initiatives used by health 

care professionals for migrants who experience language and cultural barriers in the primary 

care setting of Athens, Greece. (iv) To explore the nationality of the migrants and investigate 

whether Greece was/is migrants’ final destination or just an intermediate station throughout 

Europe. (v) To compare the mapping process of the denser area of Athens to rural Crete.  

Methodology: Completing a mapping process in the denser area of Athens, Greece, following 

the same steps executed for the RESTORE Project. Communication through email, telephone or 

direct contact to key Greek agencies, organizations and individuals who might have produced, 

used or knew of relevant guidance’s and training initiatives, designed to enhance 

communication in cross-cultural primary care consultations will be searched for and collected. 

In addition, snowball sampling will be used throughout this process to enhance the gathering of 

information. After the mapping process is complete, a comparison will be made to the mapping 

process that occurred for the RESTORE project in Crete. 
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Results: About 303 NGOs and relative Organizations, which exert their action in the city of 

Athens,  were conducted following the same RESTORE gradual processes. In a similar fashion 

data were collected from 43 NGOs and Organizations which are based in Crete. The most 

common tool used to overcome the barriers in communication is the Fellow Nationals 

Intermediates/Interpreters and the Transcultural Intermediates /Interpreters. Greek language 

classes are frequently offered by volunteer trainers. Translated International Guidelines are 

also used in some cases by organizations dealing with migrants care. Athens is a main crossroad 

for migrants’ routes as nationalities from all over the world are met, while Crete, in most of the 

cases, appears to be the final destination. 

Conclusion: Transcultural Interpreters are usually used by Organizations dealing with Migrants 

Care. While nationalities of migrants are more or less common between Crete and Athens, the 

main difference is that the Capital of Greece is rarely used as a final destination in migrants’ 

international routes.  

Key Words: Immigrants, Transultural Communication, Communication Barriers,Primary Health 

Care. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1. Η Μετανάστευση και προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

1.1 Μετανάστευση στην Ευρωπαική ένωση (ΕE-27). 

Το 2012 οι μετανάστες προς την Ευρώπη, προερχόμενοι από μη Ευρωπαϊκές χώρες, 

υπολογίστηκαν σε 1.7 εκατομμύρια. Επιπλέον, 1.7 εκατ. άνθρωποι, που προηγουμένως 

διέμεναν σε μία από τις χώρες της EE-27 μετανάστευσαν σε άλλη χώρα μέλος. Έτσι σχεδόν 3.4 

εκατ. άνθρωποι μετανάστευσαν σε κάποια χώρα της ΕU-27, ενώ σχεδόν 2.7 εκατ. άνθρωποι 

αποδήμησαν από κάποια χώρα της EE-27. Τα παραπάνω νούμερα δεν αντικατοπτρίζουν τη 

μετανάστευση από και προς την ΕE στο σύνολό της1,2,4,4-7.   

Η Γερμανία συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών το 2012 (592.200), και 

ακολούθησαν η Αγγλία (498.000), Ιταλία (350.800), Γαλλία (327.400) και Ισπανία (304.100). Το 

υψηλότερο ποσοστό αποδήμησης το 2012 αναφέρθηκε στην Ισπανία (446.600) και 

ακολούθησαν η Αγγλία (321.200), η Γαλλία (288.300) και η Πολωνία (275.600). Συνολικά 14 

χώρες της Ευρώπης ανέφεραν ποσοστό υποδοχής μεταναστών υψηλότερο από ότι το 

αντίστοιχο της αποδήμησης του 2012. Ωστόσο, στη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ιρλανδία, την 

Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρο, Πολωνία, Πορτογαλία, τη Ρουμανία και στις χώρες της Βαλτικής το 

ποσοστό αποδήμησης ξεπέρασε κατά πολύ το ποσοστό υποδοχής μεταναστών1,4-6.   

 

Σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας το Λουξεμβούργο δέχτηκε τον υψηλότερο 

αριθμό μεταναστών το 2012 (38 μετανάστες / 1000 άτομα γηγενών), ακολούθησαν η Κύπρος 

Εικόνα 1: Αριθμός μεταναστών ανά 1000 άτομα εγχώριου πληθυσμού. Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή, Eurostat 
Μάιος 2014. (Ζητήθηκε άδεια χρησιμοποίησης). 
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(20) και η Μάλτα (17) Εικόνα 1. Το υψηλότερο ποσοστό αποδήμησης το 2012 καταγράφηκε 

στην Κύπρο (21 απόδημοι ανά 1000 άτομα) και στο Λουξεμβούργο (20 απόδημοι ανά 1000 

άτομα). 

Το 2012 το ποσοστό μεταναστών που έφεραν την υπηκοότητα της χώρας στην οποία 
μετανάστευσαν, σχετικά με το συνολικό αριθμό μεταναστών ήταν υψηλότερο στη Ρουμανία 
(93% επί του συνόλου των μεταναστών), Λιθουανία (88%), Λάτβια (72%), Πορτογαλία (64%), 
Πολωνία (63%) και Εσθονία (58%). Αυτές ήταν οι μοναδικές χώρες της ΕU-27 που ανέφεραν 
επιστροφή μεταναστών (βάση της υπηκοότητας). Σε αντίθεση το Λουξεμβούργο, η Κύπρος, η 
Ιταλία και Αυστρία ανέφεραν ότι μόλις το 10% των μεταναστών ήταν γηγενείς που 
επαναπατρίστηκαν (Εικόνα 2)5,6. 

Σχετικά με την κατανομή των μεταναστών ανά φύλο, το 2012 στην EU-27, οι άνδρες 

αποτέλεσαν το 52% συγκριτικά με το 48% των γυναικών. Οι μετανάστες στην EU-27 το 2012 

ήταν κατά μέσο όρο αρκετά νεαρότεροι από τον γηγενή πληθυσμό της χώρας προορισμού. Τον 

Ιανουάριο του 2013, η μέση ηλικία του πληθυσμού της EE-27 ήταν 42 έτη, ενώ η μέση ηλικία 

των μεταναστών το 2012 κυμάνθηκε από 26 έτη (στο Ηνωμένο Βασίλειο) μέχρι 40 έτη (στη 

Βουλγαρία)5,6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Αριθμός μεταναστών από Ευρωπαϊκές και μή Ευρωπαϊκές χώρες ανά 1000 άτομα εγχώριου 
πληθυσμού, σε κάθε χώρα της EE-27. Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή, Eurostat Μάιος 2014. (Ζητήθηκε άδεια 
χρησιμοποίησης). 
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2. Προβλήματα υγείας των μεταναστών της EE-27. 

2.1 Αδυναμίες Κυβερνητικής Μέριμνας  

 

2.1.1 Καταστατήγηση ανθρώπινων δικαιωμάτων και ανισότητα παροχής υπηρεσιών υγείας 

Τα 35-40 εκατομμύρια μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ένταξης στη χώρα υποδοχής 8-11. Ένα πρώτο πλαίσιο αντίληψης που εξηγεί γιατί 

αυτή η ανεπιθύμητη κατάσταση επικρατεί στην Ευρώπη είναι η αποκαλούμενη αδυναμία 

Ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης11. Για τους μετανάστες όπως και για όλες τις ευπαθείς ομάδες η 

ασθένεια οδηγεί σε περιθωριοποίηση και η περιθωριοποίηση επιβαρύνει την υγεία, με 

αντίστοιχα επακόλουθα 8-10,12. Η πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας δεν θα 

πρέπει να θεωρείται λιγότερο σημαντική από τη στέγαση και την εκπαίδευση για αξιοπρεπές 

βιοτικό επίπεδο 12. Ωστόσο, παρά το ότι η Ευρωπαϊκή επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι μετανάστες 

έχουν υψηλότερο κίνδυνο σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό ωστόσο οι περισσότερες 

χώρες αποτυγχάνουν να υποδείξουν τις αιτίες που οδηγούν σε προβλήματα ενσωμάτωσης. 

Πολύ λίγη προσπάθεια γίνεται ώστε οι μετανάστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές, 

αγαθά, υπηρεσίες, δικαιώματα και πολύ περισσότερο στη φροντίδα υγείας 8-10.   

 

‘Ένα δεύτερο πλαίσιο αντίληψης είναι αυτό της καταστρατήγησης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 8-10,13. Η αδυναμία πρόσβασης των μεταναστών στη φροντίδα υγείας αποτελεί 

καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιώματων. Το δικαίωμα στη φροντίδα υγείας 

υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να διαβεβαιώσουν ότι οι υπηρεσίες υγείας, υποδομές κ.τ.λ. είναι 

διαθέσιμα σε όλους και ειδικότερα στις πλέον περιθωριοποιημένες ομάδες.8-10,13.  

 

2.1.2 Αδυναμία ελέγχου της υγείας των μεταναστών 

Ένα ακόμα θέμα είναι η συμβολή των μεταναστών στην επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Σε 

αντίθεση με τη βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες σπάνια 

συλλέγουν στοιχεία υγείας βάση της μεταναστευτικής κατάστασης και της εθνικής ομάδας 

(εξαιρούνται η Αγγλία, Σουηδία και Ολλανδία). Οι Ευρωπαϊκές χώρες τείνουν να εστιάζονται 

στο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και την απασχόληση 8-10,13. Οι καταμετρήσεις σχετικές με 

την υγεία ενέχουν δυσκολίες για τεχνικούς και πολιτικούς λόγους. Επίσης τα δεδομένα που 

προκύπτουν συχνά περιπλέκουν την εικόνα. Η θνησιμότητα που σχετίζεται με συγκεκριμένη 

παθολογική κατάσταση εμφανίζεται υψηλότερη στους μετανάστες από ότι στον εγχώριο 

πληθυσμό μιας χώρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η διαφορά εξομοιώνεται στη 

δεύτερη γενιά ή με την αύξηση του χρόνου παραμονής στη χώρα υποδοχής.  

 

2.1.3 Πολιτικές σχετικές με την υγεία των μεταναστών δεν έχουν αναπτυχθεί στις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες8-10,13. Πρωταρχικός λόγος είναι η έλλειψη δεδομένων που θα 

αποτελέσουν τη βάση αυτών των πολιτικών. Επιπλέον λόγοι είναι ότι οι παράγοντες που 
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καθορίζουν την υγεία διαφορετικών ομάδων μεταναστών μπορούν να διαφέρουν σημαντικά 

ανάλογα με την προέλευση και των τύπο μεταναστών και ακόμα ανάλογα με το φύλο, την 

ηλικία και την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση. Η ανάπτυξη πολιτικών για την υγεία των 

μεταναστών είναι πολυτομεακό ζήτημα και αφορά φορείς υγείας και κοινωνίας αλλά και 

νομικούς φορείς. Οι στρατηγικές και πολιτικές πρέπει να ξεκινούν από τοπικό επίπεδο και να 

επεκταθούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να συντονίζουν ιδιωτικούς και κρατικούς 

παρόχους υπηρεσιών. Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολιτικές που εφαρμόζονται σε μια 

χώρα ίσως να μην μπορούν αυτούσιες να εφαρμοστούν σε άλλες χώρες και να χρειάζεται 

αναδιάταξη και προσαρμογή.  
 

 2.2 Η κατάσταση της υγείας των μεταναστών της Ευρώπης. 
 

2.2.1 Χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα 

Ι) Καρδιαγγειακά νοσήματα: Μία Σουηδική μελέτη διερεύνησε αν η καρδιαγγειακή 

θνησιμότητα συνδέεται με τη χώρα γέννησης των μεταναστών ή είναι αποτέλεσμα της 

μετανάστευσης. Βρέθηκε ότι για χώρες με υψηλή καρδιαγγειακή θνησιμότητα όπως τη 

Φιλανδία και την Ουγγαρία, ο κίνδυνος ήταν χαμηλότερος για τους μετανάστες στη Σουηδία, 

συγκριτικά με τον πληθυσμό προέλευσης τους14. Αντίθετα, για χώρες με μικρή καρδιαγγειακή 

θνησιμότητα, όπως η νότια Ευρώπη, ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος για τους μετανάστες στη 

Σουηδία, συγκριτικά με τον πληθυσμό προέλευσης τους14. Τα αποτελέσματα αυτά προτείνουν 

ότι τόσο η χώρα προέλευσης όσο και ο εκπολιτισμός μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή 

αρνητικά την καρδιαγγειακή θνησιμότητα15. Μία ερμηνεία για αυτή τη σύνθετη σχέση ίσως 

έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη γενιά μεταναστών επωφελείται από πιο υγιείς διατροφικές 

συνήθειες συγκριτικά με τον πληθυσμό στη χώρα υποδοχής. Για παράδειγμα, στη βόρεια 

Ευρώπη μετανάστες από την νότια Ευρώπη και τη βόρεια Αφρική αναφέρουν διατροφικές 

συνήθειες σύμφωνες με μεσογειακή δίαιτα, που είναι γνωστή για τις θετικές επιδράσεις στην 

υγεία16,17. Αυτό το χαρακτηριστικό χάνεται με την πάροδο του χρόνου, τον εκπολιτισμό των 

μεταναστών και την επίδοσή τους σε λιγότερο υγιείς διατροφικές συνήθειες18. Πολύ 

περισσότερο η παχυσαρκία ερμηνεύεται θετικά και συνδέεται με μεσαία και ανώτερα 

κοινωνικά στρώματα της χώρας προέλευσης των μεταναστών. Όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη για σχεδιασμό προληπτικής και θεραπευτικής αγωγής.       

ΙΙ) Κακοήθειες: Μελέτες για συχνότητα καρκίνου μεταξύ μεταναστών είναι πιο συνήθεις στη 

βόρεια Αμερική και την Αυστραλία από ότι στην Ευρώπη. Ωστόσο, το γενικό πρότυπο μεταξύ 

μεταναστών των 3 ηπείρων είναι παρόμοιο, δηλαδή μετανάστες που προέρχονται από χώρες 

με χαμηλά ποσοστά της νόσου έχουν γενικότερα μικρότερη συχνότητα περιστατικών και 

θνησιμότητας για τις περισσότερες μορφές καρκίνου από τον εγχώριο πληθυσμό19. 

Πιθανολογείται ότι παρά την αλλαγή στο περιβάλλον η έκθεση σε αιτιολογικούς παράγοντες 

στα πρώιμα στάδια της ζωής του ατόμου, στη χώρα προέλευσης του, μπορούν να επηρεάσουν 

το πρότυπο εμφάνισης συγκεκριμένων μορφών καρκίνου20. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι ο 
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αριθμός περιστατικών ορισμένων μορφών καρκίνου σε μετανάστες από χώρες με χαμηλή 

συχνότητα τείνει να αυξάνει και να συγκλίνει με αυτόν του εγχώριου πληθυσμού με την 

πάροδο του χρόνου. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι οι μετανάστες βιώνουν αύξηση του κινδύνου 

για καρκίνο στις ακόλουθες γενεές. Ορμονολογικοί παράγοντες, περιλαμβανομένων 

οιστρογόνων, ινσουλίνης, αυξητικών παραγόντων αποτελούν έναν πιθανό μηχανισμό, όπου 

αυξημένη πρόσληψη θερμίδων, μείωση της φυσικής δραστηριότητας, αύξηση ύψους και 

οστικής μάζας αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο μαστού ανάμεσα στους μετανάστες με την 

πάροδο του χρόνου21-24. Υψηλή συχνότητα καρκίνου μήτρας συνδέεται με αύξηση συχνότητας 

σεξουαλικός μεταδιδόμενων νοσημάτων και λιγότερα προληπτικά τεστ.       

 

2.2.2. Μεταδοτικά νοσήματα 

Ι) Φυματίωση (TB) 

Σύμφωνα με τη θεωρία της “επιδημιολογικής μετάβασης” ο αναπτυγμένος κόσμος έχει 

παρέλθει την περίοδο των πανδημιών και βρίσκεται στην περίοδο των χρόνιων λοιμώξεων, 

που αποτελούν πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Σε αντίθεση σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 

οι προκλήσεις συνίστανται από : i) εμφάνιση νέων μολυσματικών ασθενειών ii) επανεμφάνιση 

εκριζωμένων μολυσματικών ασθενειών και iii)  χρονισμός και εμμονή μολυσματικών 

ασθενειών. 

Η επανεμφάνιση φυματίωσης σε χώρες με χαμηλό επιπολασμό μπορεί να εξηγηθεί με την 

υποδοχή περιστατικών με λανθάνουσα ΤΒ μόλυνση όπως και με είσοδο στη χώρα ασθενών με 

φυματίωση. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ 1998 – 2004 παρατηρήθηκε αύξηση 

των περιστατικών μεταξύ αλλοδαπών 30-40%25. Εξαιτίας αυτών των δεδομένων ο έλεγχος των 

μεταναστών για φυματίωση οδήγησε στην καθιέρωση νέων πολιτικών. Οι προσεγγίσεις για 

έλεγχο των μεταναστών διαφέρουν μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών. Για παράδειγμα σε 

μερικές χώρες (Γαλλία, Ολλανδία) ο έλεγχος ΤΒ επιβάλλεται νομικά, ενώ σε άλλες χώρες 

(Βρετανία, Δανία, Ισπανία) όχι. Παρά το ότι ο έλεγχος αυτός θεωρήθηκε ότι θα μείωνε τον 

αριθμό περιστατικών και τον επιπολασμό φυματίωσης μεταξύ μεταναστών, ωστόσο 

παρατηρήθηκε ότι στην Ολλανδία για παράδειγμα ΤΒ μόλυνση εμφανιζόταν μετά τη 

μετανάστευση και υψηλός αριθμός μεταναστών με ΤΒ καταγραφόταν δεκαετίες μετά τη 

μετανάστευση. Έτσι έλεγχος πριν ή κατά τη διάρκεια αύξησης των μεταναστών δε φαίνεται να 

παρεμποδίζει την εξάπλωση της φυματίωσης26-28.Η πρώιμη ανίχνευση ΤΒ σε άτομα μπορεί να 

ωφελήσει αυτά τα άτομα, ωστόσο η πρόληψη και θεραπεία ΤΒ θα πρέπει να γίνεται μέσα από 

συστήματα υγείας και όχι μέσα από προγράμματα στα εθνικά σύνορα29.   
 

ΙΙ) Μόλυνση από τον ιό HIV και Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) 

Στο παρελθόν το σεξ μεταξύ ομοφυλόφιλων και η κοινόχρηστη βελόνα για την ένεση 

ναρκωτικών ουσιών ήταν οι κύριοι τρόποι μετάδοσης του ιού στην Ευρώπη. Την περίοδο 2001 

-2004 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 50% σε  ΗΙV περιστατικά μεταξύ ετεροφυλόφιλων σε 
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τουλάχιστον 3 Ευρωπαϊκές χώρες:  την Αγγλία (από 2.342 σε 4.369), Σουηδία (από 143 σε 259) 

και Πορτογαλία (από 921 σε 1.411)30. H αύξηση των περιστατικών HIV μεταξύ 

ετεροφυλόφιλων σχετίζεται με τη μετανάστευση ανθρώπων από χώρες με γενικευμένη HIV 

επιδημία. Στη Γαλλία τα περιστατικά που αναφέρθηκαν το 2003 ήταν 2.56 ανά 1000 άτομα. 

Αυτό το νούμερο ήταν 3 φορές υψηλότερο από τα περιστατικά μεταξύ Γάλλων (0.82 ανά 1000 

άτομα). Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν μεταξύ μεταναστών που προέρχονταν 

από την Αϊτή και την υπο-Σαχάρια Αφρική, με ποσοστά 31.18 και 10.32 ανά 1000 άτομα, 

αντίστοιχα. Το 2003, 32% όλων των νέων περιστατικών καταγράφηκαν μεταξύ μεταναστών 

από την υπο-Σαχάρια Αφρική31.     

Επειδή η αύξηση των ποσοστών HIV σε πολλές χώρες της δυτικής Ευρώπης σχετίζεται με τη 

μετανάστευση, ορισμένες χώρες ελέγχουν τους νεοεισελθόντες για HIV και αρνούνται την 

είσοδο στα θετικά περιστατικά. Η Βουλγαρία, το Βέλγιο και κάποιες αποκεντρωμένες περιοχές 

της Γερμανία, η Κύπρος, η Ελλάδα, Ισπανία, Εσθονία, Λετονία και η Ουγγαρία έχουν 

κανονισμούς για ΗΙV έλεγχο των μεταναστών. Ωστόσο οι χώρες που διεξάγουν υποχρεωτικούς 

HIV ελέγχους και που αρνούνται την είσοδο ατόμων που ζουν με HIV-AIDS, το κάνουν παρά 

τους διεθνείς κανονισμούς για το HIV/AIDS και τα ανθρώπινα δικαιώματα32. H επιτροπή 

UNHCR τάσσεται αυστηρά κατά των υποχρεωτικών τεστ και την απαγόρευση εισόδου αυτών 

που είναι μολυσμένοι με HIV. Tέτοιες πολιτικές μόνο ελάχιστα μπορούν να συμβάλλουν στη 

διευθέτηση του παγκόσμιου προβλήματος της HIV λοίμωξης και στιγματίζουν ακόμα 

περισσότερο τους μολυσμένους ασθενείς. Επιπλέον, αυξάνουν τον κίνδυνο για παράνομη 

μετανάστευση των οροθετικών ατόμων για να αποφύγουν τον έλεγχο κάτι που επιδεινώνει 

παρά βελτιώνει την κατάσταση27,33.    
 

 

2.2.3 Ατυχήματα, τραυματισμοί και αναπηρίες. 

Οι εργοδότες συχνά θεωρούν τους μετανάστες πολύ προσωρινούς ώστε να επενδύσουν στην 

εκπαίδευσή τους. Οι μετανάστες και ειδικότερα οι παράνομοι μετανάστες συχνά αποδέχονται 

τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας από φόβο αφενός να μη χάσουν τη δουλειά τους και 

αφετέρου να μην απελαθούν. Έλλειψη εξοικείωσης με τη χώρα, την κουλτούρα, τη γλώσσα 

σημαίνει ότι οι μετανάστες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Αποτέλεσμα της έλλειψης 

ασφάλειας και της φτωχής υγιεινής είναι η αύξηση ρίσκου για εργατικά ατυχήματα και 

θανάτων. Μυοσκελετικά προβλήματα είναι επίσης συχνότερα μεταξύ μεταναστών από 

γηγενείς παρόμοιας ηλικίας. Οι νέοι μετανάστες συχνά αναγκάζονται να συγκεντρώνονται σε 

φτωχές περιοχές πόλεων, με ακατάλληλες συνθήκες στέγασης. Αυτά τα δεδομένα αυξάνουν τη 

συχνότητα ασθένειας και ατυχημάτων όλων των ηλικιών7,34-36. 

 

2.2.4 Βία και χρήση ναρκωτικών ουσιών 

Ζώντας σε υποβαθμισμένες και εξαθλιωμένες περιοχές οι μετανάστες έχουν αυξημένο κίνδυνο 

για νοσηρότητα και θάνατο από χρήση ναρκωτικών ουσιών και βία. Για παράδειγμα 
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Μαροκινοί και Τούρκοι μετανάστες στην Ολλανδία έχουν 3 και 4 φορές αντίστοιχα υψηλότερο 

κίνδυνο θανάτου από ανθρωποκτονία συγκριτικά με εγχώριους παρόμοιας ηλικίας και 

κατάστασης37,38. Οι γυναίκες μετανάστριες αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες να 

προστατεύσουν τον εαυτό τους από οικιακή βία, εξαιτίας επικοινωνιακής δυσκολίας και 

δυσκολίας αναζήτησης συμβούλων και υποστήριξης39-43.  

Μια μελέτη από τη Γερμανία πρότεινε ότι προγράμματα κατά της χρήσης ναρκωτικών ουσιών 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους πολιτιστικές διαφορές και να χρησιμοποιούν γενικές 

ιδέες που είναι αποδεκτές και σχετίζονται με συμπεριφορά εξάρτησης από μετανάστες, καθώς 

η αντίληψη της εξάρτησης μπορεί να διαφέρει μεταξύ εθνικών ομάδων44.  
 

2.3 Προβλήματα αναφορικά με τις Υπηρεσίες υγείας – Πρόσβαση και χρήση 

Βάση μελέτης το 2006 στην Αμερική παιδιά μεταναστών είχαν 4 φορές μεγαλύτερη 

πιθανότητα να μην έχουν ασφάλεια υγείας από τα παιδιά των γηγενών45. Σε αντίθεση με την 

Αμερική, γενικότερα στην Ευρώπη οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται σχεδόν δωρεάν. Οι 

περισσότερες χώρες παρέχουν πλήρη φροντίδα υγείας σε μετανάστες αφού τους χορηγήσουν 

άδεια παραμονής. Παρόλα αυτά οι μετανάστες ακόμα αντιμετωπίζουν προβλήματα και 

βιώνουν ανισότητες παροχής υπηρεσιών υγείας.      

Στην Αγγλία η χρήση των υπηρεσιών υγείας από τα παιδιά μεταναστών ή μειονοτήτων είναι 

πολύ μικρότερη συγκριτικά με τον εγχώριο πληθυσμό46. Στη Γερμανία οι γηγενείς 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας και προληπτικά προγράμματα πολύ πιο συχνά από τους 

μετανάστες. Παράλληλα φαίνεται να γνωρίζουν περισσότερα για διάφορες παθολογικές 

καταστάσεις από τους μετανάστες47,48. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν μελέτες στη 

Σουηδία49,50. Στο Βέλγιο η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μετρήθηκε με βάση 

τον αριθμό των ατόμων ηλικίας 25 ετών και άνω που εμβολιάστηκαν για τέτανο, γρίπη και 

ερυθρά, έκαναν προληπτικό έλεγχο για καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο μαστού και μήτρας 

και ενημερώθηκαν για HIV ή έκαναν έλεγχο51. Οι Βέλγοι είχαν καλύτερη πρόσβαση στην 

προληπτική φροντίδα υγείας από ότι οι μετανάστες από το Μαρόκο και την Τουρκία. 

Ένα βασικό ερώτημα είναι γιατί η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι 

προβληματική για τους μετανάστες? Ένας βασικός λόγος είναι ότι οι απαιτήσεις για 

μονιμοποίηση των μεταναστών διαφέρουν μεταξύ χωρών και η απόκτηση πράσινης κάρτας 

μπορεί να είναι διαδικασία αρκετών χρόνων52. Επιπλέον, οι μετανάστες δίχως έγγραφα δεν 

λαμβάνουν ισότιμα φροντίδα υγείας. Εκτός από τους νομικούς φραγμούς οι μετανάστες 

αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη γλώσσα, την ανάγνωση και τη γραφή53,54. 

Ένας συνήθης τρόπος να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα είναι η χρήση διαπολιτισμικών 

μεσολαβητών στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Ωστόσο το εργαλείο αυτό δεν είναι ακόμα 

ευρέως διαθέσιμο. Εκτός από τη γλώσσα, οι παρεξηγήσεις, η κακή επικοινωνία και η 

δυσαρέσκεια που προκύπτουν από πολιτιστικές διαφορές και προσδοκίες συμβάλλουν στην 

ελλειπή ποιότητα φροντίδας. Επιπλέον, οι αντιλήψεις των μεταναστών για την ερμηνεία 
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προβλημάτων υγείας μπορούν να διαφέρουν σημαντικά από τις αντιλήψεις του δυτικού 

κόσμου. Για παράδειγμα μία μελέτη από τη Γερμανία παρατήρησε ότι οι Τούρκοι μετανάστες 

αντιλαμβάνονται τη θεραπεία περισσότερο ως χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών σε αντίθεση 

με τους Γερμανούς ασθενείς. Έτσι ζητούσαν φαρμακευτική αγωγή πιο εντατικά και πείθονταν 

πιο εύκολα για την αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών σκευασμάτων από τους 

Γερμανούς ασθενείς. Από την άλλη η έλλειψη γνώσεων για το σύστημα υγείας μπορεί να είναι 

σημαντικό εμπόδιο πρόσβασης, μερικές φορές παρά την ενημέρωση και υπηρεσίες 

προσανατολισμού. Ακόμα, η δυσπιστία προς τους παρόχους φροντίδας υγείας μπορεί να είναι 

σημαντικό εμπόδιο για μερικούς, ειδικότερα παράνομους μετανάστες, που φοβούνται να μην 

εντοπιστούν. Σε χώρες με πολύπλοκα συστήματα καταχώρησης σε κοινωνική ασφάλεια 

υγείας, όπως η Γαλλία, η γραφειοκρατία και η διοίκηση είναι βασικοί φραγμοί. Γλωσσικά-

προσαρμοσμένα και πολιτισμικά-ευαίσθητα προγράμματα απαιτούνται για να μειωθούν οι 

ανισότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας από μειονότητες και μετανάστες, όπως 

ιστοσελίδες με πληροφορίες για την υγεία.        

Παρά το ότι η χώρα μπορεί να παρέχει σχεδόν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας οι 

μετανάστες δεν το γνωρίζουν πάντα. Ο εκπολιτισμός επηρεάζει πεποιθήσεις για την υγεία και 

τη συμπεριφορά προς τον προληπτικό έλεγχο. Για παράδειγμα μελέτες έχουν δείξει ότι 

μακροχρόνια παραμονή στη USΑ σχετίζεται με μεγαλύτερο αριθμό μαστογραφιών και 

εξετάσεων μαστού και αυτό προτείνει ότι οι πεποιθήσεις των μεταναστών για την υγεία 

μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Οι φραγμοί συχνά οδηγούν σε 

καθυστέρηση, σε ανισότητες καθώς και σε αύξηση του κόστους φροντίδας αφού οι ασθενείς 

χρησιμοποιούν ευρέως τις επείγουσες υπηρεσίες. Στην Κοπεγχάγη μελέτη έδειξε ότι άτομα 

που είχαν γεννηθεί στη Σομαλία, την Τουρκία και στην πρώην Γιουγκοσλαβία 

χρησιμοποιούσαν με μεγαλύτερη συχνότητα τις επείγουσες υπηρεσίες υγείας από αυτούς που 

είχαν γεννηθεί στη Δανία. Όλοι οι άλλοι μετανάστες από μη δυτικές χώρες χρησιμοποιούσαν 

τις επείγουσες υπηρεσίες με την ίδια συχνότητα όπως και οι Δανοί υπήκοοι. Οι ερευνητές 

αυτής της μελέτης πρότειναν ότι η υψηλή συχνότητα χρήσης των επείγουσων υπηρεσιών από 

κάποιους μετανάστες συνδέεται με: α) ανομοιογένεια σε  παράγοντες που επηρεάζουν την 

υγεία (π.χ. υψηλότερη προδιάθεση για ατυχήματα) β) έλλειψη γνώσεων για το σύστημα 

υγείας της Δανίας γ) φραγμούς αναζήτησης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

περιλαμβανομένων γλώσσα, φόβος διακρίσεων, γ) έλλειψη ικανοποίησης από τις υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δ) κόστος.  

Οι φραγμοί πολλές φορές επηρεάζουν αρνητικά την υγεία π.χ. στην ανωτέρω μελέτη οι 

μετανάστες αντιμετώπισαν θανάσιμες καταστάσεις πιο συχνά από τους γηγενείς Δανούς.  
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3.Προβλήματα Επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν οι Επαγγελματίες Υγείας σχετικά με 

Μετανάστες και προτάσεις για Ορθή Πρακτική. Μελέτη από 16 Ευρωπαϊκές Χώρες. 

 

Η μετανάστευση στην Ευρώπη αυξήθηκε σημαντικά μετά το 2000. Το 2005 οι μετανάστες 

αποτελούσαν το 8.5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ενώ επιπλέον 5.6 εκατ. αναμένονταν μέχρι 

το 2009. Μια μεγάλη πρόκληση της Ευρώπης είναι η παροχή προσβάσιμης, δίκαιας και 

υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας για όλους.  

Οι επαγγελματίες υγείας σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν καθημερινά την 

πρόκληση να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε μετανάστες και οι εμπειρίες τους 

κρίνονται σημαντικές για ανάπτυξη ορθής πρακτικής. Για αυτό το λόγο καταγράφηκαν και 

μελετήθηκαν οι απόψεις και οι εμπειρίες επαγγελματιών, που καθημερινά υπηρετούν 

μετανάστες, από διάφορες χώρες της ΕU με στόχο να προσδιοριστούν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στις υπηρεσίες τους και ποιές οι προτάσεις τους ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα 

προβλήματα ή να μειωθούν οι αρνητικές τους επιπτώσεις στην ποιότητα της φροντίδας υγείας 
55-57.   

Κατά τη διάρκεια της έρευνας επαγγελματίες υγείας, που εργάζονταν σε περιοχές με υψηλά 

ποσοστά μεταναστών από 16 χώρες της EU (Αυστρία, Δανία, Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, 

Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, 

Σουηδία, Αγγλία), υποβλήθηκαν σε δομημένες συνεντεύξεις. Από κάθε χώρα περιλήφθησαν 

επαγγελματίες από 9 κέντρα ΠΦΥ, 3 τμήματα επειγόντων περιστατικών και ατυχημάτων, και 3 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας.  Οι περισσότεροι ερωτηθέντες εργάζονταν σε γενική πρακτική 

(n=214), ανάμεσα τους ήταν: ιατροί (n=156), νοσηλευτές (n=44), ψυχολόγοι (n=7), 

φυσιοθεραπευτές (n=4) και κοινωνικοί λειτουργοί (n=3). Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ήταν 

διοικητικό προσωπικό ή διαχειριστές (n=26). 

Συνολικά προσδιορίστηκαν οκτώ ήδη προβλημάτων και  προτάθηκαν εφτά στοιχεία ορθής 

πρακτικής που αναλύονται  παρακάτω 55-57. 

3.1 Προβλήματα που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες υγείας σχετικά με μετανάστες: 

          3.1.1 Επικοινωνιακοί φραγμοί 

Η γλώσσα και η επικοινωνία αναφέρθηκαν ως τα πλέον σημαντικά προβλήματα μεταξύ 

επαγγελματιών υγείας και ασθενών. Ανησυχίες εκφράστηκαν για την αδυναμία των 

μεταναστών να περιγράψουν τα προβλήματα υγείας τους, λόγω της γλώσσας, και ο κίνδυνος 

να παρερμηνευτούν και τελικά να λάβουν λανθασμένη διάγνωση. Για να αντισταθμίσουν το 

πρόβλημα πολλοί προβαίνουν σε εκτεταμένη σωματική εξέταση και διαγνωστικά τεστ, ενώ οι 

διοικητικές διαδικασίες παρατείνονται και περιπλέκονται λόγω φτωχής επικοινωνίας. 
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Περιστασιακά χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέλη της οικογένειας ή από το φιλικό περιβάλλον σαν 

μεταφραστές  αλλά αυτό εγκυμονεί κινδύνους (π.χ. επιλεκτική μετάφραση, λογοκρισία,  

εχεμύθεια κτλ).       

3.1.2 Δυσκολία παροχής φροντίδας σε μετανάστες χωρίς κάλυψη υγειονομικής 

περίθαλψης.     

Αναφέρθηκαν δυσκολίες παροχής υπηρεσιών σε παράνομους μετανάστες ή μετανάστες που 

δεν είχαν τα απαιτούμενα έγγραφα/κάλυψη για δικαίωμα σε υπηρεσίες υγείας. Οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν ότι θα προσέφεραν τη φροντίδα τους σε ασθενείς που 

έχουν ανάγκη. Ωστόσο υπάρχει περιορισμός σε εργαστηριακές αναλύσεις και εξειδικευμένες 

εξετάσεις σε ασθενείς χωρίς κάλυψη. Κάποιοι ερωτηθέντες/πάροχοι υγείας παρακάμπτουν 

αυτά τα προβλήματα στέλνοντας τα δείγματα για ανάλυση με το δικό τους όνομα, 

συνταγογραφώντας φθηνότερα φάρμακα ή καταχωρώντας τους ασθενείς με άλλους τρόπους. 

Η ανησυχία είναι ότι η ανάκληση του ασθενή σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα είναι ίσως 

όχι πάντα εφικτή και οι ασθενείς μπορεί να χρησιμοποιήσουν πλαστή ταυτότητα ή άλλων 

συμπατριωτών τους έγγραφα προκειμένου να λάβουν φροντίδα.  

3.1.3 Κοινωνικός αποκλεισμός και τραυματικές εμπειρίες. 

Πάνω από 2/3 των ερωτηθέντων ανέφεραν προβλήματα που προκύπτουν από τραυματικές και 

αγχώδεις εμπειρίες των μεταναστών. Οι πρόσφατοι μετανάστες είναι κοινωνικά 

περιθωριοποιημένοι, από φτωχό περιβάλλον, άνεργοι, δυσκολεύονται να μάθουν τη νέα 

γλώσσα ή να ενσωματωθούν και πιθανά έχουν τραυματιστεί από εμπειρίες όπως πόλεμος ή 

άλλες διαμάχες. Μερικές από αυτές τις κοινωνικό-οικονομικές εμπειρίες είχαν άμεση 

επίδραση στη θεραπεία. Επίλυση των κοινωνικό-οικονομικών προβλημάτων και νομικών 

θεμάτων είναι πιο σημαντικά για μερικούς ασθενείς από την επίλυση των προβλημάτων 

υγείας τους.     

                    3.1.4 Έλλειψη οικειότητας με το σύστημα υγείας.  

Διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη οικειότητας με το σύστημα υγείας είναι κοινό πρόβλημα των 

μεταναστών και αυτό επηρεάζει τη φροντίδα που λαμβάνουν. Αναφέρθηκαν περιπτώσεις που 

οι πόροι ήταν διαθέσιμοι αλλά οι μετανάστες δεν τους χρησιμοποιούσαν γιατί δεν γνώριζαν τη 

διαθεσιμότητα τους. Επιπλέον, η προηγούμενη εμπειρία των μεταναστών με άλλα συστήματα 

υγείας επηρεάζει τις προσδοκίες τους από το σύστημα υγείας της χώρας υποδοχής και τους 

εργαζόμενους, ειδικά τους ιατρούς. Η διαφορετική αντίληψη για τη σχέση ασθενή – κλινικού 

μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης. 
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3.1.5 Διαφορετική αντίληψη ασθενειών και θεραπειών. 

Η έκφραση της αιτιολογίας, των συμπτωμάτων και του πόνου καθιστούν δύσκολη τη διάγνωση 

ειδικά όταν η αντίληψη αυτών των εννοιών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ ασθενών και ιατρών. 

Η φροντίδα μεταναστών με διαφορετική αντίληψη για το ανθρώπινο σώμα μπορεί να 

οδηγήσει στον να αρνηθούν θεραπεία ή στο να ακολουθήσουν αγωγή κατόπιν διαπληκτισμού 

με τον ιατρό τους. 

3.1.6 Διαφορές κουλτούρας – πολιτισμού. 

Διαπιστώθηκε ότι διαφορές σε συνήθεις, θρησκεία, αντιλήψεις για το φυσιολογικό και 

κανονικό μπορούν να περιπλέξουν τη διάγνωση και θεραπεία. Αναφέρθηκαν από τους 

επαγγελματίες υγείας προβληματισμοί για κατάλληλη/αποδεκτή επαφή κατά τη σωματική 

εξέταση ώστε να υπάρχει σεβασμός θρησκευτικών περιορισμών και taboos. Ακόμα, παρά το 

ότι οι περισσότερες υπηρεσίες μπορούσαν να παράσχουν φροντίδα και στα δύο φύλα κάποιες 

υπηρεσίες δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα λόγω διαφορών κουλτούρας. Υπήρχαν περιπτώσεις 

που αρνήθηκαν θεραπεία ή δεν αποκάλυψαν ευαίσθητες/προσωπικές πληροφορίες.  Επίσης 

κάποιες από τις θεραπείες και παραδόσεις Ευρωπαίων δεν εναγκαλίζονται από μετανάστες 

ειδικά όταν αφορούν θεραπείες που δεν περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή  (π.χ.  

ψυχοθεραπεία). Τέλος, συζητήθηκαν οι πολιτιστικές διαφορές και σε πρακτικά θέματα όπως η 

συνέπεια σε ραντεβού ή αναζήτηση διαβούλευσης εκτός ωραρίου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε εκνευρισμό καθώς μπορεί να ζητηθεί από τους ασθενείς να επαναπρογραμματίσουν το 

ραντεβού τους.  

3.1.7 Αρνητική διάθεση και στάση μεταξύ εργαζομένων και ασθενών. 

Οι εργαζόμενοι στην Π.Φ.Υ. ανέφεραν έλλειψη εμπιστοσύνης μερικών μεταναστών προς 

προσωπικό. Δυσπιστία προς ιατρούς και μεταφραστές προερχόμενους από χώρες που οι 

μετανάστες προηγουμένως είχαν βιώσει πολιτικές ή θρησκευτικές αντιπαραθέσεις 

παρατηρήθηκε. Ορισμένοι ασθενείς ρητά ζητούσαν να εξεταστούν από άλλα μέλη ιατρικού 

προσωπικού ή απέκρυπταν πληροφορίες. Η αρνητική στάση απέναντι σε προσωπικό 

αποδίδονται κυρίως σε πολιτιστικές διαφορές, παρανοήσεις, το αίσθημα ότι δεν 

αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και ότι γίνονται διακρίσεις.   

3.1.8 Αδυναμία πρόσβασης σε ιστορικό υγείας. 

Η πρόσβαση σε ιατρικό ιστορικό ήταν προβληματική, ειδικά για τους παράνομους μετανάστες. 

Αν τέτοιες πληροφορίες ήταν διαθέσιμες συνήθως ήταν σημειωμένες σε άλλη γλώσσα. 

Πολυπλοκότητες προκύπτουν αν πληροφορίες σχετικά με εμβολιασμούς, αλλεργίες ή 

προηγούμενα προβλήματα υγείας δεν είναι διαθέσιμες. Η έλλειψη στοιχείων επικοινωνίας και 



22 
 

εθνικότητας καθιστούν αποφάσεις σχετικές με συγκατάθεση και πλησιέστερου ατόμου 

προβληματικές.  

3.2 Στοιχεία ορθής πρακτικής για αποτελεσματική εξυπηρέτηση μεταναστών από 

υγειονομικές υπηρεσίες: 

Από όλες τις υπηρεσίες και χώρες υπήρχε σύγκλιση ως προς τις πρακτικές που θα επίλυαν 

βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετανάστες και ιατρικό προσωπικό κατά τις 

συναντήσεις τους. Οι πρακτικές αυτές αναλύονται στη συνέχεια 55-57:  

 

3.2.1  Οργανωτική ευελιξία και επάρκεια χρόνου και διαθέσιμων πόρων.  

 Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες συμφώνησαν στην οργανωτική ευελιξία και ειδικότερα στην 

εξατομίκευση της φροντίδας, στην αύξηση του χρόνου που δίνεται στους μετανάστες ασθενείς 

και στην επάρκεια διαθέσιμων πόρων. Πολλοί ιατροί ανέφεραν ότι στα ραντεβού με 

μετανάστες αφιερώνουν διπλάσιο χρόνο, ειδικά όταν μεταφραστής είναι παρόν, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι τα προβλήματα υγείας τους ακούγονται και κατανοούνται. Όταν οι 

διαθέσιμοι πόροι δεν είναι επαρκείς  οι ερωτηθέντες πρότειναν να προσληφθεί προσωπικό 

που ειδικά θα διαχειρίζεται κοινωνικά και διοικητικά προβλήματα μεταναστών, αφήνοντας 

έτσι περισσότερο χρόνο στους ειδικούς να ασχοληθούν με τα προβλήματα υγείας του 

μετανάστη. Οι ερωτηθέντες συζήτησαν τη σημασία να συγκαλούν τακτικές συνελεύσεις στις 

πρακτικές όπου θα συζητούνται τα προβλήματα που προκύπτουν από τη παροχή φροντίδας 

υγείας σε μετανάστες. Για να ξεπεράσουν περιορισμούς σχετικά με παροχή υπηρεσιών σε 

μετανάστες χωρίς έγγραφα προτάθηκε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο χρηματοδότησης μή 

κρατικών οργανισμών. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς θα αποστέλλονται σε κλινικές που θα 

ειδικεύονται στη βοήθεια μεταναστών δίχως έγγραφα και εκεί θα τους παρέχεται φθηνή ή 

δωρεάν φαρμακευτική αγωγή, ιδιωτικές συνταγές ή θα καταχωρούν τους μετανάστες με 

εναλλακτικό τρόπο (π.χ. ως τουρίστες). Γενικά ήταν αποδεκτό ότι οι μετανάστες θα πρέπει 

πρώτα να αντιμετωπίζονται ως ασθενείς και κατόπιν να εξετάζονται θέματα σχετικά με 

ασφάλεια υγείας και άλλα έγγραφα. Επίσης, προτάθηκε ότι η προσφορά στους μετανάστες θα 

μπορούσε να βελτιωθεί με τη δημιουργία τράπεζας με ιστορικά υγείας και συγκέντωση όσο το 

δυνατό περισσότερων τεκμηρίων για αυτούς. Πολλοί θεωρούν ότι Π.Φ.Υ. σε κοντινή απόσταση 

γεωγραφικά με πληθυσμούς μεταναστών θα ενίσχυε ακόμα το σύστημα παροχής βοηθείας 

γιατί θα μείωνε προβλήματα σχετικά με μεταφορά και οργάνωση συναντήσεων/ραντεβού. 

Μια πιο ελεύθερη, ευέλικτη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει ανοιχτές διαβουλεύσεις 

ιατρών-μεταναστών (walk-in approach), ενημέρωση σε συνδυασμό με υπηρεσίες συμβουλής 

και συνηγορίας θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά την κατάσταση παροχής βοηθείας σε 

μετανάστες.    
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3.2.2 Οργανωμένη μεταφραστική υπηρεσία. 

Όλοι οι ερωτηθέντες πρότειναν τη διαμεσολάβηση μεταφραστών και έδωσαν οδηγίες για το τί 

ακριβώς απαιτείται ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα υπηρεσιών. Προτάθηκε οι μεταφραστές να 

είναι επαγγελματίες και να γνωρίζουν ιατρική ορολογία. Σημαντική είναι η άμεση πρόσβαση 

σε μεταφραστές. Για αυτό προτάθηκαν: α) πολυ-γλωσσικές υπηρεσίες β) μεταφραστές στο 

σημείο υποδοχής των ασθενών γ) μόνιμοι μεταφραστές ως προσωπικό της πρακτικής καθώς 

λογοθεραπευτές για μετανάστες ήταν ήδη διαθέσιμοι σε κάποιες περιπτώσεις. 

3.2.3 Συνεργασία με οικογένειες και κοινωνικούς λειτουργούς. 

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πρότειναν συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες 

και ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και συνεργασία με όλη την οικογένεια, ως ορθή πρακτική. 

Αναφέρθηκε ότι η σύνδεση της πρακτικής με κοινοτικά κέντρα θα μπορούσε να βοηθήσει στη 

σύνδεση των μεταναστών με την ευρύτερη κοινωνία. Εναλλακτικά προτάθηκε επικοινωνία της 

του παρόχου (υπηρεσιών) υγείας με θρησκευτικούς ποιμένες και μη-θεσπισμένα πρακτορεία 

(διάφορες οργανώσεις) που θα μπορούσαν να συνδέσουν τους μετανάστες με την τοπική 

κοινωνία. Σε κάποιες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι από τις πρακτικές επικοινώνησαν με 

οικογένεια και φίλους μεταναστών έστω και αν αυτοί βρίσκονταν σε άλλη χώρα.  

Οι ερωτηθέντες σε κάποιες περιπτώσεις εξέφρασαν ανησυχίες για το πώς οι συνθήκες 

διαβίωσης των μεταναστών θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση τους, να 

επιβραδύνουν ή και να εμποδίσουν την ανάρρωσή τους. Έτσι αναφέρθηκαν περιπτώσεις που 

οι εργαζόμενοι της πρακτικής προσπάθησαν να επιλύσουν προσωπικά και κοινωνικά 

προβλήματα μεταναστών π.χ. συνδέοντας ασθενείς με προβληματικό περιβάλλον διαμονής με 

φιλανθρωπικές οργανώσεις που προσφέρουν στέγαση. Κάποιες πρακτικές διέθεταν γραφείο 

μεταναστών που παρείχε συμβουλές και βοήθεια σε μετανάστες με διαφορετικές ανάγκες. 

Τέλος, συχνά ενθάρρυναν μετανάστες να έρθουν σε επαφή με οργανισμούς προσφύγων, 

προγράμματα για γυναίκες μετανάστριες, κέντρα εκμάθησης  γλωσσών και άλλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα.    

3.2.4 Πολιτισμική συνείδηση/επίγνωση των εργαζομένων σε πρακτικές. 

Προτάθηκε εκπαίδευση του προσωπικού της Π.Φ.Υ σε πολιτιστικές και θρησκευτικές 

πεποιθήσεις μεταναστών ώστε να μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητική και γεμάτη 

σεβασμό φροντίδα. Κάποιοι πρότειναν εξειδίκευση προσωπικού σε πολυ-πολιτισμικό 

περιβάλλον, έκθεση σε άλλες κουλτούρες κατά την εκπαίδευση. Έγιναν ειδικές συστάσεις ώστε 

κατά τη φοίτηση να διδάσκονται θέματα πολιτιστικής και θρησκευτικής ευαισθησίας, ενώ 

χρήσιμη θα ήταν και η εκπαίδευση για ασθένειες ενδημικές σε χώρες μεταναστών, κατανόηση 

ασθενειών και θεραπευτικών προσεγγίσεων βάση της κουλτούρας και πληροφόρηση για 

‘’φυσιολογικό’’ και taboos βάση θρησκευτικών πεποιθήσεων.  
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3.2.5 Εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικό υλικό για μετανάστες.  

Οι ερωτηθέντες πρότειναν την οργάνωση προγραμμάτων και τη σύσταση έντυπου υλικού για 

την ενημέρωση των μεταναστών σχετικά με το σύστημα υγείας της χώρας υποδοχής. Αυτή η 

πληροφόρηση κρίνεται αναγκαία ώστε οι μετανάστες να μπορούν να αναζητήσουν 

αποτελεσματικά φροντίδα. Οργάνωση σεμιναρίων όπου οι εργαζόμενοι στην Π.Φ.Υ θα 

μπορούσαν απευθείας να ενημερώνουν τους μετανάστες και η εκτύπωση ενημερωτικών 

φυλλαδίων σε διαφορετικές γλώσσες ήταν μερικές προτάσεις. 

3.2.6 Θετική και σταθερή σχέση με το προσωπικό της πρακτικής. 

Η συνεχής φροντίδα και η θετική σχέση μεταξύ ιατρών και μεταναστών είναι επίσης στοιχεία 

καλής πρακτικής. Τα χαρακτηριστικά της θετικής σχέσης περιγράφηκαν ως σεβασμός, 

ζεστασιά, υποδεκτικότητα, προσοχή κατά το διάλογο και αποτελεσματική απόκριση. Η 

προώθηση εξυπηρετικού, δίκαιου και μη επικριτικού προσωπικού είναι σημαντικά για να 

επιτευχθεί η εξοικείωση και να χτιστεί μια θετική και γεμάτη εμπιστοσύνη σχέση. Τέθηκε 

επίσης ότι οι συνάντηση ασθενών με διαφορετικούς κλινικούς κάθε φορά μπορεί να 

προκαταβάλλει  αρνητικά τους μετανάστες καθώς καλλούνται να επαναλάβουν το ιστορικό 

υγείας τους κάθε φορά.   

3.2.7 Σαφείς οδηγίες για δικαιώματα υγείας διαφορετικών ομάδων μεταναστών. 

Διαφορετικές κατηγορίες μεταναστών έχουν διαφορετικές δυνατότητες σε υπηρεσίες υγείας 

βάση των νομικών πλαισίων της χώρας υποδοχής. Ωστόσο οι οδηγίες δεν είναι πάντοτε 

σαφείς. Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο ακούστηκαν διάφορες προτάσεις για το πώς μπορεί 

κανείς να αντλήσει χρηματοδοτήσεις για φροντίδα μεταναστών χωρίς έγγραφα. Κάποιες χώρες 

νόμιμα επιτρέπουν τη φροντίδα παράνομων μεταναστών αν η κατάστασή τους απειλεί τη ζωή 

τους. Ωστόσο ζητήθηκε διαφάνεια και διευκρινήσεις στο ποιά κατάσταση θεωρείται 

απειλητική για τη ζωή των ασθενών. 

 

Μελέτες αυτού του τύπου δείχνουν ότι ποιοτικό υλικό μπορεί να συλλεχθεί με συνοχή και 

συνέπεια από πολλές διαφορετικές χώρες. Το υλικό αυτό επιτρέπει να μελετηθούν συλλογικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη σχέση τους μετανάστες και υγειονομικές υπηρεσίες  και 

αποτελεί τη βάση για να αναπτυχθούν ορθές πρακτικές, που θα διευκολύνουν και τις δύο 

πλευρές.     
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4. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

4.1 Μετανάστες της Ελλάδας - Αριθμητικά στοιχεία  

Όπως και στην υπόλοιπη Νότια Ευρώπη, η μετανάστευση προς την Ελλάδα είναι σχετικά 

πρόσφατο φαινόμενο. Η μετανάστευση σημείωσε άνοδο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

με εκτεταμένες “παράνομες” αφίξεις, από βαλκανικές χώρες και κυρίως από την Αλβανία. Η 

πλειονότητα των μεταναστών στην Ελλάδα παρέμεινε χωρίς έγγραφα έως την πρώτη 

διαδικασία νομιμοποίησης του 1997-1998. Κύρια χαρακτηριστικά της μετανάστευσης της 

δεκαετία του ‘90 είναι ο άτυπος χαρακτήρας, η “προσωρινότητα”, η απασχόληση στην 

“ανεπίσημη” οικονομία, και οι μαζικές απελάσεις. Η εισροή μεταναστών συνεχίζεται κατά τη 

δεκαετία του 2000, ενώ από την παρατηρούμενη τάση για οικογενειακή επανένωση 

διαφαίνεται ότι πολλοί μετανάστες προτίθενται να παραμείνουν μακροχρόνια στην Ελλάδα58.  

Η απογραφή του 2001 παραμένει η πλέον σημαντική πηγή δεδομένων για το μεταναστευτικό 

πληθυσμό στην Ελλάδα, παρόλο που τα στοιχεία για τους μετανάστες δίχως έγγραφα ήταν 

ασαφή1,58.  Προέκυψε ότι το 2001 στην Ελλάδα ζούσαν περίπου 762.000 νόμιμοι αλλοδαποί 

και αποτελούσαν το 8% του συνολικού πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα 

μεταξύ άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Η κατανομή των αλλοδαπών ανά εθνικότητα φαίνεται στην 

Εικόνα 3. Ο αριθμός αυτός έγινε ακόμα μεγαλύτερος καθώς σύμφωνα με ερευνητικές μελέτες 

του ινστιτούτου μεταναστευτικής πολιτικής υπολογίστηκε ότι 380.000 περίπου ήταν τα άτομα 

που διέμεναν και εργάζονταν παράνομα στην Ελλάδα. Στους 762.000 νόμιμους αλλοδαπούς 

προσετέθησαν άλλοι 161.259, βάση νομιμοποιήσεων Ν. 3386/05 και 3536/071,58 

Το 2005 από την έκθεση εργασίας ομάδας επιτελών αξιωματικών του αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας προέκυψε ότι ο συνολικός πληθυσμός των μεταναστών οι οποίοι διαμένουν 

νομίμως στην Ελλάδα, ανήλθε συνολικά στους 923.259. Στο τέλος του 2010, όπως προκύπτει 

από τα στατιστικά στοιχεία της ίδιας μελέτης ο αριθμός των νομίμων και των παρανόμων 

έφτασε το 1.400.622 άτομα. Από αυτούς οι 477.363 ήταν οι μη νόμιμοι μετανάστες59,60. 
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Η ίδια ομάδα στο κεφάλαιο για την «Εκτίμηση Μεγέθους του Προβλήματος», επισημαίνουν 

ότι ο αριθμός των μεταναστών το 2014 θα είναι 2.142.348, εκ των οποίων οι 1.219.089 μη 

νόμιμοι. Συγκριτικά με το 2010, μέσα σε 4 χρόνια, φαίνεται μια αύξηση του αριθμού των 

παράνομων μεταναστών κατά 255%. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ο πληθυσμός της Ελλάδας το έτος 2015 θα είναι περίπου 14 εκατομμύρια, 

εκ των οποίων ποσοστό άνω του 20% θα είναι αλλοδαποί59,60. 

Εκτιμάται ότι οι κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές σε χώρες όπως το Ιράκ, Ιράν, 

Αφγανιστάν, Παλαιστίνη, Σομαλία, Ερυθραία, Νιγηρία κ.τ.λ., καθώς και η παγκόσμια 

οικονομική κρίση θα εντείνουν το φαινόμενο της μεταναστευτικής ροής προς την Ευρώπη. Η 

παράνομη μετανάστευση από την άλλη θα παραμείνει για όσο καιρό υφίστανται πολιτικές 

αναταραχές και ανισότητες. Η Ελλάδα παραμένει βασικός σταθμός παράνομων μεταναστών 

αφενός γιατί οι εσωτερικές συνθήκες στη χώρα ευνοούν την παράνομη είσοδο και παραμονή, 

αφετέρου η πρώτη γενιά μεταναστών διατηρεί δίκτυα επαφών με τις χώρες προέλευσης τους 
59,60. 

Παρά τις εκτιμήσεις της Ελληνικής αστυνομίας το υπουργείο εσωτερικών ανακοίνωσε για το 

2013 ότι μόλις 500.000 μετανάστες διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Στον Πίνακα 1 φαίνεται η 

χώρα προέλευσης των μεταναστών που αναζήτησαν εργασία στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία 

προέρχονται από τη γειτονική Αλβανία59.  

Εικόνα 3: Κατανομή μεταναστών ανά εθνικότητα. Πηγή: Aπογραφή πληθυσμού ΕΣΥΕ 20011. 
(Ζητήθηκε άδεια χρησιμοποίησης). 
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Πίνακας 1: Νόμιμος πληθυσμός μεταναστών στην 
Ελλάδα στις 21-04-2013, ανά εθνικότητα. Οι 
μετανάστες αυτοί (69.975 άτομα) δήλωσαν ως 
αιτία μετανάστευσης την αναζήτηση εργασίας-
απασχόλησης. 

Πηγή: Γενική γραμματεία πληθυσμού και 
κοινωνικής συνοχής, υπουργείο εσωτερικών, 
2013. (Ζητήθηκε άδεια χρησιμοποίησης). 
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Άλλοι λόγοι που μετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα, βάση δεδομένων του υπουργείου 

εσωτερικών φαίνονται στον Πίνακα 2.  Σχεδόν 120.000 ήταν οι περιπτώσεις νομιμοποίησης 

που εκκρεμούσαν το 201359. 

 

4.2 Κατάσταση της υγείας των μεταναστών της Ελλάδας  

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των μεταναστών και μειονοτήτων 

χρειάζονται για δύο βασικούς λόγους: i) για τον εντοπισμό προβλημάτων που απαιτούν 

ιδιαίτερες προσπάθειες πρόληψης και θεραπείας ii) για να σχηματίσουν οι επαγγελματίες 

υγείας εικόνα σχετικά με τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και 

μειονότητες, καθώς και και για τους παράγοντες που προκαλούν αυτά τα προβλήματα61. Στις 

επόμενες ενότητες συνοψίζεται προφίλ της υγείας των μεταναστών της Ελλάδας. Η εικόνα για 

τα μεταδοτικά - μολυσματικά νοσήματα και για τις μη μεταδοτικές νόσους δείχνει ότι μια 

σειρά από νοσήματα που είχαν εκριζωθεί από τη χώρα μας ή που είχαν χαμηλή ενδημικότητα, 

επιπολασμό ή συχνότητα βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο. Σε παγκόσμια κλίμακα, ο 

εκμηδενισμός των αποστάσεων, η παγκόσμια οικονομική κρίση και κοινωνική αστάθεια και η 

ανησυχία των ανθρώπων έχουν οδηγήσει σε αλλαγή το χάρτη μεταδοτικών νοσημάτων. Ο 

κόσμος βρίσκεται σε “μετάβαση” αναφέρουν εκτενείς επιδημιολογικές μελέτες.       

 

4.2.1 Αλλοδαποί και HIV λοίμωξη στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με το γραφείο HIV λοίμωξης και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜN) 

(Εικόνα 4) του ΚΕΕΛΠΝΟ, κατά το χρονικό διάστημα  1990-1997, το ποσοστό των HIV(+) 

αλλοδαπών επί του συνόλου των διαγνωσθέντων στην Ελλάδα κυμάνθηκε από 3.52%-6.18%, 

ενώ το 2002 έφτασε το 20.40% και έκτοτε παρέμεινε σχεδόν σταθερό 62. 

Πίνακας 2: Νόμιμος πληθυσμός μεταναστών στην Ελλάδα στις 21-04-2013. Γενική γραμματεία πληθυσμού και 
κοινωνικής συνοχής, υπουργείο εσωτερικών, 2013. (Ζητήθηκε άδεια χρησιμοποίησης). 
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4.2.2 Αλλαγές στην επιδημιολογία της Ηπατίτιδας Β στην Ελλάδα.  

Η λοίμωξη από τον ιό HBV είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Η Ελλάδα ανήκει στις 

χώρες ενδιάμεσης ενδημικότητας με πτωτική τάση επιπολασμού της λοίμωξης κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Παρόλα αυτά η πρόσφατη μαζική μετανάστευση στη χώρα 

έχει οδηγήσει σε αλλαγές της επιδημιολογία HBV στην Ελλάδα. Σε μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Πρόγραμμα ηπατίτιδας ΚΕΕΛΠΝΟ (Raptopoulou, 2009) 63 σε 

δείγμα 3480 HBV ασθενών, που παρακολουθήθηκαν κατά τα έτη 1997-2006 βρέθηκε ότι οι 

μετανάστες κυρίως από Αλβανία αντιπροσώπευαν το 18.6% του πληθυσμού της μελέτης και το 

56.5% του πληθυσμού των παιδιών 62,63.  Η HBeAg(-) ήταν η κυρίαρχη μορφή ηπατίτιδας 

(92.1%) ανάμεσα στους Έλληνες ασθενείς σε αντίθεση με τους μετανάστες όπου 16.6% ήταν 

HBeAg(+). Κίρρωση ήπατος διαγνώστηκε σε 8.8% του συνολικού πληθυσμού και 

ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα σε 0.9% του συνολικού πληθυσμού. Υψηλό ποσοστό από τα 

παιδιά (62%) ήταν HBeAg(+), 55% προέρχονταν από οικογένειες μεταναστών, 25.2% είχαν 

μολυνθεί κατά την περιγεννητική περίοδο και δεν είχαν κανένα δείγμα επιπλοκών της νόσου. 

Ως συμπέρασμα τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν: i) αλλαγή στην επιδημιολογία 

της HBV λοίμωξης στην Ελλάδα, που οφείλεται στο σημαντικό αριθμό των ΗΒeAg(+) ασθενών 

κυρίως στα παιδιά και ii) ένα σημαντικό αριθμό ασθενών που αν και ήταν ενήμεροι για την 

ασθένειας τους εμφάνισαν προχωρημένη νόσο 63,64 62 65 66 67,68 62.  

 

 

Εικόνα 4: Ποσοστά αλλοδαπών με HIV 
λοίμωξη επί του συνόλου των 
διαγνωσθέντων περιπτώσεων HIV ανά 
έτος. Γραφείο ΗΙV λοίμωξης και ΣΜΝ, 
ΚΕΕΛΠΝΟ, 2011. (Ζητήθηκε άδεια 
χρησιμοποίησης). 
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4.2.3 Επιδημιολογικά δεδομένα για τη Φυματίωση στην Ελλάδα ανάμεσα σε Έλληνες και 

αλλοδαπούς, το διάστημα 2004-2010. 

Η φυματίωση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας παρά το ότι 

υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα για τη θεραπεία της. Σύμφωνα με τον WHO η φυματίωση 

προκαλεί πάνω από 1 εκατομμύριο θανάτους το χρόνο, κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο 

ενώ κάθε χρόνο σημειώνονται παγκοσμίως περίπου 140 νέα κρούσματα ανά 100.000 

πληθυσμό. Στην Ελλάδα η επιτήρηση της φυματίωσης γίνεται μέσω του συστήματος 

υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων 62. Ωστόσο με αντιπαραβολή δεδομένων από ανεξάρτητες 

πηγές φαίνεται ότι το σύστημα επιτήρησης της Ελλάδας παρουσιάζει σημαντική υποδήλωση.   

Όπως φαίνεται από την Εικόνα 5 κατά το χρονικό διάστημα 2004-2010 παρατηρήθηκε 

προοδευτική μείωση του συνολικού αριθμού των δηλουμένων κρουσμάτων και της επίπτωσης 

του νοσήματος, όπου το 64.1% αντιστοιχούσε σε Έλληνες, το 34% ήταν αλλοδαπής 

εθνικότητας ενώ για το 1.9% των κρουσμάτων η εθνικότητα δεν ήταν γνωστή 62. Τα 

περισσότερα κρούσματα της νόσου στους Έλληνες καταγράφηκαν στις ηλικίες 65 ετών και 

άνω, ενώ στους αλλοδαπούς στις ηλικίες 25-34 ετών (Εικόνα 6) 62. 

 

4.2.4 Ψυχική υγεία και ψυχικά νοσήματα των μεταναστών στην Ελλάδα 

Ελάχιστες μελέτες στην Ελλάδα έχουν ως αντικείμενο την ψυχική υγεία των προσφύγων και 

των μεταναστών. Ενώ στις υπάρχουσες μελέτες δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά στην 

Εικόνα 5: Συνολικός αριθμός δηλωθέντων 
κρουσμάτων φυματίωσης και δηλωθέντων 
κρουσμάτων ανά εθνικότητα στην Ελλάδα το 
διάστημα 2004-2010. (Ζητήθηκε άδεια 
χρησιμοποίησης). 

 

Εικόνα 6: Ηλικιακή κατανομή δηλωθέντων 
κρουσμάτων φυματίωσης ανά εθνικότητα 
στην Ελλάδα, 2004-2010. (Ζητήθηκε άδεια 
χρησιμοποίησης). 
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ψυχοπαθολογία των μεταναστών συγκριτικά με το γηγενή πληθυσμό ωστόσο σημειώνονται 

διαφορές στα επίπεδα άγχους, στρες, πίεσης με αποτέλεσμα αύξηση ψυχοπαθολογικών 

συμπτωμάτων όπως κατάθλιψη, δυσθυμία, αποθάρρυνση, ματαίωση δίχως νοσηρότητα 

απαραίτητα.  60,69,70.  

αποτυχίας, όχι όμως και για την ψυχική του υγεία71. Συχνά διαπιστώνονται σημαντικά 

χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις για τα παιδιά μεταναστών, ιδίως στο γλωσσικό τομέα71.  

 

4.2.5 Συνθήκες εργασίας και παράγοντας ατυχήματος 

Παράγοντες ρίσκου για την υγεία των μεταναστών σχετίζονται με τους τύπους και τις συνθήκες 

εργασίας τους. Όπως φαίνεται από την Εικόνα 7 η πλειοψηφία των μεταναστών στην Ελλάδα 

εργάζεται στις κατασκευές, τη 

γεωργία και γενικότερα σε 

χαμηλής ειδίκευσης 

υπηρεσίες. Οι μετανάστες 

πλήττονται, αναλογικά με την 

παρουσία τους στον εργατικό 

πληθυσμό, σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τα εργατικά 

ατυχήματα και τις 

επαγγελματικές ασθένειες, με 

50% περίπου αυξημένη 

πιθανότητα ατυχήματος60,72.  

 

4.3 Η κοινωνία των Ρομά στην Ελλάδα 

4.3.1  Δημογραφικά στοιχεία 

Η Ελλάδα αποτέλεσε ένα κεντρικό πέρασμα από όπου ο πληθυσμός των διασκορπίστηκε στην 

Ευρώπη 73,74. Η κοινότητα των Ρομά είναι παρούσα στην Ελλάδα από τις αρχές του 14ου 

αιώνα. Υπάρχουν αναφορές για εγκατάσταση της πρώτης ομάδας Ρομά στην Κρήτη το 1323. 

Παρότι δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός των Ρομά στην Ελλάδα καθώς δεν 

υπάρχει σχετική καθολική καταγραφή, οι επίσημες εκτιμήσεις αναφέρονται σε 150.000 έως 

200.000 ενώ οι οργανώσεις των Ρομά εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ 

μεγαλύτερος και αναφέρουν 350.000 έως 400.000 άτομα. Οι περισσότεροι εξ΄ αυτών είναι 

μόνιμα εγκατεστημένοι σε συγκεκριμένη περιοχή, ενώ ένας μικρός αριθμός είναι διερχόμενος 

(νομαδική ζωή) ή ημι-εγκατεστημένος. 

Εικόνα 7: Κλάδοι απασχόλησης μεταναστών κατά φύλο, 2001. Πηγή ΕΣΥΕ, 
απογραφή 2001. (Ζητήθηκε άδεια χρησιμοποίησης). 
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4.3.2 Κατάσταση της υγείας των Ρομά στην Ελλάδα 

Κύρια χαρακτηριστικά της υγεία των Ρομά συνοψίζονται παρακάτω73: 

 Η βρεφική θνησιμότητα είναι 1,4 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο και το 

προσδόκιμο ζωής για τους Ρομά είναι μεταξύ 8 και 9 χρόνων κάτω του μέσου όρου. Σε 

περιπτώσεις ακραίας περιθωριοποίησης, το προσδόκιμο ζωής υπολογίζεται στα 10 

χρόνια κάτω του μέσου όρου. 

 Μεγαλύτερη συχνότητα των μεταδιδόμενων νοσημάτων, κυρίως της ηπατίτιδας Β και 

C. 

 Ελλιπής εμβολιασμός παιδιών. 

 Ακατάλληλες διατροφικές συνήθειες και διατροφή, ειδικά στην περίπτωση των παιδιών 

και ηλικιωμένων. 

 Αυξημένη συχνότητα στα ατυχήματα και στα ακούσια τραύματα. 

 Ομάδα υψηλού κινδύνου για εκ γενετής δυσμορφίες λόγω ενδογαμίας.  

 Yψηλά επίπεδα γονιμότητας με εγκυμοσύνες και γεννήσεις που ξεκινούν από πολύ 

μικρή ηλικία και συνεχίζουν μέχρι μεγάλη ηλικία. 

 Απουσία πρόληψης για τις γυναικολογικές ασθένειες. 

 Πρόωρη γήρανση με εμφάνιση ορισμένων ασθενειών, οι οποίες δεν είναι τυπικές για 

την ομάδα ηλικίας που έχει προσβληθεί με αυτές, όπως π.χ. είναι ο διαβήτης, η 

οστεοπόρωση, τα καρδιαγγειακά προβλήματα, κλπ. 

 Μεγάλη υπευθυνότητα, ταυτόχρονα εντός και εκτός σπιτιού, που προκαλεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις συμπτώματα κατάθλιψης, αγωνίας και άγχους. 

Εν κατακλείδι, και λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις που χρησιμοποιούνται από τη διεθνή 

επιστημονική κοινότητα για τον υπολογισμό των ανισοτήτων στον χώρο της υγείας, φαίνεται 

πως η κατάσταση της φροντίδας υγείας του πληθυσμού των Ρομά είναι ξεκάθαρα ανεπαρκής.  

 

4.4 Επικοινωνιακά και άλλα προβλήματα των μεταναστών της Ελλάδας. 

Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 η Ελλάδα μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών 

κυρίως από βαλκανικές και ανατολικές χώρες της Ευρώπης, που σήμερα αποτελούν το 11% 

του συνολικού πληθυσμού. Παρά την αύξηση του αριθμού των μεταναστών ελάχιστα είναι 

γνωστά για την κατάσταση της υγείας τους και τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε υπηρεσίες 

υγείας 75.  

Η ισότιμη πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασική παράμετρο της 

ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και του σεβασμού 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη έκταση της άτυπης 

εργασίας, αρκετοί νόμιμοι μετανάστες στερούνται ασφάλισης και επομένως δωρεάν 
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πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, η περιορισμένη γνώση των υπηρεσιών 

υγείας (π.χ. πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας, γνώση των δικαιωμάτων χρήσης των 

υπηρεσιών υγείας, γνώση της ασφαλιστικής κάλυψης κ.ά.) αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη 

χρήση τους από τους μετανάστες. Ακόμα, τόσο οι μετανάστες όσο και τα παιδιά τους έχουν 

ασφάλεια υγειονομικής περίθαλψης σε μικρότερο ποσοστό και χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά 

τις υπηρεσίες υγείας συγκριτικά με τους γηγενείς κατοίκους τόσο για πρόληψη, εμβολιασμούς 

ή και θεραπεία. Τέλος, οι μετανάστες είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες υγείας, 

με την έλλειψη καλής γνώσης της γλώσσας της χώρας μετανάστευσης να αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα της περιορισμένης ικανοποίησης 75. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει διαμορφωθεί κάποια πολιτική σχετική με την πρόσβαση και τη χρήση 

υπηρεσιών υγείας από μετανάστες κυρίως λόγω της έλλειψης δεδομένων για την 

επιδημιολογική τους εικόνα και της χρήσης υπηρεσιών υγείας από αυτούς. Για να 

διαμορφωθεί μια τέτοια πολιτική πληροφορίες χρειάζονται σχετικές με: i) τις ανάγκες υγείας 

των μεταναστών ii) προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας και iii) ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

υγείας. 

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μελέτη με στόχο να εκτιμηθεί η γνώση και χρήση υπηρεσιών 

υγείας στην Ελλάδα από μετανάστες 75. Τα πεδία μελέτης ήταν η Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

από 1η Ιανουαρίου εώς 31 Μαρτίου 2012 και το μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 191 

μετανάστες (88 άνδρες, 103 γυναίκες), που διαμένουν μόνιμα στις δύο πόλεις λίγότερο από 10 

έτη. Το ορόσημο των 10 ετών τέθηκε αυθαίρετα από τους ερευνητές καθώς θεωρήθηκε ότι 

μετανάστες που διαμένουν στην Ελλάδα > 10 έτη έχουν αφομοιώσει σε σημαντικό βαθμό τον 

τρόπο ζωής, παρουσιάζοντας πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας παρόμοια με αυτή των 

Ελλήνων.  Η δειγματοληψία έγινε με τη μορφή “χιονοστιβάδας”.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης συνοψίζονται ως ακολούθως 75: 

 Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 37.4 έτη. 

 Μέση διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα 76.8 μήνες. 

 Οι μετανάστες προέρχονταν κυρίως από Αλβανία, Γεωργία, Αφγανιστάν, Νιγηρία, 

Γκάνα και Φιλιππίνες. 

 Το 56.5% (n=108) των συμμετεχόντων είχαν ασφάλιση υγείας, το 66.5% (n=127) 

εργάζονταν, το 51.3% (n=98) είχε μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα >750 ευρώ. 
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 Το 69.1% (n=132) θεωρούσε ότι η υγεία 

τους ήταν καλή εώς πολύ καλή, ενώ το 

14.7% (n=28) ελάμβανε φαρμακευτική 

αγωγή για χρόνιο νόσημα.   

 Σχετικά με τη γνώση της ελληνικής και της 

αγγλικής γλώσσας το 62.3% (n=119) 

δήλωσε ότι κατανοεί καλά/πολύ καλά 

ελληνικά, το 38.7% (n=74) ότι διαβάζει 

καλά/πολύ καλά ελληνικά και το 25.1% 

(n=51) ότι γράφει καλά/πολύ καλά 

ελληνικά (Πίνακας 3). 

 Σχετικά με τη γνώση των υπηρεσιών 

υγείας το 20.4% (n=39) δήλωσε ότι τις 

γνωρίζουν καλά/πολύ καλά, ενώ η 

πλειοψηφία 60.2 % (n=115) δήλωσαν 

μέτρια γνώση και το 19.4% (n=37) 

κακή/πολύ κακή γνώση. 

 Τα προβλήματα που ανέφεραν οι 

μετανάστες σχετικά με τη χρήση 

υπηρεσιών υγείας ήταν τα εξής: Το 60.2% 

(n=115) δήλωσαν μεγάλο χρόνο αναμονής 

στα νοσοκομεία, το 45.5% (n=87) 

δυσκολία επικοινωνίας με τους 

επιστήμονες υγείας, το 38.7% (n= 74) 

υψηλό κόστος και το 34% (n=65) 

πολυπλοκότητα του συστήματος υγείας.    

 Το 62.3% (n=119) δήλωσε ότι στους 

τελευταίους 12 μήνες προέκυψε ανάγκη 

χρήσης υπηρεσιών υγείας, που όμως 

τελικά δεν ικανοποιήθηκε. Ως 

σημαντικότερη αιτία αναφέρθηκε το 

υψηλό κόστος 34.5% (n=41) και 

ακολούθως ο μεγάλος χρόνος αναμονής 

στα νοσοκομεία 12.6% (n=15) όπως και η 

έλλειψη χρόνου 9.2% (n=11). 

 To 46.6% (n=89) δήλωσε ότι στους 

τελευταίους 12 μήνες προέκυψε ανάγκη 

λήψης φαρμάκων που όμως τελικά δεν 

Πίνακας 3: Επάρκεια των 191 μεταναστών του 
μελετώμενου πληθυσμού στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα. (Ζητήθηκε άδεια 
χρησιμοποίησης). 
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ικανοποιήθηκε κυρίως λόγω υψηλού κόστους (50.6%, n=45). 

 Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες 52.9% (n=101) δήλωσαν ότι 

αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.    

Ένα γενικό συμπέρασμα αυτής της μελέτης ήταν ότι η αυξημένη ικανότητα κατανόησης και 

ομιλίας των ελληνικών και η αυξημένη διάρκεια παραμονής στης Ελλάδα σχετίζονται με 

αυξημένη γνώση των υπηρεσιών υγείας (Πίνακας 4) 75.         

Ένας μεγάλος αριθμός μελετών που διεξήχθει διεθνώς έδειξε τελικά ότι χαμηλό ποσοστό 

μεταναστών έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η αδυναμία κατανόησης και ομιλίας της 

ελληνικής γλώσσας αποτελεί το πλέον σημαντικό πρόβλημα των μεταναστών αναφορικά με 

την ενημέρωσή τους και την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας. Οι μετανάστες αποτελούν 

σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και η προσαρμογή τους σε αυτή θα βοηθήσει τόσο 

τους ιδίους όσο και τους Έλληνες.     

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Συσχετισμός γνώσης της ελληνικής γλώσσας και γνώσης των υπηρεσιών υγείας. (Ζητήθηκε άδεια 
χρησιμοποίησης). 
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5. Πολυ-πολιτισμική φροντίδα/ικανότητα/επάρκεια – Cultural competence or 

transcultural care. Ανασκόπηση και προτάσεις για τους μετανάστες της Ελλάδας, της 

Ευρώπης, παγκοσμίως. 

5.1 Ορισμός 

5.1.1 Πολιτισμός – Κουλτούρα “ενσωματωμένο/ολοκληρωμένο πρότυπο ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, που περιλαμβάνει σκέψεις, επικοινωνίες, δράσεις, συνήθειες, πεποιθήσεις, 

αξίες και θεσμούς εθνικούς, θρησκευτικούς, φυλετικούς ή κοινωνικούς”76-78.  

5.1.2 Πολυ-πολιτισμική (διαπολιτισμική) φροντίδα/ικανότητα/επάρκεια ορίζεται ως ένα 

σύνολο συγκλίνοντων συμπεριφορών, στάσεων και πολιτικών σε ένα σύστημα, φορέα ή 

μεταξύ επαγγελματιών, που τους επιτρέπει να δουλεύουν αποτελεσματικά σε διαπολιτισμικές 

συνθήκες79-86. Πιο απλουστευμένα ορίζεται ως το επίπεδο γνωστικών δεξιοτήτων, που 

απαιτούνται για να παρασχεθεί αποτελεσματικά φροντίδα υγείας σε ασθενείς συγκεκριμένης 

εθνικότητας ή φυλετικής ομάδας. Η διαπολιτισμική φροντίδα στον τομέα υγείας περιγράφει τη 

δυνατότητα των συστημάτων να παράσχουν φροντίδα σε ασθενείς με διαφορετικές αξίες, 

πεποιθήσεις και συμπεριφορές, όπως επίσης και προσαρμογή της παράδοσης ώστε να 

ανταποκριθεί σε κοινωνικές, πολιτιστικές και γλωσσικές ανάγκες των ασθενών79-86. Η 

διαπολιτισμική φροντίδα περιλαμβάνει την επίγνωση και ενσωμάτωση τριών ζητημάτων που 

αφορούν πληθυσμούς: i) πεποιθήσεις και πολιτιστικές αξίες σχετιζόμενες με υγεία ii) 

συχνότητα εμφάνισης νόσων και συνάφεια και iii) αποτελεσματικότητα θεραπείας. Οι 3 αυτές 

ενότητες είναι σημαντικό να θεωρούνται αλληλένδετες και αλληλοσχετιζόμενες και όχι 

ανεξάρτητες79-86. Η έννοια της διαπολιτισμικής φροντίδας μπορεί ευρύτερα να επεκταθεί και 

σε άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες π.χ. γυναίκες, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, 

θρησκευτικές μειονότητες, διαφορετική σεξουαλική κατεύθυνση  κ.τ.λ. 

5.2 Βασικές προκλήσεις διαπολιτισμικής φροντίδας 

Το πεδίο της πολυ-πολιτισμικής φροντίδας παρουσίαζει βασικές προκλήσεις 

συμπεριλαμβανομένων78,87,88: 

 Έλλειψη συμφωνίας σε όρους, ορισμούς και βασικές προσεγγίσεις. 

 Περιορισμένη έρευνα σε ότι αφορά βαρύτητα και αποτελεσματικότητα τακτικών και 

μεθόδων. 

 Εσφαλμένη αντίληψη ότι οι δράσεις περιορίζονται αποκλειστικά σε ανθρώπους 

διαφορετικού χρώματος και όχι σε οποιαδήποτε ξεχωριστή ομάδα, που προκύπτει λόγο 

π.χ. θρησκευτικών πεποιθήσεων ή σεξουαλικής κατεύθυνσης.   

Οι Kagawa-Singer, M et. al. (2003) επεσήμαναν ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία εθνοτήτων σε 

κάθε έθνος, η καθεμιά με τη δική της κουλτούρα ή υποκουλτούρα. Οι κουλτούρες δεν είναι 
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ομοιογενείς ή μονολιθικές. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αφομοίωσης, ηλικίας, 

εκπαίδευσης, εισοδήματος, οικογενειακής δομής, πλούτου, μεταναστευτικής κατάστασης και 

όλα αυτά μπορούν να τροποποιήσουν το βαθμό που κάθε ομάδα επηρεάζει τις πρακτικές 

υγείας.    

Η διαπολιτισμική φροντίδα / επικοινωνία δεν μπορεί να διδαχθεί με παραδοσιακούς τρόπους, 
γιατί δεν είναι: 

 Τεχνική επιδεξιότητα, που κάποιος μπορεί να εκπαιδευτεί. 

 Τεχνική επικοινωνίας, που μπορεί να βελτιωθεί. 

 Δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων, που μπορεί να αναπτυχθεί. 
 

Η διαπολιτισμική φροντίδα απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι 

σκέφτονται, κατανοούν και αλληλεπιδρούν με τον κόσμο τριγύρω τους. Όπως και ο ορισμός 

της κουλτούρας είναι μια συνεχής, δυναμική διαδικασία και όχι μια καταληκτική γραμμή που 

κάποιος πρέπει να φτάσει. Επιπλέον, η προσέγγιση πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα και σε 

όλη την κλίμακα υπηρεσιών ξεκινώντας από το ατομικό επίπεδο, φορείς, οργανισμούς και 

συστήματα78,87,88.   

 

Οι Lecca et. al. (1998)89 περιγράφουν την πολυ-πολιτισμική ικανότητα / φροντίδα σαν μια 

συνεχή κλίμακα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια89: 

 Πολιτιστική καταστροφή: Είναι το πλέον αρνητικό στάδιο της κλίμακας, που 

χαρακτηρίζεται από συμπεριφορές, πολιτικές και πρακτικές που είναι καταστροφικές 

για τα άτομα και τις κουλτούρες.  

 Πολιτιστική αδυναμία: Αυτό συμβαίνει όταν ένας φορέας ή ένα σύστημα δεν 

επιχειρούν εσκεμμένα να καταστρέψουν μια κουλτούρα, όπως προηγουμένως, αλλά 

αδυνατεί να βοηθήσει μειονότητες και κοινωνίες.  

 Πολιτιστική τύφλωση: Σε αυτή την περίπτωση όλες οι κουλτούρες θεωρούνται 

πανομοιότυπες. Προωθείται η αφομοίωση.    

 Πολιτιστική προ-αρμοδιότητα: Αυτό είναι το πρώτο βήμα σε πιο θετική κατεύθυνση της 

κλίμακας. Ο φορέας ή σύστημα συνειδητοποιεί τις αδυναμίες του να υπηρετεί τις 

μειονότητες και προσπαθεί να βελτιωθεί. Ωστόσο, αν ο φορέας αποτύχει στην 

προσπάθειά του δεν προσπαθεί ξανά. 

 Πολιτιστική ικανότητα:  Ο φορέας ή σύστημα αποδέχεται και σέβεται διαφορές και 

προωθεί συνεχή επιμόρφωση, αυτοαξιολόγηση του προσωπικού και τροποποίηση των 

κανονισμών που αφορούν κουλτούρα. Παρατηρεί τη δυναμική και τις διαφορές και 

συνεχώς επεκτείνει τις πολιτιστικές γνώσεις, πηγές και υιοθετεί μοντέλα ώστε να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των μειονοτήτων. Επιπλέον, δημιουργεί επιτροπές που 

περιλαμβάνουν και εκπροσώπους μειονοτήτων, αναζητά συμβουλές από μειονότητες 

και επιδιώκει διαλόγους και συναντήσεις μαζί τους.    
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 Πολιτιστική κυριαρχία: Το σύστημα ή ο φορέας τοποθετούν τις άλλες κουλτούρες σε 

θέση πρωταρχική. Η πρακτική περιλαμβάνει έρευνα, θεραπευτικές προσεγγίσεις 

βασιζόμενες στις πολιτιστικές διαφορές και δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Ο 

φορέας προσλαμβάνει προσωπικό που εξειδικεύεται σε διαπολιτισμική φροντίδα. 

Επιπλέον, σέβεται τις διαφορετικές κουλτούρες και συνεργάζεται με ηγέτες 

θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων έστω και αν οι πρακτικές τους διαφέρουν. Ο 

φορέας εκπαιδεύεται συνεχώς, είναι ευέλικτος, κατανοεί την πολιτιστική δυναμική και 

όλο το προσωπικό συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.    

 

5.3 Αποδοτικότητα της διαπολιτισμικής φροντίδας και επικοινωνίας 

Η αποτυχία να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές κουλτούρες συμβάλλει σε ανεπαρκή φροντίδα 

υγείας. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε φτωχή βελτίωση της υγείας, υποχρησιμοποιήση των 

διαθέσιμων υπηρεσιών, ανισότητες, και αύξηση του κινδύνου για νοσηρότητα ή και θάνατο. 

Ως αποτέλεσμα η διαπολιτισμική φροντίδα υγείας πρέπει να ενσωματωθεί στην πολιτική της 

δημόσιας υγείας και στα διαθέσιμα προγράμματα και υπηρεσίες. Επιπλέον διαπολιτισμικοί 

μεσολαβητές πρέπει να ενσωματωθούν στο σύστημα77,78,87,90.   

Η έλλειψη πολιτιστικής ευαισθησίας μπορεί συχνά να οδηγήσει σε θεραπευτικές 

προσεγγίσεις, που αρνούνται την ακεραιότητα και υποτιμούν τους ασθενείς. Ως αποτέλεσμα 

οι ασθενείς δε χρησιμοποιούν επαρκώς τις υπηρεσίες υγείας, οι πάροχοι θεωρούν ότι οι 

ασθενείς δε συμμορφώνονται και αυτό οδηγεί σε οργή και θυμό. Τελικά όλο αυτό εντείνει τις 

ανισότητες προς φτωχούς ασθενείς ή προς αυτούς που προέρχονται από διαφορετική 

κουλτούρα, εθνικότητα, φυλή ή υπόβαθρο. Μόνο αν οι πάροχοι φροντίδας υγείας γίνουν πιο 

δεκτικοί σε πολιτιστικές διαφορές αυτές οι ανισότητες μπορούν να γεφυρωθούν. 

Η διαπολιτισμική ικανότητα / φροντίδα είναι ωφέλιμη γιατί: 

 Ο χρόνος με τον ασθενή χρησιμοποιείται πιο εποικοδομητικά. 

 Διευκολύνει την άντληση πληροφοριών από τους ασθενείς. 

 Βοηθά στη διαπραγμάτευση διαφορών. 

 Αυξάνει τη συμμόρφωση των ασθενών σε πρωτόκολλα θεραπείας.  

 Θετικά επηρεάζει την έκβαση της κλινικής εικόνας. 

 Βελτιώνει την επικοινωνία με τους ασθενείς. 

 Μειώνεται το άγχος. 

 Χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης. 

 Αυξάνει η ικανοποίηση των ασθενών. 

 Ανταποκρίνεται στην αυξημένη αυστηρότητα των κανονισμών της κυβέρνησης και τις 

απαιτήσεις ιατρικής πιστοποίησης.  
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Σύμφωνα με το αμερικανικό εθνικό κέντρο διαπολιτισμικής ικανότητας / φροντίδας (NSCC), έξι 

είναι οι βασικοί λόγοι που η διαπολιτισμική φροντίδα χρειάζεται να ενσωματωθεί στη 

δημόσια πολιτική: 

1. Για να ανταποκριθεί στην υπάρχουσα δημογραφική προβολή. 

2. Για να αμβλύνει μακροχρόνιες ανισότητες στην κατάσταση υγείας διαφορετικών 

φυλών και εθνοτήτων.   

3. Να βελτιωθεί η ποιότητα της φροντίδας και ακολούθως την έκβαση της υγείας. Η 

προσφορά υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας που είναι προσβάσιμη, 

αποτελεσματική και φθηνή απαιτεί οι εργαζόμενοι στο χώρο υγείας να έχουν βαθύτερη 

γνώση του κοινωνικού και πολιτιστικού υποβάθρου των ασθενών, των οικογενειών 

τους και του περιβάλλοντος που ζουν. Έτσι εξασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.   

4. Για να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις νομοθετικές, ρυθμιστικές και διαπίστευσης.  

5. Για να γίνει ανταγωνιστική στην αγορά. 

6. Για να μειώσει την πιθανότητα της κατάχρησης, της κακής πρακτικής και της 

αξιοπιστίας. 

 
Επιπλέον, έρευνες δείχνουν ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ασθενών χρησιμοποιούν 

εναλλακτικά συστήματα υγείας, διαφορετικά από βιοιατρική, όπως συμπληρωματική και 

εναλλακτική ιατρική, που επιβάλλει την ανάγκη για βελτιωμένη διαπολιτισμική φροντίδα και 

διαπραγμάτευση με τους ασθενείς όσον αφορά τη θεραπεία77,78,87,90.       

 

 

5.4  Προσεγγίσεις για επίτευξη διαπολιτισμικής ικανότητας / φροντίδας. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η διαπολιτισμική φροντίδα θα πρέπει να δουλευτεί κατά 

μήκος μιας συνεχούς κλίμακας υπηρεσιών και σε αρκετά επίπεδα. Αυτά περιλαμβάνουν 

ανεξάρτητα άτομα στο χώρο υγείας, φορείς και συστήματα. Παρά το ότι όλοι συμφωνούν για 

τη σημασία της πολυ-πολιτισμικής φροντίδας αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι ποιές 

προσεγγίσεις και τεχνικές είναι αποτελεσματικές και πώς μπορεί να εφαρμοστούν 

κατάλληλα77,78,87,90. 

Αυτή η ενότητα συνοψίζει μια σειρά τεχνικών και αντιλήψεων που συχνά χρησιμοποιούνται 

από άτομα, συστήματα και οργανισμούς για να επιτύχουν διαπολιτισμική επικοινωνία.    

5.4.1  Σύνολο προσεγγίσεων και τεχνικών για διαπολιτισμική μεσολάβηση. 

Οι Brach και Fraser (2000) οργάνωσαν αυτές τις τεχνικές σε 9 βασικές κατηγορίες77,85: 

 Υπηρεσίες μεταφραστών. Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας παρέχουν παράλληλα 

επαγγελματίες μεταφραστές, μεταφραστές εξ αποστάσεως (λειτουργούν με χρήση 

εποπτικών μέσων) ή  μεταφραστές που αποσπάστηκαν από άλλες υπηρεσίες.   
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 Πρόσληψη και στρατολόγηση προσωπικού από ομάδες και μειονότητες. Αυτός είναι 

αποτελεσματικός τρόπος για επικοινωνία, για να δημιουργηθεί ένα ευπρόσδεκτο 

περιβάλλον και μια δομή στο σύστημα υγείας που να μπορεί να εξυπηρετήσει 

μετανάστες.  

 Eκπαίδευση. Η εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται από τον οργανισμό παροχής 

φροντίδας υγείας στο προσωπικό, στους νεοπροσληφθέντες ή να έχει τη μορφή της 

διαρκούς επιμόρφωσης.     

 Συνεργασία με παραδοσιακούς θεραπευτές. Μερικές ομάδες ή μειονότητες 

χρησιμοποιούν παραδοσιακούς θεραπευτές παράλληλα με συμβατικούς παρόχους 

φροντίδας υγείας. Μεταξύ των δύο προτείνεται συνεργασία ώστε να επιτευχθεί 

συνέχεια και να μην υπάρξουν περιπλοκές. Αυτή η στρατηγική αυξάνει τις πιθανότητες 

ο ασθενείς να συμφωνήσει και να ακολουθήσει τη θεραπευτική αγωγή.   

 Χρήση εργαζομένων από την κοινωνία των μειονοτήτων. Άτομα από κοινωνίες 

μειονοτήτων, που είναι γνωστά, έχουν κερδίσει το σεβασμό των ομοειδών τους και που 

έχουν ανάμειξη με το χώρο υγείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί ή ως 

σύνδεσμοι μεταξύ των συστήματων και των ασθενών. 

 Διαπολιτισμική προαγωγή της υγείας. Αυτή η τακτική μπορεί να περιλαμβάνει από 

χρήση ειδικών εργαλείων από κλινικούς, συνοπτικές συνεντεύξεις, μέχρι δημόσιες 

καμπάνιες για πληροφόρηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την ένωση 

Αμερικανών ιατρών είναι η επίσκεψη ιατρών σε σχολεία κατά την αρχή του σχολικού 

έτους (doctors back to school program), που ενημερώνουν τα παιδιά  μειονοτήτων για 

τις δυνατότητες του χώρου υγείας ως επαγγελματική αποκατάσταση. 

 Συμμετοχή μελών της οικογένειας και/ή της κοινωνίας. Μερικές αποκλεισμένες ομάδες 

θεωρούν ότι μέλη της οικογένειας είναι απαραίτητο να έχουν ανάμειξη με το σύστημα 

υγείας. Ανάμειξη οικογενειών, όπως και ηγετών μειονοτήτων  επηρεάζει θετικά τη 

συγκατάθεση των ασθενών στη θεραπεία. 

  Εμβάθυνση σε άλλες κουλτούρες. Η εξοικείωση με άλλες κουλτούρες έχει 

παρατηρηθεί ότι βοηθά τους παρόχους φροντίδας υγείας να ξεπεράσουν τον 

εθνοκεντρισμό τους, να αυξήσουν την πολιτιστική τους ευαισθησία και να 

ενσωματώσουν πολιτιστικές πεποιθήσεις στην καθημερινή τους πρακτική. Για 

παράδειγμα ορισμένα προγράμματα εκπαίδευσης ιατρών και νοσηλευτών απαιτούν οι 

φοιτητές να ολοκληρώσουν μία εργασία σε διεθνές περιβάλλον ή σε νοσοκομειακή 

μονάδα που εξυπηρετεί αποκλειστικά μειονότητες.       

 Διοικητική και οργανωτική στέγαση. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει την προσοχή 

στην επιλογή της τοποθεσίας της κλινικής, του ωραρίου, του φυσικού περιβάλλοντος, 

έντυπου υλικού. Το σύστημα προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι μειονότητες έχουν 

ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας φροντίδα και παρόχους. Η φροντίδα 
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επεκτείνεται πέρα από το ιατρικό προσωπικό όπως στο γραφείο υποδοχής ασθενών, 

οργάνωσης ραντεβού, σε γραμμές βοηθείας, σε συνδρομητές και σε έντυπο υλικό.       

5.4.2 Εκπαίδευση για κλινική διαπολιτισμική μέριμνα / δεκτικότητα / ικανότητα. 

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση είναι ουσιαστικά στοιχεία πολυ-πολιτισμικής επικοινωνίας. 

Σύμφωνα με τον Dunn (2002) οι πάροχοι θέλουν να πράξουν το καλύτερο για τους ασθενείς – 

μειονοτήτων αλλά συχνά υστερούν σε “ευγένεια και καλοσύνη” στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για να προσεγγίσουν τους ετερογενείς ασθενείς τους77,78.  

Σε αυτή την παράγραφο συνοψίζονται παραδείγματα από διαφορετικά αλλά 

αλληλοσχετιζόμενα εκπαιδευτικά σχήματα που απευθύνονται σε ιατρούς και νοσηλευτικό 

προσωπικό. 

Οι Betancourt, Green and Carillo 2002 βλέπουν τη σχέση παρόχων υγείας και πολυ-

πολιτισμικής εκπαίδευσης ως διαδικασία 3 σταδίων79,82,91: 

a) Ενημέρωση των παρόχων για τη σημασία των κοινωνικών και πολιτιστικών 

παραγόντων στις πεποιθήσεις για την υγεία και τη συμπεριφορά. 

b) Εφοδιασμός παρόχων με εργαλεία και δεξιότητες ώστε να χειρίζονται σωστά αυτούς 

τους παράγοντες, μέσω εκπαίδευσης και μάθησης. 

c) Ενθάρρυνση των ασθενών να είναι πιο ενεργοί στη συνεργασία τους με τους παρόχους 

φροντίδας υγείας.  

 Επιπλέον οι Betancourt, Green and Carillo (2002) προτείνουν βελτίωση στην ποιότητα 

φροντίδας υγείας με τη χρήση κατάλληλων πολιτισμικών και γλωσσικών μεθόδων 

επισκόπησης για ασθενείς, όπως και με προγράμματα όπου ο ασθενής ενημερώνεται πώς να 

διερευνά το σύστημα υγείας και πώς ενεργά να συμμετέχει στη φροντίδα υγείας του79,82,91.     

Από τους Carillo, Green και Betancourt 1999 προτείνεται ένα εναλλακτικό εκπαιδευτικό σχήμα 

που περιλαμβάνει συγχώνευση τεχνικών ιατρικής συνέντευξης και κοινωνικό-πολιτιστικών και 

εθνογραφικών εργαλείων ιατρικής ανθρωπολογίας92. Το σχήμα αυτό περιλαμβάνει αντιλήψεις 

και δεξιότητες και αποτελείται από 5 στάδια:  

Στάδιο 1. Βασικές έννοιες- Εισαγωγή στον ορισμό της κουλτούρας =  Κοινό σύστημα 

πεποιθήσεων, αξιών και προτύπων συμπεριφοράς που διαμορφώνεται από επίδραση 

παραγόντων όπως μόρφωση, φύλο κ.τ.λ. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης μικρές 

αλληλοσχετιζόμενες ιατρικές ομάδες μπορούν να μελετήσουν πώς η προσωπική τους 

κουλτούρα επηρεάζει την άποψη σχετικά με την ασθένεια και την φροντίδα υγείας. Για 

παράδειγμα πώς η ιατρική τους κουλτούρα έχει ενσωματωθεί στις πολιτιστικές τους 

αντιλήψεις ή να συγκρίνουν την έννοια της ασθένειας ως παθοφυσιολογική διαδικασία έναντι 

μιας διαδικασία που έχει επίκεντρο τον ασθενή, πιο υποκειμενική δηλαδή αντίληψη της 

ασθένειας.    
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Στάδιο 2. Βασικά πολιτιστικά ζητήματα: Η εκμάθηση γενικών στοιχείων για κάθε κουλτούρα 

είναι μια μη ρεαλιστική και καθόλου πρακτική προσέγγιση. Ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδων και κουλτούρες. Εναλλακτικά προτείνεται οι 

συμμετέχοντες να διερευνήσουν διάφορα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν σε μια 

διαπολιτισμική σύσκεψη και να μάθουν να τα προσδιορίζουν και να τα επιλύουν καθώς 

προκύπτουν.   

Στάδιο 3. Κατανόηση της έννοιας της ασθένειας: Αυτό το στάδιο βασίζεται στην προϋπόθεση 

ότι ο ασθενής συναντά τον ιατρό έχοντας τις δικές του πεποιθήσεις, ανησυχίες και προσδοκίες. 

Αυτή η συμπεριφορά είναι γνωστή ως το “επεξηγηματικό μοντέλο τους ασθενούς” όπου ο 

ασθενής σκέφτεται για την αιτία, τη θεραπεία και πώς η ασθένεια επηρεάζει τη ζωή του. Αυτά 

τα χαρακτηριστικά του μοντέλου-ασθενή μπορούν να διαμορφώνονται λόγω κουλτούρας 

ωστόσο υπάρχει και επίδραση από το φύλο, το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο κ.τ.λ.  

Στάδιο 4. Καθορισμός του κοινωνικού υποβάθρου των ασθενών: Είναι πολύ πιο σημαντικό να 

γνωρίζουμε ποιά ομάδα ασθενών πάσχει από μια συγκεκριμένη ασθένεια, παρά το είδος της 

ασθένειας που ένας ασθενής φέρει. Σε αυτό το στάδιο ο ιατρός μαθαίνει πρακτικές τεχνικές να 

διερευνήσει και να διαχειριστεί τους κοινωνικούς παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή. 

Έτσι κάνοντας μια σειρά ερωτήσεων μπορεί να διερευνήσει το κοινωνικό-οικονομικό 

υπόβαθρο των ασθενών, τη μεταναστευτική τους ιστορία, το κοινωνικό τους δίκτυο, 

αλφαβητισμό και άλλους παράγοντες. Υπάρχουν 4 οδοί προς διερεύνηση: 

 Έλεγχος περιβάλλοντος (οικονομική κατάσταση και εκπαίδευση). 

 Αλλαγές στο περιβάλλον (π.χ. μετανάστευση). 

 Αλφαβητισμός και γλώσσα. 

 Κοινωνική πίεση και συστήματα υποστήριξης. 

Στάδιο 5. Διαπραγμάτευση απέναντι σε διαφορετικές κουλτούρες. Αυτό το στάδιο στοχεύει 

στην ανάπτυξη ικανοτήτων διαπολιτισμικής διαπραγμάτευσης – κατάληξη σε κοινά αποδεκτές 

λύσεις μεταξύ παρόχων φροντίδας υγείας και ασθενών. Η διαπραγμάτευση είναι διαδικασία 6 

σταδίων: i) ανάπτυξη σχέσης ii) ρύθμιση ημερήσιας διάταξης iii) εκτίμηση iv) διευκρίνηση του 

προβλήματος v) διαχείριση vi) επισφράγιση συμφωνίας. 

Σύμφωνα με τους McNaughton-Dunn (2002)77,78 διαπολιτισμική δεκτικότητα και ικανότητα 

σημαίνει: 

 Ενημέρωση και εκμάθηση για την κουλτούρα του άλλου. 

 Ικανότητα αξιολόγησης από την κουλτούρα του άλλου. 

 Μοίρασμα στην κουλτούρα του άλλου. 

 Ικανότητα επικοινωνίας μεταξύ και ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες. 
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 Να επιδεικνύει κανείς δεξιότητες έξω από τη δική του κουλτούρα.    

Για να επιτύχει τη διαπολιτισμική επικοινωνία / ικανότητα ένα άτομο πρέπει να έχει την 
ακόλουθη στάση: 

 Εμπάθεια για άλλους και δεκτικότητα να αισθάνεται ότι οι άλλοι αισθάνονται. 

 Περιέργεια, και θέληση να ρωτά ερωτήσεις ώστε να καταλάβει καλύτερα. 

 Σεβασμό για τον εαυτό του και για τους άλλους καθώς και αναγνώριση της 
εσωτερικής αξίας όλων των ανθρώπων.   

  

Ο Dunn κατέγραψε 6 στοιχεία στη διαδικασία ανάπτυξης πολιτιστικής δεκτικότητας77,78: 
1. Αλλαγή στον τρόπο που βλέπει κανείς ή αντιλαμβάνεται τον κόσμο. 
2. Εξοικείωση με βασικά πολιτιστικά ζητήματα. 
3. Να γνωρίζει κανείς τις πολιτιστικές ομάδες με τις οποίες εργάζεται. 
4. Να εξοικειωθεί με βασικά πολιτιστικά ζητήματα που σχετίζονται με υγεία ή 

νοσηρότητα. 
5. Ανάπτυξη σχέσεως εμπιστοσύνης. 
6. Διαπραγμάτευση για κοινή αποδεκτή θεραπεία και φροντίδα.  

5.5 Πολιτιστική δεκτικότητα των οργανισμών και των συστημάτων υγείας. 

Υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των προσεγγίσεων που προτείνονται για συστήματα υγείας και 

αυτών που προτείνονται για την εκπαίδευση του προσωπικού. Ο στόχος είναι οι πάροχοι 

υγείας, οι φορείς, οργανισμοί και συστήματα να λειτουργούν με διαπολιτισμικά δεκτικό τρόπο 

σε όλες τις υπηρεσίες τους. 

Μοντέλα για διαπολιτισμική δεκτικότητα συστημάτων και οργανισμών αναφέρονται στη 

συνέχεια. 

Οργανισμοί: Περιλαμβάνει την αύξηση της ετερογένειας στην ηγεσία της υγειονομικής 

περίθαλψης, όπως και στο εργατικό δυναμικό. Για αυτό το στόχο προτείνονται: 

 Καθιέρωση / ενίσχυση προγραμμάτων για κάλυψη ηγετικών θέσεων υγειονομικής 

περίθαλψης από μέλη κοινωνίας μειονοτήτων. 

 Πρόσληψη και προώθηση μειονοτήτων στο εργατικό δυναμικό. 

 Συμμετοχή αντιπροσώπων από αυτές τις κοινωνίες στο σχεδιασμό και σε 

συνεδριάσεις βελτίωσης της ποιότητας φροντίδας υγείας. 

Συστήματα: Πρωτοβουλίες που χρειάζεται να διερευνηθούν είναι: 

 Εκτίμηση-αξιολόγηση της κοινωνίας. 

 Ανάπτυξη μηχανισμών για ανάδραση από την κοινωνία και τους ασθενείς. 

 Εφαρμογή πρακτικών για συλλογή δεδομένων στη γλώσσα προτίμησης των ασθενών. 

 Διακίνηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και προώθηση μέτρων πρόληψης στη 
γλώσσα των μειονοτήτων.       
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Για να επιτευχθούν αυτά χρειάζονται: 

 Μεταφραστικές υπηρεσίες εάν οι ασθενείς-μειονότητες που δεν μιλούν τη γλώσσα της 
χώρας υποδοχής ή αγγλικά είναι πολυπληθείς.  

 Πληροφορίες υγείας γραμμένες απλουστευμένα με γλωσσικά και πολιτιστικά στοιχεία 
μειονοτήτων. 

 Χρήση εργαλείων για την ανάδειξη ιατρικών λαθών λόγω έλλειψης διαπολιτισμικής 
δεκτικότητας. 

 Συγκέντρωση δεδομένων για φυλετικές, εθνικές και γλωσσικές προτιμήσεις. 
Χρησιμοποίησή τους για παρακολούθηση ανομοιοτήτων/ανισοτήτων στη φροντίδα 
υγείας. 

 

Οι Campinha-Bacote et. al. 2001 and 2003 σκιαγράφησαν ένα μοντέλο για πολιτισμική 

δεκτικότητα που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία93-96: 

 Πολιτιστική συνείδηση: Η διερεύνηση σε βάθος της κουλτούρας και του 

επαγγελματικού υποβάθρου του άλλου, αναγνωρίζοντας προλήψεις, προκαταλήψεις 

και υποθέσεις. 

 Πολιτιστική γνώση: H διαδικασία αναζήτησης και άντλησης πληροφοριών από 

διαφορετικές εθνικές και πολιτιστικές ομάδες σχετικά με θέματα υγείας και 

αντιλήψεις. 

 Πολιτιστική ικανότητα: Η ικανότητα να συλλέγει κανείς πολιτισμικά δεδομένα σχετικά 

με το πρόβλημα υγείας του ασθενούς και με ακρίβεια να εκτελεί φυσική εξέταση.   

 Πολιτιστική συνάντηση: Η διαδικασία που ενθαρρύνει εμβάπτιση σε αλληλεπιδράσεις 

με ασθενείς από διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτή η σχέση βοηθά στην τροποποίηση 

αντιλήψεων για συγκεκριμένες ομάδες και προλαμβάνει τη δημιουργία στερεοτύπων. 

Είναι μακροχρόνια διαδικασία.    

 Πολιτιστική επιθυμία: Το κίνητρο να θέλει κάποιος να ενημερωθεί για διαφορετικές 

κουλτούρες,  να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες από το να θεωρεί όλα αυτά ως 

απαιτήσεις. 

 5.6  Αυτοαξιολόγηση και πολιτιστική δεκτικότητα. 

Το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, είναι 

ειλικρινής αυτοεξέταση και ανάλυση πεποιθήσεων, αξιών και προκαταλήψεων  και αναγνώριση 

της ανάγκης για εκμάθηση και εκπαίδευση77. 

 Σύμφωνα με το Αμερικάνικο εθνικό κέντρο διαπολιτισμικής δεκτικότητας (ΝCCC, 2005) η 

πολιτισμική και γλωσσική ικανότητα αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου και οι 

εργαζόμενοι σε φροντίδα υγείας είναι ευαισθητοποιημένοι ή έχουν γνώση σε διαφορετικό 

βαθμό. Η αξιολόγηση συμπεριφορών, πρακτικών, δομών και πολιτικών προγραμμάτων και του 

προσωπικού τους είναι απαραίτητος και αποτελεσματικός τρόπος για την ενσωμάτωση 
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πολιτισμικών και γλωσσικών στοιχείων στους οργανισμούς αυτούς. Υπάρχει ένας πλούτος 

εργαλείων που επιτρέπουν συστήματα αλλά και άτομα χωριστά να αξιολογήσουν την 

πολιτιστική τους δεκτικότητα, περιλαμβανομένων ερωτηματολογίων διαφορετικού επιπέδου. 

Η αυτοαξιολόγηση επιτρέπει στους παρόχους, στους σχεδιαστές πολιτικών, και στις 

διοικητικές υπηρεσίες να προσδιορίσουν τις αδυναμίες τους, τα σημεία που χρειάζονται 

περαιτέρω έρευνα, εκπαίδευση και θεώρηση77.  

5.7 Επιτομή πρωτοβουλιών πολιτισμικής επάρκειας στη φροντίδα υγείας. 

Μια επιτομή αρχών πολιτισμικής επάρκειας στην υγειονομική περίθαλψη σχετικά πρόσφατα 

δημιουργήθηκε από το ίδρυμα Rees και Ruiz Kaiser77. Το κείμενο αυτό παρέχει οργανωμένη 

περίληψη δημοσίων, ιδιωτικών και πολιτικών πρωτοβουλιών για επίλυση του θέματος 

διαπολιτισμικής επάρκειας στην Αμερική. Είναι μια χρήσιμη πηγή γενικότερα για αναζήτηση 

πρακτικών θεμάτων που έχουν ολοκληρωθεί, ειδικά εκπαίδευση, αυτοαξιολόγηση, εκτίμηση 

και καθιέρωση προτύπων.  

5.8 Στόχοι και μέτρα του υπουργείου υγείας της Ελλάδας για τη διευκόλυνση των 

συνθηκών ζωής πολιτών τρίτων χωρών όσον αφορά στην υγεία.   

Το 2013 η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών 

ανακοίνωσε Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών 59. Σχετικά με τον 

τομέα υγείας ο στόχος είναι η διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης και της χρήσης των 

υπηρεσιών υγείας από τους πολίτες τρίτων χωρών και τους πρόσφυγες. Τα μέτρα που 

προτάθηκαν συνοψίζονται ως ακολούθως 59: 

 Διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας σε συνοριακές γραμμές, σε 

σταθμούς εισόδου πολιτών τρίτων χωρών και σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης 

αλλοδαπών. 

 Διασφάλιση έκτατης υγειονομικής περίθαλψης πολιτών τρίτων χωρών σε χώρους 

προσωρινής υποδοχής, φιλοξενίας και διαμονής.        

 Παροχή ιατρικής/νοσηλευτικής φροντίδας και κοινωνικών υποστηρικτών υπηρεσιών 

για θέματα υγείας. 

 Προώθηση της ενημέρωσης του μεταναστευτικού πληθυσμού σε θέματα υγείας και 

υγιεινής καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος υγείας της χώρας. 

 Βελτίωση του εντοπισμού των αναγκών υγείας των πολιτών τρίτων χωρών που 

σχετίζονται με κοινωνικούς παράγοντες. 

 Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης στις υπηρεσίες υγείας. 

 Καταπολέμηση των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού στους χώρους παροχής 

ιατρικών υπηρεσιών και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών, μέσω της 
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ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης του προσωπικού που εργάζεται 

στους χώρους αυτούς. 

Ως κύριος φορέας υλοποίησης ορίστηκε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τους λοιπούς 

συναρμόδιους φορείς. 

Επιπλέον, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από πολίτες τρίτων χωρών είναι ένα σημαντικό 

βήμα για την ένταξή τους στην κοινωνία με αντίστοιχα οφέλη και στη δημόσια υγεία. Οι στόχοι 

του κράτους προς αυτή την κατεύθυνση είναι: 

 Προώθηση του σχολείου ως τόπου ένταξης και ενσωμάτωσης. 

 Προώθηση της πιο ενεργού συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών και κυρίως των 

παιδιών τους στην ελληνική κοινωνία.  

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και παροχής στήριξης στους 

νεαρούς μετανάστες για την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων, την επίτευξη 

χαμηλότερων ποσοστών εγκατάλειψης σχολείου και την ισότιμη πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Βελτίωση των δυνατοτήτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους μετανάστες 

της πρώτης γενιάς. 

 Αξιοποίηση του παράγοντα “ανθρώπινο ταλέντο” στη γενική και επαγγελματική 

εκπαίδευση.  

6.  Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της οργανωμένης 

κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα. Είναι κρατικές και μη κερδοσκοπικές οντότητες των οποίων 

τα μέλη είναι πολίτες ή ενώσεις πολιτών. Ωστόσο δεν υπάρχει ομοφωνία ούτε για το αν ο 

χαρακτήρας τους είναι εθελοντικός ούτε για το σε ποιο βαθμό οι οικονομικοί τους πόροι δεν 

θα πρέπει να είναι κρατικοί97-101. Οι φορείς αυτοί φαίνεται να λειτουργούν ως αρωγοί των 

μεταναστών στις αρχικές προσπάθειες ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία υποδοχής. Η 

δράση αυτών των ΜΚΟ επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, στη 

συλλογή πληροφοριών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, στην 

άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση, στην παροχή ενημέρωσης και βοήθειας στους 

μετανάστες, στην προστασία των θυμάτων και γενικά στην ομαλότερη ένταξη των μεταναστών 

στην ελληνική κοινωνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις η λειτουργία αυτών των ΜΚΟ φαίνεται να 

υποκαθιστά την ελλειματική κρατική μέριμνα και να καλύπτει ορισμένα από τα κενά του 

δημοσίου συστήματος παροχής βοήθειας στους μετανάστες. Στον Πίνακα 5 (Παράρτημα Β ) 

καταγράφονται οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα μετανάστευσης. 

Στοιχεία από την επικοινωνία με τις παρακάτω ΜΚΟ χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη100.  (Βλέπε και Οδηγός ΜΚΟ & Συλλόγων Μεταναστών Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Παράρτημα Β). 
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7. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RESTORE (REsearch into implementation STrategies to 

support patients of different ORigins and language background in a variety of 

European primary care settings) – Γενικά στοιχεία. 

7.1 Τεκμηρίωση 

• Το 2006 περίπου 3.5 εκατομμύρια άτομα εγκαταστάθηκαν σε μια χώρα από τις 27 μέλη της 
ΕΕ.  

• Ενώ οι μετανάστες είναι ετερογενείς παρουσιάζουν κοινά προβλήματα υγείας λόγω κακών 
συνθηκών διαβίωσης και όμοιες ανάγκες υγείας.  

• Μελέτες καταδεικνύουν έντονα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια στην προσβασιμότητα 
και χρήση των υπηρεσιών υγείας.  

• Ποικίλες παρεμβάσεις (κατευθυντήριες οδηγίες στο χώρο της υγείας, επαγγελματίες 
διερμηνείς, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κτλ.).  

• Η υλοποίηση και ενσωμάτωση των παρεμβάσεων στην καθημερινή πράξη είναι ανεπαρκής.  

7.2 Στόχοι του προγράμματος RESTORE: 

 Βελτίωση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους μετανάστες της ΕΕ 
συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην ΠΦΥ.  

 Να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην έρευνα και την καθημερινή κλινική πράξη.  

 Να συμβάλλει στη θεωρητική και πρακτική κατανόηση της διαδικασίας υλοποίησης 
των παρεμβάσεων (implementation process).  

 Να αναγνωρίσει εμπόδια και να υποστηρίξει τη διαδικασία υλοποίησης των 
παρεμβάσεων (implementation process)102-106.  

7.3 Οι στόχοι της έρευνας RESTORE είναι να καθοριστούν:  

1. Κατευθύνσεις και κατάρτιση που είναι διαθέσιμα στις συμμετέχοντες χώρες και έχουν 

προκύψει από την έρευνα της πρωτοβάθμιας υγείας. 

2. Πώς οι κατευθύνσεις και η κατάρτιση μεταφράζονται σε πράξη από το προσωπικό ΠΦΥ. 

Ποιές οι διαδικασίες εφαρμογής. 

3. Ποιά η δυναμική της ΠΦΥ σε διάφορες χώρες για την ενσωμάτωση διαδικασιών 

υλοποίησης στην τρέχουσα οργανωτική διάταξη.  

4. Είναι η εφαρμογή αυτών των κατευθύνσεων και τεχνολογιών βιώσιμη ώστε να 

ενσωματωθεί στην καθημερινή πρακτική. 

5. Ποιά είναι τα οφέλη της χρήσης ΝPT και PLA για τη διερεύνηση και υποστήριξη 

διαδικασιών υλοποίησης. 
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Μεταφραστές

Χρήστες Υπηρεσιών 
για Μετανάστες

Γενικοί 
Ιατροί

Νοσηλευτές
Π.Φ.Υ.

Πολιτιστικοί
Μεσολαβητές

Ιδρυτές 
Πολιτικής

Σχεδιαστές
Υπηρεσιών

Θα υπάρχει συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας έμπειρων ερευνητών και 

Ευρωπαϊκών συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με  διαφορετικά 

οργανωτικά πλαίσια και ικανότητες, ώστε να υλοποιηθεί η εφαρμογή νέων στρατηγικών για 

την προστασία πολυ-πολιτισμικής δημόσιας υγείας102-106. 

7.4 Μεθοδολογία έρευνας RESTORE: 

7.4.1 Normalization Process Theory (NPT)102-106: Στοχεύει να ερμηνεύσει και να 

κατανοήσει τις διαδικασίες μέσω των οποίων καινοτομίες και παρεμβάσεις 

ενσωματώνονται στο σύστημα υγείας ή στην καθημερινότητα των ανθρώπων.  

7.4.1.1 Στοιχεία NPT μεθοδολογίας:  

ΣΥΝΟΧΗ: Φαίνεται λογική η καινοτομία σε αυτούς που εμπλέκονται στην εφαρμογή;  

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: “Aγοράζουν” οι χώρες μέλη την καινοτομία για εφαρμογή; 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Πόση δουλειά χρειάζεται για την εφαρμογή;  

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ: Πώς αξιολογείται η εφαρμογή από αυτούς που εμπλέκονται; 

7.4.2 Participatory Learning and Action research (PLA)102-106: Πρακτική, 

προσαρμοστική στρατηγική έρευνας που επιτρέπει σε διάφορες ομάδες και 

άτομα να μαθαίνουν, δουλεύουν και να δρουν συνεργατικά, να εστιάζουν σε 

θέματα κοινής ανησυχίας, να αναγνωρίζουν προκλήσεις και να ανταποκρίνονται 

θετικά, με συνεργατικότητα και δημοκρατικό τρόπο. 

7.4.3 Πληθυσμός μελέτης έρευνας RESTORE:  

7.4.3.1 Χρήστες υπηρεσιών ΠΦΥ  

 Πρόσφυγες  

 Οικονομικοί μετανάστες  

 Νόμιμοι & Παράνομοι μετανάστες  
 
7.4.3.2 Ομάδες κοινωνικών εταίρων  

 Ιατροί Γενικής Ιατρικής  

 Νοσηλεύτριες  

 Διερμηνείς  

 Πολιτισμικοί διαμεσολαβητές  

 Εκπρόσωποι φορέων υγείας  

 Συμμετέχοντες στη χάραξη πολιτικής  

 

 

 

Εικόνα 8: Ομάδες των οποίων η συνεργασία 
απαιτείται για την ομαλή εξυπηρέτηση μεταναστών 
στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. (Ζητήθηκε άδεια 
χρησιμοποίησης). 

 



49 
 

7.4.4 Διαδικασία Χαρτογράφησης και Πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε από την 

ερευνητική ομάδα της Ιρλανδίας. 

 

Ένας από τους στόχους του προγράμματος RESTORE ήταν να πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση 

για να διαπιστωθούν αρχές/οδηγοί και πρωτοβουλίες κατάρτισης σχεδιασμένες να 

γεφυρώσουν και να ενισχύσουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ μεταναστών και 

παρόχων φροντίδας υγείας.  

 

Κατά τη διαδικασία της χαρτογράφησης χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε 

από την ερευνητική ομάδα της Ιρλανδίας106. Η βάση αυτή της προσέγγισης ήταν ότι η 

Ιρλανδική ομάδα μέσα από την εμπειρία της θα μπορούσε να προσδιορίσει τα γενικά βασικά 

στάδια για τη διαδικασία της χαρτογράφησης, τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από 

τις ερευνητικές ομάδες των χωρών μετόχων του προγράμματος RESTORE. Ωστόσο επειδή το 

RESTORE ακολουθεί συμμετοχική μεθοδολογία και τρόπο σύνδεσης αυτό το πρωτόκολλο θα 

χρησιμοποιείτο μόνο ως οδηγός, αφήνοντας ευελιξία στους υπόλοιπους ερευνητές να το 

προσαρμόσουν στις ανάγκες των δικών τους χωρών. Το πρωτόκολλο δηλαδή επιτρέπει 

διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών όπως και πολιτισμική εξειδίκευση με την προϋπόθεση ότι οι 

ομάδες πραγματοποιούν την έρευνα με αρκετά συνεπή τρόπο ώστε να επιτρέπει σύγκριση 

αποτελεσμάτων από διαφορετικές χώρες και ανάλυση106. Τα στάδια του πρωτοκόλλου που 

ακολουθήθηκαν και αναπτύχθηκαν από την Ιρλανδική ομάδα ήταν τα ακόλουθα106: 

 

Βήμα 1: Επικοινωνία με Ιρλανδικά πρακτορεία, οργανισμούς και άτομα. 

 Το πρώτο βήμα ήταν να επικοινωνήσουν μέσω email με βασικά Ιρλανδικά πρακτορεία, 

οργανισμούς ή μεμονωμένα άτομα, που είχαν αναπτύξει, χρησιμοποιήσει ή γνώριζαν 

σχετικούς οδηγούς και πρωτοβουλίες κατάρτισης. Ειδικότερα κατά την πρώτη αυτή 

επικοινωνία πρότειναν στους εταίρους να αναζητήσουν οδηγούς και πρωτοβουλίες 

κατάρτισης που εστιάζονται: (1) σε μετανάστες, (2) σε μετανάστες που αντιμετωπίζουν 

γλωσσικούς και πολιτισμικούς φραγμούς, (3) που στοχεύουν να γεφυρώσουν τους 

επικοινωνιακούς φραγμούς μεταξύ των μεταναστών και των παρόχων φροντίδας υγείας κατά 

τη διαβούλευση με την ΠΦΥ, (4) ο οδηγός ή η πρωτοβουλία κατάρτισης αναπτύχθηκαν με 

στόχο να καθοδηγήσουν και να βοηθήσουν επαγγελματίες στο χώρο υγείας. Στο πρώτο στάδιο 

οι Ιρλανδοί δεν απέκλεισαν καμία πληροφορία, π.χ. εάν ο οδηγός είχε αναπτυχθεί για τη 

δευτεροβάθμια και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν αποκλείστηκε από τη γενική 

ανασκόπηση. Στόχος ήταν να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα συλλέγοντας όλες τις 

πληροφορίες και κατόπιν με τη χρήση φίλτρων να ομαδοποιήσουν τα αποτελέσματα σε 

κατηγορίες. Ωστόσο οι Ιρλανδοί συνέστησαν στους εταίρους τους ότι ανάλογα με τον όγκο 

πληροφοριών που λαμβάνουν από τη δική τους χώρα ίσως θα πρέπει να εφαρμόσουν το 

φιλτράρισμα στα πρώιμα στάδια συλλογής των πληροφοριών ώστε να καταλήξουν με τα 
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παραδείγματα που είναι σχετικά για την έρευνα του RESTORE. Τα κριτήρια φιλτραρίσματος 

προτάθηκαν από τους Ιρλανδούς και συζητήθηκαν στο συνέδριο των εταίρων, πριν ξεκινήσουν 

την έρευνα στις χώρες τους. Ένα ακόμα θέμα που τέθηκε είναι αν θα πρέπει να περιοριστούν 

μόνο στους οδηγούς και τις πρωτοβουλίες κατάρτισης που μπορούσαν να εφαρμοστούν για 

την περίοδο των τριών ετών του προγράμματος RESTORE. Τέλος, οι Ιρλανδοί για τη συλλογή 

δεδομένων πρότειναν μικτή προσέγγιση, δικτύωσης και χιονοστιβάδας, όπου οι εταίροι όχι 

μόνο επικοινωνούν με σχετικούς φορείς αλλά ταυτόχρονα ζητούν να τους συνδέσουν με 

άλλους φορείς ή άτομα που γνωρίζουν και πιθανό να σχετίζονται με παρόμοιες δράσεις. Με 

αυτή την προσέγγιση ο αριθμός δειγμάτων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά σε μικρό χρονικό 

διάστημα106.        

Βήμα 2: Συλλογή δεδομένων. 

Σύμφωνα με την Ιρλανδική κυβέρνηση πολλά πρακτορεία, οργανισμοί και άτομα απάντησαν 

άμεσα και προσέφεραν άμεση βοήθεια υποδεικνύοντας web links, χρήσιμες επαφές και 

πληροφορίες ή σύνδεση με άτομα που γνώριζαν επιπλέον στοιχεία. Άλλοι έστελναν 

ηλεκτρονικά οδηγούς, βιβλία ή και αρχές εκπαίδευσης. Ορισμένοι φορείς δεν ανταποκρίθηκαν 

άμεσα οπότε μετά από μερικές εβδομάδες τους εστάλει μήνυμα υπενθύμισης σχετικά με τη 

βοήθεια που τους είχε ζητηθεί. Το επόμενο στάδιο ήταν τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία 

ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η δειγματοληψία έγινε με τέτοιον τρόπο 

που η αρχική επαφή με δίκτυα έδωσε τη δυνατότητα για ευρύτερη επικοινωνία με μεγαλύτερα 

δίκτυα. Παρά το ότι οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν ήταν ετερογενείς ωστόσο το 99% 

αφορούσε πληροφορίες για υπηρεσίες που προσφέρονταν στους μετανάστες. Επιπλέον, 99% 

των παραδειγμάτων εστιάζονταν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στην υγεία των 

μεταναστών. Αυτά υποδηλώνουν ότι οι ερωτήσεις ήταν σωστά σχεδιασμένες. Ωστόσο, 

λιγότερες από αυτές τις πληροφορίες αφορούσαν: (i) τη γεφύρωση της επικοινωνίας μεταξύ 

ασθενών και παρόχων της ΠΦΥ, (ii) αναπτύχθηκαν ως οδηγός να βοηθήσουν επαγγελματίες 

της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, (iii) είχαν σχεδιαστεί με τη συμβολή μεταναστών, (iv) 

μπορούσαν πρακτικά να εφαρμοστούν και από άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες στο πεδίο. Η 

τελευταία ομάδα πληροφοριών αφορούσε το πρόγραμμα RESTORE. Προκειμένου να 

καταλήξουν οι εταίροι σε αυτές τις πληροφορίες πιο άμεσα και αποτελεσματικά οι ερευνητές 

πρότειναν εφαρμογή φίλτρων προτεραιότητας στα αρχικά στάδια της έρευνας106.  
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8. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται σαφές ότι τόσο για τα κυριότερα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην πρόσβαση και τη χρήση του συστήματος υγείας και 

ειδικότερα της ΠΦΥ όσο και για αυτά που αντιμετωπίζουν οι Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες κατά 

την  παροχή περίθαλψης στους μετανάστες βασικό ρόλο παίζουν οι επικοινωνιακοί φραγμοί. 

Έτσι τέθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα για την χαρτογράφηση Φορέων που ασχολούνται με 

μετανάστες και τον τρόπο που αυτοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα επικοινωνίας. 

Διερευνήθηκε αν χρησιμοποιούν εργαλεία άμβλυνσης των επικοινωνιακών φραγμών, αν 

ακολουθούν «καλές πρακτικές» στη φροντίδα των μεταναστών και ζητήθηκε να 

προσδιορίσουν αυτά τα στοιχεία.  

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RESTORE που ξεκίνησε με γενικό στόχο την αποτελεσματική 

παροχή φροντίδας υγείας σε αλλόγλωσσους μετανάστες  (βλέπε άμεσα παρακάτω σελ. 49) 

είχε ως πεδίο μελέτης τον αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης. Επειδή όμως μόνο μικρός αριθμός 

φορέων δραστηριοποιείται στην περιφέρεια της Κρήτης αντίστοιχη μελέτη πραγματοποιήθηκε 

και στην πόλη της Αθήνας με δεδομένο ότι αυτή αποτελεί κεντρικό σταυροδρόμι για τον 

πληθυσμό μεταναστών που φτάνουν στην Ελλάδα και άρα και πεδίο δράσης περισσοτέρων 

φορέων που προσφέρουν ΠΦΥ. Επιπλέον, θεωρήθηκε πιθανότερο ότι προσπάθειες άμβλυνσης 

των επικοινωνιακών φραγμών όπως και καλές πρακτικές στη φροντίδα των μεταναστών θα 

μπορούσαν να αναδειχτούν από τα δύο αυτά πεδία. Τέλος θεωρήθηκε σκόπιμο να 

διερευνηθεί αν υπάρχουν χαρακτηριστικά που να διαφοροποιούν το πληθυσμό των 

μεταναστών σε Κρήτη- Αθήνα και κατά πόσο αυτά μπορεί να παίζουν ρόλο στους 

επικοινωνιακούς φραγμούς σε σχέση με τη χρήση Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών. 

Έτσι, τα βασικά ερωτήματα της εργασίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

1. Έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα εργαλεία και πρακτικές για την άμβλυνση 

επικοινωνιακών φραγμών μεταξύ μεταναστών και παρόχων φροντίδας υγείας? 

Προσδιορισμός και καταγραφή των εργαλείων και πρακτικών. 

2. Διαφέρουν τα εργαλεία αυτά και οι πρακτικές μεταξύ της Αθήνας ,  που είναι το 

κέντρο της Ελλάδας, και της Κρήτης, που αντιπροσωπεύει τις αγροτικές κοινωνίες.  

3. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του πληθυσμού των μεταναστών και μεταξύ των 

παρόχων φροντίδας της Αθήνας και αυτού της Κρήτης. Πώς και ποιες από αυτές τις 

διαφορές διαμορφώνουν τα επικοινωνιακά προβλήματα στο χώρο της υγείας στα 

δύο πεδία έρευνας.    
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9. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός / η διερεύνηση οργανωτικής και 

κυβερνητικής μέριμνας σχετική με επικοινωνιακούς φραγμούς μεταξύ μεταναστών και 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην πόλη της Αθήνας και η σύγκριση των 

ευρημάτων με αυτά αντίστοιχης μελέτης από την ευρύτερη επαρχιακή κοινωνία της Κρήτης. 

Επιμέρους στόχοι είναι να διερευνηθεί: (α) κατά πόσο φορείς που εμπλέκονται σε θέματα 

μεταναστών έχουν παράξει, χρησιμοποιήσει ή γνωρίζουν παραδείγματα ή πακέτα υποστήριξης 

των μεταναστών, διαθέσιμων στην Ελλάδα για τη βελτίωση της επικοινωνίας κατά την κλινική 

εξέταση, (β) κατά πόσο αυτά τα πακέτα υποστήριξης έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, (γ) ο  μηνιαίος αριθμός μεταναστών που οι φορείς έρχονται κατά μέσο όρο σε επαφή, 

η εθνικότητα τους  και, αν εφικτό, το εάν και κατά πόσο η Ελλάδα αποτελεί τελικό ή ενδιάμεσο 

προορισμό για αυτούς, (δ) τέλος, στόχος της μελέτης εκτός από την ανάδειξη του 

προβλήματος στην Ελληνική πραγματικότητα και την  καταγραφή της υπάρχουσας πρακτικής 

στο κέντρο των Αθηνών αποτελεί  η διερεύνηση πιθανών προτάσεων  από την εμπειρία  

επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με τους μετανάστες ή τους συνδέσμους μεταναστών. 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Research 

into implementation strategies to support patients of different origins» (RESTORE, ID 

257258)102-106. Το πρόγραμμα αυτό αφορά μια συνεργασία μεταξύ των Ιατρικών Τμημάτων έξι 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (Λίβερπουλ, Γλασκόβης, Βιέννης, Nijmejen Ολλανδίας, 

Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Πανεπιστημίου Ιρλανδίας) με συντονιστή εταίρο το 

Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας. Το έργο αποβλέπει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τους ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι είναι μετανάστες και 

οι οποίοι  βιώνουν γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια στις χώρες υποδοχής και αναμένεται να 

βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα ζωής των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα102-106. 
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10. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

10.1 Πληθυσμός μελέτης 

Η παρούσα μελέτη συνίσταται στη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων από 303 Μή 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), Συλλόγους Μεταναστών και Υπηρεσιών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια (Πίνακας 5, Παράρτημα Β) και ειδικότερα στο 

Κέντρο των Αθηνών.  Αντίστοιχη μελέτη έγινε και στην περιοχή της Κρήτης- στα πλαίσια του 

προγράμματος RESTORE-  όπου συλλέχθησαν δεδομένα από 43 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

(Παράρτημα Δ). Στο τέλος πραγματοποιήθηκε σύγκριση των ευρημάτων από τα δύο πεδία 

έρευνας. Στοιχεία από την επικοινωνία με τις παρακάτω ΜΚΟ χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη100.   

Αρχική βάση αναζήτησης αποτελεσμάτων ήταν ο Οδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών του 

Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών (βλέπε Παράρτημα Β). 

Παράλληλα έγινε προσπάθεια επικοινωνίας με όποιους σχετικούς επιπλέον φορείς 

προτείνονταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας («χιονοστιβάδα») ή/και από διαδικτυακή 

αναζήτηση. 

10.2 Πρωτόκολλο χαρτογράφησης και ερωτήματα 

Το πρωτόκολλο χαρτογράφησης ήταν όμοιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε από το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα RESTORE  και που καθιερώθηκε από την Ιρλανδική ερευνητική ομάδα106. Το 

πρωτόκολλο αναλύθηκε διεξοδικά στην ενότητα 7. 

Από τον Οκτώβρη του 2012 ως και το Φεβρουάριο του 2013 για τη συγκέντρωση στοιχείων, 

εστάλη σε πρώτο βήμα ηλεκτρονική επιστολή στους υπευθύνους των αντίστοιχων 

οργανισμών/φορέων (βλέπε τον τύπο επιστολής στο Παράρτημα Α). Ακολούθησαν τηλεφωνική 

επικοινωνία ή/και φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του οργανισμού/φορέα. Οι ερωτήσεις 

που τέθηκαν στους υπεύθυνους διατυπώθηκαν ως ακολούθως: 

i) Kατά πόσο o υπεύθυνος ή ο φορέας είχε παράξει, χρησιμοποιήσει ή γνώριζε 

παραδείγματα ή πακέτα υποστήριξης των μεταναστών, διαθέσιμων στην Ελλάδα 

για τη βελτίωση της επικοινωνίας στις διαπολιτισμικές ιατρικές επισκέψεις και/ή 

παρεμβάσεις (π.χ. εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στη διαπολιτισμικότητα και τη 

χρήση αμειβόμενων διερμηνέων) που να έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια στις μονάδες Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας.   

Μέσα από αυτή την ερώτηση έγινε προσπάθεια να αποκωδικοποιηθούν τα δύο πρώτα 

ερευνητικά ερωτήματα , δηλαδή το αν έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα –στα δύο πεδία 



54 
 

έρευνας – εργαλεία και πρακτικές άρσης των επικοινωνιακών φραγμών στην παροχή 

φροντίδας Υγείας και να αυτά διαφέρουν στα δύο πεδία. 

 

ii) Ζητήθηκε να προσδιοριστούν στοιχεία σε σχέση με το μηνιαίο αριθμό μεταναστών 

που ο φορέας ήρθε σε επαφή, την εθνικότητα τους  και, αν εφικτό, το εάν και κατά 

πόσο η Ελλάδα αποτέλεσε τελικό ή ενδιάμεσο προορισμό για αυτούς. 

Μέσα από αυτή την ερώτηση προσδιορίστηκαν πιθανές απαντήσεις και επεξηγήσεις στο 

τρίτο  ερευνητικό ερώτημα - δηλαδή το αν υπάρχουν διαφορές στο πληθυσμό στα δυο 

πεδία έρευνας και αν αυτές επηρρεάζουν τα επικοινωνιακά προβλήματα που 

παρατηρούνται - σε συνδυασμό με αναζήτηση βιβλιογραφικώς της διεθνούς εμπειρίας και 

κατάστασης. 

 

10.3 Επεξεργασία και Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Για την επεξεργασία και την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες 

διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και στα πλαίσια του προγράμματος RESTORE . Παρά το ότι οι 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν ήταν ετερογενείς, συντριπτικό ποσοτό αυτών, αφορούσε 

πληροφορίες για υπηρεσίες που προσφέρονταν στους μετανάστες. Επιπλέον, υψηλότατο 

ποσοστό των παραδειγμάτων εστιάζονταν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στην υγεία των 

μεταναστών. Αυτά υποδηλώνουν ότι οι ερωτήσεις ήταν σωστά σχεδιασμένες. Ωστόσο, 

λιγότερες από αυτές τις πληροφορίες αφορούσαν: (i) τη γεφύρωση της επικοινωνίας μεταξύ 

ασθενών και παρόχων της ΠΦΥ, (ii) αναπτύχθηκαν ως οδηγός να βοηθήσουν επαγγελματίες 

της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, (iii) είχαν σχεδιαστεί με τη συμβολή μεταναστών, (iv) 

μπορούσαν πρακτικά να εφαρμοστούν και από άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες στο πεδίο.  

 

Για το λόγο αυτό και εφαρμόστηκαν και στην παρούσα εργασία τα ίδια φίλτρα προτεραιότητας 

που εφάρμοσαν οι ερευνητές στο πρόγραμμα RESTORE στα αρχικά στάδια της έρευνας106 ώστε 

τα αποτελέσματα να ικανοποιούν τα ποιοτικά κριτήρια που μόλις αναφέρθηκαν. 

 

Εν συνεχεία τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν ώστε να γίνει η στατιστική επεξεργασία τους 

στις εξής κατηγορίες : 

I.        Ουδέν σχετικό    

  

ΙΙ.       Εργαλεία πλην 1,2,3  : οποιοδήποτε εργαλείο δεν άνηκε στις κατηγορίες ΙΙΙ-V 

 

ΙΙΙ. 1. Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας ή/και άλλων Γλωσσών 

 

IV. 2. Oμοεθνείς Διερμηνείς / Μεσολαβητές 
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V.  3. Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές 

 

VI.    Άλλα εργαλεία          : Εργαλεία που προωθούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία-προσέγγιση 

τα οποία όμως δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ως 

γλωσσικά εργαλεία αρωγής της επικοινωνίας ή ως καλές πρακτικές για την ευόδωση του 

σκοπού αυτού 

 

VII.1+2: Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας/άλλων γλωσσών και Ομοεθνείς 

Διερμηνείς/Μεσολαβητές 

 

VIII.1+3: Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας/άλλων γλωσσών και  Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές 

 

ενώ καταγράφηκε και το ποσοστό ( i ) των Φορέων με τους οποίους η επικοινωνία δεν κατέστη 

δυνατή τόσο στο πεδίο Αθηνών όσο και στην Κρήτη.  

 

Η στατιστική τους ανάλυση έγινε με τη μέθοδο σύγκρισης συχνοτήτων κατηγοριών (χ2τεστ) στα 

δύο πεδία σύγκρισης Αθηνών και Κρήτης. Τα αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά στην 

ενότητα που ακολουθεί. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

11. Εργαλεία που βρέθηκαν για τη γεφύρωση πολυ-πολιτισμικών φραγμών στον 

τομέα υγείας κατά τη διαδικασία χαρτογράφησης.  

Από τους 303 Φορείς που διερευνήθηκαν στη περιοχή της Αθήνας: δεν κατέστη δυνατή η 

επικοινωνία με 95 από αυτούς, ουδέν σχετικό εργαλείο υπήρξε σε 63, άλλα εργαλεία για 

γεφύρωση επικοινωνιακών φραγμών ανέδειξαν 13, ομοεθνείς διερμηνείς χρησιμοποιούν 86, 

διαπολιτισμικούς μεσολαβητές 23, μαθήματα Ελληνικής και άλλων γλωσσών 41, ενώ λοιπά 

εργαλεία ανευρέθηκαν σε 7 φορείς.  

Αντίστοιχη ανάλυση στην περιοχή της Κρήτης, όπου διερευνήθηκαν 43 φορείς βρέθηκε ότι: με 

3 από αυτούς, δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία, 26 ανέφεραν ουδέν σχετικό με το 

αντικείμενο του προγράμματος, 2 χρησιμοποιούν Ομοεθνείς Διερμηνείς, 3 χρησιμοποιούν 

Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές, 5 τα Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας ως εργαλείο, ενώ 7 

ανέφεραν άλλα εργαλεία  που βοηθούν / ενισχύουν τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και 

κοινωνική αλληλεπίδραση με μετανάστες αλλά όχι σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας και ΠΦΥ ή 

είναι ακόμα στη φάση υλοποίησης.  

Στον Πίνακα 6 συνοψίζονται τα παραπάνω αποτελέσματα και σε εκατοστιαία ποσοστά. 

Πεδίο Αθήνα - 
303 Φορείς 

    (i) I II    III 
   1 

   IV 
   2 

       V 
       3 

VI VII 
1+2 
 

VIII 
1+3 
 

Αποτέλεσμα Δεν 
κατέστη 
δυνατή 

Ουδέν 
σχετικό 

Εργαλεία 
πλην 
1,2,3 

Μαθήματα 
Ελληνικής 
Γλώσσας 

Ομοεθνείς 
διερμηνείς 

Διαπολιτισμικοί 
Μεσολαβητές 

Άλλα 
εργαλεία 

1+2 1+3 

Αριθμός 
Φορέων  

95 63 7 16 62 23 13 24 - 

Ποσοστό % 32% 20% 2% 6% 20% 8% 4% 8% 0% 

Πεδίο Κρήτη – 
43 Φορείς 

         

Αριθμός 
Φορέων 

2 25 2 4 2 2 5 - 1 

Ποσοστό % 5% 57% 5% 10% 5% 5% 10,5% 0% 2,5% 

Πίνακας 6: Ποσοστά φορέων από τα πεδία της Αθήνας και της Κρήτης όπου βρέθηκε εργαλείο για την 

άμβλυνση της επικοινωνίας μεταξύ μεταναστών και παρόχων φροντίδας υγείας. Ορισμένοι φορείς συνδύαζαν 

δύο εργαλεία, αφού μαζί με τους μεταφραστές ή τους διαμεσολαβητές προσέφεραν και μαθήματα Ελληνικής 

Γλώσσας. Κάποιοι φορείς δεν διέθεταν διερμηνείς αλλά διαφορετικά εργαλεία για την άμβλυνση επικοινωνίας 

(στήλη Εργαλεία πλην 1,2,3). Τέλος, φορείς με εργαλεία ευαισθητοποίησης και καλής θέλησης, που δεν 

σχετίζονται άμεσα με την επικοινωνία φαίνονται στη στήλη «Άλλα Εργαλεία».  
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Συγκεκριμένα, από τους φορείς που κατέστη δυνατή επικοινωνία στην Αθήνα σχεδόν 20% 

χρησιμοποιούν Ομοεθνείς διερμηνείς και 8% διαπολιτισμικούς μεσολαβητές ενώ ένα επιπλέον 

8% χρησιμοποιεί τόσο διαπολιτισμικούς μεσολαβητές όσο και μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας.  

Τα αποτελέσματα ήταν λιγότερο ενθαρρυντικά στην Κρήτη όπου μόνο 5% των Φορέων 

χρησιμοποιεί διαπολιτισμικούς μεσολαβητές. Αντιθέτως πιο συχνή είναι η χρήση Ομοεθνών 

δίγλωσσων διερμηνέων είτε αποκλειστικά (5%) ή σε συνδυασμό με μαθήματα Ελληνικής 

γλώσσας (7,5%).  

Ορισμένοι φορείς δεν διέθεταν μεταφραστή ή διαμεσολαβητή, ωστόσο είχαν αναπτύξει άλλα 

εργαλεία για την άμβλυνση των επικοινωνιακών φραγμών όπως παιχνίδια στο διαδίκτυο, 

DVDs, πολυλεξικά κτλ.  Σχεδόν 2% των φορέων από την Αθήνα και 5% των φορέων από την 

Κρήτη διέθεταν τέτοια εργαλεία. Τέλος, 4% από τους φορείς στην Αθήνα και 11% των φορέων 

από την Κρήτη έδειχναν την ευαισθητοποίηση τους με μια σειρά εργαλείων, που στόχευαν 

στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την άμβλυνση λοιπών κοινωνικο-οικονομικών 

προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες. Αυτά τα εργαλεία δεν σχετίζονταν άμεσα 

με την επικοινωνία στο χώρο της υγείας, βοηθούν όμως στην ευαισθητοποίηση και τη 

κοινωνική τους ένταξη.    

Στον Πίνακα 7 συνοψίζονται τα «εργαλεία» που είναι διαθέσιμα από ΜΚΟ για την υποστήριξη 

της επικοινωνίας μεταξύ μεταναστών και παρόχων φροντίδας υγείας. Τα εργαλεία αυτά 

ανεβρέθησαν είτε στο πεδίο της Αθήνας ή στο πεδίο της Κρήτης. Εκτενής ανάλυση των 

εργαλείων και οδηγών ακολουθεί αμέσως μετά την παράθεσή τους στον Πίνακα 7 (επίσης 

βλέπε Παράρτημα ΣΤ – Οδηγοί). 

Πίνακας 7: Εργαλείων που ανευρέθησαν κατά την επικοινωνία με ΜΚΟ από τα πεδία της 

Αθήνας και της Κρήτης. 

Φορέας (Πεδίο 
Δράσης Αθήνα) 

Εργαλεία 

ΚΕΕΛΠΝΟ – 
Υπουργείο 
Υγείας 

Οδηγός παροχής δωρεάν υπηρεσιών υγείας για ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες. 
 

ΚΕΕΛΠΝΟ Φιλικές προς τους μετανάστες υπηρεσίες υγείας και πρόληψη του HIV 
και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ένα εγχειρίδιο για 
επαγγελματίες υγείας και δημιουργούς στρατηγικών  (Αγγλικά, 
Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά). 
http://www.crrps.org/allegati/70/file/EllinikaHandbook.pdf 
 
 

Γιατροί του 
Κόσμου 

Οδηγός υπηρεσιών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
http://mdmgreece.gr/category/ekdosis/enimerotiko-iliko/ 

http://www.crrps.org/allegati/70/file/EllinikaHandbook.pdf
http://mdmgreece.gr/category/ekdosis/enimerotiko-iliko/
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«Συν-
ειρμός»/ΑμΚΕ 
Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης – 
Κέντρο Ημέρας 
«Βαβέλ» 

VTPU: Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτελεσματική συνεργασία με 
διερμηνείς  στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας Ελληνική Έκδοση  (εγχειρίδιο 
–poster – DVD). 
 

«Συν-
ειρμός»/ΑμΚΕ 
Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης – 
Κέντρο Ημέρας 
«Βαβέλ» 

Οδηγός Επίγνωσης της Πολιτισμικής Ετερότητας (εγχειρίδιο). 
 

«Συν-
ειρμός»/ΑμΚΕ 
Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης – 
Κέντρο Ημέρας 
«Βαβέλ» 

Πολιτισμική Επάρκεια (εγχειρίδιο). 
 

«Συν-
ειρμός»/ΑμΚΕ 
Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης – 
Κέντρο Ημέρας 
«Βαβέλ» 

Κάρτα αναγνώρισης γλώσσας 
 

Γενική 
Γραμματεία 
Νέας Γενιάς  
 

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το AIDS (Φυλλάδιο σε Ελληνικά, Αλβανικά, 
Ρώσικα). 
 

-86 από 303 
φορείς Αθήνα 
-2 από 43 φορείς 
Κρήτη 

Ομοεθνείς Διερμηνείς δίγλωσσοι διαμένοντες χρόνια στην Ελλάδα. 
 

-23 από 303 
φορείς Αθήνα 
-3 από 43 φορείς 
Κρήτη 

Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές  (διερμηνείς εκπαιδευμένοι σε θέματα 
επικοινωνίας και πολιτισμικής κουλτούρας μεταξύ αλλοεθνών) 
 

Διάσταση 
Κοινωνική 
Επιχείρηση   

Υλοποίηση έργου με τίτλο «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» 
Εκπαίδευση Μεσολαβητών για 21 Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας. 
 

«Συν-ειρμός» - 
Κέντρο Ημέρας 
Βαβέλ 

Οδηγός Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (εγχειρίδιο σε 7 γλώσσες αλβανικά, 
βουλγαρικά, ρωσικά, ουκρανικά, πολωνικά, αραβικά , φαρσί και 
λιγκάλα). 
 



59 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
(ΕΑΠ) 2012- 
 

SONETOR: ένα πολυμερές έργο δια βίου μάθησης ενταγμένο στο 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci «Ανάπτυξη της καινοτομίας»το 
οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας κατάρτισης, η οποία 
ενσωματώνει υπάρχουσες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, με 
σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων και εξειδικευμένο 
περιεχόμενο και υπηρεσίες, προκειμένου να βοηθήσει τους 
Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές στην ανάπτυξη τυπικών ή μη τυπικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων και στην εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους με τους μετανάστες. 
http://www.sonetor-project.eu/el/ 

 

ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  
 

PreQual Steps: Διαπολιτισμική κατάρτιση για γυναίκες μετανάστριες που 
εισέρχονται στον τομέα της υγείας και πρόνοιας (Αγγλικά, Γερμανικά, 
Ελληνικά, Ισπανικά, Ουγγρικά, Τσεχικά). Διάρκεια: 2007-2009 
http://prequalsteps.maiz.at/el/node/258html.html 
 

ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  
 

ΜobLang: Το Moblang είναι ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης με στόχο 
να προωθήσει πηγές εκμάθησης μειονοτικών γλωσσών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  (Ελληνικά-Αλβανικά, Ελληνικά- Τουρκικά, Ελληνικά 
για Νοσηλεύτριες ). Διάρκεια: 2009-2012  
http://www.moblang.eu/index.php 
 

ΜΚΟ 
ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ 

ΠΟΛΥλεξικό: σε 5 γλώσσες διαδικτυακά «μαθαίνω ελληνικά» (Γεωργιανά, 
Ουρντού-Παντζαμπί και Ρώσικα. Αλβανικά, Αραβικά)  
(εμπεριέχει μικρά βίντεο π.χ. επίσκεψη σε παθολόγο-οδοντίατρο) 
 http://www.metadrasi.org/content/lexiko 
 http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm 
 

Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός 

Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφόρησης και Υποστήριξης Προσφύγων 
2105140440  Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-20.00   

Εταιρεία 
Κοινωνικής και 
Πολιτιστικής 
Στήριξης 
Παλιννοστούντων 
Ομογενών 
“Νόστος” 
 

ΤΤΜΙRO- Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτές-τριες για μετανάστες και Ρομά.  
http://www.nostos.org.gr/site/gr/ttmiro.html 
www.ttmiro.eu 

 

Ελληνικό Δίκτυο 
Γυναικών 
Ευρώπης 

Γραμμή SOS "Δίπλα σου"  
Γραμμή στήριξης και ενημέρωσης γυναικών για την αντιμέτωπιση και 
πρόληψη της έμφυλης βίας.  
Τηλέφωνο: 210 9700814 
 

http://www.sonetor-project.eu/el/
http://prequalsteps.maiz.at/el/node/258html.html
http://www.moblang.eu/index.php
http://www.metadrasi.org/content/lexiko
http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm
http://www.nostos.org.gr/site/gr/ttmiro.html
http://www.ttmiro.eu/
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Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης 
(Δ.Ο.Μ.) και την 
Ήπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (Υ.Α). 

Eκπαιδευτικό υλικό για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
Τίτλος βιβλίου: «Δεν είναι μόνο αριθμοί» 
      

https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytikoyliko/notjustnumbers.html 
DVD «Δεν είναι μόνο αριθμοί» 

Ηλεκτρονικό παιχνίδι «Ταξίδι Φυγής» 
http://www.taxidifygis.org.cy/ 
 

 

  

Φορέας (Πεδίο 
Δράσης Κρήτη) 

Εργαλεία 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, 
Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης- 
Εργαστήριο 
Διαπολιτισμικών 
και 
Μεταναστευτικών 
μελετών 
(E.ΔIA.M.ME) 

a. Εκπαίδευση των  Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα. EUROPEAN 
SOCIAL FUND IN ACTION 2000-2006. Όνομα Προγράμματος: Ελληνική 
Γλώσσα για τους Μετανάστες: Ιαν. 2001 – Δεκ. 2003 – PDF – R  

b. Ηλεκτρονικά Λεξικά για τους Μετανάστες της Ελλάδας: Γεφύρωση 
των Επικοινωνιακών Φραγμών.  
Vacalopoulou A, Giouli V, Giagkou M, Efthimiou. Proceedings of eLex 
2011, pp. 274-279.- PDF – A  

       Δεν υλοποιήθηκε επί του παρόντος 

 
 
Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας  
Πιστοποίηση 

Ελληνομάθειας 

 

 
Παρείχαν πληροφορίες και αποτελέσματα για ένα πρόγραμμα παρόμοιο 
με το RESTORE. 
Έχουν αναπτύξει το ηλεκτονικό παιχνίδι DIVERSONOPOLY 
http://www.greeklanguage.gr/diversonopoly/node/1.  

 Presentation of DIVERSONOPOLY, description of EU PROJECT – 
Πακέτο Πληροφοριών 

 DIVERSONOPOLY Summary - Άρθρο 
 

 
Κέντρο Στήριξης 

Ρομά και 

ευπαθών ομάδων 

Κέντρο εξυπηρέτησης Ρομά (ονομάζονται Ρομά εδώ στην Ελλάδα), που 
δεν γνωρίζουν ανάγνωση ή γραφή όπου μπορούν να συνδεθούν με 
ειδικούς που παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη και βοηθούν σε 
γραφειοκρατικά θέματα. 

 Φυλλάδιο (περιγράφει υπηρεσίες που προσφέρονται)- 
αντίγραφο- Πακέτο Πληροφοριών.  

 

 
 
Περιφερειάρχης 

 PEOPLES Project   – (Άρθρο και αποτελέσματα από FP7 
πρόγραμμα, που επικεντρώθηκε στους Μετανάστες και 
τους Πρόσφυγες και που τοπικές αρχές της Κρήτης 

https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytikoyliko/notjustnumbers.html
http://www.taxidifygis.org.cy/
http://www.greeklanguage.gr/diversonopoly/node/1
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Κρήτης συμμετείχαν) – PDF (6 files)- Άρθρο. 

Δημόσιο 
Νοσοκομείο 
Βενιζέλου 
(Ηράκλειο) 

Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές για κάποια χρονική περίοδο 

Ένωση 
Λειτουργών 
Μέσης 
Εκπαίδευσης 
Ηρακλέιου (EΛME)  
 

http://elmeher.gr    
 
Εθελοντές εκπαιδευτές προσφέρουν μαθήματα Ελληνικών στους 
Μετανάστες. 
 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Τμήμα 
Κοινωνιολογίας, 
Ρέθυμνο.  
 

Δίκτυα κοινωνικής προστασίας: μορφές παρέμβασης σε ευάλωτες 
ομάδες και πολυπολιτισμικές κοινότητες  (για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού). 

http://www.biblionet.gr/book/101992/Δίκτυα_κοινωνικής_προστασίας 
 
 

Ημερίδα για την 
Τοπική Κοινοτική 
Ανάπτυξης 
(Ειδικό Θέμα για 
τους Μετανάστες)  
Τμήμα Κοινωνικής 
Εργασίας ΤΕΙ 
Κρήτης 
 

 
Εργαστήρι Ευαισθητοποίησης 
 
 
 

Ινστιτούτο 
Εργασίας σε 
συνεργασία με το 
Κέντρο 
Εκπαίδευσης και 
Ανάπτυξης 
Πολιτικής  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εργαζόμενους- Το Πρόγραμμα αυτό έχει 
εφαρμοστεί σε 13 περιοχές της χώρας. Ο Οργανισμός αυτός συμμετέχει 
στην Ευρώπη στον αγώνα για την καταπολέμιση ρατσισμού και για τα 
δικαιώματα των μεταναστών.   
       a. Inter-Tie Project Newsletter 1  
http://www.inegsee.gr/inter-tie/inter-intro.htm 
       b. Inter-Tie Project Newsletter 2   
http://www.inegsee.gr/inter-tie/inter-intro.htm  
       c. PROGRESS Project – 
 http://www.mutuallearning.net/ link  

 

Ελληνικό Φόρουμ 
Μεταναστών- 
Παράρτημα 
Κρήτης 
 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 
Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας 

http://elmeher.gr/
http://www.biblionet.gr/book/101992/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.inegsee.gr/inter-tie/inter-intro.htm
http://www.inegsee.gr/inter-tie/inter-intro.htm
http://www.mutuallearning.net/
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Έλληνο-Αλβανική 
Ένωση 

a. Passport Journal – PDF – Πακέτο Πληροφοριών (Ελληνική Γλώσσα, 
σύντομη μετάφραση στα Αγγλικά είναι υπό ετοιμασία)  

         http://diavatirio.net/diavat/e107_files/downloads/Diavatirio1.pdf 

 

11.1 Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε επιλεγμένα νοσοκομεία των 

περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

http:// www.eumedline.eu/post/  

 Στη βάση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία 

με τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ανέλαβαν το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του «Προγράμματος “Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης” σε επιλεγμένα νοσοκομεία 

των Περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2009 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών107. 

Το Πρόγραμμα εστιάζει και αναδεικνύει την αξία της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης στον 

Τομέα της Υγείας ως δυναμικής διαδικασίας που αποσκοπεί στην ευκολότερη επαφή και 

αποτελεσματική επικοινωνία των μεταναστών με τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και 

τη διοίκηση των νοσοκομείων, ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις 

υπηρεσίες Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική τους καταγωγή και τις πολιτισμικές τους 

καταβολές.  

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, διαμορφώθηκε ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με τα 

νοσοκομεία για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών Διαμεσολάβησης και την ένταξη 

των διαμεσολαβητών στο οργανωτικό τους σχήμα. Εντοπίστηκαν οι βασικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους πρακτική οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και 

κωδικοποιήθηκαν οι μεταναστευτικές ομάδες με τις οποίες παρουσιάζονται συχνότερα 

προβλήματα κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας. Στο Μνημόνιο Συνεργασίας αποτυπώθηκε η 

δέσμευση των νοσοκομείων για την ενσωμάτωση του ρόλου του Μεσολαβητή στην 

καθημερινή λειτουργία τους. 

 

Το Πρόγραμμα αφορά στην παροχή υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε 21 δημόσια 

νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και στην τοποθέτηση 109 ειδικά εκπαιδευμένων 

Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών στο οργανωτικό τους σχήμα, ώστε να προσφέρουν - 

καθημερινά - εξειδικευμένες υπηρεσίες Διαμεσολάβησης στους υπηκόους τρίτων χωρών και 

στο διοικητικό και υγειονομικό προσωπικό (Βλέπε Παράρτημα Γ τα  δημόσια νοσοκομεία  στα  

οποία  έχουν  τοποθετηθεί  και  παρέχουν υπηρεσίες διαπολιτισμικοί μεσολαβητές). 

Διαμορφώνεται, έτσι, το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε το προσωπικό των νοσοκομείων να 

http://diavatirio.net/diavat/e107_files/downloads/Diavatirio1.pdf
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κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες των μεταναστών και, επομένως, να παρέχονται επιτυχώς και 

χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες υγείας107.  

 

 Για την άρτια προετοιμασία των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, προκειμένου να 

ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις που επιβάλει η παροχή 

αποτελεσματικών υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης στον Τομέα της Υγείας, 

διοργανώθηκαν κατάλληλα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό, 

αναβαθμίστηκαν και εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις τους για την καλύτερη διαχείριση των 

ιδιαιτεροτήτων των μεταναστών και την ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιών υγείας. Οι 

Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές που τοποθετήθηκαν στα νοσοκομεία, απέκτησαν την 

τεχνογνωσία τόσο σε θέματα υγείας, όσο και Διαπολιτισμικότητας και ανέπτυξαν κατάλληλες 

δεξιότητες και πρακτικές διαμεσολάβησης, ώστε να αναλάβουν υπεύθυνα το ρόλο τους και να 

προσφέρουν αξιόπιστα τις υπηρεσίες τους μέσα στο άκρως απαιτητικό περιβάλλον των 

ελληνικών νοσοκομείων. 

 

Με το Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης επιτυγχάνεται107:  

●Ευαισθητοποίηση των δημόσιων λειτουργών και των ευρύτερων κοινωνικών φορέων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, για την παροχή -φιλικών προς τους υπηκόους τρί-

των χωρών– υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας.  

●Προσαρμογή του προσωπικού των νοσοκομείων στις νέες συνθήκες και στις απαιτήσεις που 

επιβάλλει η επικοινωνία και η επαφή με μετανάστες, για την καλύτερη εκτέλεση των 

καθηκόντων τους στο σύγχρονο διαπολιτισμικό περιβάλλον.  

●Εξοικείωση με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των ατόμων προερχόμενων από διαφορετικό 

πολιτισμικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα την άμεση επίλυση και τον επιτυχή χειρισμό 

περίπλοκων προβλημάτων, που εμφανίζονται υπό συνθήκες πίεσης και πολιτισμικού σοκ. 

●Διευκόλυνση των εργαζομένων στην καθημερινή τους πρακτική και αποτελεσματική 

υποστήριξη ιατρικών πράξεων που συναντούν πολιτισμικά εμπόδια στην εφαρμογή τους.  

●Ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και, ως εκ τούτου, αύξηση του 

βαθμού χρήσης τους από υπηκόους τρίτων χωρών, με αποτέλεσμα τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας. 
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11.2 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στο Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ». 

Το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ» είναι μονάδα ψυχικής υγείας και έχει στόχο την εξυπηρέτηση των 

αναγκών ψυχικής υγείας μεταναστών που διαμένουν στην Αθήνα108. Δημιουργήθηκε από την 

Α.μ.Κ.Ε. Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συν-ειρμός» το Νοέμβριο του 2007 και η λειτουργία του 

χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Βρίσκεται στην Πλατεία Αμερικής, στο κέντρο της Αθήνας και πρόκειται για τη μοναδική 

υπηρεσία ψυχικής υγείας  που καλύπτει τις ανάγκες αυτού του πληθυσμού. Από την έναρξη 

ήδη της λειτουργίας του Κέντρου έγινε έντονα αντιληπτή η μεγάλη ανάγκη για ανάπτυξη  

υπηρεσιών διαμεσολάβησης προκειμένου το Κέντρο να παρέχει  επαρκείς, ποιοτικές και 

πολιτισμικά προσανατολισμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

Για  να  επιτευχθεί  ο  παραπάνω  στόχος  ξεκίνησε  η  συνεργασία  με  λίγους  αρχικά 

διαμεσολαβητές,  ενώ  παράλληλα  έγινε  και  η  πρώτη  επαφή  με  ένα  εξειδικευμένο 

Διαπολιτισμικό Ψυχιατρικό Τμήμα στην Μελβούρνη της Αυστραλίας (Victorian Transcultural 

Psychiatry Unit),  προκειμένου το Κέντρο να αποκτήσει  την  κατάλληλη τεχνογνωσία στον 

τομέα αυτό. Μέσα  σε  διάστημα  5  σχεδόν  ετών  (Νοέμβριος  2007  -  Ιούλιος  2012)  το  

Κέντρο  Ημέρας «Βαβέλ»  έχει συνεργαστεί με πάνω από 40 διαμεσολαβητές που μιλούν 

περισσότερες από 16  γλώσσες  και  διαλέκτους.  Έχουν  πραγματοποιηθεί  συνολικά  σε  όλο  

το  παραπάνω διάστημα 4533 ώρες διαμεσολάβησης, κάποιες από τις οποίες έγιναν εκτός του 

Κέντρου, σε άλλες υπηρεσίες (κυρίως δημόσια νοσοκομεία),  προκειμένου να εξυπηρετηθούν 

χρήστες των υπηρεσιών του Κέντρου ή  εξυπηρετούμενοι  των δημόσιων νοσοκομείων που 

είχαν ανάγκη από υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Οι υπηρεσίες αυτές επιβάρυναν εξ ολοκλήρου 

το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ». 

Εκπαίδευση διαμεσολαβητών ΚΗ «Βαβέλ» 

Ήδη από το 2008, δώδεκα (12) διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με το Κέντρο Ημέρας 

«Βαβέλ»  εκπαιδεύτηκαν  μέσα από ένα εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  180 ωρών  σε θέματα όπως 

ψυχική υγεία, διερμηνεία – διαμεσολάβηση, διαφορετικότητα, κουλτούρα κ.α. Έκτοτε  κάθε 

νέος διερμηνέας του Κέντρου εκπαιδεύεται πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του από στελέχη του 

Κέντρου με το εκπαιδευτικό πακέτο: “Working effectively with interpreters in Mental Health 

Settings” του Αυστραλιανού φορέα Victorian Transcultural Psychiatry Unit (V.T.P.U.)., ο οποίος 

διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε άτομα που προέρχονται 

από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, και με τον οποίο το Κέντρο  έχει  αναπτύξει  

σταθερή  συνεργασία.  Από  το  2009  μέχρι  τον  Ιούλιο  του  2012 εκπαιδεύτηκαν με το 

παραπάνω εκπαιδευτικό πακέτο 30 συνεργάτες του Κέντρο Ημέρας«Βαβέλ». Επίσης το Μάρτιο 

του 2010 υλοποιήθηκε εσωτερικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 14 ωρών στο οποίο συμμετείχαν 

οι διαμεσολαβητές, το προσωπικό και οι εθελοντές του Κέντρου Ημέρας. Στο  εκπαιδευτικό  
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συμμετείχε  με  τηλεδιάσκεψη  και  ο  καθηγητής  Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής στο 

Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Prof. Harry Minas. 

Συνεχής υποστήριξη  

Η  αρχική  εκπαίδευση  των  διαμεσολαβητών  δεν  είναι  συχνά  αρκετή  προκειμένου  να 

αντιμετωπιστούν  τα  προβλήματα  που  προκύπτουν  στη  συνεργασία  τους  με  τους 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Κέντρου καθώς και με τους χρήστες των υπηρεσιών του. Για  

το  λόγο  αυτό  προέκυψε  η  ανάγκη  να  πραγματοποιούνται  ανά  τακτά  χρονικά διαστήματα 

συναντήσεις  με τους διαμεσολαβητές και το προσωπικό του Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ»,  που 

σκοπό έχουν την εποικοδομητική αλληλεπίδραση μεταξύ τους, την επίλυση των  προβλημάτων  

που  προκύπτουν  και  γενικά  τη  συνεχή  βελτίωση  των  υπηρεσιών διαμεσολάβησης του 

Κέντρου. Επίσης,  επειδή  συχνά  οι  διαμεσολαβητές  έρχονται  αντιμέτωποι  με  πολύ  

δύσκολες  και τραυματικές  καταστάσεις  κατά  τη  διάρκεια  την  δουλεία  τους  στο  Κέντρο,  

έχει εξασφαλιστεί η δωρεάν υποστήριξη τους από εξωτερικούς επόπτες - θεραπευτές. 

Συνάντηση εργασίας  

Τον  Δεκέμβριο του 2009 το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ» οργάνωσε  Συνάντηση Εργασίας με θέμα  

τις  υπηρεσίες  διερμηνείας-διαμεσολάβησης  στους  φορείς  που  εξυπηρετούν μετανάστες  

και  πρόσφυγες.  Στη  Συνάντηση  αυτή  συμμετείχαν  οι  φορείς:  Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί χωρίς Σύνορα, Μ.Κ.Ο. «ΑΡΣΙΣ», Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός και ΚΕΘΕΑ «MOSAIC».  Για την καλύτερη διοργάνωσή της συγκροτήθηκε μιας ομάδα 

εργασίας από επαγγελματίες που εργάζονται στους παραπάνω φορείς, η οποία ανέλαβε την 

ευθύνη προετοιμασίας της συνάντησης. Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης Εργασίας κάθε 

φορέας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  έχει  αναπτύξει  τις  

υπηρεσίες  διερμηνείας-διαμεσολάβησης προς  τους  εξυπηρετούμενούς  του  και  να  

ανταλλάξει  εμπειρίες  και απόψεις σχετικά με το θέμα αυτό με τους υπόλοιπους φορεις. 

Εκδόσεις σχετικά με την διερμηνεία – διαμεσολάβηση 

Όλα τα ενημερωτικά φυλλάδια του Κέντρου Ημέρας «Βαβέλ» είναι μεταφρασμένα στις εξής 

γλώσσες:  Αγγλικά,  Γαλλικά,  Ρωσικά,  Αλβανικά,  Βουλγαρικά,  Αραβικά,  Φαρσί,  Ρουμανικά, 

Ισπανικά.  

Παράλληλα το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ» έχει προβεί στην έκδοση διαφόρων εντύπων που 

σχετίζονται με τη διερμηνεία, τη διαμεσολάβηση και την πολιτισμική επάρκεια.  

α)  Κατευθυντήριες  οδηγίες  για  την  αποτελεσματική  συνεργασία  με  διερμηνείς  στις 

υπηρεσίες   ψυχικής υγείας  (VTPU), Ελληνική Έκδοση Βαβέλ, 2011.  



66 
 

Πρόκειται για ένα χρήσιμο οδηγό του Victorian Transcultural Psychiatric Unit, ενός φορέα 

ψυχικής  υγείας  από  τη  Μελβούρνη  της  Αυστραλίας,  με  μεγάλη  εμπειρία  στην 

ψυχοκοινωνική φροντίδα ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικά  πολιτισμικά και 

γλωσσικά  περιβάλλοντα.  Ο  οδηγός  αυτός  μεταφράστηκε  από  τα  αγγλιικά   και 

προσαρμόστηκε στα ελληνικά με ευθύνη του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ. 

β)  Εκπαιδευτικό  dvd  με  τίτλο:  «Δουλεύοντας  αποτελεσματικά με  τους  διερμηνείς  στις 

υπηρεσίες  ψυχικής  υγείας» του  Victorian  Transcultural  Psychiatric  Unit  το  οποίο 

προσαρμόστηκε στα ελληνικά (υποτιτλισμός και μεταγλώττιση). 

γ) Σύντομος  οδηγός  για  τη  συνεργασία  με  διερμηνείς  σε  υπηρεσίες  ψυχικής  υγείας 

(Αφίσα VTPU), Ελληνική Έκδοση Βαβέλ, 2011.  

Πρόκειται για μια αφίσα του Victorian Transcultural Psychiatric Unit με σύντομες οδηγίες για 

τη αποτελεσματική συνεργασία διερμηνέων και επαγγελματιών.  

δ) Κάρτα αναγνώρισης γλώσσας, Βαβέλ, 2011.  

Πρόκειται για μια κάρτα που βοηθάει τους επαγγελματίες να αναγνωρίσουν εύκολα τη 

γλώσσα  με  την  οποία  επικοινωνεί  ο  εξυπηρετούμενος.  Η  κάρτα  συντάχθηκε  με  τη 

βοήθεια των διερμηνέων – συνεργατών του Κέντρου Ημέρας «Βαβέλ». 

ε) Οδηγός επίγνωσης της πολιτισμικής ετερότητας, Βαβέλ, 2010.  

Πρόκειται για έκδοση του Κέντρου Ημέρας «Βαβέλ»,  που αποτελεί μετάφραση από τα 

αγγλικά και προσαρμογή στα ελληνικά του αντίστοιχου οδηγού (Cultural Awareness Tool-

Understanding  Cultural  Diversity  in  Mental  Health,  2002)  του West  Australian Transcultural 

Mental Health Centre, The Royal Australian College of General Practitioners WA Research Unit. 

στ) Πολιτισμική επάρκεια, Πρακτικός Οδηγός, Βαβέλ, 2010. 

Πρόκειται  για  έκδοση  του  Κέντρου  Ημέρας  «Βαβέλ»,  που  αποτελεί  μετάφραση  και 

προσαρμογή στα  ελληνικά  του  αντίστοιχου  οδηγού  (Cultural Competence A practical guide 

for mental health service providers, 2001) του Hogg Foundation for Mental Health-The 

University of Texas at Austin. 

Όλα τα παραπάνω υπάρχουν και στο site www.syn-eirmos.gr 

 

 

http://www.syn-eirmos.gr/
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11.3 ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, 

την Ειρήνη και τη Μη Βία.  

H “ΑΝΤΙΓΟΝΗ» είναι μή κερδοσκοπική εταιρεία – μή κυβερνητική οργάνωση, που ασχολείται 

με θέματα όπως ο ρατσισμός, η ειρήνη, η μή βία και η οικολογία109.  

 

 

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

www.antigone.gr  

 

α) MobLang - Διαπολιτισμικός Διάλογος και Γλωσσική Ποικιλομορφία μέσω κινητών 

τηλεφώνων (μετανάστευση, διαπολιτισμικότητα).  

Καλές Πρακτικές: Εκμάθηση ελληνικών, αλβανικών και τούρκικων μέσω κινητού τηλεφώνου, 

διαπολιτισμικές συναντήσεις για συζήτηση και κοινωνικοποίηση, προβολές ταινιών από 

διάφορες χώρες, διαπολιτισμικές βόλτες στην πόλη κ.ά.  

Το MobLang αποτέλεσε ένα πρόγραμμα το οποίο προσέφερε τα απαραίτητα εργαλεία για την 

εκμάθηση νέων γλωσσών μέσω της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας. Οι χρήστες είχαν έτσι τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν την γλώσσα εμβαθύνοντας παράλληλα τις γνώσεις τους για άλλους 

πολιτισμούς. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν ΜΚΟ πανεπιστήμια, και 

εκπαιδευτικοί φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Σε 

κάθε χώρα εταίρο, η κοινοπραξία προσέφερε μαθήματα σε διαφορετικές γλώσσες όπως 

Αλβανικά, Βασκικά, Ελληνικά, Ιρλανδικά και Τουρκικά. 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΜοbLang είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο: 

http://www.moblang.eu/index.php 

 

β) SelfDefenceIT - Οι Μετανάστριες υπερασπίζονται τους εαυτούς τους απέναντι στη Βία των 

Νέων Τεχνολογιών (μετανάστευση, γυναίκες, ανθρώπινα δικαιώματα).  

Καλές Πρακτικές: Εργαστήρια κατάρτισης στη χρήση νέων τεχνολογιών, εργαστήρια θεάτρου 

φόρουμ με τη συμμετοχή γυναικών μεταναστριών, μητέρων και νόμιμων κηδεμόνων.  

Το SelfDefenceIT αποτέλεσε ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο προσέφερε την ευκαιρία σε 

μετανάστριες, μητέρες, και νόμιμους κηδεμόνες να γνωρίσουν και να βελτιώσουν τις 

δεξιότητές τους αναφορικά με τα εργαλεία Ψηφιακής Ενημέρωσης για να υπερασπιστούν τους 

εαυτούς τους και τα παιδιά τους από διάφορες απειλές (βία, ρατσισμός, διάκριση) που 

υπάρχουν στα νέα Μέσα (Διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά παιχνίδια). Εκτός από τα 

εργαστήρια κατάρτισης στη χρήση των νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι 

γυναίκες μετανάστριες συμμετείχαν και σε κύκλο εργαστηρίων θεάτρου φόρουμ. Στόχος είναι 

μέσα από τα εργαστήρια να τονωθεί το αίσθημα αυτοπεποίθησης και ανεξαρτησίας των 

http://www.antigone.gr/
http://www.moblang.eu/index.php
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γυναικών καθώς επίσης να ενθαρρυνθεί αυτοέκφραση και η ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και 

συναισθημάτων109.  

Το πρόγραμμα SelfDefenceIT λοιπόν, στόχευε στο να βοηθήσει τις μετανάστριες να 

εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους προς μία υπεύθυνη χρήση των μέσων, εκπαιδεύοντας τις 

γυναίκες στη χρήση τους. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα συντέλεσε στη μειώση της βίας 

και του ρατσισμού στα νέα μέσα και από τα νέα μέσα εντοπίζοντας σαφή πεδία δράσης και 

στρατηγικές για αυτο-ενδυνάμωση αυτής της ομάδας στόχου. Εταίροι του έργου ήταν 

οργανώσεις από την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα και την Ισπανία. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Φεβρουάριο 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. 

 
γ) Πανελλήνια Καμπάνια Ενημέρωσης (μετανάστευση, βία με βάση το φύλο -

ενδοοικογενειακή, σεξουαλική, διακίνηση και εμπορία, ανθρώπινα δικαιώματα).  

Καλές Πρακτικές: συντονισμένη καμπάνια ενημέρωσης σε 5 πόλεις στην Ελλάδα, ημερίδες με 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης/πολιτείας, εκπροσώπους ΜΚΟ/οργανώσεων, σεμινάρια 

ευαισθητοποίησης σχετικών επαγγελματιών, ενημερωτικές συναντήσεις με μεταναστευτικές 

κοινότητες, street work σε σημεία της πόλης όπου συγκεντρώνονται μετανάστριες, 

συμβουλευτική μεταναστριών, ανοιχτές συζητήσεις για θέματα βίας κατά των γυναικών, 

ντοκυμαντέρ, μουσικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικά σποτ, θεατρικό παιχνίδι.  

Το έργο, με συντονιστή φορέα το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα και 

εταίρους την ΑΝΤΙΓΟΝΗ, το ΕΚΑΨΥ, την εθελοντική δράση Anthropomania, το κέντρο 

εκπαίδευσης ΠΛΑΤΩΝ και τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, στόχευε 

στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των γυναικών. Επίσης εστίασε στην ενδυνάμωση των γυναικών 

-με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο- θυμάτων βίας κάθε μορφής, και στην ενημέρωσή τους 

αναφορικά με τις υπηρεσίες αρωγής και υποστήριξής τους. Προώθησε την ιδέα της 

δημιουργίας ενός δικτύου οργανώσεων ΚτΠ και ΜΚΟ και την κινητοποίηση των εμπλεκόμενων 

επαγγελματιών και φορέων κοινωνικής πολιτικής. Τέλος, στόχευσε στην ανάδειξη και 

αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα από τη δημοσιοποίησή τους. 

 

Δράσεις που υλοποιήθηκαν σε εθελοντική βάση (χωρίς χρηματοδότηση) με πρωτοβουλία / 

συμμετοχή της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ109 

 

Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας και Θεσσαλονίκης  

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στα δημοφιλέστατα Αντιρατσιστικά Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και 

της Αθήνας, που αποτελούν σημαντικό πολιτιστικό γεγονός και στις δύο πόλεις. Κατά τη 

διάρκεια αυτών των πολυπληθών Φεστιβάλ διένειμε εκατοντάδες φυλλάδια με τις θέσεις της 

για κρίσιμα ζητήματα διακρίσεων. Τα μέλη της ομάδας της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχαν 
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παρεμβαίνοντας σε κεντρικές ομιλίες σε πολλές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των 

δύο Φεστιβάλ, και αφορούσαν μετανάστες, πρόσφυγες, διακρίσεις λόγω σεξουαλικού 

προσανατολισμού, κλπ. Σημαντική είναι η παρουσία της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο GreenWave Festival, 

της εναλλακτικής πράσινης γιορτής, που διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο από την Οικολογική 

Κίνηση Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή φορέων και οργανώσεων από την πόλη της 

Θεσσαλονίκης.  

10η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα του 2011  

Κάθε Δεκέμβριο η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργανώνει στην Αθήνα μια “Ετήσια Εθνικής Στρογγυλή 

Τράπεζα κατά των Διακρίσεων”, στην οποία πανεπιστημιακοί, ΜΚΟ και εκπρόσωποι 

μεταναστευτικών κοινοτήτων και μειονοτικών ομάδων έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν 

δημόσια με εκπροσώπους κρατικών φορέων και με δημόσιους αξιωματούχους.  

Ο πρωταρχικός στόχος των Στρογγυλών Τραπεζιών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συνίσταται στην εγκαινίαση 

και τόνωση του διαλόγου γύρω από καινούρια ζητήματα που σχετίζονται όμως πάντοτε με 

ρατσισμό και διακρίσεις. Τα Τραπέζια αυτά είναι ανοιχτά στη δημόσια διαβούλευση ανάμεσα 

σε όσο το δυνατόν περισσότερους παράγοντες της κοινωνίας.  

Η 10
η 

Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα 2011, με θέμα “Μετανάστες και Ρομά στο Ελληνικό 

Εκπαιδευτικό Σύστημα εν μέσω κρίσης”, έλαβε χώρα σε συνεργασία με το Goethe Institute 

Αθηνών με πλήθος συμμετεχόντων στο ακροατήριο. 

 

Ετήσια Εθνική Έκθεση 2011 του Κέντρου ΑΝΤΙΓΟΝΗ για θέματα διακρίσεων  

Με δική της πρωτοβουλία, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνέταξε την Ετήσια Εθνική Έκθεση 2011 για θέματα 

διακρίσεων, βασισμένη σε αναλυτικές πληροφορίες που δόθηκαν από οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών καθώς και από ΜΜΕ ή δημόσιους φορείς.  

Τέτοιες εθνικές εκθέσεις συντάσσονται από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανελλιπώς από το 2002.  

Η συγκεκριμένη έκθεση απαρίθμησε συστηματικά τα διάφορα κρούσματα ρατσισμού, εθνικών 

/ φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετικής δυσανεξίας που έλαβαν χώρα καθόλη τη 

διάρκεια του έτους σε ό,τι αφορά τους κρίσιμους τομείς της Απασχόλησης, της Νομοθεσίας, 

της Εκπαίδευσης, της Ρατσιστικής Βίας, της Στέγασης και της Υγείας και Πρόνοιας.  

 

Άλλες δράσεις  

Ένας από τους βασικούς άξονες των δράσεων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η διοργάνωση άτυπων 

κοινωνικών συναντήσεων με ψυχαγωγικό χαρακτήρα ανθρώπων που ανήκουν σε διάφορες 

κοινωνικές, ηλικιακές και πολιτισμικές ομάδες (για παράδειγμα μουσικές βραδιές, βραδιές 

κουζίνας, προβολές ταινιών κ.ά.). Αυτό γιατί η ΑΝΤΙΓΟΝΗ γνωρίζει ότι μόνο μέσω της 

διάδρασης, της συνύπαρξης και της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, μπορούν να 
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περιοριστούν οι στερεότυπες αντιλήψεις και να γίνει ένα βήμα ουσίας προς την κατανόηση και 

την αποδοχή του άλλου χωρίς καμία διάκριση με βάση τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το 

φύλο, το χρώμα, τη θρησκευτική πεποίθηση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ά.  

Επίσης, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, συνεχίζει εδώ και χρόνια σε σταθερή βάση τη διοργάνωση και την 

πραγματοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης με 

ομάδες παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση όλων και 

στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης σε θέματα ρατσισμού, κοινωνικού αποκλεισμού, 

οικολογίας, κοινωνικής οικολογίας, ειρήνης και μη βίας.  

Μια άλλη σημαντική δράση της οργάνωσης, που υποστηρίζεται κυρίως από τους εθελοντές 

της, είναι η διδασκαλία ελληνικών και άλλων γλωσσών σε μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά κ.ά. 

Σήμερα, στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ παραδίδονται μαθήματα ελληνικών σε ενήλικες πρόσφυγες, αγγλικών 

σε παιδιά Ρομά και ιταλικών σε μετανάστες.  

Επιπλέον, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει σταθερή παρουσία στον ξενώνα προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, 

διοργανώνοντας εβδομαδιαίες δραστηριότητες με τα παιδιά του ξενώνα (εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, καλλιτεχνικά εργαστήρια, συμμετοχή σε φεστιβάλ, κτλ).  

 

Τέλος, η συμμετοχή της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σε ευρωπαϊκά δίκτυα μη κυβερνητικών οργανώσεων όπως 

λ.χ. τα δίκτυα ENAR, UNITED και Anna Lindh Foundation Network, συμβάλλει στην ανταλλαγή 

γνώσεων, ιδεών και καλών πρακτικών, αλλά και στην υλοποίηση δράσεων από κοινού με 

άλλες ΜΚΟ. Μέσα από τη συμμετοχή της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων, 

πρωτοβουλία που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα τον εθελοντισμό, και την ενεργό 

συμμετοχή των πολιτών, καθώς και στο Παρατηρητήριο Κεντρικής Μακεδονίας, προκύπτουν 

ενδιαφέρουσες συνεργασίες ΜΚΟ και φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

 

11.4 Πρόγραμμα PreQual μέρος του ευρύτερου προγράμματος Leonardo da Vinci (Pre-

Qualification for Migrant Women in the Health Care sector). 

To πρόγραμμα Leonardo da Vinci: Είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης 

που στοχεύει να εφαρμόσει και να υποστηρίξει ισόβιες στρατηγικές εκπαίδευσης σύμφωνες 

με τις εθνικές στρατηγικές εκπαίδευσης. Προκειμένου να αυξήσει την κινητικότητα, την 

καινοτομία και να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ 

των εταίρων αυτού του προγράμματος με στόχο έργα με πρακτικές εφαρμογές. 

Το πρόγραμμα PreQual: Η ιδέα πίσω από αυτό το πρόγραμμα είναι συνδυασμός εξειδίκευσης 

και ενδυνάμωσης. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης και εκμάθησης βασίζονται στις αρχές διδασκαλίας 



71 
 

«παγκόσμια μάθηση» και «δημοφιλής εκπαίδευση» σύμφωνα με τον Paulo Freire. 

Ακολουθώντας τις αρχές αυτές και με καινοτόμο προσέγγιση στην εκπαίδευση και εκμάθηση, 

διδακτικό υλικό σχεδιάστηκε ώστε να δώσει σε γυναίκες μετανάστριες τις προϋποθέσεις και 

την εκπαίδευση να εργαστούν σε τομέα παροχής φροντίδας υγείας. Το πρόγραμμα αυτό 

πιλοτικά εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Τσεχία και την Ουγγαρία. 

Υπόβαθρο: Για περισσότερα από 10 έτη η μετανάστευση είναι κύριος λόγος αύξησης του 

πληθυσμού στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Για αυτό το λόγο η μετανάστευση επιφέρει 

ένταση στο παρόν περιβάλλον εργασίας. Εξαιτίας της δημογραφικής αυτής εξέλιξης υπάρχει 

έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε διάφορους τομείς όπως και σε τομείς παροχής 

φροντίδας υγείας. Οι λόγοι για τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από 

γυναίκες μετανάστριες στους τομείς της υγείας κυμαίνονται από γλωσσικούς και 

επικοινωνιακούς φραγμούς έως και πολιτιστικές και εθνικές διαφορές στον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται την υγεία και την ασθένεια. Στόχος του προγράμματος Prequal είναι να 

συνταιριάξει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με αυτές των γυναικών μεταναστριών και να 

παρέχει καινοτόμες λύσεις με μέλλον. 

Αντικείμενο: Το αντικείμενο του προγράμματος PreQual είναι να αναπτύξει, να ελέγξει και να 

δημοσιεύσει διδακτικό υλικό ώστε να προσφέρει επαρκή εκπαίδευση και εξειδίκευση σε 

γυναίκες μετανάστριες να προεπιλεγούν σε θέσεις εργασίας σε τομείς της υγείας. Στόχοι είναι 

αφενός να μειωθεί ο αριθμό των μεταναστριών που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση στους 

τομείς της υγείας και αφετέρου να συμβάλλει στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των γυναικών 

αυτών στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα προωθούνται σε τομείς της υγείας. Ένας 

απώτερος στόχος είναι να ενδυναμώσει αυτές  τις γυναίκες ώστε να προωθούν το διάλογο και 

ενεργά να αντιμετωπίζουν τη διάκριση.      

Προϊόντα: Πιλοτικά στην Τσεχία και την Ουγγαρία διεξήχθησαν μελέτες για τις ανάγκες που 

έχουν οι τομείς της υγείας σε εργατικό δυναμικό με έμφαση σε γυναίκες μετανάστριες. 

Διδακτικό υλικό αναπτύχθηκε και προσαρμόστηκε στις ειδικές ανάγκες κάθε χώρας ώστε να 

προσφέρει γενικές κατευθύνσεις σε μετανάστριες από χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα. 

Βάση αυτών των μελετών ένα εγχειρίδιο αναπτύχθηκε το οποίο είναι σημαντικό για εκμάθηση 

και εκπαίδευση. Το website του προγράμματος συνεχώς ανανεώνεται ώστε να ενημερώνει για 

τη διαδικασία και παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιείται από ενδιαφερόμενους για 

επικοινωνία μέσα από forums. 

Ομάδες Στόχοι: Η πρωταρχική ομάδα στόχος είναι γυναίκες μετανάστριες που ενδιαφέρονται 

να εργαστούν σε τομείς της υγείας. Οι γυναίκες αυτές θα πρέπει να έχουν άδεια παραμονής 

και εργασίας στη χώρα υποδοχής. Επιπλέον θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 17 ετών και 

να έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση. Μια δεύτερη ομάδα στόχος είναι εκπαιδευτές 

μεταναστριών σε τομείς της υγείας. 
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Τομέας εργασίας –Στόχος: Στόχος είναι ο τομέας υγείας, δημόσιος ή και ιδιωτικός. 

Εκπαιδευτικά και ινστιτούτα υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα γηριατρικής φροντίδας ή άλλα 

κέντρα φροντίδας. 

Διάρκεια προγράμματος: Νοέμβρης 1η 2007 – Οκτώβριος 31η 2009.     

Αρχές του προγράμματος: Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην ειλικρινή 

προσπάθεια να περιλάβει γυναίκες μετανάστριες συμμετρικά σε όλο το εύρος του 

προγράμματος. Η επιθυμητή συμμετρία αναφέρεται στη λειτουργία, τη δύναμη αποφάσεων 

και ισχύς όπως και στις αποδοχές αυτών των θέσεων. Το πρόγραμμα εγγυάται: 

 Η γυναίκες που συμμετέχουν δεν αποτελούν αντικείμενα έρευνας. 

 Συμμετοχή μεταναστριών σε θέσεις ειδικού. 

 Δέχονται την αυτο-εκπροσώπηση και αυτο-υπεράσπιση μειονοτήτων και υπόσχονται 

δικτύωση των γυναικών με οργανισμούς μεταναστριών από τις χώρες προέλευσης 

τους. 

 Ο κυρίως στόχος είναι η ενδυνάμωση των μεταναστριών και η συμβολή στον αγώνα 

κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων στις χώρες που μετέχουν. 

 Οι χώρες εταίροι υπόσχονται ότι θα απέχουν από την επιβολή φυλετικών διακρίσεων 

στην αγορά εργασίας. 

 

Συντονιστής προγράμματος:    

Verein maiz 

Autonomous centre for and with Migrant Women 

Austria 

leonardo@maiz.at, www.maiz.at 

 

website: www.prequalonline.org 

http://prequalsteps.maiz.at/en/system/files/PreQual%2Bsteps_english.pdf 

http://www.adam-europe.eu/prj/1440/project_1440_en.pdf 

http://prequalsteps.maiz.at/en/node/50html.html 

 http://prequalsteps.maiz.at/el/node/258html.html 

 

 

Χώρες που συμμετέχουν: Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Ισπανία και Γερμανία.  

   

 

http://www.prequalonline.org/
http://prequalsteps.maiz.at/en/system/files/PreQual%2Bsteps_english.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/1440/project_1440_en.pdf
http://prequalsteps.maiz.at/en/node/50html.html
http://prequalsteps.maiz.at/el/node/258html.html
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11.5 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 2012- εώς σήμερα: Πρόγραμμα SONETOR.  

SONETOR (Social Networking Platform for Cultural Mediators)110:  Είναι ένα πολυμερές έργο 

δια βίου μάθησης, ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci «Ανάπτυξη της 

καινοτομίας» το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας κατάρτισης, που 

ενσωματώνει υπάρχουσες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, με σύγχρονες μεθοδολογίες 

εκπαίδευσης ενηλίκων και εξειδικευμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες, προκειμένου να 

βοηθήσει τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές στην ανάπτυξη τυπικών ή μη τυπικών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων και στην εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους με 

τους μετανάστες. Προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Περισσότερες 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο:  http://www.sonetor-project.eu/el/ 

 

Οι εταίροι από την Ευρωπαϊκή ένωση που συνεργάζονται στο πρόγραμμα SONETOR έχουν 

αναπτύξει διάφορα ελκυστικά προϊόντα για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές σε όλη την 

Ευρώπη. Αυτό το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του στοχεύουν ειδικά συμβούλους, 

δασκάλους, εκπαιδευτές, μαθητές, δημοσίους υπαλλήλους και πολλούς άλλους επαγγελματίες 

από τομείς της εκπαίδευσης, κοινωνικών σχέσεων, και επαγγελματίες υγείας που έρχονται 

αντιμέτωποι με θέματα πολύ-πολιτισμικότητας.    

Ο στόχος των προϊόντων του SONETOR είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

από τους εταίρους, τους οργανισμούς και άλλους επαγγελματίες που συνδέονται με το 

πρόγραμμα αυτό. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει να ενισχύσει τις δραστηριότητες δικτύωσης 

και να προάγει την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων από την πρακτική εφαρμογή του 

προγράμματος.  

Τα βασικά επιτεύγματα του προγράμματος SONETOR είναι110: 

 Δημιουργία πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. 

 Περιεχόμενο κατάρτισης και σενάρια μάθησης από ομότιμους. 

 Σχηματισμός προφίλ εργασίας. 

 Σεμινάρια για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές. 

Επιπλέον, αυτή η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές 

της Ευρώπης προσφέρει μια δωρεάν πηγή εκμάθησης όπου κατόπιν εγγραφής οι χρήστες 

έχουν πρόσβαση σε εργαλεία στο διαδίκτυο που το επιτρέπουν να: 

 

 Ανταλλάσουν επαγγελματικές εμπειρίες και απόψεις μέσω blogs. 

 Βελτιώνουν τις ικανότητές τους μέσω e-learning modules σχεδιασμένων ειδικά για 

διαπολιτισμικούς μεσολαβητές. 

http://www.sonetor-project.eu/el/
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 Προσδιορίζουν συνεργασίες σε διάφορα θέματα με τη χρήση wikis. 

 Συζητούν σχετικά θέματα με την online κοινωνία μέσω forums.  

 Επικοινωνούν απευθείας με ομότιμούς τους μέσω chat ή να στέλνουν απευθείας 

προσωπικά μηνύματα (direct personal messages) μέσω της πλατφόρμας. 

 Ενημερώνονται για παραδείγματα καλής πρακτικής στο πεδίο της διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης. 
  

11.6 «ΜΕΤΑδραση» Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη. 

Από το μήνα Νοέμβριο 2013, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία 

«ΜΕΤΑδραση Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη» λειτουργεί με στόχο την 

κατάρτιση διερμηνέων και πολιτισμικών διαμεσολαβητών, την πραγματοποίηση μαθημάτων 

ελληνικών και τη νομική στήριξη και πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων. Οι δράσεις που 

επιτεύχθηκαν από την ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση συνοψίζονται ως ακολούθως111:  

 Ενίσχυση της ομάδας διερμηνέων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας 

Ασύλου, των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) και των Κέντρων Ταυτοποίησης. 

 Εγκατάσταση συστήματος τηλεδιάσκεψης και σε νέα σημεία έτσι ώστε να καλύπτονται 

πλήρως οι ανάγκες των αρχών και φορέων που αναλαμβάνουν την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών ασύλου αλλά και πρώτης υποδοχής που διενεργούνται στα σημεία εισόδου 

(σύνορα) στην ελληνική επικράτεια.  

 Κάλυψη των αναγκών διερμηνείας στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, στην 

Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, στην Υπηρεσία Ασύλου, στις Επιτροπές 

Προσφυγών του π.δ. 114/2010 και στην Αρχή Προσφυγών.  

 Κάλυψη αναγκών διερμηνείας σε αρμόδιες αρχές ασύλου/πρώτης υποδοχής εκτός 

Αττικής μέσω αποστολών διερμηνέων ή από μόνιμα εγκατεστημένους στα σημεία διερμηνείς 

της Οργάνωσης.  

 Κάλυψη αναγκών διερμηνείας σε ΜΚΟ και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται 

σχετικά με την ομάδα στόχο.  

 Ανάπτυξη Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας για την Παροχή Υπηρεσιών 

Διερμηνείας στις διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής  

 Αξιολόγηση διερμηνέων και κατάρτιση εξετάσεων για την Επανεξέταση ενεργών 

διερμηνέων των οποίων η ετήσια πιστοποίηση έχει λήξει.  

 Πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων στη βάση του Πρωτοκόλλου 

Κωνσταντινούπολης, με την ενεργοποίηση μελών της ομάδας ΙΚΑΘΒ.  

 Διοργάνωση και διενέργεια συνοδειών ασυνόδευτων ανηλίκων από χώρους κράτησης 

σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας.  

 Συνέχιση της δράσης παροχής νομικής στήριξης στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου και ενίσχυση 

της ομάδας δικηγόρων (Σάμος, Λέσβος και Χίος).  
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 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού ΠΟΛΥλεξικού σε πέντε γλώσσες (αλβανικά, ρωσικά, 

γεωργιανά, αραβικά και ουρντού/παντζαμπί) για τη διευκόλυνση εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας από μετανάστες.  

http://www.metadrasi.org/content/lexiko   

http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.html  

 Ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων (μαθήματα ελληνικών, διερμηνεία σε νοσοκομεία).  

 Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ΜΕΤΑδρασης και ενίσχυση της παρουσίας της 

Οργάνωσης σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter) με στόχο την ενίσχυση 

των δράσεων δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων της Οργάνωσης.  

 Αναβάθμιση της βάσης δεδομένων για την καταγραφή και την έκδοση στατιστικών 

στοιχείων, ποσοτικών και ποιοτικών, αναφορικά με την διερμηνεία ανά σημείο και ανά 

κατηγορία διερμηνείας/γλώσσα, εθνικότητα, ώρα αναμονής, προσωπική καρτέλα διερμηνέα 

κ.α.  

 Βελτίωση της βάσης δεδομένων για τη διαχείριση διερμηνέων και σύνδεση της βάσης 

δεδομένων με το λογιστικό πρόγραμμα της οργάνωσης  

 Έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού για τα υλοποιούμενα από την Οργάνωση 

προγράμματα.  

 Περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας με οργανώσεις και φορείς του εξωτερικού.  

 

Εθελοντικές δράσεις που έχει υλοποιήσει η ΜΕΤΑδραση μέχρι σήμερα έχουν ως εξής111:  

 

Α) Μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες  

Με δεδομένη τη μεγάλη ζήτηση για παροχή μαθημάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, η 

ΜΕΤΑδραση διοργανώνει μαθήματα , σε εθελοντική βάση. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι 

μαθητές – μέλη της ομάδας στόχος- έλαβαν την μέγιστη δυνατή φροντίδα από τα στελέχη της 

Μετάδρασης και τους εθελοντές, όχι μόνο ως προς τα μαθήματα της γλώσσας, αλλά και ως 

προς την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετώπιζαν για την επιβίωση και την ένταξη 

τους στην ελληνική κοινωνία.  

 

Β) Παροχή Υπηρεσιών διερμηνείας σε Νοσοκομεία στην Αθήνα μέσω φυσικής παρουσίας 

και μέσω τηλεδιάσκεψης  

Η ΜΕΤΑδραση κατόπιν αιτημάτων από Νοσοκομεία στην Αθήνα παρείχε υπηρεσίες 

διερμηνείας σε εθελοντική βάση για την διευκόλυνση της επικοινωνίας του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με πολίτες τρίτων χωρών. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης 

εξυπηρετήθηκαν τα εξής νοσοκομεία:  

α) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο»  

β) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς»  

http://www.metadrasi.org/content/lexiko
http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.html
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γ) Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας»  

δ) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»  

ε) Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»  

στ) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού»  

ζ) Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»  

η) Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας- Πατησίων «Η Αγία Όλγα»  

θ) Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»  

ι) Γενικό Νοσοκομείο «Τζάνειο»  

κ) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»  

 

Γ) Μέλος του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας  

Από την σύσταση του Δικτύου η ΜΕΤΑδραση είναι ενεργό μέλος του Δικτύου ενισχύοντας τις 

προσπάθειες για την δημιουργία μηχανισμών καταγραφή ρατσιστικών περιστατικών.  

 

Δ) Συμβουλευτική στήριξη των υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να επιστρέψουν στη 

χώρα καταγωγή τους.  

Εξαιτίας του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι επιθυμούν να 

επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους αλλά αδυνατούν λόγω οικονομικών και άλλων 

δυσκολιών η ΜΕΤΑδραση, με ίδιους πόρους ξεκίνησε την προετοιμασία προγράμματος 

εθελοντικών επιστροφών εξετάζοντας το πλαίσιο και το νομικό καθεστώς που πρέπει να διέπει 

τις συγκεκριμένες δράσεις καθώς και τον τρόπο ενημέρωσης και καταγραφής των 

ενδιαφερομένων. Η Οργάνωση βρισκόταν σε συνεργασία με άλλες Οργανώσεις στην Ε.E που 

υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα και έχουν σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο. 

 

11.7 Οδηγός υπηρεσιών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από τους Γιατρούς του Κόσμου. 

 

Οι Γιατροί του κόσμου έχουν καταρτίσει οδηγό για την παροχή φροντίδα υγείας στους 

αλλοεθνής. Βασικά σημεία του οδηγού που ευρέθει παρατίθενται παρακάτω112: 

 

Α. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Προσφύγων Στον Τομέα Της Υγείας.  

 

Στους αιτούντες άσυλο & τους πρόσφυγες παρέχεται δωρεάν η απαραίτητη 

ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη με την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι 

ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι. 

 

Η περίθαλψη περιλαμβάνει: 
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• Εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των 

κρατικών περιφερειακών ιατρείων και διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων. 

• Παροχή φαρμάκων με συνταγή ιατρού υπηρετούντος στα ιδρύματα του προηγούμενου 

εδαφίου, θεωρημένη από το Διευθυντή της κλινικής. 

• Νοσηλεία σε κλίνη της Γ΄ θέσεως των κρατικών νοσοκομείων. 

 

 

 

Παιδιά-Πρόσφυγες 

 

Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Παιδιών-Προσφύγων Στον Τομέα Της Υγείας 

 

«Κάθε παιδί δικαιούται να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας» (Άρθρο 24) 

Τα Κράτη υιοθετούν κατάλληλα μέτρα για «να μειώσουν τη βρεφική και παιδική 

θνησιμότητα», να αναπτύξουν «τη στοιχειώδη περίθαλψη» και να ενημερώνουν «τα παιδιά 

για θέματα υγείας και διατροφής» (Άρθρο 24). Η προστασία και η προαγωγή της υγείας των 

παιδιών προϋποθέτει την πρόσβαση τους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο εθνικό 

σύστημα υγείας. 

 

Τα παιδιά – πρόσφυγες δικαιούνται πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας μας. 

Κάθε παιδί με αναπηρία δικαιούται ειδικής φροντίδας ώστε να διάγει τη ζωή του με 

αξιοπρέπεια και να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική και προσωπική 

ανάπτυξη (Άρθρο 23). Το παιδί «θύμα βασανιστηρίων ή οποιασδήποτε μορφής σκληρής, 

απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας ή ένοπλης σύρραξης» δικαιούται 

«σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και κοινωνική επανένταξη» (Άρθρο 39) 

 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε και του Συνηγόρου 

του Πολίτη, «τα ασυνόδευτα ανήλικα, πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτική ιατρική εξέταση 

κατά την άφιξη τους στη χώρα, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση τυχόν ασθενειών 

και κατόπιν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας της υγείας σε ισότιμη βάση με τα 

παιδιά πολίτες της Ελλάδας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στις ανάγκες της υγείας 

τους που οφείλονται στις προηγούμενες σωματικές στερήσεις και στην κακομεταχείριση, στις 

αναπηρίες και στις ψυχολογικές συνέπειες της βίας, των τραυματικών εμπειριών και της 

απώλειας, καθώς και στα αποτελέσματα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που μπορεί να 

βιώνουν στην εξορία. Για πολλά ασυνόδευτα παιδιά η πρόσβαση σε συμβουλευτικές 

υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάρρωση τους». 
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Β. Μετανάστες 

 

Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Μεταναστών Στον Τομέα Της Υγείας 

Η τυπική πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι 

κατά βάση συνάρτηση του νόμιμου καθεστώτος και της επίσημης απασχόλησης κάθε 

μετανάστη (Ν.2910/2001). 

Για τους αλλοδαπούς που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν 

ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την κάλυψή τους σε συνεργασία με τα ασφαλιστικά ταμεία των 

χωρών τους. 

Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας προσφέρονται σε όλους κατά κανόνα δωρεάν στα αγροτικά 

ιατρεία, τα δημοτικά πολυϊατρεία, τα πολυϊατρεία που λειτουργούν μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, τα περιφερειακά κέντρα υγείας, τα εξωτερικά ιατρεία και τα τμήματα επειγόντων 

περιστατικών των νοσοκομείων. 

Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια περίθαλψη και τη φαρμακευτική κάλυψη το κόστος 

καλύπτεται είτε εξ’ολοκλήρου είτε μερικώς από τα ασφαλιστικά ταμεία για όσους είναι 

ασφαλισμένοι ή από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας που ανήκει στις Νομαρχίες μέσω του 

βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας για τους Έλληνες ανασφάλιστους ή ομογενείς με χαμηλό 

εισόδημα. 

 

Μετανάστες με τα απαραίτητα έγγραφα 

Σύμφωνα με το Νόμο 2910/2001, οι ξένοι πολίτες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, έχουν ίσα 

δικαιώματα με αυτά των Ελλήνων, όσον αφορά στην εθνική ασφάλιση και κοινωνική 

προστασία. Ο ασφαλιστικός φορέας που καλύπτει τους περισσότερους μετανάστες «με τα 

απαραίτητα έγγραφα» είναι το Ι.Κ.Α. Οι παροχές που δικαιούται ο ασφαλισμένος και τα 

εξαρτημένα μέλη της οικογένειάς του είναι ίδιες με αυτές των Ελλήνων ασφαλισμένων: 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσοκομειακή περίθαλψη, επίδομα ασθενείας, ατυχήματος, 

μητρότητας, σύνταξη και λοιπές παροχές. 

Οι μετανάστες ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες 

δημόσιας υγείας εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου για 

τους ανασφάλιστους που παίρνουν επίδομα πρόνοιας, του σχετικού βιβλιαρίου υγείας. Σε 

κάθε περίπτωση, το μέλος του νοικοκυριού που είναι ασφαλισμένο ή παίρνει επίδομα 

πρόνοιας καλύπτει και τα υπόλοιπα (εξαρτημένα) μέλη της οικογένειας. 

Οι ομογενείς έχουν τη δυνατότητα αυτασφάλισης στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. 

Οι παλιννοστούντες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και οι ομογενείς από την 

Αλβανία απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες πολίτες στην πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας. 
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Μετανάστες χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για την «Υγειονομική Περίθαλψη 

Αλλοδαπών»: «για τους αλλοδαπούς μή νόμιμα ευρισκόμενους στην Ελλάδα θα παρέχονται οι 

απαραίτητες υπηρεσίες αποκλειστικά σε περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού και μέχρι τη 

σταθεροποίηση της υγείας τους».  

Σε αλλοδαπούς που δεν βρίσκονται νόμιμα στην χώρα και δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο 

ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια 

διαμονής, δεν επιτρέπεται να προσφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία από φορείς του δημοσίου 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εξαιρούνται τα νοσοκομεία, θεραπευτήρια και κλινικές, 

όταν πρόκειται για ανήλικα παιδιά και για αλλοδαπούς που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία 

(Άρθρο 84/Ν.3386/2005). 

Υπάρχει ειδική ρύθμιση για αλλοδαπούς χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα που πάσχουν από ΗIV 

ή άλλες μεταδοτικές ασθένειες, οι οποίοι μπορούν να λάβουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, (διάγνωση & θεραπεία), εφ’ όσον στη χώρα τους δεν εφαρμόζεται η κατάλληλη 

θεραπεία. 

Σημαντικό πρόβλημα για τις γυναίκες - μετανάστριες χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα αποτελεί 

ο προγεννητικός έλεγχος ο οποίος αν και απαραίτητος για τη διασφάλιση της υγείας αλλά και 

της ζωής του εμβρύου και της εγκύου δεν καλύπτεται εκτός αν πρόκειται για ανήλικες 

κυοφορούσες. 

Μετανάστες «χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα» καταφεύγουν για δωρεάν πρωτοβάθμια 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ιατρικές μη κυβερνητικές Οργανώσεις. 

 

Γ. Άνεργοι και Άστεγοι 

 

Δικαιώματα - Προϋποθέσεις Ανέργων Στον Τομέα Της Υγείας 

Οι άνεργοι, ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι, δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακή και 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω χορήγησης βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας 

(απορίας) από τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιών εφόσον πληρούνται 

προϋποθέσεις σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση. 

 

Δικαιώματα - Προϋποθέσεις Αστέγων Στον Τομέα Της Υγείας 

• Οι άστεγοι, άνεργοι, ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι, οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες 

ή ομογενείς έχουν δικαίωμα έκδοσης βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας (απορίας) που τους 

εξασφαλίζει δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον πληρούν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις 

• Για τους άστεγους, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες πολίτες, ισχύουν τα δικαιώματα των 

μεταναστών και προσφύγων που αναφέρονται στις παραπάνω κατηγορίες 
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• Οι άστεγοι, εφόσον είναι ανασφάλιστοι, είτε είναι μετανάστες είτε ελληνικής καταγωγής, 

έχουν τη δυνατότητα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα πλαίσια του επείγοντος 

στα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας, δημοτικά πολυϊατρεία, πολυϊατρεία Μη 

Κυβερνητικών φορέων, κέντρα υγείας κλπ. Επίσης στα πλαίσια του επείγοντος, μπορούν να 

νοσηλευτούν όταν εισαχθούν εκτάκτως σε Δημόσιο Νοσοκομείο και να λάβουν δωρεάν 

νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι τη σταθεροποίηση της κατάστασης 

της υγείας τους. 

 

Δ. Τοξικοεξαρτημένοι 

 

Δικαιώματα - Προϋποθέσεις Τοξικοεξαρτημένων Στον Τομέα Της Υγείας 

• Τα δικαιώματα πρόσβασης στην υγεία των εξαρτημένων ποικίλλουν ανάλογα με το νομικό 

τους καθεστώς. Δηλαδή εάν πρόκειται για Έλληνες ή ομογενείς, ανασφάλιστους (ανέργους), 

ασφαλισμένους, πρόσφυγες ή μετανάστες, ισχύουν τα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία. 

• Για τους χρήστες ουσιών υπάρχουν ειδικά προγράμματα απεξάρτησης, θεραπευτικά 

προγράμματα, προγράμματα συμβουλευτικής και στήριξης οικογένειας (βλέπε ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 

18 και άνω κλπ). 

 

Ε. Ρομά 

 

Δικαιώματα Ρομά Στον Τομέα Της Υγείας 

Οι Ρομά ως έλληνες πολίτες δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης χωρίς 

καμία απολύτως εις βάρος τους διάκριση. Εντούτοις, ο βαθμός ένταξης τους στο σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ μελέτες αναφέρουν ότι 

αγνοούν τα περισσότερα από τα δικαιώματα τους στο τομέα της περίθαλψης. 

Σημαντικό πρόβλημα που δυσχεραίνει την πρόσβαση των μελών της κοινότητας των Ρομά στο 

εθνικό σύστημα υγείας είναι η μη-ιατροφαρμακευτική κάλυψη από ασφαλιστικό ταμείο ή από 

την Πρόνοια. 

 

www.mdmgreece.gr 

 

11.8 Οδηγός που παρέχεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ με υπηρεσίες υγείας φιλικές προς τους 

μετανάστες και οδηγίες πρόληψης του ΗΙV και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων.    

Αυτό το πρακτικό εγχειρίδιο γράφτηκε για τους τοπικούς παράγοντες υγείας και τους 

ανθρώπους των κοινωνικών επιστημών, διευθυντικά στελέχη και σχεδιαστές στρατηγικών, οι 

οποίοι εργάζονται στον τομέα της υγείας των μεταναστών αν και άλλες ομάδες ενδιαφέροντος 

ίσως το βρουν χρήσιμο, ιδιαιτέρως οι ενώσεις των μεταναστών και οι οργανώσεις σε βάση 
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κοινότητας113. Είναι βασισμένο στις ανάγκες και τις προτάσεις των μεταναστών και των 

επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν στο διάρκειας δύο χρόνων ερευνητικό προγραμμα 

(2002-2004) για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την πρόσληψη του HIV στις 

κοινότητες των μεταναστών σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία 

και Ισπανία (http://www.crrps.org). 

Το 2002, η Ευρωπαϊκή επιτροπή (Pubic Health Directorate G of the Health and Consumer 

Protection Directorate-General) χρηματοδότησε ένα σχέδιο έρευνας δύο ετών για να 

εξακριβώσει τα εμπόδια που υπάρχουν στην πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες 

υγείας, περιλαμβάνοντας την πρόληψη από HIV και των σεξουαλικώς μεταδιδίμενων 

νοσημάτων σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Οι 

κύριοι στόχοι του σχεδίου ήταν: 

 Να αναλυθεί η πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας, κυρίως από τη 

νομική της πλευρά. 

 Να προσδιοριστούν οι δυσκολίες και οι ελλείψεις στην παροχή υπηρεσίων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των δύο εκπροσώπων, των κοινοτήτων των μεταναστών και 

των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών. 

 Να σχεδιαστεί και να διαμορφωθεί ένα σύνολο συστάσεων με τη μορφή οδηγού, 

βασισμένου στα αποτελέσματα της έρευνας και σε παραδείγματα σωστής πρακτικής 

εφαρμογής τους.  

Η έρευνα που διεξήχθει μεταξύ μεταναστών από 3-4 βασικές κοινότητες σε κάθε χώρα έδειξε 

μικρή διαφορά στη γνώση και τη συμπεριφορά που αφορά τον HIV/AIDS ανάμεσα στους 

μετανάστες (νόμιμους ή παράνομους) και στον ντόπιο πληθυσμό. Η ικανοποίηση από τις 

υπηρεσίες κυμαινόταν γενικά από μέτρια έως υψηλή, και το πρόβλημα της μακράς αναμονής 

είναι σαφώς παρόμοιο με τα παράπονα του ντόπιου πληθυσμού. Οι κύριοι τομείς 

διαφοροποίησης είναι η έλλειψη πληροφόρησης, η δυσκολία συνεννόησης με το προσωπικό 

και ειδικά σε ότι αφορά το HIV/AIDS όπου υπερισχύει ο φόβος της διάκρισης και του 

στιγματισμού. 

Ως απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες φαίνεται να είναι ουσιώδες να κατευθυνθεί το θέμα της 

πρόληψης του HIV/AIDS στις κοινότητες των μεταναστών, δίνοντας βαρύτητα στο ρόλο κλειδί 

τον οποίο θα παίξει ο τομέας υγείας σε πρωτοβουλίες πολυτομεακών αρμόδιων αρχών που 

έχουν σαν στόχο την ενσωμάτωση των κοινοτήτων των μεταναστών στις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες. Για αυτό τον σκοπό ο οδηγός προτείνει ότι η πρόληψη του HIV/AIDS πρέπει να 

λάβει χώρα στο πλαίσιο της προσέγγισης του «κυρίου ρεύματος των μεταναστών» στις 

υπάρχουσες υπηρεσίες υγείας. Αυτή η προσέγγιση χρειάζεται να εξισορροπήσει με «θετική 

διαφοροποίηση» με τη μορφή των ανθρωπιστικών και πρακτικών στρατηγικών για να 

κατευθύνουν τις ειδικές ανάγκες για τη φροντίδα της υγείας συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων 

εντός των πληθυσμών των μεταναστών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μετανάστες που έχουν 
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έρθει πρόσφατα, αυτούς χωρίς νομική κάλυψη, εκδιδόμενους (άντρες και γυναίκες), αιτούντες 

άσυλο και χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, κυρίως μεταξύ νεαρών ανθρώπων. 

 

Περιεχόμενα οδηγού 

 

Τα κεφάλαια έχουν δομηθεί με βάση τις ακόλουθες 5 προκλήσεις: 

 Επαναπροσδιορισμός των υπηρεσιών 

 Πρόσβαση στον τομέα υγείας 

 Παροχή ικανής πολιτισμικής βοήθειας 

 Πληροφόρηση και διαδικτυακή συνεργασία 

 Δουλεύοντας με ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες 

 

 Κεφάλαιο 1: προτείνει δώδεκα τρόπους για να γίνουν οι υπηρεσίες υγείας φιλικές για τους 

μετανάστες εξασφαλίζοντας ότι είναι προσαρμόσιμες, προσβάσιμες και πολιτισμικά 

ευαίσθητες. Μερικά από τα βασικά θέματα τα οποία διαφωτίζονται εδώ αναλύονται σε 

μεγαλύτερο βάθος στα ακόλουθα κεφάλαια. 

 

Κεφάλαιο 2: αναλύει τις εμπλοκές του νομικού συστήματος για πρόσβαση στο σύστημα υγείας 

και στη συμπεριφορά που σχετίζεται με το σύστημα υγείας, σε σύγκριση με το υπόβαθρο της 

διεθνής νομοθεσίας και συστάσεων από τη μία και από την άλλη τους διάφορους εθνικούς 

νόμους, τακτικές και πρακτικές των 5 χωρών που συμμετείχαν. 

 

Κεφάλαιο 3: αναλύει την ιδέα της διαπολιτισμικής συνεργασίας μέσα στους οργανισμούς 

παροχής υγείας και τους επαγγελματίες τους. Αυτό διευθύνει 4 ενδιάμεσους τομείς: 

επιμόρφωση και εκπαίδευση προσωπικού, ερμηνεία των υπηρεσιών και μετάφραση, 

αλληλεπίδραση των μοντέλων θεραπείας, συμμετοχή της κοινότητας και της πολιτισμικής 

διαμεσολάβησης.  

 

Κεφάλαιο 4: εξετάζει την περιοχή του πώς να παρέχουμε κατάλληλες πληροφορίες στους 

μετανάστες για το HIV/AIDS και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Εξετάζει τις πηγές 

πληροφόρησης που αναφέρονται σε διαφορετικές ομάδες μεταναστών, τους τύπους των 

εκστρατειών πληροφόρησης που αποδείχτηκαν επιτυχημένες ή λιγότερο επιτυχημένες, τη 

χρήση της επιπρόσθετης πληροφόρησης, και πάνω από όλα, τον τρόπο της αποτελεσματικής 

ανάμειξης των κοινοτήτων των μεταναστών στην προάσπιση της δικής τους υγείας.    

 

Κεφάλαιο 5: εστιάζεται στις μορφές της παροχής προώθησης υπηρεσιών, κυρίως εξωτερικές 

εργασίας, η οποία είναι αποτελεσματική στο να ικανοποιεί τις ανάγκες των ιδιαίτερα ευπαθών 
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ομάδων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τους μετανάστες που ζουν με HIV/AIDS, τις εκδιδόμενες 

γυναίκες και τους αιτούντες άσυλο. 

 

Το συμπέρασμα μέσα από αυτό τον οδηγό είναι ότι οι υπηρεσίες υγείας και οι επαγγελματίες 

της χώρας φιλοξενίας, ακόμα και αυτές που λειτουργούν στις μικρότερες και πιο 

απομακρυσμένες κοινότητες, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι δεν εργάζονται σε έναν 

αποστειρωμένο χώρο, άλλα είναι μέρος μιας συνεχόμενης πρόληψης και φροντίδας. Στην 

ιδανική περίπτωση αυτό μπορεί να επεκταθεί από τη χώρα προέλευσης, διαμέσου των χωρών 

μεταβίβασης στη χώρα υποδοχής. Αυτό είναι κυρίως το εγχείρημα για τις υπηρεσίες που 

ειδικεύονται σε μεταδοτικές ασθένειες όπως το ΗΙV/AIDS, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα και η Φυματίωση. 

 

 

11.9 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Οδηγός όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς για το ΑΙDS.  

 
 Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς πραγματοποιεί μια σειρά διαδραστικών εκδηλώσεων 

επικοινωνίας με τους νέους. Για αυτό το σκοπό έχει Φυλλάδιο σε Ελληνικά, Αλβανικά, Ρώσικα. 

Για την παγκόσμια μέρα του AIDS διεξάγει ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση, στην οποία οι νέοι 

έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ηλεκτρονικά τους προβληματισμούς και τις απορίες τους 

γύρω από τον ιό HIV, τους τρόπους μετάδοσης και αντιμετώπισης, καθώς και οποιοδήποτε 

άλλο σχετικό θέμα. Οι απαντήσεις δίνονται ζωντανά από ομάδα επιστημόνων αποτελούμενη 

από ιατρούς, ψυχολόγους, φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα. Η συζήτηση 

μεταδίδεται συνήθως ζωντανά μέσα από την ιστοσελίδα: www.neagenia.gr, από το microsite 

της στο: madtv και από διάφορες άλλες ιστοσελίδες. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες 

ερωτήσεις που τίθενται κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης μέσα από το διαδίκτυο 

(facebook, twitter, mad.tv/neagenia), με τις απαντήσεις από τους φορείς που συνεργάζονται 

με τη Γ.Γ. Νέας Γενιάς, χωρισμένες σε 4 μεγάλες θεματικές ενότητες:  

 

1. Τρόποι Μετάδοσης (Απαντήσεις από την PRAKSIS)  

2. Συμπτώματα (Απαντήσεις από τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»)  

3. Ενημέρωση – Ψυχολογία (Απαντήσεις από το ΚΕΕΛΠΝΟ)  

4. Εξετάσεις – Θεραπεία – Στατιστικά – Διάφορες (Απαντήσεις από το ΚΕΕΛΠΝΟ)  

 

Επίσης είναι διαθέσιμη ολόκληρη η εκδήλωση στο youtube κανάλι της Γενικής Γραμματείας 

Νέας Γενιάς για την πληρέστερη ενημέρωση των νέων. Ενημερωθείτε πλήρως για το AIDS εδώ 

http://www.youtube.com/user/ggneasgenias   
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Η ΓΓΝΓ εκδίδει επίσης φυλλάδιο «Όσα πρέπει να ξέρεις για το AIDS» μεταφρασμένο στα 

Αλβανικά και τα Ρώσικα. http://www.neagenia.gr/appdata/documents/aids_final_2.pdf 

 

11.10 ΤΤΜΙRO- Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτές-τριες για μετανάστες και Ρομά, Εταιρεία 

Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών “Νόστος” 

(http://www.nostos.org.gr/site/gr/ttmiro.html και www.ttmiro.eu) 

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ συμμετέχει στο έργο «TTMIRO - Eκπαιδεύοντας εκπαιδευτές/τριες 

Μεταναστών & Ρομά» που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GRUNDTVIG και 

υλοποιείται από εταιρικό σχήμα που αποτελούν, εκτός από το ΝΟΣΤΟ που είναι και 

συντονιστής, οι φορείς Pupil Parent Partnership (ΗΒ), PAKIV ROMANIA ASSOCIATION 

(Ρουμανία), EU WAREHOUSE (Βέλγιο), YES FORUM (Ευρωπαϊκό Δίκτυο με έδρα στη Γερμανία). 

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία σειράς μαθημάτων που βοηθά τους/τις 

εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων και εκπαιδευτές εκπαιδευτών να ανταποκριθούν εξειδικευμένα 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους, μεταναστών/στριών ή Ρομά. Το εκπαιδευτικό 

υλικό που χρησιμοποιείται στην απέκτησε τελική μορφή το 2013.   

Δημιουργία 

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «Νόστος» 

ιδρύθηκε το 1995 από την Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδας και τοπικούς 

ποντιακούς συλλόγους. Η απόφαση για τη δημιουργία του προέκυψε από την ανάγκη να 

αντιμετωπισθούν με συγκροτημένο και αποτελεσματικό τρόπο τα έντονα κοινωνικά και 

οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι παλιννοστούντες ομογενείς από την πρώην 

Ε.Σ.Σ.Δ. οι οποίοι την περίοδο εκείνη έφθαναν  μαζικά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των 

γενικότερων ανακατατάξεων που σημειώνονται στην τότε Σοβιετική Ένωση. Με την πάροδο 

των χρόνων και την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, ο φορέας επέκτεινε τη 

δραστηριότητα του και σε άλλες από τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που με στόχο 

πάντα την καταπολέμηση της κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας.  

Δράση 

Ο Νόστος δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής 

ένταξης όσων ατόμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να ενσωματωθούν 

στο κοινωνικό ιστό και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό παρέχει 

υπηρεσίες και ασκεί δραστηριότητες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

http://www.neagenia.gr/appdata/documents/aids_final_2.pdf
http://www.nostos.org.gr/site/gr/ttmiro.html
http://www.ttmiro.eu/
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Μορφή 

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «Νόστος» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και έχει πιστοποιηθεί από 

το ΕΚΕΠΙΣ ως Κέντρο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.  

Στελέχωση 

Ο φορέας είναι στελεχωμένος από μια ομάδα νέων αλλά και περισσότερο έμπειρων 

συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων (κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, 

παιδαγωγοί). Απασχολεί επίσης ειδικούς διαμεσολαβητές (mediators) που προέρχονται από 

τις ομάδες με τις οποίες δουλεύει ο φορέας αυτός και είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να 

έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του «Νόστος».  

Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η αγάπη για το αντικείμενο τους αλλά και η διάθεση για 

συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους ώστε να γίνονται 

περισσότερο αποτελεσματικοί στη δουλειά τους. 

 

11.11 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός- Ο μεγαλύτερος ΜΚΟ στην Ελλάδα   

Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφόρησης και Υποστήριξης Προσφύγων 2105140440  Δευτέρα-

Παρασκευή 08.00-20.00  Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα 

με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των 

πολιτών. Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε 

περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, 

ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Η 

δράση του έχει συνδεθεί με την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία και είναι 

συνώνυμη της αφιλοκερδούς προσφοράς και της ανιδιοτέλειας.  

Οι βασικοί σκοποί και στόχοι του Ε.Ε.Σ. είναι:  

• Σε καιρό πολέμου: η συνδρομή και επικουρία στο έργο της Στρατιωτικής Υγειονομικής 

Υπηρεσίας, η νοσηλευτική περίθαλψη τραυματιών και ασθενών, καθώς και η προστασία των 

αιχμαλώτων, του άμαχου πληθυσμού και των θυμάτων πολέμου.  
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• Σε καιρό ειρήνης: η αρωγή και συμπαράσταση στα θύματα θεομηνιών και επιδημιών, καθώς 

και η αυτόνομη ή σε συνεργασία με το Κράτος και κοινωνικούς φορείς, ανθρωπιστική 

δραστηριότητα.  

Από το 1877 έως σήμερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει άκοπα να επιτελεί το 

ανθρωπιστικό του έργο φροντίζοντας τις πιο αδύναμες πληθυσμιακές ομάδες της χώρας. Σε 

συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μή, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

είναι στο πλευρό κάθε ανθρώπου, οικογένειας ή ομάδας που αντιμετωπίζει δυσκολίες χωρίς 

να θέτει φυλετικά, εθνικά ή οικονομικής κατάστασης όρια στη δράση του. Παράλληλα, όταν 

και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενεργοποιείται σε 

συνεργασία με τους Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών για την αποστολή διεθνούς βοηθείας.  

Με βαθιά ανθρωπιστικά ιδανικά και με αίσθημα ευθύνης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν 

και είναι παρών στα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας αλλά και διεθνώς, και 

συνεχίζει να επιτελεί το σύνθετο ανθρωπιστικό έργο πάντα με στόχο τον άνθρωπο και πάντα  

www.redcross.gr 

 

 11.12 Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης: Γραμμή SOS "Δίπλα σου"  

Τηλέφωνο: 210 9700814 

Η γραμμή ξεκίνησε το 2003, με προσλήψεις κι επιμορφώσεις των πρώτων τηλεφωνητριών κι 

έχει ως τώρα χειριστεί περισσότερες από 12.500 οικογενειακές υποθέσεις. Λόγω έλλειψης 

οικονομικών πόρων, από το 2009 λειτουργεί αποκλειστικά από εθελόντριες. 

Αρχή αυτής της ΜΚΟ είναι η λειτουργία με εχεμύθεια, ευαισθησία και χωρίς διακρίσεις. 

Προσπαθώντας να καλύψουν επιπλέον τις ανάγκες ατόμων που δεν γνωρίζουν την ελληνική 

γλώσσα τη γραμμή αυτή πλαισιώνουν και εθελόντριες που μιλούν Αλβανικά, Ρώσικα, 

Ρουμάνικα, Αγγλικά και Γαλλικά. 

Το έργο που έχει πραγματοποιηθεί συνέβαλε στη στήριξη των θέσεων του γυναικείου 

κινήματος, επιβεβαιώνοντας ότι η βία είναι ένα διαχρονικό και πολυπρόσωπο φαινόμενο 

(ψυχολογική, λεκτική, οικονομική, σεξουαλική) το οποίο δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά μια 

πολύ διαδεδομένη πραγματικότητα. Μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, αφορά όλα τα 

κοινωνικά στρώματα, δεν προλαμβάνεται ή τιμωρείται ανάλογα και δεν αξιολογείται πολιτικά 

ως παράγοντας θανάτου, αρρώστιας και καταπίεσης, έλλειψης ελευθερίας και ανάπτυξης 

εκατομμυρίων γυναικών. 

http://www.redcross.gr/
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Οι σύμβουλοι της τηλεφωνικής στήριξης της Γραμμής SOS «Δίπλα σου» στην προσπάθεια τους 

να συμβάλλουν στο να «σπάσει η σιωπή» σχετικά με τη βία δίνουν την δυνατότητα στις 

γυναίκες θύματα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άμεσα και ανώνυμα εάν το 

επιθυμούν με ένα φορέα αντιμετώπισης και πρόληψης της έμφυλης βίας. Προσφέρουν 

ενεργητική ακρόαση στις γυναίκες που συχνά δεν έχουν μιλήσει πριν και δεν τις έχει ακούσει 

κανείς, ίσως ούτε καν ο εαυτό τους, δίνοντας τους το χρόνο που χρειάζονται για να 

εκφραστούν. Οι εθελόντριες είναι έτοιμες και κατάλληλα εκπαιδευμένες να στηρίξουν και να 

ενημερώσουν (παρέχονται πληροφορίες για ψυχολογική και νομική στήριξη, ξενώνες και 

κοινωνικές υπηρεσίες όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε πολλές πόλεις και περιοχές της 

Ελλάδας) με ασφάλεια και σεβασμό προς τα άτομα που καλούν, για να μπορέσουν να 

επιλέξουν πως να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της βίας. 

Επίσης προσφέρεται συμβουλευτική σε άτομα που θέλουν να διαχειριστούν το θυμό τους 

χωρίς να πληγώνουν συναισθηματικά τα παιδιά και τους συντρόφους τους και τέλος στηρίζει 

ζευγάρια και άλλα μέλη οικογένειας με διαχείριση οικογενειακών κρίσεων και όπου 

συμφωνούν με διαμεσολάβηση. Οι ψυχολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, ψυχίατροι, 

κοινωνικοί επιστήμονες και οι νομικοί που πλαισιώνουν την γραμμή δέχονται παραπομπές 

περιστατικών και συναντούν προσωπικά τα άτομα. 

Στήριξη κακοποιημένου παιδιού  

Η αποκάλυψη της κακοποίησης είναι μια τραυματική διαδικασία για το παιδί. Συνήθως 

αποδέκτης είναι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος, θα υποστεί και εκείνος μια τραυματική 

εμπειρία. Υπάρχουν περιπτώσεις που το παιδί μετά την αποκάλυψη δεν θα θέλει να 

ξαναμιλήσει, λόγω της οδύνης αυτής, γι αυτό είναι σημαντικό να καταγράφεται αυτολεξεί η 

μαρτυρία του, ώστε ο ειδικός που θα κληθεί να βοηθήσει να έχει την πιστότερη εικόνα. Καθώς 

υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί η μαρτυρία αυτή σε δικαστήριο ή εισαγγελική αρχή, είναι 

χρήσιμο η μαρτυρία όπως καταγράφεται να έχει ημερομηνία και υπογραφή και να 

φυλάσσεται, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η βασική μαρτυρία 

http://www.enowhumanrights.gr/index.php/our-activities/sos 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enowhumanrights.gr/index.php/our-activities/sos/item/7-firststeps
http://www.enowhumanrights.gr/index.php/our-activities/sos
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11.13 Παραδείγματα καλής πρακτικής – Eυαισθητοποίησης.  

11.13.1 Προγράμματα ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης από τη ΜΚΟ PRAKSIS. 

Η ΜΚΟ PRAKSIS είναι μία ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με τη μορφή μη 

κερδοσκοπικού σωματείου, που έχει σαν κύριο στόχο τη δημιουργία, εφαρμογή και 

υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Οι ωφελούμενοι συνάνθρωποί 

μας από τη δράση της PRAKSIS είναι Έλληνες άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονομικοί 

μετανάστες, αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά, θύματα διεθνικής 

σωματεμπορίας (trafficking), εκδιδόμενες, παιδιά του δρόμου, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, 

roma, οροθετικοί (HIV/AIDS)/ PLWA, πάσχοντες σε ηπατίτιδα Β, C, msm (men having sex with 

men), κρατούμενοι, αποφυλακισμένοι, Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από την 

οικονομική κρίση εξαιτίας της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας και γενικότερα κάθε 

συνάνθρωπός μας που βιώνει κοινωνικό ή/ και οικονομικό αποκλεισμό και αποκλείεται από 

βασικά αγαθά. 

Κύριος στόχος μας των προγραμμάτων και της δράσης μας, είναι η καταπολέμηση του 

κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση 

των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. 

Αντικείμενο της PRAKSIS αποτελούν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η υλοποίηση 

προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης. 

Ειδικότερα, η οργάνωση στοχεύει: στη δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, 

στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής 

κ.λπ., στην προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού, στην ανάπτυξη προγραμμάτων 

καταπολέμησης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών πληθυσμιακών 

ατόμων και ομάδων, στη συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών, στη 

δημιουργία δικτύων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ομάδων στόχου και την επίτευξη 

των σκοπών του σωματείου, στη συνεργασία με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με 

σκοπό την ανάπτυξη διαλόγου με την Ελληνική κοινωνία, καθώς και με επίσημους κρατικούς 

φορείς. 

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται στην PRAKSIS βάσει συγκεκριμένων προγραμμάτων 

είναι: 

 άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

 βασικές υπηρεσίες υγιεινής (ντους, κιτ υγιεινής, ρούχα κλπ.) 

 ψυχολογική υποστήριξη 
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 κοινωνική υποστήριξη 

 εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία 

 νομική συμβουλευτική 

 οικονομική ενίσχυση σε συγκεκριμένα προγράμματα 

 συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες 

 στέγαση 

Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική 

Μακεδονία, στο νησί της Λέσβου και στην περιοχή της Πάτρας. Ταυτόχρονα, με Ιατρικές 

Κινητές Μονάδες ταξιδεύουμε στα νησιά Βορείου Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, καθώς και στη 

Βόρειο Ελλάδα, Θεσσαλονίκη μέχρι Προμαχώνα κα πάντα ανάλογα με τις ανάγκες που 

προκύπτουν. 

http://www.praksis.gr/el/ 

11.13.2 Eκπαιδευτικό υλικό για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 

το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) και την Ήπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες (Υ.Α).  

 

 «Δεν είναι μόνο αριθμοί» 

https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html 

To «Δεν είναι μόνο αριθμοί» είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό για τη μετανάστευση και το άσυλο 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει δασκάλους και εκπαιδευτικούς 

να προσελκύσουν τους νέους ανθρώπους σε μια εμπεριστατωμένη συζήτηση γι’ αυτό το θέμα. 

Το «Δεν είναι μόνο αριθμοί» είναι κατάλληλο για νέους από 12 έως 18 ετών114.  

 

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από ένα DVD, ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και 

μερικές κάρτες με φωτογραφίες. Ο κύριος στόχος του υλικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές 

να κατανοήσουν ζητήματα γύρω από τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ε.Ε. και να τους 

επιτρέψει να αναπτύξουν τις δικές τους απόψεις και θέσεις για ζητήματα σχετικά με την 

ένταξη, την ταυτότητα και το ρατσισμό, που βασίζονται σε εμπεριστατωμένες πληροφορίες114.  

 

 To DVD «Δεν είναι μόνο αριθμοί» 

Το πρώτο μενού του DVD επιτρέπει να επιλέγεται η γλώσσα προτίμησης και αυτόματα 

εμφανίζονται όλες οι ταινίες στη γλώσσα επιλογής. Το DVD έχει σχεδιαστεί για να 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις δημιουργικές ασκήσεις που περιγράφονται μέσα σε 

αυτό το εγχειρίδιο. Τα περιεχόμενα του DVD με τις κύριες ασκήσεις συνοψίζονται ως 

ακολούθως: 

http://www.praksis.gr/el/
https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html
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Μετανάστευση και άσυλο στην Ευρώπη 

Μία ταινία διάρκειας 30 λεπτών, με τρία πορτρέτα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές όψεις 

των φαινομένων της μετανάστευσης και του ασύλου. Αυτή η άσκηση αποτελεί μια γενική 

εισαγωγή στο θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου στην Ευρώπη και παρουσιάζει 

αληθινές ανθρώπινες ιστορίες στους μαθητές. 

Εργάτες μετανάστες 

Μία ταινία διάρκειας 15 λεπτών, με δύο πορτρέτα οικονομικών μεταναστών. Σ’ αυτή την 

άσκηση οι μαθητές μαθαίνουν για τις διαφορετικές γενιές των οικονομικών μεταναστών και 

συζητούν γιατί οι άνθρωποι μετακινούνται για να βρουν εργασία. 

Μέσα ενημέρωσης 

Ένα βίντεο διάρκειας 2 λεπτών χωρίς σχολιασμό, που δείχνει την άφιξη μεταναστών και 

προσφύγων με βάρκα. Στόχος της άσκησης είναι να διαθέτουν οι μαθητές κριτική σκέψη σε 

σχέση με αυτά που ακούν και διαβάζουν στα μέσα ενημέρωσης για τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες γενικότερα. 

Διακίνηση ανθρώπων 

Απόσπασμα διάρκειας 5 λεπτών από τη βασική ταινία, όπου γίνεται λόγος για την παράνομη 

διακίνηση ανθρώπων. Στόχοι είναι: i) να κατανοήσουν τα παιδιά τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να βρουν μια 

καλύτερη ζωή ή ασφάλεια, ii) να εκφραστούν σε σχέση με το φόβο, τους κινδύνους και την 

εκμετάλλευση που εμπεριέχονται στην εμπορία και την παράνομη διακίνηση, iii) να 

κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στην εμπορία και την παράνομη διακίνηση. 

 

 «Ταξίδι Φυγής» 

http://www.taxidifygis.org.cy/   

 

Το «Ταξίδι Φυγής» - Πρόκειται για ένα παιχνίδι point and click που εξέδωσε η Ύπατη Αρμοστία 

του ΟΗΕ με σκοπό να μάθουν τα παιδιά τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας και ποια είναι η 

διαφορά του από τον μετανάστη. Κάθε παιδί καλείται σε κάθε σημείο του παιχνιδιού να 

επιλέξει το επόμενο βήμα του, περιμένοντας βέβαια και τις επιπτώσεις αυτής της επιλογής. 

 

 

11.13.3 Πρόγραμμα δικτύου «Αριάδνης» κατά της εμπορίας ανθρώπων στη Νοτιοανατολική 
και ανατολική Ευρώπη. 
 
Το δίκτυο Αριάδνη ιδύθηκε το 2005, με πρωτοβουλία του Κέντρου Προάσπισης Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ) και με έδρα την Αθήνα. Τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου είναι 12 ΜΚΟ από 

12 χώρες της ΝΑ και Α. Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, 

http://www.taxidifygis.org.cy/
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Κροατία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουκρανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, Ρουμανία, Σερβία (και Κόσοβο) και Τουρκία).  

 

Ο βασικός στόχος του δικτύου είναι η ανάπτυξη στενής και συντονισμένης συνεργασίας 

μεταξύ των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού των θυμάτων, με σκοπό την 

ανάληψη κοινών δράσεων κατά της εμπορίας ανθρώπων, για την υποστήριξη και προστασία 

των θυμάτων και την πρόληψη του φαινομένου115. Το προϊόν του δικτύου είναι η καταγραφή 

της κατάστασης της εμπορίας ανθρώπων στις 12 χώρες που εκπροσωπούνται στο δίκτυο. Οι 

εθνικές εκθέσεις που εμπεριέχονται σε ένα κοινό σύγγραμα με τίτλο «καταπολεμώντας την 

εμπορία ανθρώπων» συντάχθηκαν ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα, που 

πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους ΜΚΟ, σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, διεθνείς 

οργανισμούς και άλλες τοπικές ΜΚΟ που ασχολούνται με το θέμα αυτό στις αντίστοιχες 

χώρες. Η αγγλική έκδοση του συγγράμματος έχει μεταφραστεί στις τοπικές γλώσσες όλων των 

χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό115. 

 
Ο στόχος του κοινού αυτού προγράμματος είναι να καταγραφούν οι ελλείψεις και τα 

προβλήματα, να αναδειχθούν οι παραμελημένες πτυχές του φαινομένου και να διατυπωθούν 

συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης στις εν λόγω χώρες. 

 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται και στοχεύει: 

 Τα θύματα και πιθανά θύματα εμπορία ανθρώπων (άμεσα επωφελούμενοι), κυρίως 

γυναίκες και παιδιά, που είναι θύματα κοινωνικών φαινομένων όπως η φτώχεια, η 

ανεργία, η έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Οι κρατικές υπηρεσίες και θεσμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα καταπολέμησης 

της εμπορίας ανθρώπων, καθώς ενημερώνονται για την πραγματική κατάσταση του 

φαινομένου αυτού, τόσο στη χώρα τους όσο και στις γειτονικές χώρες (προέλευσης, 

διέλευσης και προορισμού). 

 Το ευρύτερο κοινό, το οποίο θα ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τα προβλήματα στα 

θέματα της εμπορίας των ανθρώπων, και έτσι θα μπορέσει να συνεισφέρει στη 

συλλογική προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης. 

 Οι ΜΚΟ (έμμεσα επωφελούμενες) οι οποίες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις 

ικανότητες τους για συντονισμένη κοινή δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων. 

 

Οι εθνικές εκθέσεις ενημερώνονται σε ετήσια βάση, ώστε να περιλαμβάνουν τυχόν μεταβολές 

στη νομοθεσία για την εμπορία ανθρώπων και την εφαρμογή της, καθώς και στις πρακτικές 

που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα αυτό. 
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Το κοινό αυτό πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας 

(Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας- ΥΔΑΣ), το Υπουργείο Εξωτερικών της 

Νορβηγίας και την Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα. 

 

http://www.ariadnet.net 

http://www.ariadnet.net/pdfs/GREEK_FINAL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ariadnet.net/
http://www.ariadnet.net/pdfs/GREEK_FINAL.pdf
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12. Σύγκριση του πεδίου και των ευρημάτων της Αθήνας με τα αντίστοιχα της Κρήτης 

12.1 Δημογραφικά στοιχεία  

Ενδεικτικά στοιχεία πληθυσμού και μεταναστών που ανευρέθηκαν από την Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία (Πίνακες 8 και 9)2,116. Από τα δεδομένα των αιτήσεων για την πράσινη 

κάρτα προκύπτει ότι η πολυπληθέστερη επαγγελματική κατηγορία αλλοδαπών περιλαμβάνει 

τους ανειδίκευτους εργάτες, τους χειρώνακτες και τους μικροεπαγγελματίες. 

 

Έτος Έλληνες υπήκοοι Ξένοι υπήκοοι στην Ελλάδα Πραγματικός αριθμός 

  Στην Ελλάδα Στο εξωτερικό     

1981 9,568,993 98,343 171,424 9,740,417 

1991 10,092,624 41,910 167,276 10,259,900 

2001 10,166,987 39,608 797,093 10,964,080 

Πίνακας 8: Πληθυσμός της Ελλάδας κατά την υπηκοότητα (ΕΣΥΕ)116 (Ζητήθηκε άδεια χρησιμοποίησης). 

http://extras.ha.uth.gr/g-m/ln2/paper_05.asp 

 

Πραγματικός Πληθυσμός  Αλλοδαποί 

Κρήτη 601.131 45.495 

Ν. Ηρακείου 292.489 17.658 

Ν. Λασιθίου 76.319 7.255 

Ν. Ρεθύμνης 81.936 7.293 

Ν. Χανίων 150.387 13.289 

 

Πίνακας 9: Πληθυσμός της Κρήτης - Αλλοδαποί (ΕΣΥΕ)2 (Ζητήθηκε άδεια χρησιμοποίησης). 

http://www.istologos.gr/2008-06-23-10-18-00/2008-06-19-08-44-13/109--a-#.VYiBZ7ZT8ow 

 

http://extras.ha.uth.gr/g-m/ln2/paper_05.asp
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Από τα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Πίνακες 9 και 10) φαίνεται ότι η Κρήτη 

είναι η 6η περιφέρεια της Χώρας σε ποσοστό σύγκεντρωσης μεταναστών σε σχέση με τη 

Περιφέρεια Αττικής που κατέχει τη 1η θέση. 

Στην Αττική το ποσοστό των αλλοδαπών είναι το 44,2% του συνόλου. Σε σύγκριση με το 

ποσοστό του συνολικού πληθυσμού 32%, η συγκέντρωση των μεταναστών είναι ακόμη 

μεγαλύτερη. Η επικρατέστερη υπηκοότητα της Αττικής, είναι Αλβανική. Επίσης έχουν 

μονομερή παρουσία οι Ασιατικές και Αφρικανικές υπηκοότητες. Σε συνδυασμό με τα φύλα 

εμφανίζεται αντίστοιχα μεγάλη δυσαναλογία με συγκέντρωση ανδρών (Πακιστάν, Αίγυπτος, 

Μπαγκλαντές, Ιράκ, Νιγηρία) ή γυναικών (Φιλιππίνες, Αιθιοπία)4,116. Περισσότερα αριθμητικά 

στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα Ε. 

 

Πίνακας 10: Ποσοστό συγκέντρωσης μεταναστών ανά περιφέρεια116. (Ζητήθηκε άδεια χρησιμοποίησης). 

Με βάση δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο 2014 “Population Changes and 

Development in the Region of Crete in 2020” η Κρήτη συγκεντρώνει συνταξιούχους από τη 

Βοριοδυτική Ευρώπη και οικονομικούς μετανάστες από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Όμως 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

  ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (1997) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (1998) 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,2% 0,9% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

100% 100% 

ΑΤΤΙΚΗΣ 37,3% 44,2%  1η 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18% 15%      2η 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5,9% 6,1%     5η 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5,9% 2,1% 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5,3% 5,3% 

ΚΡΗΤΗΣ 5,3% 5,7%    6η 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4,3% 6,8%     3η 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2,8% 6,5%     4η 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2,67% 2,4% 

ΗΠΕΙΡΟΥ 2,4% 1,5% 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,9% 2% 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1,4% 1,6% 
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η κύρια ομάδα και εδώ, όπως και στην Αθήνα, είναι οι Αλβανοί που αποτελούν το 40% των 

μεταναστών που ζουν στην Κρήτη. Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που ζουν στην Κρήτη 

ξεπερνά το 10% του εγχώριου πληθυσμού ενώ το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο. Διαφαίνεται μάλιστα μέχρι το 2021 μια μικρή αύξηση 

του πληθυσμού της Κρήτης 2.8%-4.8%4,117. Τα στοιχεία αυτά κάνουν επιτακτική την ανάγκη για 

εκπαίδευση, εργασία και κοινωνικό-οικονομική αποκατάσταση των μεταναστών της Κρήτης.  

http://www.firststeps-project.eu/web/content.asp?lng=gr&section=Immigrants 

12.2 Οι Μή Κυβερνητικές Οργανώσεις και Ενώσεις Μεταναστών στην Αθήνα και την Κρήτη. 

 Η Εικόνα 9 δείχνει τη επίσημη διεύθυνση των ΜΚΟ και ενώσεων μεταναστών (ΙΜΑs) στην 

Ελλάδα3. Ο συνωστισμός τους στη Αθήνα υποδηλώνει ότι αυτή η πόλη είναι το βασικό 

οργανωτικό και διοικητικό κέντρο στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως είναι κέντρο διέλευσης όχι 

μόνο για τον εγχώριο πληθυσμό αλλά και για τους μετανάστες. Παρά το ότι η έδρα αυτών των 

οργανώσεων βρίσκεται στην Αθήνα όταν υπάρχει ανάγκη σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως 

στα πρόσφατα γεγονότα του Έβρου που οι μετανάστες χρησιμοποίησαν τα σύνορα και το 

ποτάμι για να περάσουν στην Ελλάδα, τότε ασκούν τη δράση τους σε μεγαλύτερο εύρος 

προσφέροντας ιατρική φροντίδα και υποστήριξη στις ευαίσθητες ομάδες. Η γεωγραφική 

Εικόνα 9: Κατανομή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (κόκκινο) και τών Ενώσεων των Μεταναστών (μπλε) 
στην Ελλάδα και αναλυτικότερα στη Αθήνα (a) και τη Θεσσαλονίκη (b)3. (Ζητήθηκε άδεια χρησιμοποίησης). 

 

http://www.firststeps-project.eu/web/content.asp?lng=gr&section=Immigrants
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κατανομή αυτών των οργανώσεων δεν αντικατοπτρίζει αναγκαία τον αριθμό των μεταναστών 

που ζούν στην περιοχή. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή την ανάλυση η Αθήνα συγκεντρώνει το 

77.3% των οργανώσεων ενώ η Κρήτη μόλις το 4.8%. Όμως όπως προαναφέρθηκε το πεδίο 

δράσης τους, ιδίαιτερα των ΜΚΟ, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν μπορεί να 

διευρυνθεί.      

 

12.3 Παρατηρήσεις από το πεδίο έρευνας της Κρήτης  

Η ομάδα RESTORE Κρήτης ήρθε σε επικοινωνία με 43 Φορείς – βλέπε Παράρτημα Δ-  που 

σχετίζονται με μετανάστες αναζητώντας γλωσσικά εργαλεία γεφύρωσης των φραγμών 

επικοινωνίας στην ΠΦΥ στα πλαίσια των στόχων του RESTORE που αναφέρθηκαν. Όπως 

αναφέρθηκε στον Πίνακα 6, σε 2 από αυτούς δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία (5%), 25 

ανέφεραν ουδέν σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος (57%), 2 χρησιμοποιούν 

Ομοεθνείς Διερμηνείς (5%), 2 χρησιμοποιούν Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (5%) , 4 τα 

μαθήματα Ελληνικής γλώσσας ως εργαλείο (10%), 2 χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία για 

την άμβλυνση της επικοινωνίας (5%) ενώ 5 (10,5%) ανέφεραν άλλα εργαλεία  που βοηθούν / 

ενισχύουν τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και κοινωνική αλληλεπίδραση με μετανάστες 

αλλά όχι σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας και ΠΦΥ ή είναι ακόμα στη φάση υλοποίησης. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι βρέθηκαν φορείς που συνδυάζουν διαπολιτισμικούς μεσολαβητές με 

μαθήματα Ελληνικής γλώσσας (2,5%) . 

Άξιον αναφοράς είναι το διαπολιτισμικό επιτραπέζιο παιχνίδι Diversonopoly  (R/GR.30_ 

Tracking Document No 2 Παράρτημα Δ http://www.greeklanguage.gr/certification/node/147) 

το οποίο σπάει τον πάγο στην επικοινωνία ως ένα εργαλείο απροκατάληπτης διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας και γλωσσικής εκμάθησης. 

Όπως έχει αναφερθεί στο γενικό μέρος και επιβεβαιώνεται και στην Εικόνα 10,  με βάση τα 

στοιχεία του πρώτου προγράμματος νοµιµοποίησης, -λευκή κάρτα- προκύπτει ότι οι 

αλλοδαποί που βρίσκονται 

στην Ελλάδα προέρχονται από 

120 χώρες. Η πλειονότητα 

όμως, το 91% προέρχεται από 

10 χώρες (Εικόνα 10)2. Οι 

μετανάστες από τις υπόλοιπες 

χώρες δεν ξεπερνούν το 1% 

κατά εθνικότητα2. 

 Εικόνα 10: Εθνικότητες μεταναστών στην Ελλάδα2. (Ζητήθηκε άδεια χρησιμοποίησης). 
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Πολυπληθέστερη εθνικότητα στους μετανάστες είναι η Αλβανική σε ποσοστό 65%. Δεύτερη 

έρχεται η Βουλγαρική σε ποσοστό 6,8% και τρίτη η Ρουμανική με 4,6%. Τα Βαλκάνια 

αποτελούν τη περιοχή που τροφοδοτεί την μετανάστευση στην Ελλάδα κατά το μέγιστο. 

Ακολουθούν οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που φτάνουν συνολικά το 7%. Από αυτές 

τις χώρες ξεχωρίζουν η Ουκρανία (5η στη σειρά) με 2,6% και η Γεωργία (7η ) με 2%. 

Επίσης πέρα από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µετανάστες έχουν εισέλθει και από 
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Από τις χώρες αυτές, η µόνη που εµφανίζει αξιόλογο 
μεταναστευτικό πληθυσµό είναι η Πολωνία (2,3%) και η οποία αποτελεί πλέον χώρα της Ε.Ε. 

Οι χώρες της Ινδοπακιστανικής Χερσονήσου (Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές) φτάνουν στο 
5,4%, µε σηµαντικότερο το Πακιστάν 2,9% των µεταναστών.  Τέλος η οµάδα των Αραβικών 
χωρών στην οποία συµπεριλαµβάνονται η Αίγυπτος η Συρία και το Ιρακ, εµφανίζει µία σχετικά 
αξιόλογη συµµετοχή, που όµως δεν ξεπερνά το 3,4% και για τις τρεις χώρες. 

Σε σχέση με τη χώρα προέλευσης των μεταναστών μεταξύ Κρήτης – Αθηνών δεν 

παρατηρούνται βασικές διαφορές, με τις κύριες εθνικότητες και στη Κρήτη να αποτελούν οι   

Αλβανοί και οι Βούλγαροι παρότι επακόλουθα, μια και η Αθήνα αποτελεί κύριο σταυροδρόμι 

μεταναστευτικών ροών, υπερτερεί σε αριθμό εθνικοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως τα 

τελευταία χρόνια λόγω και της εμπόλεμης κατάστασης στη Συρία , ο πληθυσμός των Σύριων 

μεταναστών  στη Κρήτη ποσοστιαία , αυξάνεται ραγδαία σε μια προσπάθεια των μεταναστών 

να περάσουν στην Ιταλία για να ξεφύγουν από τη δίνη του πολέμου. 

Στον Νομό Χανίων με βάση τα στοιχεία από την χορήγηση πράσινης κάρτας, οι αναλογίες των 

μεταναστευτικών εθνικοτήτων παρουσιάζουν μια μικρή διαφοροποίηση. Η εθνότητα που 

πλειοψηφεί είναι και εδώ η Αλβανική με 41% και ακολουθεί η Βουλγαρική 23%. Μετανάστες 

υπάρχουν από όλες τις ανατολικές χώρες με μικρότερα ποσοστά. Επίσης εδώ καταγράφονται 

μετανάστες και από τις αραβικές χώρες, Συρία, Αίγυπτος κτλ, (Εικόνα 11)2. 

 

 

Εικόνα 11: Νομός Χανίων - 
Εθνικότητες μεταναστών2. 
(Ζητήθηκε άδεια 
χρησιμοποίησης). 

 

 

 

 

 



98 
 

Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης μεταξύ των δύο πληθυσμών Αθήνας - Κρήτης όμως αποτελεί 

το εύρημα πως  η Αθήνα αποτελεί μεταβατικό σταθμό και σταυροδρόμι προς την αναζήτηση 

καλύτερου κοινωνικό – οικονομικό –εργασιακού περιβάλλοντος  ενώ συχνότερα η Κρήτη 

τελικό προορισμό.  

Αυτό πιθανόν εξηγείται από το ότι στον τομέα της εργασίας  στην Κρήτη υπερτερούν τόσο οι 

αγροτικές δουλειές όπου ακόμα και  οι μη νόμιμοι μετανάστες μπορούν να αποτελέσουν 

φθηνό εργατικό δυναμικό όσο και ο τουριστικός τομέας όπου και εκεί οι μετανάστες μπορούν 

να διεισδύσουν εποχιακά ως εργατικό δυναμικό. Παράλληλα το πιο ζεστό κλίμα συγκριτικά 

κάνει πιο υποφερτές ακόμα και  οριακά ανεκτές συνθήκες διαβίωσης, όλο το χρόνο. 

Η τάση αυτή συνεχίζεται ακόμα και σήμερα παρά τα υψηλότατα ποσοστά ανεργίας που 

εμφανίζει η  Ελλάδα τα τελευταία χρόνια  ως αποτέλεσμα της Οικονομικής Κρίσης και των 

Μνημονιακών Πολιτικών Λιτότητας που ακολουθούνται.  

Σε σχέση με τα ευρήματα από την Αθήνα όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, Παράρτημα Β από 

τους 303 Φορείς: δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με 95 (32%) από αυτούς , ουδέν σχετικό 

υπήρξε σε 63 (20%), διαφορετικά εργαλεία (πλυν διερμηνέων/μεσολαβητών/μαθημάτων 

γλώσσας) ανέδειξαν 7 (2%), ομοεθνείς διερμηνείς χρησιμοποιούν 62 (20%), διαπολιτισμικούς 

μεσολαβητές 23 (8%), μαθήματα Ελληνικής και άλλων γλωσσών 16 (6%), ενώ λοιπά εργαλεία 

ανευρέθηκαν σε 13 φορείς (4%). Επιπλέον βρέθηκαν 24 φορείς (8%) που συνδύαζαν ομοεθνείς 

μεταφραστές με μαθήματα Ελληνικής γλώσσας (Βλέπε Πίνακας 6).   

Είναι εμφανής από τα αποτελέσματα η ύπαρξη περιορισμένων φορέων / οργανώσεων που 

ασχολούνται με τους μετανάστες και χαρτογραφήθηκαν στη Κρήτη αλλά και ο περιορισμένος 

αριθμός οργανωμένων κοινοτήτων από το μέρος των μεταναστών. Επίσης η σχετικά 

περιορισμένη χρήση του εργαλείου «Ομοεθνής Διερμηνέας» στην Κρήτη . Αυτά τα φαινόμενα 

μπορεί να ερμηνευτούν  σε σχέση με το μικρό αριθμό μεταναστών ανά εθνικότητα, με το 

μορφωτικό τους επίπεδο (χαμηλό) αλλά και  με το γεγονός πως δουλεύοντας σε εποχιακές 

δουλειές, μετακινούνται συχνότερα, και επομένως οι όποιες μορφές ακόμα και «άτυπων» 

σωματείων διεκδικούν κυρίως συνθήκες και «παροχές» στο χώρο εργασίας, μη ευνοώντας 

τυπικότερες μορφές αυτό-οργάνωσης. Στο γεγονός αυτό συνηγορεί και η ύπαρξη πιο 

«κλειστών» κοινωνιών στη Κρήτη που ευννοεί ακόμα περισσότερο την περιθωριοποίηση ιδίως 

των μη νόμιμων μεταναστών. Ακόμα η χρήση του εργαλείου «Διαπολιτιστικός Μεσολαβητής» 

στη Κρήτη είναι εξίσου περιορισμένη συγκριτικά με την Αθήνα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη 

μη παρουσία πολλών τοπικών παραρτημάτων από μεγαλύτερους Ελληνικούς ή/και διεθνείς 

φορείς. Μπορεί ακόμα να σχετίζεται και με την υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης 

μέσα στις ειδικές οικονομικές συνθήκες που δεν ευνόησαν την υλοποίηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης επιπλέον Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών και στελέχωσης των Φορέων που 

έρχονται σε επαφή με τους μετανάστες.  
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει διαθέσιμη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που λειτουργεί 

από το 1999 και παρέχει τις υπηρεσίες της και στους μετανάστες. Ιδιαίτερη δράση έχει τα 

τελευταία χρόνια που η Κρήτη χρησιμοποιείται ως πέρασμα μεταναστών από την Ανατολή 

προς χώρες της Ευρώπης, λόγω των εμπόλεμων συνθηκών στη γύρω περιοχή της . Αυτό μπορεί 

να μην καταγράφηκε στο πεδίο της Κρήτης , εξηγείται όμως από το ότι κατά τη περίοδο 

χαρτογράφησης εκεί , η γραμμή δεν λειτουργούσε για ένα διάστημα. 

Τέλος η προσπάθεια επίτασης των μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες είναι 

αναγκαία για το πεδίο της Κρήτης χωρίς αυτό να σημαίνει πως στο πεδίο των Αθηνών η 

προσπάθεια κρίνεται ικανοποιητική. 

Αξίζει να τονιστεί πως παρά τις διαφορές που εντοπίστηκαν μεταξύ των δύο πληθυσμών – 

λιγότερες οργανωμένες κοινότητες μεταναστών  , λιγότερες ΜΚΟ που ασχολούνται , Αθήνα 

σταυροδρόμι ,Κρήτη πιο συχνά τελικός προορισμός – τα βασικά επικοινωνιακά προβλήματα 

στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παραμένουν ποιοτικά τα ίδια. Διαφέρει βέβαια 

η ένταση των προβλημάτων αφού οι υποδομές και τα εργαλεία είναι σε μικρότερα ποσοστά 

υπαρκτά στο πεδίο της Κρήτης. 

Επιπρόσθετη αποτίμηση των εργαλείων γίνεται στο «Συζήτηση-Συμπεράσματα» που 

ακολουθεί αμέσως παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

13. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πλέον 

σοβαρά θέματα που προβληματίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. Συναρτάται άμεσα με πλήθος 

παραμέτρων, που αφορούν τις κοινωνίες υποδοχής, τους θεσμούς αυτών και τις 

ιδιαιτερότητες των ιδίων των πολιτών τρίτων χωρών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας 

Έκθεσης για τη Μετανάστευση το προηγούμενο έτος υπήρχαν περίπου 250 εκατομμύρια 

νόμιμοι και παράνομοι μετανάστες σε όλο τον κόσμο. Αυτό το μέγεθος αντιπροσωπεύει μια 

αύξηση σχεδόν 50 εκατομμυρίων κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα και έναν υπερ-

διπλάσιο αριθμό μεταναστών από το έτος 1980. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, η διεθνής μετανάστευση είναι πιθανό να 

μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά της, κυρίως λόγω: των επιπτώσεων της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης – η οποία φαίνεται να επιβραδύνει την μετανάστευση σε πολλά μέρη του 

κόσμου, αν και δεν εμφανίζεται να υποκινεί ακόμη ουσιαστικά την μετανάστευση επιστροφής 

– των δημογραφικών αλλαγών, της κλιματικής αλλαγής, της πολιτικής αστάθειας, των 

εμπόλεμων συρράξεων καθώς και των νέων διεθνών πολιτικών και οικονομικών δυναμικών 

γενικότερα1-7.  

H Ελλάδα από χώρα αποστολής μεταναστών στο πρώτο μισό του 20
ου 

αιώνα προς τις 

υπερπόντιες χώρες και στη μεταπολεμική περίοδο προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, μετά 

την κατάρρευση των καθεστώτων έγινε χώρα υποδοχής μεταναστών. H Ελλάδα, παρά τη 

δυσμενή οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται, συνιστά χώρα έντονου μεταναστευτικού 

ενδιαφέροντος. Η ελληνική κοινωνία για πρώτη φορά βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλες εισροές 

μεταναστών από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες και τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, καθώς και από χώρες της Αφρικής και της Ασίας58-60.  

Η πρόκληση της διαχείρισης του φαινομένου της μετανάστευσης, σε όλες τις πτυχές της, 

συνιστά πλέον μια από τις βασικές προτεραιότητες, τόσο για την ελληνική πολιτεία, όσο και 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομαλή ένταξη των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών 

στην ελληνική κοινωνία και την Ευρώπη γενικότερα αποτελεί βασικό μέλημα και στόχο των 

ευρωπαϊκών χωρών. 

Σύντομα έγινε συνείδηση ότι η υγεία των μεταναστών, ειδικά αυτών που προέρχονται από 

φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, πρέπει να αποτελεί βασική μέριμνα της χώρας 

υποδοχής καθώς η δημόσια υγεία τίθεται σε κίνδυνο62-64,72. Για παράδειγμα, ασθένειες όπως η 

ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός, η φυματίωση, που είχαν εκριζωθεί από την Ευρώπη και την 

Ελλάδα ή είχαν σποραδική εμφάνιση, τώρα κάνουν την εμφάνιση τους με μεγαλύτερη 

συχνότητα. Τα κρούσματα των οροθετικών σε HIV, HCV και HBV επίσης έχουν σημαντικά 

αυξηθεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Εργατικά ατυχήματα, που προκαλούνται από 
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άγνοια, ή από μη αποτελεσματική ενημέρωση λόγω π.χ. επικοινωνιακών φραγμών έχουν 

δραματικά αυξηθεί62-64,72. Σε έξαρση βρίσκονται επίσης ψυχολογικές και ψυχοπαθολογικές 

καταστάσεις εξαιτίας της ύπαρξης βίας, φαινομένων ρατσισμού, κοινωνικού αποκλεισμού και 

των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις χώρες υποδοχείς. 

Μία σειρά παραγόντων καθορίζουν τη σχέση των μεταναστών με τα συστήματα υγείας, όπως 

φόβος απέλασης, έλλειψη ασφάλειας υγείας, επικοινωνιακοί φραγμοί,  έλλειψη δυνατότητας 

επιλογής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, έλλειψη έγκαιρης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 

για φροντίδα σχετική με πρόληψη και χρόνιες ή οξύες καταστάσεις.  

Στοχεύοντας η Ευρώπη να κατανοήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, οι 

πάροχοι φροντίδας υγείας και να διευρενήσει διαθέσιμη εξειδίκευση και υποδομές για την 

άμβλυνση αυτών των προκλήσεων, χρηματοδότησε μία σειρά από ερευνητικά προγράμματα 

όπου προωθούσε τη συνεργασία χωρών μελών τις Ευρωπαϊκής ’Ενωσης που δέχτηκαν 

μετανάστες. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τις διάφορες χώρες δέκτες 

μεταναστών θα βοηθούσε στον αποτελεσματικό εντοπισμό προβλημάτων ώστε να μπορέσουν 

να συζητηθούν προτάσεις και λύσεις άμεσα. Στα πλαίσια αυτά χρηματοδοτήθηκαν 

προγράμματα που θα παρακολουθούσαν και κατέγραφαν την υγεία των μεταναστών στη ΕU, 

θα προσδιόριζαν καλές πρακτικές της Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για τη φροντίδα των 

μεταναστών, θα μελετούσαν την κατάσταση της υγείας των Ρομά, θα βοηθούσαν στην 

πρόληψη HIV/STDs και στην καλή υγεία των εκδιδόμενων εργαζόμενων μεταναστών, θα 

υποδείκνυαν τρόπους για την ευκολότερη πρόσβαση μεταναστών δίχως έγγραφα, 

προσφύγων, και ζητούντων άσυλο στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας κ.τ.λ. Ένα από αυτά τα 

προγράμματα ήταν και το RESTORE (Research into implementation strategies to support 

patients of different origins), που ο στόχος του ήταν η βελτίωση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στους μετανάστες της ΕΕ συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των 

γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην ΠΦΥ 102-106. Το 

πρόγραμμα ήταν συνεργασία μεταξύ των Ιατρικών Τμημάτων έξι Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 

(Λίβερπουλ, Γλασκόβης, Βιέννης, Nijmejen Ολλανδίας, Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού 

Πανεπιστημίου Ιρλανδίας) με συντονιστή εταίρο το Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας. Στα πλαίσια 

αυτού του προγράμματος αναπτύχθηκε ένα πρωτόκολλο διερεύνησης από τη συντονίστρια 

Ιρλανδία, που θα χρησιμοποιούσαν οι εταίροι για να εντοπίσουν πιθανούς οδηγούς, 

προγράμματα, εξειδίκευση και υποδομές διαθέσιμα στις χώρες τους, τα οποία στοχεύουν να 

αμβλύνουν τους επικοινωνιακούς φραγμούς μεταξύ μεταναστών και πάροχων υγείας102-106.            

Μελέτες δείχνουν ότι οι επικοινωνιακοί φραγμοί στη φροντίδα της υγείας των μεταναστών 

έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις που τελικά αντικατροπτίζονται στη δημόσια 

υγεία77,78,87,90. Οι μετανάστες με γλωσσικές διαφορές (i) Αναζητούν προληπτική φροντίδα 

υγείας και επισκέφτονται τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες παροχής υγείας λιγότερο συχνά. Ως εκ 
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τούτου πολλές φορές η διάγνωση γίνεται σε προχωρημένα στάδια εξέλιξης της νόσου και τότε 

είτε το κόστος της αγωγής είναι υψηλότερο ή δεν υπάρχει ίαση, (ii) Υπάρχει μικρή πιθανότητα 

να ξαναεπισκεφτούν την ίδια μονάδα ΠΦΥ και άρα πιο δύσκολο να υπάρξει ακολουθία στη 

θεραπεία μέχρι και την αποκατάσταση του προβλήματος, (iii) Είναι πιθανότερο να είναι 

δυσαρεστημένοι με την παροχή φροντίδας υγείας, (iv) Αναζητούν συνήθως βοήθεια στις 

επείγουσες υπηρεσίες υγείας, (v) Είναι πιθανότερο να έχουν ερωτηματικά και σύγχυση σχετικά 

με τη φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία τους.  

Η αποκωδικοποίηση της πρωτοκόλλου επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικάσία 

χαρτογράφησης ανέδειξε τα εξής κύρια εργαλεία άρσης των επικοινωνιακών φραγμών : 

1) Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών: Βασικό εργαλείο που βοηθά 

συνολικά τη γενικότερη προσαρμογή του μετανάστη. Στη πιο οργανωμένη του μορφή 

σε συνεργασία στο Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών με τους διάφορους Φορείς Εθνικών  

Κοινοτήτων Μεταναστών.  

 

2) Ομοεθνείς Διερμηνείς / Μεσολαβητές: Σύνηθες εύρημα-εργαλείο στις περισσότερες 

εθνικές κοινότητες μεταναστών στην προσπάθεια στήριξης των μη ομιλούντων την 

Ελληνική Γλώσσα. Το βασικό προφίλ εμπεριέχει έναν εκπρόσωπο που βρίσκεται στην 

Ελλάδα ικανό χρονικό διάστημα για να αντιλαμβάνεται την Ελληνική Γλώσσα συχνά και 

συγγενή ή ιδρυτικό μέλος του Φορέα. 

 

3) Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές: Εργαλείο που εμπεριέχει Εκπαιδευμένους μέσα από 

πιστοποιημένα σεμινάρια διερμηνείς. 

 

 

4) Άλλα: Εργαλεία που προωθούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία-προσέγγιση τα οποία 

όμως δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ως 

γλωσσικά εργαλεία αρωγής της επικοινωνίας ή ως καλές πρακτικές για την ευόδωση 

του σκοπού αυτού (Καλλιτεχνικές Δράσεις – Art Therapy – Προγράμματα 

ευαισθητοποίησης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 

 

5) Λοιπά εργαλεία του Πίνακα Εργαλείων: Οι ΟΔΗΓΟΙ ή ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ σε διάφορες γλώσσες 

είτε για ασθένειες που μαστίζουν το πληθυσμό των μεταναστών είτε για δικαιώματα 

και υπηρεσίες υγείας στη χώρα υποδοχής, η Κάρτα Αναγνώρισης Γλώσσας οι 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτελεσματική συνεργασία με διερμηνείς  στις 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας, το ΠΟΛΥλεξικό είναι εργαλεία που ευοδώνουν τη μείωση 

των επικοινωνιακών φραγμών στην ΠΦΥ.  
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Οι ομοεθνείς διερμηνείς, οι οποίοι δεν έχουν την εκπαίδευση του διαπολιτισμικού 

μεσολαβητή ούτε έχουν υπόβαθρο σχετικό με τομείς υγείας, είναι το πιο άμεσα 

χρησιμοποιούμενο εργαλείο μια και η περιθωριοποίηση των ομάδων αυτών ή η έλλειψη 

πρόνοιας και υποδομής στη χώρα υποδοχής συχνά το κάνει το μόνο διαθέσιμο. Εμπεριέχει 

όμως κινδύνους τόσο για το ιατρικό απόρρητο του μετανάστη που προσεγγίζει την ΠΦΥ αλλά 

και δημιουργίας σχέσης εξάρτησης και εκμετάλλευσης της δυναμικής της σχέσης 

μετανάστη/χρήστη της ΠΦΥ- ομοεθνή διερμηνέα, από τον  δεύτερο. Άλλα αρνητικά που 

συνδέονται με τη χρήση τους είναι: (i) περιορισμένη γνώση της ιατρικής ορολογίας, (ii) 

πιθανόν δεν έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία μεταφράζουν, (iii) αύξηση της 

πιθανότητας λαθών, (iv) αύξηση του μέσου χρόνου της κλινικής επίσκεψης, (v) αύξηση του 

μέσου κόστους της κλινικής επίσκεψης καθώς χρησιμοποιούνται περισσότερα διερευνητικά 

τεστ και εξετάσεις (vi) έλλειψη ηθικής υπευθυνότητας και τήρησης του κώδικα ηθικής, (vii) 

έλλειψη ικανότητας να συντονίζουν το διάλογο, αφού λείπει η βασική εκπαίδευση του 

διαμεσολαβητή, (viii) έλλειψη επαγγελματισμού και καλής πρακτικής π.χ. δεν γνωρίζουν ότι 

κάθε περιστατικό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δυναμικά σοβαρή κατάσταση79-86.  

Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές αποτελούν το πιο ουσιαστικό εργαλείο γεφύρωσης του 

χάσματος και υπερνίκησης των φραγμών επικοινωνίας των μεταναστών στην ΠΦΥ. Τόσο τα 

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης τους όσο και  οι φορείς χρήσης τους από τους 

παρόχους ΠΦΥ πρέπει να ενταθούν και να αυξηθούν79-86. Το SONETOR «Κατάρτιση 

διαπολιτισμικών μεσολαβητών αξιοποιώντας το νέο λογισμικό Κοινωνικής Δικτύωσης» 

αποτελεί ένα φιλόδοξο και πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα στήριξης και αυτό-εκπαίδευσης δια 

βίου, των διαπολιτισμικών μεσολαβητών110. Ο χρόνος με τον ασθενή χρησιμοποιείται πιο 

εποικοδομητικά ενώ παράλληλα το κόστος παροχής φροντίδας υγείας μειώνεται σημαντικά110. 

Επιπλέον βρέθηκε συχνά ότι οι αλλοεθνείς χρησιμοποιούν μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας. Τα 

μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ενάντια στους φραγμούς 

επικοινωνίας αλλά είναι σαφές πως για να αποδώσει πρέπει να γίνει σε μαζικό κρατικό 

επίπεδο, οργανωμένα και όχι απλώς σε εθελοντική βάση (παρότι σε μερικές περιπτώσεις τα 

αποτελέσματα και οι δεσμοί που αναπτύσσονται σε επίπεδο προσαρμογής και δημιουργίας 

γεφυρών προσέγγισης των μεταναστών με την κοινότητα είναι εξαιρετικά). 
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Τα άλλα εργαλεία είναι όπως αναφέρθηκε χρήσιμα στην ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια της  

διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της κοινωνικής προσαρμογής και αλληλεπίδρασης των 

μεταναστών με τον κοινωνικό ιστό της χώρας υποδοχής, δεν βοηθούν όμως άμεσα στην ΠΦΥ. 

Άξιον ιδιαίτερης μνείας θεωρούμε το εκπαιδευτικό υλικό για τη μετανάστευση και το άσυλο 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) και την Ήπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α) αφού αναφέρεται ιδίως σε νέους 12-18 ετών 

όσο και κυρίως «το ταξίδι της φυγής», ένα διαδραστικό παιχνίδι για τη Μετανάστευση,  

Αποτελεί έναν  πολύ πρωτότυπο και βιωματικό τρόπος προσέγγισης της μετανάστευσης. Τα 

παιδιά έχουν τη δυνατότητα μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον του παιχνιδιού να βιώσουν 

συναισθηματικές καταστάσεις, να καταστρώσουν σχέδια δράσης και να εμπλακούν ενεργά στο 

φαινόμενο της Μετανάστευσης ενώ μπορούν και να αποθηκεύουν το παιχνίδι και να 

συνεχίσουν την άλλη φορά. 

Οι αναφορές από τις ΜΚΟ Praxis, Γιατροί του Κόσμου και Γιατροί χωρίς Σύνορα αποτελούν 

παραδείγματα άξια περαιτέρω μελέτης ως καλές πρακτικές τόσο για τη γεφύρωση του 

επικοινωνιακού χάσματος όσο και  για την συνολικότερη προσφορά ΠΦΥ στους μετανάστες 

όπως βέβαια και οι Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτελεσματική συνεργασία με  

διερμηνείς  στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

 

Από τα υπόλοιπα εργαλεία οι οδηγοί σε διάφορες γλώσσες περί ασθενειών ή για τις φιλικές 

προς μετανάστες υπηρεσίες ΠΦΥ είτε για τα δικαιώματα των μεταναστών και την πρόσβαση 

στο Σύστημα Υγείας είναι απολύτως χρήσιμοι αρκεί να διανέμονται οργανωμένα και να είναι 

επικαιροποιημένοι. Αναφέρθηκε πως συχνά οι μετανάστες δε χρησιμοποιούν υπηρεσίες 

υγείας από απλή άγνοια της πρόσβασης –ακόμα και των δωρεάν υπηρεσιών- και της δομής 

λειτουργίας του συστήματος υγείας της χώρας υποδοχής. 

Το πρόγραμμα PreQual Steps ήταν πολύ επιβοηθητικό για την εκπαίδευση και εδραίωση 

επαγγελματικά μεταναστριών στην ΠΦΥ και στη κοινότητα αφού συχνότατα η εργασιακή τους 

απασχόληση εμπεριέχει τη φροντίδα ηλικιωμένων. 

Τέλος οι τηλεφωνικές γραμμές παροχής πληροφόρησης και υποστήριξης είναι βασικό 

εργαλείο προσαρμογής των μεταναστών και υπερπήδησης εμποδίων –όχι μόνο γλωσσικών- 

τόσο στη ΠΦΥ όσο και στη κοινότητα. Θεωρούμε όμως πως είναι απαραίτητη η 

συστηματικότερη ενημέρωση για τις γραμμές αυτές τόσο προς τους μετανάστες όσο και προς 

τους παρόχους ΠΦΥ και γενικότερα τους Φορείς που ασχολούνται με μετανάστες. 

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τον ουσιαστικό και 

πολλές φορές εθελοντικό αγώνα που ορισμένες από αυτές καταβάλλουν. Επειδή η ελληνική 

νομοθεσία δεν περιλαμβάνει ορισμό της έννοιας, η οποία έχει διαμορφωθεί μόνο στην πράξη, 
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μέσω κυρίως του αυτοχαρακτηρισμού οργανώσεων ως μή κυβερνητικών, δεν είναι δυνατό να 

υπολογισθεί και ο ακριβής αριθμός των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  Η κύρια 

πηγή εσόδων των MKO στην Ελλάδα είναι κρατικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και σε 

μικρότερο βαθμό έσοδα από συνδρομές μελών, δωρεές, χορηγίες, διαφημίσεις 

καταχωρημένες σε έντυπά τους, διάθεση προϊόντων, διοργάνωση εκδηλώσεων, αξιοποίηση 

περιουσιακών στοιχείων κ.α Η οικονομική εξάρτηση των ΜΚΟ από κρατικούς πόρους είναι 

προφανές ότι ενδέχεται να συντελέσει στην περιορισμένη και παροδική τους δράση. Η 

πρόσφατη οικονομική κρίση έπληξε αρκετές ΜΚΟ, που είτε συρρίκνωσαν ή στήριξαν τη δράση 

τους αποκλειστικά στον εθελοντισμό, με αντίκτυπο στην ποιότητα προσφοράς υπηρεσιών.   

 
 
13.1 Διεθνής Εμπειρία - Μέθοδοι που εφαρμόζονται από διάφορες χώρες για τη γεφύρωση 

επικοινωνιακών φραγμών. 

 

Μελέτη από τη Δυτική Ιρλανδία 

Το 2008 η ομάδα του Murphy WA από το Galway, Ireland δημοσίευσαν έρευνα που είχε ως 

στόχο να διερευνηθούν πρακτικές που πιθανό χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για να ξεπεραστούν επικοινωνιακοί φραγμοί μεταξύ 

προσφύγων, αιτούντων άσυλο και πάροχων φροντίδας υγείας118. Το πεδίο έρευνας ήταν το 

Health Services Executive Western Area (HSE WA) στη δυτική Ιρλανδία, που περιλαμβάνει τις 

επαρχίες Galway, Mayo και Roscommon. Η περιοχή αυτή έχει 326,000 κατοίκους 

προερχόμενοι τόσο από μεγάλες πόλεις όσο και από επαρχίες. Την περιοχή αυτή εξυπηρετούν 

228 γενικοί ιατροί. Η περιοχή δέχεται πρόσφυγες και ζητούντες άσυλο από το 2000 και 

διαθέτει προσωρινές εγκαταστάσεις για τους μετανάστες. Τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας, που διεξήχθει μεταξύ Ιούλιο – Αύγουστο 2004, συλλέχθησαν με τηλεφωνική 

επικοινωνία. Ένα ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε ώστε να διερευνηθεί και καταγραφεί: η 

εμπειρία των γενικών ιατρών με γλωσσικά εμπόδια, η ανάγκη για βοήθεια στην επικοινωνία, η 

γνώση και χρήση διαπολιτισμικών μεσολαβητών ή η χρήση μη εκπαιδευμένων μεταφραστών. 

Η λίστα των ερωτήσεων, περισσότερες από 20,  μπορεί να ανευρεθεί στο διαδικτυακό τόπο   

http://www.nuigalway.ie/general_practice. Συνολικά 80 γενικοί ιατροί απάντησαν την 

τηλεφωνική κλίση την περίοδο της έρευνας και το 70% από αυτούς συμμετείχε τελικά στη 

μελέτη. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως ακολούθως118:  

 

To 77% των ερωτηθέντων είχαν έρθει σε επαφή με πρόσφυγες ή ζητούντες άσυλο, όπου 

βοήθεια για επικοινωνία ήταν απαραίτητη. Από αυτούς, το 89% χρησιμοποίησαν κάποια 

μορφή μη εκπαιδευμένου μεταφραστή κατά τη διάρκεια της κλινικής επίσκεψης, 23% 

χρησιμοποίησαν διαπολιτισμικούς μεσολαβητές από τηλέφωνο, ενώ μόλις το 9% 

χρησιμοποίησε κατά πρόσωπο επικοινωνία με εκπαιδευμένο μεταφραστή. 

http://www.nuigalway.ie/general_practice
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Το 63% απάντησε ότι βρέθηκαν σε κατάσταση που απαιτείτο μεταφραστής αλλά έλυσαν το 

πρόβλημα χρησιμοποιώντας διαγράμματα (46%), ο ασθενής μιλούσε ελάχιστα αγγλικά (18%), 

ο γενικός ιατρός είχε μερική γνώση της γλώσσας του ασθενούς (32%) και σε άλλες περιπτώσεις 

χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός των ανωτέρω μεθόδων.   
 

Γνώση και χρήση διαπολιτισμικών μεσολαβητών από γενικούς ιατρούς στη δυτική Ιρλανδία: 

Μόλις το 7% των γενικών ιατρών είχα υπόψη τους κάποιο πρακτορείο διαπολιτισμικών 

μεσολαβητών, ενώ μόλις το 5% μπορούσε να κατονομάσει ανάλογο πρακτορείο, που είχαν 

χρησιμοποιήσει. Επίσης, το 37% γνώριζε ότι το HSE WA διέθετε χρηματοδότηση για την 

υποστήριξη διαμεσολαβητών κατά την κλινική επίσκεψη μεταναστών. Όταν επιλογή ήταν 

διαθέσιμη το 48% δήλωσε ότι προτιμούν να δουλεύουν με επαγγελματίες διαμεσολαβητές 

κατά πρόσωπο γιατί θεωρούν ότι είναι αποτελεσματικό και ικανοποιητικό, ενώ 3% προτιμούσε 

επικοινωνία με επαγγελματίες διαμεσολαβητές από τηλέφωνο γιατί ήταν πιο γρήγορο και 

πρακτικό. Οι υπόλοιποι δεν εξέφρασαν κάποια προτίμηση118. 

Χρήση μη εκπαιδευμένων μεσολαβητών: Πάνω από 56% δήλωσαν ότι το πλεονέκτημα της 

χρήσης μη εκπαιδευμένων μεσολαβητών (π.χ. μέλη της οικογένειας ή φιλικά πρόσωπα) είναι 

ότι ο ασθενής και ο μεταφραστής είναι οικείοι. Την εύκολη διαθεσιμότητα ανέφεραν ως 

προτέρημα 18%. Τέλος το 8% δήλωσε ότι θα μπορούσε να υπάρχει συνέχεια στην επικοινωνία 

και στο μέλλον. Ως πιθανά μειονεκτήματα το 43% ανέφερε τον κίνδυνο του ιατρικού 

απορρήτου, το 9% ανέφεραν την πιθανότητα λαθών από παρερμηνείες, ενώ το 11% δήλωσαν 

έλλειψη γνώσης ιατρικής ορολογίας. 

Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι  περισσότεροι γενικοί ιατροί δήλωσαν ότι προτιμούν να 

δουλεύουν με μη εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές και ο κύριος λόγος που ανέφεραν ήταν η 

διαθεσιμότητα αυτών σε σχέση με αυτήν των διαπολιτισμικών μεσολαβητών. Ωστόσο, 

ανησυχία υπήρχε για το ιατρικό απόρρητο. Υπογράμμισαν δε ότι η ακρίβεια είναι το 

πλεονέκτημα από τη χρήση εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών118.  

Μελέτη από το Geneva University Hospital της Ελβετίας 

Η μελέτη αυτή διεξήχθει ανάμεσα σε εργαζομένους του Geneva University Hospital (HUG) και 

στόχο είχε να καταγράψει και να συγκρίνει στρατηγικές, πρακτικές και προτιμήσεις, που 

χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στα διάφορα ιατρικά τμήματα για την άμβλυνση 

επικοινωνιακών διαφορών με ασθενείς που έχουν περιορισμένη γνώση γαλλικών119. Το 

Geneva University Hospital απαρτίζεται από 2.000 κλίνες και έχει 11 ιατρικά τμήματα. Το 

νοσοκομείο παρέχει υπηρεσίες σε αρκετά ετερογενή πληθυσμό. Για παράδειγμα το 2006 

σχεδόν το 50% των ασθενών ήταν αλλοεθνείς και αντιπροσώπευαν σχεδόν 185 διαφορετικές 

χώρες.   
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Για αυτό το σκοπό αναπτύχθηκε ένα εκτενές ερωτηματολόγιο που εστάλει σε 700 ιατρούς του 

νοσοκομείου, 700 νοσηλευτές και 93 κοινωνικούς λειτουργούς. Τα αποτελέσματα 

συνοψίζονται ως ακολούθως:  Σχεδόν 70% των αποκριθέντων δήλωσαν έρχονται σε επαφή με 

μη Γαλλόφωνους ασθενείς τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το ποσοστό αυτό διαφέρει μεταξύ 

των διαφορετικών τμημάτων. Παρόμοια με την Ιρλανδική μελέτη το 66% των αποκριθέντων 

δήλωσαν ότι προτιμούν να δουλεύουν με μη εκπαιδευμένους μεταφραστές (οικογένεια και 

φίλοι του ασθενούς ή με δίγλωσσο προσωπικό) γιατί είναι πιο εύκολη η πρόσβαση. Έτσι 6 

μήνες προ τις μελέτης 71% του προσωπικού χρησιμοποίησαν μη εκπαιδευμένους 

μεταφραστές, ενώ το 51% χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 1 φορά επαγγελματίες 

διαμεσολαβητές. Στο σύνολό τους μόνο το 9% των αποκριθέντων δήλωσαν ότι είχαν 

εκπαιδευτεί για το πώς και γιατί να χρησιμοποιούν εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές. Μόνο το 

23.2% είπαν ότι η κλινική υπηρεσία στην οποία δουλεύουν τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν 

επαγγελματίες διαμεσολαβητές119.    

Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι η χρήση των μη εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών υπερτερεί και 

στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης παρά την υποδομή του για άμβλυνση πολυ-

πολιτισμικών φραγμών. Από το 1999 μία τράπεζα εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών, που τη 

διαχειρίζεται ο Ερυθρός Σταυρός της Γενεύης (GRC), είναι διαθέσιμη σε όλους τους 

εργαζόμενους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γενεύης. Υποψήφιοι εργαζόμενοι, που 

δεν έχουν εκπαίδευση σχετική με διαμεσολαβητές, κατόπιν προσλήψεως εκπαιδεύονται 

σχετικά με τις διαθέσιμες μεταφραστικές υπηρεσίες απευθείας από τον GRC. Επιπλέον, η 

λίστα με πληροφορίες επικοινωνίας των διαμεσολαβητών δίδεται σε κάθε εργαζόμενο. Στο 

διαδίκτυο είναι διαθέσιμες όλες πληροφορίες για το πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι 

μεσολαβητές. Οι εργαζόμενοι μπορούν απευθείας να κλείσουν ραντεβού με τους 

διαμεσολαβητές ενώ όλα τα έξοδα καλύπτονται από το λογαριασμό του νοσοκομείου. Τέλος, 

από το 2002 η Επιτροπή Κλινικής Ηθικής του νοσοκομείου ζητά από τους εργαζόμενους ότι και 

αν ακόμα μέλη της οικογένειας ή φίλοι τους ασθενούς είναι παρόντες και διαθέσιμοι για 

μετάφραση θα πρέπει τουλάχιστον σε μία αρχική επίσκεψη να χρησιμοποιείται επαγγελματίας 

μεταφραστής. Οι αλλοεθνείς ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο λαμβάνουν εγχειρίδιο 

με πληροφορίες σχετικά με την οργανωμένη μεταφραστική υπηρεσία του νοσοκομείου119.   

Ως απάντηση των υπηρεσιών υγείας που στηρίζονται σε ομοεθνείς και μη εκπαιδευμένους 

μεσολαβητές, λόγω ευκολίας και διαθεσιμότητας, έρχεται η παρακάτω μελέτη από την 

Αμερική που διερεύνησε την πιθανότητα λαθών στις περιπτώσεις που εκπαιδευμένος 

διαμεσολαβητής ήταν παρόν συγκριτικά με τις περιπτώσεις που είτε δεν υπήρχε μεσολαβητής 

ή προσωρινά επιστρατεύθηκαν μη εξειδικευμένοι μεταφραστές120. Η μελέτη αυτή είχε ως  

πεδίο έρευνας τα δύο μεγαλύτερα τμήματα επειγόντων περιστατικών για παιδιά του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Massachusetts. Αναλύθηκαν όλες οι βιντεοσκοπημένες 

επισκέψεις ασθενών στα δύο παραπάνω τμήματα κατά τη διάρκεια 30 μηνών. Οι 
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συμμετέχοντες ήταν μετανάστες κυρίως από το Mexico, με μητρική γλώσσα τα Ισπανικά και 

ελάχιστη ή καθόλου γνώση Αγγλικών, οι πάροχοι φροντίδας υγείας και μεταφραστές που 

χρησιμοποιήθηκαν. Συνολικά 57 κλινικές επισκέψεις αναλύθηκαν όπου στις 20 ήταν παρόν 

διαπολιτισμικός μεσολαβητής, στις 27 μη επαγγελματίας μεταφραστής, σε 10 περιστατικά ενώ 

υπήρχε ανάγκη δεν υπήρχε μεταφραστής. Συνολικά κατά αυτές τις επισκέψεις διαπιστώθηκαν 

1.884 μεταφραστικά λάθη εκ των οποίων τα 18% θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στη 

διάγνωση με επακόλουθα για τον ασθενή. Η αναλογία των λαθών με πιθανές συνέπειες ήταν 

σημαντικά μικρότερη για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές (12%), συγκριτικά με μη 

εκπαιδευμένους μεταφραστές (22%) ή απουσία μεταφραστή (20%). Τα πιο συχνά λάθη ήταν 

παραλήψεις (47% όλων των λαθών), έλλειψη γλωσσικής ευχέριας (26%), προσθήκες (10%), 

συντακτικά (9%) και αντικαταστάσεις (9%).  Το γενικό συμπέρασμα αυτής της μελέτης είναι ότι 

η παρουσία εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών μειώνει σημαντικά την πιθανότητα λάθους κατά 

την κλινική επίσκεψη αλλόγλωσσων ασθενών120.                

 

Στην Ευρώπη αντίστοιχες μελέτες που υπογραμμίζουν αδυναμίες στον εντοπισμό, αναφορά 

και γεφύρωση των επικοινωνιακών φραγμών καθώς και οι κίνδυνοι για την υγεία των ασθενών 

είναι σπάνιες. Μια μελέτη δημοσιεύτηκε το 2015 από την Ολλανδία με στόχο να διερευνηθούν 

κίνδυνοι που διατρέχουν οι αλλόγλωσσοι ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και πώς 

μεριμνούν οι πάροχοι υγείας ώστε να εντοπίζουν και να αναφέρουν τους αλλόγλωσσους 

ασθενείς αποτελεσματικά, όπως και για να γεφυρώσουν το επικοινωνιακό κενό121. Πεδίο 

μελέτης ήταν τέσσερεις νοσοκομειακές μονάδες της Ολλανδίας που βρίσκονται σε πόλεις. 

Συνολικά 576 ασθενείς προερχόμενοι από διάφορες εθνικές μειονότητες αποτέλεσαν το 

αντικείμενο αυτής της μελέτης. Βρέθηκε αδυναμία καταγραφής των ασθενών με 

επικοινωνιακά εμπόδια, αφού στο 30% των περιπτώσεων παρά το ότι οι ασθενείς δεν 

γνώριζαν Ολλανδικά ωστόσο δεν δηλώθηκε στο αρχείο τους. Επιπλέον βρέθηκε ότι οι ασθενείς 

που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό αντιμετώπιζαν 

υψηλότερους κινδύνους υγείας κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους, για παράδειγμα βρέθηκε: (i) 

δυσκολία ιατρών κατά τη διάγνωση και αυξημένη πιθανότητα λανθασμένης διάγνωσης, 

απουσία μεσολαβητή, (ii) το όνομα και η ημερομηνία γεννήσεως των ασθενών δεν 

καταγράφονται, αυξάνοντας τον κίνδυνο λαθών κατά τη χορηγία φαρμακευτικής αγωγής, (iii) 

αδυναμία διαχείρησης ισορροπίας υγρών καθώς οι ασθενείς δεν καταλάβαιναν τις οδηγίες για 

συλλογή και πρόσληψη υγρών τους, (vi) αδυναμία διαχείρησης του πόνου του ασθενούς 

ειδικά μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, (v) αδυναμία παρακολούθησης της πορείας του 

ασθενούς μετά από νοσηλεία, καθώς η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ήταν αδύνατη. Επίσης οι 

ασθενείς αδυνατούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες των ιατρών στο σπίτι τους μετά τη 

νοσηλεία. Οι ασθενείς αυτοί με υψηλότερη συχνότητα αναζητούσαν βοήθεια στις επείγουσες 

μονάδες121.    

 



109 
 

Ανεπαρκείς βρέθηκαν οι Ολλανδοί και στην ικανότητα τους να γεφυρώσουν το επικοινωνιακό 

χάσμα. Στο 22% των περιπτώσεων χρησιμοποίησαν συγγενείς ή φίλους ως μεσολαβητές. 

Μόλις στο 1% των περιπτώσεων αναφέρθηκε επικοινωνία με μεσολαβητή, που δεν ήταν μέλος 

της οικογένειας του ασθενή. Τέλος, η πλειοψηφία των ασθενών ανέφεραν ότι αφέθηκαν να 

λύσουν  το επικοινωνιακό πρόβλημα μόνοι τους ή με τη βοήθεια της οικογένειάς τους121.    

 

Η μελέτη αυτή από την Ολλανδία υπογραμμίζει ότι ακόμα και πιο ανεπτυγμένες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα δεν έχουν μεριμνήσει επαρκώς ώστε να αντιμετωπίσουν 

το πρόβλημα των γλωσσικών φραγμών, που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των παρόχων 

φροντίδας υγείας.    

 

13.2 Περιορισμοί της μελέτης. 

Η μελέτη αυτή σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει την Ελληνική πραγματικότητα αλλά και το τι 

συμβαίνει στην Ευρώπη γενικότερα.  Ωστόσο, επειδή το πεδίο μελέτης της Κρήτης πολύ μικρό, 

με λίγες οργανώσεις να δραστηριοποιούνται, παρά το μεγάλο αριθμό μεταναστών που 

υποδέχεται, τα ποσοστά που προέκυψαν για τη διαθεσιμότητα εργαλείων άμβλυνσης 

επικοινωνιακών φραγμών στην επαρχία ίσως να μην είναι απόλυτα και οι διακυμάνσεις ίσως 

μεγαλύτερες. Σε αυτή την περίπτωση η οργάνωση και οι υποδομές στην Κρήτη και στην 

επαρχία γενικότερα ίσως ακόμα πιο ελλιπής.  

Ένα ακόμα σημείο είναι ότι η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε περίοδο βαθιάς οικονομικής 

κρίσης στην Ελλάδα. Έτσι η πηγή άντλησης πληροφοριών, οι ΜΚΟ, αδύναμες να εξεύρουν 

χρήματα προφανώς προσφέρουν μόνο πολύ γενικές κατευθύνσεις στους μετανάστες και 

λιγότερο αναπτύσσουν εργαλεία ή σχεδιάζουν πρακτικές.  

Σημειώνεται ότι το ένα τρίτο των οργανώσεων δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτής της 

μελέτης. Στο πεδίο της Κρήτης το ποσοστό του «ουδέν σχετικού» ήταν υψηλό (57%) ενώ  στην 

Αθήνα το ποσοστό μη επίτευξης επικοινωνίας με τους Φορείς ήταν επίσης υψηλό (32%) 

γεγονός που μπορεί να διαμόρφωσε τα αποτελέσματα τόσο σχετικά με την ανεύρεση επιπλέον 

εργαλείων όσο και στην ανάδειξη περαιτέρω «καλών πρακτικών» . 

Το ερωτηματολόγιο – ηλεκτρονική επιστολή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να γνωρίζουμε πόσοι 

μετανάστες και από ποιες εθνικότητες αναζήτησαν βοήθεια από φορείς ή σε πόσους 

μετανάστες προσέφερε βοήθεια ο κάθε φορέας. Στην πράξη όμως ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν 

με συγκεκριμένα στοιχεία ή κατέστη δυνατό αυτά να εκτιμηθούν μέσω επίσημων αναρτήσεων 

τους στο διαδίκτυο.  Ίσως λοιπον αν μόνο πολύ συγκεκριμένοι πληθυσμοί μεταναστεύουν στην 

Ελλάδα αυτό να εξηγεί τη δράση μόνο συγκεκριμένων ΜΚΟ και όχι όλων των ΜΚΟ. Όμως κάτι 
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τέτοιο δεν ερμηνεύει τα διογκωμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς και παρόχοι 

υγείας.   

Το γεγονός ότι η διαδικασία χαρτογράφησης στην Κρήτη υλοποιήθηκε από διαφορετικούς 

ερευνητές – παρότι όλοι ήταν κοινωνοί των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στο πρόγραμμα 

RESTORE – σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία στην Αθήνα αποτελεί μια ιδιαιτερότητα που 

πρέπει να συνεκτιμηθεί.  

Τέλος,  το γεγονός πως η διαδικασία χαρτογράφησης στην Αθήνα ολοκληρώθηκε σε 

μεταγενέστερο χρόνο από αυτή στη Κρήτη αποτελεί σαφές πλεονέκτημα «εμπειρίας» τόσο σε 

σχέση με τη ποιότητα στη διαδικασία μα κυρίως αξιοποίησης της διαδικασίας 

«χιονοστιβάδας» προς όφελος της ανεύρεσης πιο ειδικών και συγκεκριμένων εργαλείων 

άμβλυνσης των επικοινωνιακών φραγμών στο πεδίο της Αθήνας.  

 

13.3 Προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος των Επικοινωνιακών Φραγμών. 

Στην απλούστερη περίπτωση, προτείνεται μία σχετικά φθηνή εθνική γραμμή μεταφραστικής 

υπηρεσίας από τηλέφωνο ή και διαδικτυακώς με δυνατότητα  τηλεδιάσκεψης ώστε να 

επιτρέπει συζητήσεις και επανεξέταση του υλικού επικοινωνίας αν χρειάζεται.  

 

Η χρήση του πολυγλωσσικού εγχειριδίου φράσεων του Ερυθρού Σταυρού μπορεί να 

προσφέρει βοήθεια σε έκτακτες περιπτώσεις. Η χρήση καρτών με στερεότυπες φράσεις 

μεταφρασμένες σε διάφορες γλώσσες τόσο από ασθενείς όσο και από παρόχους υγείας είναι 

μια προσωρινή και άμεση λύση. Διάφορα πολύ-λεξικά είναι ήδη διαθέσιμα αλλά το 

μειονέκτημα είναι ότι για την ώρα δεν καλύπτουν τις γλώσσες και διαλέκτους μεγάλου μέρους 

των μεταναστών της Ευρώπης.   

 

Η φυσική παρουσία μεσολαβητή κατά τη διάρκεια κλινικής διάσκεψης θεωρείται γενικά η 

πλέον ιδανική λύση. Ωστόσο η υπηρεσία αυτή ακόμα και σε πιο εξελιγμένες χώρες δεν είναι 

πάντα διαθέσιμη έγκαιρα. Η χρήση μη εκπαιδευμένων μεταφραστών (φίλοι και συγγενείς) ή 

και εκπαιδευμένων μεταφραστών δίχως γνώση ιατρικής ορολογίας εγκυμονεί κινδύνους. Από 

την άλλη οι εκπαιδευμένοι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές στον χώρο της υγείας, παρά το ότι 

προσφέρουν σημαντικό έργο κοστίζουν ακριβά και συχνά μόνο για ένα μικρό μέρος του 

ωραρίου εργασίας τους ουσιαστικά μεταφράζουν καθιστώντας τη χρήση τους δυνητικά μη 

αποδοτική.Καθώς όμως ο μεταναστευτικός πληθυσμός ολοένα αυξάνεται , κάνοντας χρήση 

υπηρεσιών υγείας τόσο σε επείγουσα βάση όσο και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο είναι σαφές πως 

η χρήση τους οφείλει να κερδίζει έδαφος στη προσπάθεια για ισότητα πρόσβασης μα και 

εξασφάλιση ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας τους. 
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Μια ακόμα μορφή μετάφρασης είναι η υπηρεσία μέσω τηλεφώνου. Αν χρησιμοποιείται σωστά 

τότε μπορεί να είναι γρήγορη και αποτελεσματική. Όμως η έλλειψη οπτικής επαφής με τον 

ασθενή επιδρά αρνητικά στην κατανόηση και την εμπιστοσύνη μεταξύ ασθενή και 

μεταφραστή.  

Εκπαιδευμένοι σε ιατρικά θέματα μεσολαβητές ή ακόμα και επαγγελματίες υγείας με γνώση 

διαφορετικών γλωσσών θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε μεγαλύτερη έκταση και ακόμα 

διαθέσιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και εκτός των συνόρων μιας χώρας. Απαιτείται  

να δημιουργηθούν τράπεζες-αρχεία με τα στοιχεία αυτών των επαγγελματιών, όπου κάποιος 

θα μπορούσε να τους επιλέγει και να καλεί ανάλογα με το είδος της ανάγκης που υπάρχει. 

Προς αυτή ακριβώς τη κατεύθυνση κινείται το Έργο   "∆ημιουργία Μητρώου Εκπαιδευμένων 

∆ιαπολιτισμικών Μεσολαβητών και δικτύωση των ∆ιαπολιτισμικών Μεσολαβητών μέσω 

ηλεκτρονικής Πλατφόρμας" που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το 

Ευρωπαϊκό  Ταμείο Επενδύσεων. ( http://www.intermediation.gr/?q=el ) 

Τελική και εφικτή  πρόταση αποτελεί η χρήση  διαμεσολαβητών που θα προσφέρουν το έργο 

τους μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ανάπτυξη τεχνολογιών γύρω από το διαδίκτυο μπορούν να 

προσφέρουν τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης φθηνά χρησιμοποιώντας ακόμα και δωρεάν 

υπηρεσίες όπως το skype. Μια ακόμα μορφή τηλεδιάσκεψης είναι αυτή που ο ασθενής, ο 

ιατρός και ο διαμεσολαβητής βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες (π.χ ο ασθενής στο σπίτι 

του). Επιπλέον, οι σύγχρονες συσκευές κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν τη δυνατότητα 

τηλεδιάσκεψης σε διαφορετικές τοποθεσίες, παρά το ότι το κόστος παραμένει υψηλό για τους 

οικονομικά αδύναμους μετανάστες. 

Στα πλαίσια του εκμοντερνισμού της ιατρικής με την ενσωμάτωση διαφόρων τεχνολογιών η 

χρησιμοποίηση σωστά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής φόρμας για τη συλλογή πληροφοριών από 

τους ασθενείς, εμπλουτισμένης με εικονίδια, μεταφρασμένη σε διαφορετικές γλώσσες μπορεί 

να αποτελέσει ένα ακόμα εργαλείο. Οι ηλεκτρονικές φόρμες έχουν διάφορα πλεονεκτήματα 

όπως το ότι μπορούν να υπάρχουν σε διάφορες μορφές και γλώσσες ενώ ενημερώνονται και 

ανανεώνονται πιο εύκολα. Επιπλέον επιτρέπουν ενσωμάτωση δισδιάστατων ή και 

τρισδιάστατων εικόνων, που διευκολύνουν ιδιαίτερα όταν η συζήτηση επικεντρώνεται σε 

εσωτερικά όργανα.  

Η χρήση ειδικών λογισμικών σε υπολογιστές που μπορούν να παρέχουν μετάφραση σε κάποιο 

βαθμό ενώ ο ιατρός και ο ασθενής δακτυλογραφούν. Αυτή η προσέγγιση βέβαια δεν είναι  

πάντα εφαρμόσιμη, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης και την εγκαιρότητα για 

παρέμβαση.  

Κλείνοντας θεωρήθηκε σκόπιμο να υπερτονιστεί η αξία του εργαλείου «Διαπολιτσμικός 

Μεσολαβητής» ως κεντρικού και θεμελιώδους για την παροχή ποιοτικών και αποδοτικών 

http://www.intermediation.gr/?q=el
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υπηρεσιών υγείας ΠΦΥ σε μεταναστευτικό πληθυσμό και την υπερνίκηση των επικοινωνιακών 

φραγμών μεταξύ τους. Η οργανωμένη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και αξιοποίηση τους σε 

όσο το δυνατό περισσότερες δομές ΠΦΥ πρέπει να αποτελεί βασικό πυλώνα της Κρατικής και 

Οργανωτικής μέριμνας. Ο διαρκώς αυξανόμενος μεταναστευτικός πληθυσμός αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο και δεδομένο σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας –πέρα από την υπαρξιακό 

ανθρώπινο δικαίωμα στην Υγεία- για την κατανόηση και από τον γηγενή πληθυσμό πως η 

φροντίδα του πρώτου  εξυπηρετεί άμεσα και έμμεσα την ποιοτικότερη παροχή υγειονομικής 

φροντίδας και για τον δεύτερο. Αναγωγικά λοιπόν, θεωρώντας ως «Κράτος» την Ευρωπαϊκή 

Ένωση γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί Διεθνή Προγράμματα Διαπολιτισμικότητας σε όποιο 

επίπεδο - όπως το RESTORE στην μελέτη και άμβλυνση των επικοινωνιακών φραγμών στη ΠΦΥ 

- ευοδώνουν τη συνειδητοποίηση παγκοσμίως της πολύ σημαντικής αυτής παραμέτρου. 

 

13.4 Συμβολή της μελέτης στην ανάπτυξη νέας πολιτικής στο χώρο της υγείας για τα 

προβλήματα των μεταναστών. 

Η μελέτη αυτή αποτελεί χρήσιμη απεικόνιση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια για την άμβλυνση των 

επικοινωνιακών φραγμών μεταξύ Μεταναστών και Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας αλλά  

επιπλέον αναδεικνύει τις ελλείψεις και τα προβλήματα που  παρατηρούνται. Μέσω της 

ποιοτικής στάθμισης και αξιολόγησης των διαφόρων εργαλείων που ανευρέθηκαν γίνεται 

σαφές ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες στους οργανισμούς που περιθάλπουν 

μετανάστες αλλά και ποιες διεθνείς καλές πρακτικές μπορούν και οφείλουν να ακολουθούν. 

Επίσης η μελέτη αυτή φέρνει στην επιφάνεια το πρόβλημα συντονισμού και καταμερισμού 

δράσης των διαφόρων οργανισμών που ασχολούνται με τη περίθαλψη μεταναστών αφού οι 

περισσότερες ΜΚΟ αποτελούν πρωτοβουλίες μη κρατικές και άρα με μικρό ή καθόλου κρατικό 

συντονισμό στο έργο τους. Φυσικά κάποιες φορές αυτό αποτελεί πλεονέκτημα, όταν οι Φορείς 

αυτοί αποτελούν παραρτήματα μεγάλων διεθνών Φορέων με μεγάλο εύρος δράσης, έργο και  

εμπειρία ξεφεύγοντας έτσι από μεγάλο βαθμό «γραφειοκρατείας» λειτουργίας ή συντονισμού 

δράσης ως προς συγκεκριμένο έργο. 

Έτσι από τη μελέτη αυτή είναι σαφές ότι: 

(α) Αρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να αμβλυνθούν οι 

επικοινωνιακοί φραγμοί στο χώρο της υγείας διότι κάτω από αυτές τις συνθήκες αυξάνουν οι 

κίνδυνοι για την υγεία ασθενών, αυξάνει το κόστος των δαπανών στους τομείς της υγείας ενώ 

σε κάποιες περιπτώσεις απειλείται η δημόσια υγεία.  

(β) Παρά το ότι μεγάλος αριθμός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων φαίνεται να 

δραστηριοποιούνται στη Ελλάδα ωστόσο μικρός αριθμός αυτών ασχολείται με την άμβλυνση 
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των επικοινωνιακών φραγμών και ακόμα μικρότερος αριθμός με τα επικοινωνιακά 

προβλήματα στο χώρο της Υγείας. Επειδή πολλές ΜΚΟ στοχεύουν πληθυσμούς διαφορετικής 

καταγωγής ίσως να ήταν πιο αποτελεσματικό αν όλες οι ΜΚΟ διέθεταν τουλάχιστον ένα 

εργαλείο για άμβλυνση επικοινωνιακών φραγμών. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο λοιπόν να 

ζητείται ως προαπαιτούμενο για τη λειτουργία τους. 

(γ) Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα επομένως η κρατική μέριμνα και η δράση των ΜΚΟ και άλλων 

φορέων θα μπορούσε να καλύψει μεγαλύτερη έκταση με μορφή παραρτημάτων. Μόνο ένα 

μικρό τμήμα φορέων έχουν δράση σε επαρχιακές/αγροτικές περιοχές, όμως αυτό ίσως να μη 

είναι ενδεδειγμένο ειδικά όταν η επαρχία αποτελεί συνηθέστατα, τελικό προορισμό 

μεταναστών. Ειδικότερα, η Κρήτη  φαίνεται πλέον να αποτελεί και σταυροδρόμι μεταναστών 

προς τη Δύση ειδικά με την αναταραχή τη Συρία, τη Λιβυή και άλλες χώρες της Ανατολής. Η 

στήριξη της λοιπόν σε επίπεδο ενίσχυσης και ποιοτικής ολοκλήρωσης της δράσης της είναι 

κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν στις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την 

αντιμετώπιση των Μεταναστευτικών Ροών. 

(δ) Τέλος και από τη βιβλιογραφία της Ευρώπης γενικότερα διαφαίνεται ότι η Γηραιά Ήπειρος 

δεν ήταν/είναι έτοιμη  να αντιμετωπίσει τα προβλήματα από την ανακατάταξη/μετακίνηση 

των πληθυσμών της τελευταίας δεκαετίας. Η Αμερική και Αυστραλία ίσως είναι χώρες που 

μπορούν να προσφέρουν μερικά παραδείγματα αφού έχουν δουλέψει σε μεγαλύτερο βάθος 

να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των μεταναστών για την πιο αποτελεσματική ενσωμάτωσή 

τους στην κοινωνία. Έτσι συλλογικές προσπάθειες μέσα στην Ευρώπη με γνώμονα την 

εμπειρία από άλλες γωνιές του πλανήτη μπορούν να βοηθήσουν στη χάραξη πιο 

αποτελεσματικής πολιτικής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

 

 

 

 

 

 

«Θέμα: Ενημέρωση για Ευρωπαϊκό πρόγραμμα» 

Αγαπητέ Κε, 

Ως καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστημονικός υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τον τίτλο 

«Research into implementation strategies to support patients of different origins» (RESTORE, ID 257258), είναι χαρά μου που επικοινωνώ μαζί 

σας για να σας ενημερώσω για τους σκοπούς και το περιεχόμενο αυτού του σημαντικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό αφορά μια 

συνεργασία μεταξύ των Ιατρικών Τμημάτων έξι Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (Λίβερπουλ, Γλασκόβης, Βιέννης, Nijmejen Ολλανδίας, 

Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Πανεπιστημίου Ιρλανδίας) με συντονιστή εταίρο το Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας. Το έργο αποβλέπει στη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τους ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι είναι μετανάστες και οι οποίοι  

βιώνουν γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια στις χώρες υποδοχής και αναμένεται να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα ζωής των 

μεταναστών που ζουν στη χώρα μας. 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, επικοινωνώ μαζί σας προκειμένου να διερευνήσω κατά πόσο εσείς ή ο φορέας σας έχετε παράξει, 

χρησιμοποιήσει ή γνωρίζετε  παραδείγματα ή πακέτα υποστήριξης των μεταναστών, διαθέσιμων στην Ελλάδα για τη βελτίωση της 

επικοινωνίας στις διαπολιτισμικές ιατρικές επισκέψεις και/ή παρεμβάσεις (π.χ. εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στη διαπολιτισμικότητα και τη 

χρήση αμειβόμενων διερμηνέων) που να έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια στις 

μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Επίσης θα μου ήταν χρήσιμο να προσδιορίζατε στοιχεία σας σε σχέση με το μηνιαίο αριθμό μεταναστών που ήρθατε σε επαφή , την 

εθνικότητα τους  και, αν εφικτό, το εάν και κατά πόσο η χώρα μας αποτέλεσε τελικό ή ενδιάμεσο προορισμό για αυτούς . 

Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης, θα σας ήμουν προσωπικά υπόχρεος αν μπορούσατε να προσφέρετε το όνομα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας άλλων προσώπων που πιστεύετε ότι είναι σε θέση να βοηθήσουν.  

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν μας απαντούσατε εντός 14ημέρου. Για τη διευκόλυνσή σας, θα ακολουθήσει τηλεφωνική και προσωπική 

επικοινωνία με το φορέα σας. Αν στο μεταξύ χρειαστείτε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου (τηλ.) 

ή με κάποιον από τους συνεργάτες μου (Παπαδακάκη Μαρία τηλ., Σαριδάκη Αριστέα  τηλ., Μαλτέζη Κυριάκο τηλ. ) 

Ευελπιστούμε στην υποστήριξή σας για την επιτυχή ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού αυτού έργου.  

Με εκτίμηση, 
Χρήστος Λιονής 
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ευρωπαϊκού έργου «RESTORE 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής 

Τ.Θ. 2208, Τ.Κ. 71003, Ηράκλειο Κρήτης 

www.fammed.uoc.gr  

Διευθυντής: Χ. Λιονής, Καθηγητής 

Προς:  
Γεν. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ένταξης  
Υπόψη: 
Κου  

 
 

http://www.fp7restore.eu/
http://www.fammed.uoc.gr/
http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/general_directorate_migratation/
http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/general_directorate_migratation/
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Παράρτημα Β:  
Πίνακας 5: Φορείς που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων από το πεδίο της 
Αθήνας.  
Αναλυτικές πληροφορίες για τους φορείς και το σκοπό που ο κάθε φορέας εξυπηρετεί είναι 
διαθέσιμες  http://www.geo.hua.gr/~metanastes/MKO_Metanaston.pdf 
 
Επεξηγήσεις του Πίνακα που ακολουθεί: 

 Δεν κατέστη δυνατή: Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το Φορέα είτε γιατί ήταν 

εκτός της περιοχής μελέτης είτε γιατί άνηκε στο πεδίο μελέτης στη Κρήτη είτε γιατί με 

βάση το πρωτόκολλο επικοινωνίας που ακολουθήθηκε (mapping process protocol) δεν 

υπήρξε ανταπόκριση ή τέλος τα στοιχεία επικοινωνίας του δεν ήταν ακριβή. 

 Ουδέν σχετικό: Δεν ανευρέθηκε εργαλείο επικοινωνίας.  

 Άλλα: Εργαλεία που προωθούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία-προσέγγιση τα οποία 

όμως δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ως 

γλωσσικά εργαλεία αρωγής της επικοινωνίας. 

 Πίνακας εργαλείων: Αναλύονται διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

Φορέας Τρόπος 

Επικοινωνίας  

με τον φορέα 

Εθνικότητες που 

εξυπηρετεί 

Συμπέρασμα  

 

R/GR_Ath1  

Aiesec Eλλάς 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 Ουδέν σχετικό 

 Προγράμματα Νέων  

 για τη Διαπολιτισμικότητα 

 

 

 

 

R/GR_Ath2 

ANCE-Δίκτυο 

Εμπειρογνωμό-

νων Αθήνας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

Ουδέν σχετικό 

 

R/GR_Ath3 

HumanAid 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath4  

eΕπιστολή, 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί 

μεσολαβητές 
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PRAKSIS Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Προγράμματα ΠΦΥ 

 

 

R/GR_Ath5 

SOS Ρατσισμός 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

 

R/GR_Ath6 

Αθηνά-ΜΚΟ 

Κοινωνικής 

Παρέμβασης και 

Σχεδιασμού 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath7 

Αιθιοπική 

Κοινότητα 

Ελλάδας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αιθιοπία ΟΜΟΕΘΝΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ  

R/GR_Ath8. 

Αίτημα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

 

 

R/GR_Ath9 

Αλεξανδρινός 

Φάρος-

Πατριαρχείου 

Αλεξανδρείας και 

Πάσης Αφρικής 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

Ουδέν σχετικό 

 

R/GR_Ath10 

ΑΜΑΚΑ art 

therapy 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Art-therapy  

R/GR_Ath11  Ανεξαρτήτως Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 
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Ανοιχτό Σχολείο 

Μεταναστών 

Πειραιά 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Εθνικότητας 

R/GR_Ath12 

Ανοιχτοί 

Ορίζοντες 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath13 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

R/GR_Ath14 

Αρμένικο 

Εκπαιδευτικό και 

Πολιτιστικό 

Σωματείο-

ΧΑΜΑΖΚΑΪΝ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αρμενία Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

 

R/GR_Ath15 

Αρμενικός 

Κυανούς Σταυρός 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Αρμενία 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

 

 

 

R/GR_Ath16 

ΑΡΣΙΣ mobile 

school (street 

work) 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

mobile school (street work) 

 

R/GR_Ath17 

Άρτος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath18 

ΑΣΑΝΤΕ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

Αφρικανικές 

χώρες 

Καλλιτεχνικό Στέκι 

Ενισχυτική διδασκαλία 
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επικοινωνία 

 

R/GR_Ath19 

Ash in Art 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

Σεμινάρια Τέχνης  

 

 

R/GR_Ath20 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν Σχετικό  

R/GR_Ath21 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath22 

Αφγανική 

Κοινότητα 

Ελλάδας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αφγανιστάν Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath23 

Βουλγαρική 

Κοινότητα Αθήνας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Βουλγαρία, 

Ουκρανία 

Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath24 

Βουλγαρική 

Κοινότητα Νομού 

Χανίων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath25 

Βουλγαρικό 

Κέντρο 

Πολιτιστικών 

Εκδηλώσεων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath26 

Γενική Αρμενική 

Ένωση 

Αγαθοεργίας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αρμενία Ομοεθνείς Διερμηνείς  
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R/GR_Ath27 

Γενική 

Γραμματεία Νέας 

Γενιάς 

 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

R/GR_Ath28 

Γέφυρες Φιλίας- 

Ινστιτούτο 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath29 

Γεώραμα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath30 

Γεωργιανός 

Σύλλογος 

Αργολίδας 

“ΣΑΚΑΡΤΒΕΛΟ” 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Γεωργία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath31 

Γιατροί του 

Κόσμου-Ελληνική 

Αντιπροσωπεία 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

 

 

 

 

R/GR_Ath32 

Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα-Ελληνικό 

Τμήμα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

 

 

 

Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

 

R/GR_Ath33 

Γραμμή 

Ανθρωπιάς 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  
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Κορυδαλλού επικοινωνία 

R/GR_Ath34 

Δάσκαλοι του 

Κόσμου 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath35 

Διαπολιτισμικό 

Ρεύμα Ισότητας 

και Συνεργασίας-

ΙΣΟΝ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath36 

Διάσταση 

Κοινωνική 

Επιχείρηση  

 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

-Εκπαίδευση 

Διαπολιτισμικών  

Μεσολαβητών  

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

R/GR_Ath37 

Διεθνές 

Ινστιτούτο 

Ιθαγένειας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath38 

Διεθνής 

Αμνηστία-

Ελληνικό τμήμα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath39 

Διεθνής Εκκλησία 

της Ρεχοβώθ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αιθιοπία Δεν κατέστη δυνατή  

 

R/GR_Ath40 

Διεθνής 

Κοινωνική 

Υπηρεσία-

Ελληνικός Κλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

Ουδέν σχετικό 
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R/GR_Ath41 

Διεθνής 

Σοροπτιμισμός 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath42 

Δίκτυο Γυναικών 

Μεταναστριών 

Βορείους Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath43 

Δίκτυο 

Κοινωνικής 

Υποστήριξης 

Προσφύγων και 

Μεταναστών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath44 

Δίκτυο Μεσόγειος 

SOS 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath45 

Δίκτυο 

Προστασίας των 

Δικαιωμάτων των 

Παιδιών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό 

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι 

 

R/GR_Ath46 

Δρόμοι Ζωής 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ενισχυτική Διδασκαλία  

R/GR_Ath47 

Εθελοντική 

Εργασία Αθήνας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

 

 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 
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R/GR_Ath48 

Εθελοντική 

Εργασία 

Θεσσαλονίκης 

επικοινωνία Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή 

R/GR_Ath49 

Εθελοντική 

Εργασία 

Καστοριάς 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath50 

Εθνικό Συμβούλιο 

Νεολαίας (ΕΣΥΝ) 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath51 

Αsclaye 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Λατινική 

Αμερική 

Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath52 

ΕΛΙΞ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό 

 

 

R/GR_Ath53 

ΕΔΡΑΔ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath54 

Ελληνική Εθνική 

Επιτροπή για τη 

UNICEF 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

 

 

R/GR_Ath55 

Ελληνική ένωση 

για τα 

Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και 

του Πολίτη 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό 

 

 



131 
 

 

 

 

R/GR_Ath56 

ΕΕΔΘΠΚ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

 

Ουδέν σχετικό 

 

 

 

 

R/GR_Ath57 

Ελληνική 

Επιτροπή 

Βοήθειας και 

Στήριξης Παιδιού 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Αραβικές χώρες 

 

 

Ουδέν σχετικό 

 

R/GR_Ath58 

ΕΕΔΔΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath59 

Handicap Care 

Hellas 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath60 

Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας και 

Αποκατάστασης 

Ανάπηρων 

Παιδιών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath61 

Ελληνικό Δίκτυο 

για την 

Καταπολέμηση 

της Φτώχειας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό 
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R/GR_Ath62 

Ελληνικό Δίκτυο 

Γυναικών 

Ευρώπης 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

 

-Γραμμή SOS 

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

R/GR_Ath63 

Ελληνικό 

Καραβάνι 

Αλληλεγγύης 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath64 

ΕΚΕΜΕ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath65 

Ελληνικό 

Παράρτημα της 

Euroscience 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath66 

Ελληνικό 

Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath67 

ΕΦΜ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

«Ενδυνάμωση Νέων  

με Μεταναστευτική  

Καταγωγή» 

 

 

R/GR_Ath 68 

The Greek China 

Peaceful 

Unification 

Promotion Council 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Κίνα 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 
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R/GR_Ath 69 

Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί 

Μεσολαβητές 

Τηλεφωνική Γραμμή  

Πληροφόρησης και  

Υποστήριξης Προσφύγων  

2105140440 

 

R/GR_Ath70 

Η ΠΡΟΟΔΟΣ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία  

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath71 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath72 

Ελληνοαραβικό 

Επιμορφωτικό 

Πολιτιστικό 

Κέντρο 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath73 

Ελληνοβουλγαρι-

κός Σύνδεσμος 

Φιλίας “ΟΡΦΕΑΣ” 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ομοεθνείς Διερμηνείς  

 

R/GR_Ath74 

H Βραζιλιάνικη 

Εστία 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Βραζιλία 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

 

R/GR_Ath75 

Ελληνογεωργιανή 

Ένωση-Η 

Διοσκουρία 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Γεωργία Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath76 

ΕΛΙΝΕΠΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ινδία Ομοεθνείς Διερμηνείς  
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R/GR_Ath77 

Ελληνοινδική 

Πολιτιστική 

Εταιρεία 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ινδία Ομοεθνείς Διερμηνείς  

 

 

R/GR_Ath78 

Ελληνοκολομβιαν

ός Σύλλογος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

 

 

R/GR_Ath79 

Ελληνομολδα-

βικός 

Επιμορφωτικός 

Σύνδεσμος Φιλίας  

“OΡΦΕΥΣ” 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Μολδαβία, 

Ρουμανία, 

Ουκρανία 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

 

R/GR_Ath80 

Ελληνο-

Πακιστανικός 

Σύλλογος Ελλάδος 

(ΕΠΕ) 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Πακιστάν Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath81 

Ελληνο-

Παλαιστινιακή 

Παροικία 

Θεσσαλονίκης 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Παλαιστίνη Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath82 

Ελληνο-

Πολωνικός 

Σύλλογος “ Φ. 

Σοπέν” 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

 

R/GR_Ath83 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

 

Ανεξαρτήτως 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 
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Ελληνοπολωνικός 

Σύλλογος Φιλίας 

και Συνεργασίας 

επικοινωνία Εθνικότητας 

R/GR_Ath84 

Ελληνοσουδα- 

νικός Σύνδεσμος 

Φιλίας-ΕΣΣΥΦ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Σουδάν Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath85 

Ένωση Αλβανών 

Νέων και 

Φοιτητών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Ουδέν σχετικό  

 

 

R/GR_Ath86 

Ένωση 

Αλληλεγγύης 

προς την Ενότητα 

των Φιλιππινέζων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Φιλιππίνες 

 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

 

R/GR_Ath87 

Ένωση Αρμενικής 

Νεολαίας 

Ελλάδας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αρμενία Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath88 

Ένωση Αφρικανών 

Γυναικών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αφρικανικές 

Χώρες 

Αριάδνη «Η τέχνη της  

διαπολιτισμικής 

προσαρμογής» 

Εγχειρίδιο καλλιτεχνικών  

εργαλείων για την  

εμψύχωση μεταναστών 

 

R/GR_Ath89 

Ένωση 

Γεωργιανών 

Γυναικών Ελλάδας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Γεωργία  

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

 

R/GR_Ath90 

Ένωση Γυναικών 

από τη Σιέρα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

Σιέρα Λεόνε Ομοεθνείς Διερμηνείς  
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Λεόνε επικοινωνία 

 

 

 

 

 

R/GR_Ath91 

Ένωση Ελληνο-

Κινεζικής 

Οικονομικής, 

Εμπορικής και 

Πολιτιστικής 

Συνεργασίας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

 

 

 

Κίνα 

 

 

 

 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath92 

EL RAPTA 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αίγυπτος Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath93 

Ένωση 

Εργαζομένων 

Μπανγκλαντές 

Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Μπαγκλαντές Ομοεθνείς Διερμηνείς  

 

 

 

R/GR_Ath94 

Ένωση Κινέζων 

από την Επαρχία 

Fujian στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

 

Κίνα 

 

 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath95 

Ένωση Κινέζων 

της Διασποράς 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

Κίνα Δεν κατέστη δυνατή  
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στην Ελλάδα επικοινωνία 

R/GR_Ath96 

Ένωση Κυριών 

Δράμας  

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath97 

Ένωση 

μεταναστών 

Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath9 

Ένωση 

Νιγηριανών 

Γυναικών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Νιγηρία Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath99 

Ένωση 

Παλαιστινίων 

Εργαζομένων 

στην Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Παλαιστίνη Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath100 

Ένωση Πολιτών 

Ακτής 

Ελεφαντοστού 

Ελλάδας  

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ακτή 

Ελεφαντοστού 

Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath101 

Ένωση Πολιτών 

για την 

Παρέμβαση 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath102 

Ένωση Πρόνοιας 

και Συνεργασίας 

της Κοινότητας 

Ικένγκα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αφρικανικές 

χώρες 

Δεν κατέστη δυνατή  

 

 

 

eΕπιστολή, 
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R/GR_Ath103 

Ένωση 

Πτυχιούχων 

Μεταναστών από 

την Αλβανία 

Νομού 

Μαγνησίας 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Δεν κατέστη δυνατή 

 

 

R/GR_Ath104 

Ένωση Συλλόγων 

Αλβανών 

Μεταναστών στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Αλβανία 

 

 

 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath105 

.Ένωση της 

Αιγυπτιακής 

Κοινότητας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αίγυπτος Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής 

 Γλώσσας 

 

R/GR_Ath106 

Ένωση των 

Αφρικανικών 

Κοινοτήτων στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αφρικανικές 

χώρες 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath107 

Ένωση των 

Πολωνών στην 

Ελλάδα-

Πρίγκηπας 

ΜΙΕΣΖΚΟ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath108 

URGG 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Γουινέα Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath109 

Ένωση Υπηκόων 

 

eΕπιστολή, 

Γκάνα Ομοεθνείς Διερμηνείς  
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Γκάνας στην 

Ελλάδα 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

R/GR_Ath110 

Ένωση 

Φιλιππινέζων 

Μεταναστών στην 

Κω 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Φιλιππίνες Δεν κατέστη δυνατή  

 

 

R/GR_Ath111 

Επιμορφωτικός 

Σύλλογος Σύριων 

Κούρδων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Κουρδιστάν, 

Συρία 

 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

 

 

R/GR_Ath112 

ΕΠΕΚΣΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

Ουδέν σχετικό 

 

R/GR_Ath113 

Εταιρεία 

Κοινωνικής και 

Πολιτιστικής 

Στήριξης 

Παλιννοστούντων 

Ομογενών 

“Νόστος” 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

-ΤΤΜΙRO- Εκπαιδεύοντας  

Εκπαιδευτές-τριες για  

μετανάστες και Ρομά 2011-

13 

-Διαπολιτισμικοί 

Μεσολαβητές 

-Εκμάθηση Ελληνικής 

Γλώσσας 

 

 

R/GR_Ath114 

Εύξεινη Πόλη 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

Όμοια με  “Noστός» 

 

 

 

R/GR_Ath115 

ΕΚΠΕΘΕ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

Ουδέν σχετικό 

 

R/GR_Ath116  Ανεξαρτήτως Ουδέν σχετικό  
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ΕΠΕΚΑ eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Εθνικότητας 

R/GR_Ath117 

Η Αρμονική Ζωή 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

 

 

R/GR_Ath118 

Η εθνική ένωση 

πολιτών της 

Ουγκάντας στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Ουγκάντα 

 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

 

R/GR_Ath119 

H Κοινότητα της 

Σιέρα Λεόνε 

Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Σιέρα Λεόνε Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής 

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath120 

Ιατρική 

Παρέμβαση 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί 

Μεσολαβητές 

 

 

R/GR_Ath121 

ΙΜΔΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

Ουδέν σχετικό 

 

R/GR_Ath122 

Ίδρυμα 

Μεσογειακής 

Συνεργασίας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath123 

Ινδική κοινότητα 

Ναβακ Νταρμπάρ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ινδία Ομοεθνείς Διερμηνείς  
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R/GR_Ath124 

Ινδουϊστές Sewa 

Sangh στο Δήλεσι 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ινδία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath125 

IΔΙΕΤΕΡΟ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath126 

ΔΗΚΕΟΜΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath127 

Ινστιτούτο 

Δημοκρατίας 

Κωνσταντίνος 

Καραμανλής 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath128 

Ινστιτούτο Νίκος 

Πουλαντζάς 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath129 

Prolepsis 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath130 

ΙΣΤΑΜΕ-Ανδρέας 

Παπανδρέου 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath131 

Ψ-Polis 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Το Θέατρο για την  

Ανάπτυξη 

(street work  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 

 

R/GR_Ath132  Ανεξαρτήτως Διαπολιτισμικοί  
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Κάριτας Αθήνας eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Εθνικότητας Μεσολαβητές 

Μαθήματα Ελληνικής και  

Αγγλικής Γλώσσας 

R/GR_Ath133 

Κατασκηνώσεις 

Χαρούμενα 

Παιδιά-

Χαρούμενα Νιάτα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

Ουδέν σχετικό 

 

R/GR_Ath134 

ΚΑΕΕΠ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath135 

ΔΙΟΤΙΜΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

 

R/GR_Ath136 

KEEΛΠΝΟ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

 

 

R/GR_Ath137 

Κέντρο 

εκπαίδευσης και 

μέριμνας 

οικογένειας και 

παιδιού 

 

 

 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

 

R/GR_Ath138 

ΚΕΔΕ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  
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R/GR_Ath139 

ΕΚΥΘΚΚΑ 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή 

R/GR_Ath140 

ΚΕΣΔ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath141 

Κέντρο Ζωής 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath142 

ΚΕΘΕΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

 

 

 

R/GR_Ath143 

Κέντρο Μελετών 

Αραβικού 

Πολιτισμού 

 

 

 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

 

Ουδέν σχετικό 

 

R/GR_Ath144 

Κέντρο 

Παιδαγωγικής και 

Καλλιτεχνικής 

Επιμόρφωσης 

Σχεδία 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath145 

Κέντρο 

Πολιτισμού της 

Αργεντινής – 

Martin Fierro 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Λατινική 

Αμερική 

Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath146  Ανεξαρτήτως Διαπολιτισμικοί   
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ΚΕΠΑΔ eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Εθνικότητας Μεσολαβητές 

R/GR_Ath147 

ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

 

R/GR_Ath148 

Κενυατική 

Κοινότητα 

Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Κένυα Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath149 

Κιβωτός του 

κόσμου 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath150 

Κινέζικο 

Επιμελητήριο των 

Κινέζων της 

Διασποράς στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Κίνα Ομοεθνείς Διερμηνείς  

 

R/GR_Ath151 

Κινέζικος 

Σύλλογος 

Γυναικών στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Κίνα 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath152 

Κίνηση Απελάστε 

τον Ρατσισμό-

Κυριακάτικο 

Σχολείο 

Μεταναστών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath153 

Κίνηση για τα 

 

eΕπιστολή, 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  
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Ανθρώπινα 

Δικαιώματα –

Αλληλεγγύη στους 

Πρόσφυγες 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

R/GR_Ath154 

Κίνηση Εθελοντών 

Service Civil 

International 

Ελλάς 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath155 

Κίνηση Πολιτών 

για μια Ανοιχτή 

Κοινωνία 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath156 

Κίνηση Πολιτών 

Συνύπαρξη και 

Επικοινωνία στο 

Αιγαίο 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath157 

Κλαμπ Ελλήνων 

Γεωργιανών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Γεωργία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath158 

Κλαμπ Ελλήνων 

Μαροκινών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Μαρόκο Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath159 

Κλαμπ Ελλήνων 

Μολδαβών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Μολδαβία, 

Ρουμανία 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath160 

Κλαμπ Ιντελέκτ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Βουλγαρία, 

Γεωργία, 

Αλβανία 

Δεν κατέστη δυνατή  
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R/GR_Ath161 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

 

R/GR_Ath162 

Κοινότητα Ίμπο 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Νιγηρία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath163 

Κοινότητα Ινδών 

στο Μαραθώνα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ινδία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath164 

Κοινότητα Ινδών 

στο Ωρωπό 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ινδία Δεν κατέστη δυνατή  

 

 

R/GR_Ath165 

Κοινότητα 

Νιγηριανών από 

το Delta State 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Νιγηρία 

 

 

Προγράμματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath166 

Ουκρανο-

Ελληνική Σκέψη 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ουκρανία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath167 

Κοινότητα της 

Σομαλίας στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Σομαλία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath168 

Κοινότητα των εν 

Ελλάδι 

Μπανγκλαντε-

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

Μπαγκλαντές Ομοεθνείς Διερμηνείς  
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σιανών επικοινωνία 

R/GR_Ath169 

Κοινότητα των 

Ουκρανών στην 

Ελλάδα “ Η Γη του 

Πελαργού” 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ουκρανία Ομοεθνείς Διερμηνείς  

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath170 

ΕΔΡΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

 

R/GR_Ath171 

Κοινωνική Αρωγή 

Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέση δυνατή  

R/GR_Ath172 

Κοινωνική και 

Εκπαιδευτική 

Δράση 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

 

R/GR_Ath173 

Κοινωνική 

Πρόνοια Ινδών 

και η Αποστολή 

του Δρ Βr. 

Ambedkar στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ινδία Ομοεθνείς Διερμηνείς  

 

 

 

R/GR_Ath174 

Κοινωνικό Στέκι – 

Στέκι 

Μεταναστών 

Χανίων 

 

 

 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath175  Κονγκό Ομοεθνείς Διερμηνείς  
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Κοωγκολέζικη 

Κοινότητα της 

Ελλάδος 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath176 

Λέσχη 

Συγγραφέων 

Μεταναστών εξ 

Αλβανίας “Drita” 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath177 

Λιβυκή Κοινότητα 

Ελλάδας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Λιβύη Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath178 

MATΕΡ-ΦΙΛΙΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Κένυα, Πολωνία, 

Μολδαβία 

Ουδέν σχετικό  

 

 

R/GR_Ath179 

Μέριμνα Ζωής-

Κατά της 

Εξάρτησης 

 

 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath180 

Μεσοποτα-μία 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ιράκ Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath181 

ΜΕΤΑδράση 

 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

R/GR_Ath182 

Κοινωνική 

Αλληλεγγύη 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  
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R/GR_Ath183 

Μηχανικοί της Γης 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath184 

Μηχανικοί του 

κόσμου 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

 

R/GR_Ath185 

Μινάι αλ Κουράν 

Ελλάδος 

 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Πακιστάν 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

 

R/GR_Ath186 

ΜΚΟ Giraffe για 

τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, την 

Ειρήνη και την 

Εκπαίδευση 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί 

Μεσολαβητές 

 

R/GR_Ath187 

Μουσουλμανική 

ένωση Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath188 

Μπανγκλαντές 

Ντοελ 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Μπαγκλαντές Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath189 

NAMEMKO 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 
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R/GR_Ath190 

Νεολαία Ενάντια 

στον Ρατσισμό 

στην Ευρώπη 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό 

R/GR_Ath191 

Νεολαία υπέρ των 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath192 

Νιγηριανή 

Κοινότητα ΑΚΒΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Νιγηρία Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath193 

Νιγηριανή 

Κοινότητα 

Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Νιγηρία Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath194 

Νιγηριανή 

Κοινότητα 

Θεσσαλονίκης και 

Βορείου Ελλάδας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Νιγηρία  

Δεν κατέστη δυνατή 

 

 

R/GR_Ath195 

Νιγηριανοί 

φοιτητές στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Νιγηρία 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath196 

Ο Ονήσιμος- 

Σύλλογος 

Συμπαραστάσεων 

Κρατουμένων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  

  

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 
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επικοινωνία 

 

R/GR_Ath197  

Οι φίλοι των 

αστέγων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath198 

ΟΚΑΒΑΝΓΚΟ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath199 

Ομοσπονδία 

Αλβανικών 

Συλλόγων στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath200 

ΟΕΜΚΟΕ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

-Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

-Ομοεθνείς Διερνηνείς 

 

R/GR_Ath201 

Οργανισμός 

Emma Mone and 

Sons Ελλάδας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Νιγηρία Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

 

R/GR_Ath202 

ΟΝΙΔΕ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Νιγηρία Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath203 

TOWER 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath204 

ΠΛΑΤΩ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή 

(Μαθήματα Ελληνικής 

Γλώσσας) 

(Διαπολιτισμικοί 

Μεσολαβητές) 
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R/GR_Ath205 

Παγκρήτιος 

Σύλλογος 

Βουλγάρων -

VARNA 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath20 

Παγκρήτιος 

Σύλλογος 

Κούρδων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Κουρδιστάν, 

Ιράκ, Συρία 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath 207 

Παιδικά Χωρία 

SOS-Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί 

Μεσολαβητές 

 

R/GR_Ath 208 

Πακιστανικός 

Σύλλογος Ελλάδας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Πακιστάν Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής 

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath 209 

ΠΕΠΕ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Πακιστάν Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής 

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath210 

Παλαιστινιακή 

Παροικία στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Παλαιστίνη Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής 

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath 211 

Παν-Αφρικανικός 

Σύνδεσμος 

Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αφρικανικές 

Χώρες 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής 

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath212 

Πανελλαδική 

Ένωση 

Προλήψεως του 

Εγκλήματος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί 

Μεσολαβητές 
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R/GR_Ath213 

Πανελλήνια 

ένωση Ασσυρίων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ασσύριοι -Ομοεθνείς Διερμηνείς 

-Μαθήματα Ελληνικής 

 Γλώσσας 

 

R/GR_Ath214 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Χώρες της 

πρώην 

Σοβιετικής 

Ένωσης 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

 

R/GR_Ath215 

Ελπίδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

 

 

 

R/GR_Ath216 

Παρατηρητήριο 

για τη 

Δημοκρατία και 

τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα στην 

Εκπαίδευση 

 

 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

 

Ουδέν σχετικό 

 

R/GR_Ath217 

Περιφερειακό 

Ινστιτούτο 

Μετανάστευσης 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath218 

Πολίτες για την 

Αφρική 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αφρικανικές 

χώρες 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath219 

Πολίτες εν Δράση 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Ουδέν σχετικό  



154 
 

R/GR_Ath220 

Πολίτες Πάτρας 

εν Δράσει 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath221 

Πολιτιστική 

ένωση Ελλήνων-

Λιβανέζων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Λίβανος Δεν κατέστη δυνατή  

 

 

R/GR_Ath222 

Πολιτιστικό 

Κέντρο του 

Κουρδιστάν 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Κουρδιστάν, 

Συρία, Ιράκ 

 

 

Ουδέν σχετικό 

 

R/GR_Ath223 

Πολιτιστικό κέντο 

των λαών της 

Ανατολής 

“Γέφυρα” 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Τουρκία, 

Κουρδιστάν, 

Αλβανία 

Μαθήματα Ελληνικής, 

Αγγλικής,Γαλλικής, 

Ισπανικής,Τουρκικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath224 

Πολιτιστικός και 

Καλλιτεχνικός 

Σύλλογος ΝΟΟR 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αφγανιστάν Μαθήματα Ελληνικής 

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath225 

Πολιτιστικός 

Καλλιτεχνικός 

Σύλλογος FIERI 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath226 

Πολιτιστικός 

Καλλιτεχνικός 

Σύλλογος 

Λουσσνία-Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath227 

Πολιτιστικός 

 

eΕπιστολή, 

Αλβανία Ομοεθνείς Διερμηνείς  
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Σύλλογος 

ΚΟΡΥΤΣΑ-Αθήνα-

Ελλάδα 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

R/GR_Ath228 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

BEREZKA 

(MPEΡΙΟΖΚΑ) 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Χώρες της 

πρώην 

Σοβιετικής 

Ένωσης 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

 

R/GR_Ath229 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Αλβανών 

Μεταναστών 

Λασιθίου Κρήτης 

και Υποστήριξης 

των μεταναστών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Αλβανία 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath230 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Αλβανών Νομού 

Καβάλας 

Αλβανία-Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath231 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος Ινδών 

Ρεθύμνου 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ινδία Δεν κατέστη δυνατή 

 

 

 

R/GR_Ath232 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Συγγραφέων και 

Καλλιτεχνών τηε 

Αλβανίας στην 

Ελλάδα ΛΙΤΕΡ ΑΡΤ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Δεν κατέστη δυνατή  
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R/GR_Ath233 

Πολιτιστικός 

Σύνδεσμος: Ο 

Ήλιος της Κούβας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Κούβα, Λατινική 

Αμερική 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

 

 

 

 

R/GR_Ath234 

Πολιτιστικός 

Σύνδεσμος 

Αλβανών 

Διαμενόντων στο 

Νομό Λασιθίου 

 

 

 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

 

 

Αλβανία 

 

 

 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath235 

Πολύδρομο 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath236 

ΠΟΛΥΝΟΗ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath237 

Πολυπολιτισμικό 

Κέντρο Τέχνης και 

Πολιτισμού-

ΚΟΣΜΟ-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Καλλιτεχνικές Δράσεις  

R/GR_Ath238 

Προοδευτική 

Κίνηση Γυναικών 

Σάμου 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  
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R/GR_Ath239 

Ρουμανική 

Κοινότητα- Ο 

Άγιος Στέφανος ο 

Μέγας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ρουμανία, 

Μολδαβία 

-Ομοεθνείς Διερμηνείς  

-Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath240 

Σατγκούρου 

Ράβιντας Σάμπα 

Αθηνών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ινδία Δεν κατέστη δυνατή  

 

 

R/GR_Ath241 

Σουδανική 

Κοινότητα 

Ελλάδας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Σουδάν 

 

 

 

-Ομοεθνείς Διερμηνείς 

-Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

 

 

R/GR_Ath242 

Σουδανική 

Κοινότητα 

Θεσσαλονίκης και 

Βορείου Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Σουδάν 

 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath243 

Σπίτι Ανοιχτής 

Φιλοξενίας (ΣΑΦ) 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνστή  

R/GR_Ath244 

Σπίτι 

Ασυνάρτητων 

Υποθέσεων 

Τέχνης 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Καλλιτεχνικές Δράσεις  

R/GR_Ath245 

Στέκι Πολιτισμού 

Αλβανών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

Αλβανία Δεν κατέστη δυνατή  
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Μεταναστών στην 

Ελλάδα 

επικοινωνία 

R/GR_Ath246 

Σύγχρονα 

Βαλκάνια 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath247 

Σύλλογος Άγιος 

Γεώργιος Λάρισας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ρουμανία, 

Μολδαβία 

Δεν κατέστη δυνατή  

 

 

 

R/GR_Ath248 

Σύλλογος 

Αλβανών 

Μεταναστών 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

 

Αλβανία 

 

 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

 

R/GR_Ath249 

Σύλλογος 

Αλβανών 

Μεταναστών 

Αετός 

Ασπρόπυργου 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath250 

Σύλλογος 

Αλβανών 

Μεταναστών 

“Μητέρα Τερέζα” 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Δεν κατέστη δυνατή  

 

 

R/GR_Ath251 

Σύλλογος 

Αλβανών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Αλβανία 

 

 

Δεν κατέστη δυνατή 
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Μεταναστών 

Noμού Λάρισας 

ΑΡΒΕRIA 

R/GR_Ath252 

Σύλλογος 

Αλβανών 

Μεταναστών 

Νομού 

Μαγνησίας 

“Ιλλυρία” 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Δεν κατέστη δυνατή  

 

 

 

R/GR_Ath253 

Σύλλογος 

Αλβανών 

Μεταναστών 

Noμού Τρικάλων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

 

Αλβανία 

 

 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath254 

Σύλλογος 

Αλβανών 

Μεταναστών 

Xανίων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath255 

Σύλλογος 

Αλβανών Νομού 

Θεσσαλονίκης 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath256 

Σύλλογος 

Aλλοδαπών 

μεταναστών 

Νομού Καρδίτσας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath257 

Σύλλογος 

Aλλοδαπών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  
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μεταναστών 

Νομού Λάρισας 

επικοινωνία 

R/GR_Ath258 

Σύλλογος 

Απόδημων 

Σύριων της 

Ελλάδας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Συρία Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

 

 

 

 

R/GR_Ath259 

Σύλλογος 

Αφγανών στην 

Ελλάδα 

 

 

 

 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

 

 

Aφγανιστάν 

 

 

 

 

 

-Ομοεθνείς Διερμηνείς 

-Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

260.Σύλλογος 

Αφρικανών 

Χριστιανών 

Ποιμένων της 

Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αφρικανικές 

χώρες 

Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath261 

Σύλλογος 

Ελληνορωσσοουκ

ρανικής Φιλίας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ουκρανία, 

Ρωσία, Χώρες 

της πρώην 

Σοβιετικής 

Ένωσης 

Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath262 

Σύλλογος 

Εργαζομένων 

Μπαγκλαντές 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Μπαγκλαντές -Ομοεθνείς Διερμηνείς  

-Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath263 

Σύλλογος 

Εργασίας και 

Παιδείας – Η 

ΑΡΜΟΝΙΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Δεν κατέστη δυνατή  
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R/GR_Ath264 

Σύλλογος Ινδών 

Singh Sabha 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ινδία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath265 

Σύλλογος Ινδών 

στο Ρέθυμνο 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ινδία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath266 

Σύλλογος Κυριών 

και Δεσποινίδων 

Παγώνδας Σάμου-

ΟΜΟΝΟΙΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

 

R/GR_Ath267 

Σύλλογος 

Μερίμνης 

Ανηλίκων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

 

 

 

R/GR_Ath268 

Σύλλογος 

Μεταναστών από 

το κράτος Rivers 

Bayelsa στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Νιγηρία 

 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

 

R/GR_Ath269 

Σύλλογος 

Νοτιοαφρικανών 

στην Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Νότιος Αφρική Ουδέν σχετικό  

R/GR_Ath270 

Σύλλογος 

Περουβιανών 

στην Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Περού Ομοεθνείς Διερμηνείς  



162 
 

R/GR_Ath271 

Σύλλογος 

Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων 

και 

Αλληλοβοήθειας 

Υπηκόων 

Μπαγκλαντές 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Μπαγκλαντές Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath272 

Σύλλογος 

Πρόνοιας 

Υπηκόων Σρι 

Λάνκα  

 

 

R/GR_Ath273 

Σύλλογος 

Ρωσόφωνων και 

Ρωσόφιλων 

Νομού Τρικάλων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Σρι Λάνκα 

 

 

 

 

 

Ρωσία, 

Ουκρανία, 

Πολδαβία, 

Καζακστάν, 

Αρμενία, πρώην 

Σοβιετική Ένωση 

 

Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

 

 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath274 

Σύλλογος 

Συμπολιτών 

Τσινκτιάν Κίνα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Κίνα Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath275 

Σύλλογος της 

Μαροκινής 

Κοινότητας στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Μαρόκο -Ομοεθνείς Διερμηνείς 

-Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

 

R/GR_Ath276 

Σύλλογος του 

Μαγκρέμπ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Tυνησία, 

Αλγερία, Λιβυή, 

Μαρόκο, 

 

Δεν κατέστη δυνατή 
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Αράμπι στην 

Κρήτη 

Μαυριτανία 

R/GR_Ath277 

Σύλλογος 

Τυνησίας στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Tυνησία  

-Ομοεθνείς Διερμηνείς 

-Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 
 

 

R/GR_Ath278 

Σύλλογος των 

Απανταχού 

Ελληνο-

Βενεζολάνων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Βενεζουέλα Ομοεθνείς Διερμηνείς  

 

 

 

R/GR_Ath279 

Σύλλογος Φίλων 

Εθελοντών της 

Εταιρίας 

Προστασίας 

Ανηλίκων 

Θεσσαλονίκης 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath280 

Σύνδεσμος 

Αρμενίων 

Ευαγγελικών 

Ελλάδος 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath281 

Σύνδεσμος 

Ελληνοσερβικής 

Φιλίας Νομού 

Δωδεκανήσου 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Σερβία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath282 

Σύνδεσμος 

Σουδανών 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

Σουδάν, 

Αφγανιστάν, 

Αφρικανικές 

χώρες 

-Ομοεθνείς Διερμηνείς  

-Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 
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Προσφύγων επικοινωνία 

R/GR_Ath283 

Σύνδεσμος της 

Ιορδανικής 

Παροικίας στην 

Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ιορδανία Ομοεθνείς Διερμηνείς  

 

 

R/GR_Ath284 

Σύνδεσμος Φιλίας 

Αλβανών 

Εργαζομένων 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Αλβανία Ουδέν σχετικό  

 

 

 

 

R/GR_Ath285 

ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟς 

Αστική μη 

Κερδοσκοπική 

Εταιρία 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

R/GR_Ath286 

Σωματείο 

Αλβανών 

Μεταναστών 

Ασπροπύργου 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Aλβανία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath287 

Σωματείο 

Αλβανών Νομού 

Ηλείας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Aλβανία Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath288 

Σωματείο 

Αλβανών Νομού 

Μεσσηνίας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Aλβανία Δεν κατέστη δυνατή  



165 
 

R/GR_Ath289 

Σωματείο 

Αλβανών 

Πελοποννήσου 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Aλβανία Δεν κατέστη δυνατή 

 

 

R/GR_Ath290 

Σωματείο 

Πακιστανών 

Δημοσιογράφων 

στην Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Πακιστάν Ομοεθνείς Διερμηνείς  

R/GR_Ath291 

Σωματείο 

Πακιστανών 

Μουσουλμάνων 

Σιιτών 

Εργαζομένων 

στην Ελλάδα 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Πακιστάν Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath292 

Σωρείτες 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Καλλιτεχνικές Δράσεις  

R/GR_Ath293 

Τανζανική 

Κοινότητα 

Ελλάδας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Τανζανία Ομοεθνείς Διερμηνείς 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

 

R/GR_Ath294 

Το σπίτι της 

Ευρώπης στη 

Ρόδο 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

R/GR_Ath295 

Υπερπόντιο 

Σωματείο 

Πακιστανών 

Ελλάδας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Πακιστάν Ομοεθνείς Διερμηνείς  

  

eΕπιστολή, 

 

Ανεξαρτήτως 
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R/GR_Ath296 

Υπουργείο Υγείας 

Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγιεινής 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Εθνικότητας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

R/GR_Ath297 

Φαρμακοποιοί 

του κόσμου 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

 

R/GR_Ath298 

Φιλαλληλία 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Μαθήματα Ελληνικής  

Γλώσσας 

 

R/GR_Ath299 

Φιλία-

Ρουμανοελληνική 

Πολιτιστική 

Εταιρεία 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

 

R/GR_Ath300 

Φίλοι του Θιβέτ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

Θιβέτ 

 

Δεν κατέστη δυνατή 

 

R/GR_Ath301 

ΧΑΡΑ 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

 

R/GR_Ath302 

Χατζηκυριάκειο 

ίδρυμα Παιδικής 

Προστασίας 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

Δεν κατέστη δυνατή  

 

 

R/GR_Ath303 

Ώσμωση-Κέντρο 

Τεχνών και 

 

eΕπιστολή, 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

 

 

Ανεξαρτήτως 

Εθνικότητας 

 

 

 

-Διαπολιτισμικοί  

Μεσολαβητές 

-Σεμινάριο Εκπαίδευσης 
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Διαπολιτισμικής 

Αγωγής 

Εκπαιδευτών με τίτλο 

«Τέχνες & Προσαρμογή 

των μεταναστών σε νέα 

πολιτισμικά περιβάλλοντα», 

διάρκειας 30 ωρών. 

 

  

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ΜΚΟ και το πεδίο δράσης τους είναι 
διαθέσιμες στον παραπάνω οδηγό. 

http://www.geo.hua.gr/~metanastes/MKO_Metanaston.pdf 
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Παράρτημα Γ 

Δημόσια νοσοκομεία  στα  οποία  έχουν  τοποθετηθεί  και  παρέχουν υπηρεσίες οι 

διαπολιτισμικοί μεσολαβητές107. 

1. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

2. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝ. &amp; ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

3. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

4. Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 

5. Γ.Ν. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ» 

6. Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  

7. Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

8. Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΕΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. (ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) 

9. Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» 

10. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 

11. Γ. Ν. ΒΟΥΛΑΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» 

12. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

13. Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

14. Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» 

15. Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

16. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΠΙΣ» 

17. Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

18. Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

19. Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

20. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» 
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Παράτημα Δ – Πίνακες δεδομένων και Συμπεράσματα από το πεδίο έρευνας της 

Κρήτης. 

 
 Φορέας Αποτελέσματα 

 

Κωδικός 

Φορέα 

 

Όνομα Φορέα 

 
Συμβολισμοί 
 
Οδηγός-Guidance  - G 
Εκπαίδευση-Training -  TI 
Σύντομο Άρθρο-Report -  R 
Βιβλίο-Book -  B 
Άρθρο-Article - A 
Πακέτο Πληροφοριών-Information Pack – IP 
Οδηγοί ή Εργαλεία υπογραμμίζονται με κίτρινο. 
 

R/GR.1 Regional Director of 

Crete  

a. PEOPLES Project   – (Άρθρο και αποτελέσματα από FP7 πρόγραμμα, που 
εστιάστηκε σε μετανάστες και πρόσφυγες και που τοπικές Οργανώσεις της 
Κρήτης είχαν ανάμειξη) – PDF (6 files)- R 

 

R/GR.2 Sub Regional Director 

of Rethymnon 

 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR.3 Sub-Regional Director 

of Lasithi 

Ουδέν σχετικό 

R/GR.4 Sub-Regional Director 

of Chania  

Ουδέν σχετικό 

R/GR.5 Sub-Regional Director 

of Chania 

Ουδέν σχετικό 

R/GR.6 Sub- Regional Director 

of Heraklion by theme  

Ουδέν σχετικό 

R/GR.7 Sub- Regional Director 

of Heraklion by theme 

Ουδέν σχετικό 

R/GR.8 Sub- Regional Director 

of Heraklion by theme 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR.9 Sub- Regional Director 

of Heraklion by theme 

Ουδέν σχετικό 
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R/GR. 10 Social Welfare 

Department  - Region 

of Crete 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 11 General Registrars 

office – Municipality 

of Heraklion 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 12 Hellenic Red Cross -

Regional Department

 Of Crete - Social 

Welfare 

Συνδεθήκαμε με άλλες ΜΚΟ της Κρήτης καθώς και με τον Ερυθρό Σταυρό 
 

R/GR. 13 Center of 

Information for 

Immigration (Part of 

the Region of Crete) 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 14 Director of Public 

Health Rethymno 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 15 Department of 

Foreign Services 

Heraklion 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 16 Department of Aliens 

& Migration Region 

of Crete 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 17 Social Welfare Office 

for disabled 

immigrants 

Συνδεθήκαμε με άλλες ΜΚΟ 

R/GR. 18 Foreign office of 

safety, Police 

Division of Heraklion 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 19 Department of  

Registration 

Συνδεθήκαμε με άλλες ΜΚΟ 

R/GR. 

20 

Internal Affairs – 

Greek Government 

Portal for 

Immigrants (ERMIS) 

– Social Welfare 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/commons/?p_topic=immigrants  
and it has useful information for the health care services but not necessarily relevant to 
us  

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/commons/?p_topic=immigrants
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Department 

R/GR. 21 Communication & 

Networking Dept 

Heraklion 

Development Agency 

 

a. DIALOGUE Newsletter (description of the FP7 program) – A 

R/GR. 22 Medical Service 

Center of Heraklion 

for Greek Gypsies 

(ROMA) 

 

Εστάλει ένα φυλλάδιο. 
Ο κοινωνικός λειτουργός μας ενημέρωσε ότι αυτό είναι κέντρο εξυπηρέτησης των 
Ρομά, που δεν γνωρίζουν ανάγνωση ή γραφή. Ειδικοί παρέχουν στους Ρομά 
ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια με γραφειοκρατικές διαδικασίες.  

a. Pamphlet (describing services that are offered)- Hard Copy- IP  
 

R/GR. 23 Social Worker at 

Social Service 

Department Pepagni 

University Hospital 

of Heraklion 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 24 Benzelou Public 

Hospital of Heraklion 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 25  Union School 

Workers of Heraklion 

(ELME)  

 

http://elmeher.gr    
Υπάρχει Ένωση Εθελοντών Δασκάλων που διδάσκουν Ελληνικά στους Μετανάστες. 
 

R/GR. 26 Lawyers Association 
of Heraklion for 
human rights  

 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 27 Workshop For 
Local Community De
velopment (Specific 
Theme 
for Immigrants)  
Department of 
Social Work TEI 
Of Crete 

 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 28 Department of 
Sociology University 
of Crete, Rethymnon 
campus  

Ουδέν σχετικό 
 

http://elmeher.gr/
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R/GR. 29 University of Crete 
Department of 
Primary Education 
Center of 
Intercultural and 
Migration Studies 
(E.DIA.M.ME) 

Παροχή Βιβλιογραφίας σχετική με τους μετανάστες της Ελλάδας. 
c. EUROPEAN SURVEY ON UNDOCUMENTED MIGRANTS’ ACCESS TO HEALTH CARE.  

Mιdecins du Monde European Observatory on Access to Health Care. – PDF – R  
d. GREEK LANGUAGE TRAINING FOR IMMIGRANTS. EUROPEAN SOCIAL FUND IN 

ACTION 2000-2006. PROJECT NAME: GREEK LANGUAGE FOR IMMIGRANTS 
DURATION: JAN 2001 – DEC 2003 – PDF – R  

e. HEALTH CARE INTERPRETERS: A PHYSIOTHERAPHY PERSPECTIVE. Lee TS, Lansbury 
G, Sullivan G. Australian Journal of Physiotherapy 2005 Vol. 51 – PDF – A (not for 
the Freek setting) 

f. ONLINE DICTIONARIES FOR IMMIGRANTS IN GREECE: OVERCOMING THE 
COMMUNICATIONBARRIERS. Vacalopoulou A, Giouli V, Giagkou M, Efthimiou. 
Proceedings of eLex 2011, pp. 274-279.- PDF – A  

g. THE RELATIONSHIP BETWEEN ACCUTURATION FACTORS AND SYMPTOMS OF 
DEPRESSION: A CROSS-SECTIONAL STUDY WITH IMMIGRANTS LIVING IN ATHENS.  
Gonidakis F, Korakakis P, Ploumpidis D, Karapavlou DA, Rogakou E, Madianos MG. 
Transcultural Psychiatry 2011 48:437. PDF – A  

 
 

R/GR. 30 Centre for the Greek 

Language 

Organisation  

 

Ο Οργανισμός αυτός παρείχε πληροφορίες από ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρόμοιο 
με το RESTORE. Έχουν αναπτύξει ένα παιχνίδι συνόρων με το όνομα DIVERSONOPOLY 
http://www.greeklanguage.gr/diversonopoly/node/1.  

a. Presentation of DIVERSONOPOLY, description of EU PROJECT -  IP 
b. DIVERSONOPOLY Summary - R 

 
 

R/GR. 31 ODYSSEAS Program 
2000 -2010 – School 
for migrant children 
– University of Crete 
and University of 
Athens 

Είναι σχολικό πρόγραμμα που έχει οργανωθεί από 2 Πανεπιστήμια και έχει ως στόχο 
να διδάξει τα παιδιά των μεταναστών την Ελληνική Γλώσσα, χρησιμοποιώντας νέες 
προσεγγίσεις και τεχνικές. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:  
http://www.edc.uoc.gr/~odysseas/webs/sxedia_Didaskalias/index.html 

 
 

R/GR. 32 Institute of Labor in 

collaboration with 

the Center for 

Education and Policy 

Development 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για εργάτες- Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί σε 13 περιοχές 
της χώρας. Αυτός ο Οργανισμός συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την 
καταπολέμιση ρατσισμού και για τα δικαιώματα των μεταναστών. Περισσότερες 
πληροφορίες: 
       a. Inter-Tie Project Newsletter 1 – R  http://www.inegsee.gr/inter-tie/inter-
intro.htm 
       b. Inter-Tie Project Newsletter 2 – R  http://www.inegsee.gr/inter-tie/inter-
intro.htm  
       c. PROGRESS Project - http://www.mutuallearning.net/ link  
 

R/GR. 33 Amnesty Internation
al -
 Local Action Group O
f Heraklion 

 

Ουδέν σχετικό 

R/GR. 34 Union Citizens 
Against Racism and 
Xenophobia  

 

Ουδέν σχετικό 

http://www.greeklanguage.gr/diversonopoly/node/1
http://www.edc.uoc.gr/~odysseas/webs/sxedia_Didaskalias/index.html
http://www.inegsee.gr/inter-tie/inter-intro.htm
http://www.inegsee.gr/inter-tie/inter-intro.htm
http://www.inegsee.gr/inter-tie/inter-intro.htm
http://www.inegsee.gr/inter-tie/inter-intro.htm
http://www.mutuallearning.net/
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R/GR. 35 United Movement 
against racism and 
fascist threats   

Ουδέν σχετικό 

R/GR. 36 Legal Advisor for 
Asylum Seekers In 
Crete 
(Program under 
 "Management 
Of Asylum In Greece"
) 

Ουδέν σχετικό 

R/GR. 37 Bulgarian 
Association (Citizens 
of EU)  

 
 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 38 Albanian Association Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 
39 

Gkouarntian Marisa 
(director) 
Association of 
Immigrants without 
Borders 
 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 40 Axmet Amin  
Kurdish Association 
– Pagkritios 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR. 41 Ambntoul Chatzi  
Forum of immigrants 
- Crete 
 

Ουδέν σχετικό 
 

R/GR.     

42 

Steki Chania http://www.stekichania.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemi
d=59 

R/GR. 43 Greek-Albanian 

Association 

b. Passport Journal – PDF – IP (in Greek language, short translation in 
English will be attached shortly)  

         http://diavatirio.net/diavat/e107_files/downloads/Diavatirio1.pdf 

R/GR.44 International Journal 

of Intercultural 

Relations  

a. Drydakis Nikos. Ethnic identity and immigrants’ wages in Greece. International 
Journal of Intercultural Relations (2012): 36: 389-402. – PDF – A  (Paper on 
whether Assimilation is likely to provide positive wage returns to immigrants, 
due to adoption of the Greek language, cultural habits, ethnic-self identification 
etc and if Integration is likely to provide even greater wage returns to 
immigrants, compared to assimilation, as knowledge of two languages, access to 
two distinct cultural networks, etc., further rises wage opportunities in Greece). 

R/GR.45 South European 

Society and Politics 

a. Gidarakou Isabella, Leonidas Kazakopoulos & Alex Koutsouris: Economic 
immigrants in Greek rural areas: socio-economic integration and questions of 
ethnic exclusion, South European Society and Politics (2011): 16:4, 533-553. – 
PDF – A (attitudes and perceptions of immigrants on integration). 

http://www.stekichania.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=59
http://www.stekichania.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=59
http://diavatirio.net/diavat/e107_files/downloads/Diavatirio1.pdf
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R/GR.46 Journal of Balkan and 

Near Eastern Studies  

a. Christos Nikas & Dimitrios Aspasios. The changing characteristics and the 
maturity of Albanian emigration to Greece, Journal of Balkan and Near Eastern 
Studies (2011): 13:3, 287-301. – PDF – A (the history of immigration of Albanians 
and their adjustment into the Greek culture).  

R/GR.47 BMC Public Health a. Deville et al. Health care for immigrants in Europe: Is there still consensus 
among country experts about principles of good practice? A Delphi study, BMC 
Public Health (2011): 11: 699. – PDF – A (developing a national consensus list 
among 16 countries, of the most important factors characterising good practice 
in health care for migrants) 

b. Priebe S et al. Good practice in health care for migrants: views and experiences 
of care professionals in 16 European countries, BMC Public Health (2011): 11: 
187. – PDF – A (In each country,professionals in nine primary care practices, 
three accident and emergency hospital departments, and three community 
mental health services (total sample = 240) were interviewed about their views 
and experiences in providing care for migrant patients, i.e. from first generation 
immigrant populations) 

R/GR.48 Health Policy a. Flavia R et al. Migrant’s access to immunization in Mediterranean Countries. 
Health Policy (2012): 105: 17-24. – PDF – A (The aim of this study is to assess the 
main access barriers to immunization of mobile populations in the region and 
propose an action based framework to decrease health access inequalities) 

R/GR.49 Feminist Economics  a. Antigone Lyberaki. Migrant Women, Care Work, and Women's Employment in 
Greece, Feminist Economics (2011): 17:3, 103-131. – PDF – A. (examines three 

issues: the acceleration of women’s involvement in the paid labor force after 1990; the 
parallel influx of immigrants, a quarter of whom are women involved in service provision 
for households, into Greece; and finally, the ‘‘big picture’’ of the demand for care) 

R/GR.50 International Journal 

for Equity in Health 

a. Lahana E, Pappa E, Niakas D. Do place of residence and ethnicity affect health 
services utilization? Evidence from Greece. International Journal for Equity in 
Health (2011): 10:16. – PDF – A (the main aim of the study was to investigate the 
impact of underlying factors, such as health care needs, socio-demographic 
characteristics and ethnicity, on the utilization of primary and hospital health 
care in an urban and rural population of the Greek region, Thessaly)  

R/GR.51 Journal of Clinical 

Oncology  

a. Butow P.N. et al. Interpretation in consultations with immigrant patients with 
cancer: How accurate is it? Journal of Clinical Oncology (2011): 29: 2801-2807. 
PDF – A (immigrant patients with newly diagnosed with incurable cancer, who 
spoke Arabic, Cantonese, Mandarin, or Greek, were recruited from the practices 
of 10 medical oncologists in nine hospitals. Their first two consultations were 
audio taped, transcribed, translated into English and coded)  

R/GR.52 Quality in Primary 

Care 
a. Use of information and communication technology to provide health 

information: what do older migrants know, and what do they need to know? 

Quality in Primary Care (2010): 18: 27-32. – PDF – A (To analyse the views of 

older migrants living in South Australia with respect to their current information 

sources, their use of ICT and any barriers and enablers to future use of ICT for 

accessing health information)  
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Παράρτημα Ε: Πρόσθετα στοιχεία για τους μετανάστες στην Ελλάδα. 
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Παράρτημα ΣΤ: Οδηγοί 
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	Η απογραφή του 2001 παραμένει η πλέον σημαντική πηγή δεδομένων για το μεταναστευτικό πληθυσμό στην Ελλάδα, παρόλο που τα στοιχεία για τους μετανάστες δίχως έγγραφα ήταν ασαφή1,58.  Προέκυψε ότι το 2001 στην Ελλάδα ζούσαν περίπου 762.000 νόμιμοι αλλοδα...
	Το 2005 από την έκθεση εργασίας ομάδας επιτελών αξιωματικών του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προέκυψε ότι ο συνολικός πληθυσμός των μεταναστών οι οποίοι διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα, ανήλθε συνολικά στους 923.259. Στο τέλος του 2010, όπως προκύ...
	Η ίδια ομάδα στο κεφάλαιο για την «Εκτίμηση Μεγέθους του Προβλήματος», επισημαίνουν ότι ο αριθμός των μεταναστών το 2014 θα είναι 2.142.348, εκ των οποίων οι 1.219.089 μη νόμιμοι. Συγκριτικά με το 2010, μέσα σε 4 χρόνια, φαίνεται μια αύξηση του αριθμο...
	Εκτιμάται ότι οι κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές σε χώρες όπως το Ιράκ, Ιράν, Αφγανιστάν, Παλαιστίνη, Σομαλία, Ερυθραία, Νιγηρία κ.τ.λ., καθώς και η παγκόσμια οικονομική κρίση θα εντείνουν το φαινόμενο της μεταναστευτικής ροής προς την Ευρώπη. Η π...
	Παρά τις εκτιμήσεις της Ελληνικής αστυνομίας το υπουργείο εσωτερικών ανακοίνωσε για το 2013 ότι μόλις 500.000 μετανάστες διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Στον Πίνακα 1 φαίνεται η χώρα προέλευσης των μεταναστών που αναζήτησαν εργασία στην Ελλάδα. Η πλειοψ...
	Άλλοι λόγοι που μετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα, βάση δεδομένων του υπουργείου εσωτερικών φαίνονται στον Πίνακα 2.  Σχεδόν 120.000 ήταν οι περιπτώσεις νομιμοποίησης που εκκρεμούσαν το 201359.
	5.4.1  Σύνολο προσεγγίσεων και τεχνικών για διαπολιτισμική μεσολάβηση.
	5.5 Πολιτιστική δεκτικότητα των οργανισμών και των συστημάτων υγείας.
	Υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των προσεγγίσεων που προτείνονται για συστήματα υγείας και αυτών που προτείνονται για την εκπαίδευση του προσωπικού. Ο στόχος είναι οι πάροχοι υγείας, οι φορείς, οργανισμοί και συστήματα να λειτουργούν με διαπολιτισμικά δεκτικ...
	Δημιουργία
	Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «Νόστος» ιδρύθηκε το 1995 από την Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδας και τοπικούς ποντιακούς συλλόγους. Η απόφαση για τη δημιουργία του προέκυψε από την ανάγκη να αντι...
	Δράση
	Μορφή
	Στελέχωση
	Στήριξη κακοποιημένου παιδιού

	Τα άλλα εργαλεία είναι όπως αναφέρθηκε χρήσιμα στην ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια της  διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της κοινωνικής προσαρμογής και αλληλεπίδρασης των μεταναστών με τον κοινωνικό ιστό της χώρας υποδοχής, δεν βοηθούν όμως άμεσα στη...


