
Ιατρική Παρέμβαση
Medin

Ταυτότητα & Δράσεις



Ταυτότητα
• Ίδρυση: 8 Μαρτίου 2004 

από ομάδα Εθελοντών 
Ιατρών & Νοσηλευτών
• Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία (ΑΜΚΕ), Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου

Διοικητικό Συμβούλιο

• Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Καλαβρουζιώτης

• Γενικός Γραμματέας    
Ιάσονας Ποδηματάς

Πρόεδρος
Ελπίδα Ευθυμιάτου



Υποχρέωσή μας να υποστηρίζουμε όλους 
αυτούς που ψάχνουν το δρόμο για το 

αυτονόητο: 
Το δικαίωμα 

στη Ζωή 
και την Αξιοπρέπεια

Όραμα



Βασικός καταστατικός σκοπός

Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας

προς τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων ή υπό μετάβαση

χωρών, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου να

αντιμετωπιστούν σημαντικά προβλήματα επιβίωσης και να

υποστηριχθεί η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ανεξαρτήτως

φυλής, θρησκεύματος ή πολιτικών πεποιθήσεων.



Στόχοι

• Εντοπισμός κοινωνικών & λειτουργικών προβλημάτων που 
επηρεάζουν δυσμενώς τη σωματική & ψυχική υγεία 
πληθυσμών ή κοινωνικών ομάδων.
• Κάλυψη υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών που 

δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες δομές.
• Παρέμβαση με κατεύθυνση τη λύση αυτών των 

προβλημάτων, είτε σε πρακτικό, είτε σε θεσμικό επίπεδο.



Ανθρώπινοι πόροι

Οι εταίροι 

Το προσωπικό 

Τα μέλη

Οι εθελοντές



Χρηματοδοτήσεις Προγραμμάτων
• 2004-2008: Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Εξωτερικών, 

Πανεπιστήμιο Πάτρας
• 2008-2014: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων & Υπουργείο Υγείας & 

Εργασίας 
• 2013-2017: Ε.Ο.Χ. μέσω Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
• 2016-2018: Ιδιωτική Χρηματοδότηση Ξενώνων
• 2018-Σήμερα: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου & Μετανάστευσης (ΑΜΙF)

• Άλλοι πόροι: Δωρεές-Χορηγίες

Όλα τα προγράμματα έχουν ελεγχθεί από:
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Ορκωτούς Λογιστές 
- Λογιστήριο Κράτους



Βασικοί Υποστηρικτές

•Κύριος και Κυρία Καμαράτου
•Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
• Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

• Ίδρυμα Μποδοσάκη
•Αγγλικανική Εκκλησία



Το έργο μας

Πρόγραμμα επείγουσας υποστήριξης, ελέγχου και θεραπευτικής 
αντιμετώπισης της φυματίωσης στην ορεινή περιοχή του 
Καυκάσου
Στόχος:
• Έλεγχος της επιδημίας της φυματίωσης στην περιοχή

• Αναβάθμιση των ειδικών υγειονομικών δομών της περιοχής

*Με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και τη χρηματοδότηση του 
Υπουργείου Εξωτερικών και του Πανεπιστημίου Πατρών

Αζερμπαϊτζάν* (2005, 2006, 2009)



Το έργο μας

• Πρόγραμμα ενδοσκοπήσεων / Νοσοκομείο Αγίων Σαράντα
• Πραγματοποίηση ενδοσκοπήσεων, λόγω έλλειψης εκπαίδευσης 

του προσωπικού
• Λήξη προγράμματος μετά την πλήρη κατάρτιση του προσωπικού

* Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας της Αλβανίας και σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο του Ρίου.

Άγιοι Σαράντα, Αλβανία*, 2005 



Το έργο μας

• Ανάπτυξη συστήματος ασύρματης μεταφοράς ιατρικών 
δεδομένων για τον καλύτερο συντονισμό και έλεγχο των 
επειγόντων περιστατικών στην περιοχή της νότιας Σερβίας
• Εκπαίδευση του προσωπικού στο χειρισμό του καινούριου 

εξοπλισμού
• Εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού σε θέματα επείγουσας 

ιατρικής και διαχείρισης κρίσεων και μαζικών καταστροφών

*Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών (τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών ) 
και το ΕΚΑΒ

Σερβία*, 2009-2012



Το έργο μας

• Καταγραφή πληθυσμού & αναγκών
• Καταμέτρηση παιδιών & εμβολιασμός 
• Ενισχυτική διδασκαλία & αγωγή υγείας

Επωφελήθηκαν 3.000 παιδιά ηλικίας 8-17 ετών   

* Σε συνεργασία με τοπικές δομές & το Υπουργείο Υγείας

Κοινωνική Υποστήριξη Ρομά*, 
Ηράκλειο Κρήτης & Πάτρα 
(2004-2008)



Το έργο 
μας

• Παροχή ιατροφαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
• Βελτίωση υγειονομικής κατάστασης κρατουμένων και συνθηκών 

διαβίωσης
• Προσπάθεια διασφάλισης δικαιωμάτων των κρατουμένων
• Παρουσία σε κρατητήρια Αμυγδαλέζας, Ρέντη, αεροδρομίου Ελ. 

Βενιζέλου, Ασπροπύργου, Ελληνικού 

Επωφελήθηκαν 70.000 άτομα

Πραγματοποιήθηκαν 150.000 ιατρικές επισκέψεις

*Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων
& Υπουργείων Υγείας και Εργασίας

Κρατητήρια αλλοδαπών*, Αθήνα, 2004-2014 



Το έργο μας

• Παροχή ιατροφαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
• Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης
• Εκμάθηση ελληνικών

Επωφελήθηκαν 3.000 παιδιά ηλικίας 8-17 ετών

* Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων & 
Υπουργείων Υγείας και Εργασίας

Ανήλικοι Ασυνόδευτοι Κρατούμενοι*, 
Αμυγδαλέζα, 2008-2014 



Το έργο μας

• Παροχή ιατρικών υπηρεσιών
• Παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών

Επωφελήθηκαν πάνω από 3.500 άτομα

*Χρηματοδότηση από Ε.Ο.Χ. 
μέσω Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Κέντρο Πρώτης Υποδοχής*,
Φυλάκιο Ορεστιάδας, 2013-2015 



Το έργο μας

Παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών
Δράσεις:

• Ιατρικός έλεγχος
• Παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης και φροντίδας
• Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
• Διάθεση φαρμακευτικών σκευασμάτων, 

κλινοσκεπασμάτων, ειδών ατομικής υγιεινής, ιματισμού 
& υπόδησης

Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200.000 ιατρικές επισκέψεις &
Εξυπηρετήθηκαν πάνω από 3.000 κοινωνικά ευάλωτες περιπτώσεις       

* Χρηματοδότηση από Ε.Ο.Χ. μέσω Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Κέντρο Ταυτοποίησης Μεταναστών & Προσφύγων,   
Βαθύ Σάμου, 2013-2017



Το έργο μας

Κοινωνική Υποστήριξη για παιδιά Ελλήνων, προσφύγων & 
μεταναστών, των οποίων οι οικογένειες αντιμετώπιζαν σοβαρά 
βιοποριστικά προβλήματα
Δράσεις:

• Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

• Συμβουλευτική Οικογένειας

• Ενισχυτική Διδασκαλία

• Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης    

Επωφελήθηκαν πάνω από 350 οικογένειες   

*Παραχώρηση κτιρίου από κ. Νικόλαο Καμαράτο

Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας, Ν.Καμαράτος*, 2008-2016



Το έργο μας

• 2016: «Ίριδα» 16 αγόρια 12-18 ετών (Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ένωση Μαζί για το 
Παιδί) 

• 2017-2018 (Ιδιωτική Χρηματοδότηση): 
• «Ίριδα» 16 κορίτσια 12-18 ετών
• «Σωκράτης» 32 αγόρια 12-18 ετών
• «Εστία» 32 αγόρια 12-18 ετών
• «Μικρός Πρίγκηπας» 14 αγόρια και κορίτσια 8-12 ετών, 

• 2018: «Οίκος», 15 κορίτσια 12-18 ετών (σε συνεργασία με «Ζεύξις»)

Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
Προσφύγων & Μεταναστών



Το έργο μας σήμερα

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου & Μετανάστευσης (AMIF)
• Παροχή σφαιρικής προστασίας & υποστήριξης
• 76 αγόρια, ηλικίας 12-18 ετών

Ίριδα Νέα Εστία Ανατολή

Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 
προσφύγων & μεταναστών (2018-Σήμερα)



Το έργο μας σήμερα 
Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων & μεταναστών

• Κοινωνική Υποστήριξη
• Ψυχολογική Υποστήριξη
• Νομική Συνδρομή
• Εκπαίδευση 

Υπηρεσίες:

• Στέγαση
• Σίτιση
• Ιατροφαρμακευτική 

κάλυψη



Το προσωπικό σήμερα

Κοινωνικοί λειτουργοί
Ψυχολόγοι
Εκπαιδευτικοί
Παιδοψυχίατρος
Δικηγόροι

Μάγειρες

Υπάλληλοι καθαριότητας
Διερμηνείς

Διοικητικοί υπάλληλοι

Φροντιστές



Από την 
καθημερινότητα 
στους ξενώνες…


