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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Υ.Τ.Χ. 

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

«Από την πλευρά των επαγγελματιών, αντιλαμβάνομαι τον όρο ένταξη ως 
ένα είδος βοήθειας και παροχής υποστήριξης σε υπηκόους τρίτων χωρών 
[Υ.Τ.Χ.] στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, και στην παρούσα 
περίπτωση στην Ελλάδα [...], με σκοπό οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να 
εξοικειωθούν με τον  υπάρχοντα πολιτισμό, τις συνήθειες και τον τρόπο 
πρόσβαση στις υπηρεσίες. Από την πλευρά των Υ.Τ.Χ. τουλάχιστον τώρα που 
ξεδιπλώνεται η προσφυγική κρίση, δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τον όρο 
και την σημασία της ένταξης με τον ίδιο τρόπο που εμείς την 
αντιλαμβανόμαστε. Νομίζω ότι  αντιλαμβάνονται τον όρο κυρίως ως άμεση 
παροχή βοήθειας και όχι τόσο ως διαδικασία σταδιακής υποστήριξης που θα 
τους βοηθήσει μακροπρόθεσμα να βρουν τους πόρους που χρειάζονται 
»(εκπρόσωπος ΜΚΟ). 

 

«[Η ένταξη] σημαίνει ότι κάποιος αισθάνεται όμορφα, και άλλοι τον 
αντιμετωπίζουν εξίσου καλά όπου και αν πηγαίνει, σαν να είναι η χώρα 
καταγωγής του« (Υ.Τ.Χ.). 

 

"Ήμασταν στην Αθήνα και στη συνέχεια μετακομίσαμε στη Θεσσαλονίκη. 
Υπήρχε μια κοπέλα στην …. ΜΚΟ (...) μας βοήθησε πολύ, μας συνόδευσε στο 
νοσοκομείο και όλα κύλισαν ομαλά όσον αφορά τη διαδικασία αυτή" 
(Υ.Τ.Χ.). 

 

Η ανάγκη ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών1 στην Ελληνική κοινωνία και, 

συνεπώς, η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στους τομείς της επίσημης 

εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της εργασίας, 

και της διαπολιτισμικής συνύπαρξης, γίνεται πιο επείγουσα από ποτέ. 

Οι Υ.Τ.Χ. έχουν μια σειρά από δικαιώματα και ανάγκες στον τομέα της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, στην επίσημη εκπαίδευση, την εργασία και την 

                                                      
1 Εφεξής Υ.Τ.Χ.  
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διαπολιτισμική συνύπαρξη.   Η παρούσα έρευνα, ηχεί, αφουγκράζεται, και αποτυπώνει τις 

σκέψεις και ανάγκες των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, όπως αυτές εκφράστηκαν στις 

διαβουλεύσεις για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα που έλαβαν μέρος στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης στις 17-18 Δεκεμβρίου 2018, και 6 & 8 Φεβρουαρίου 2019 αντίστοιχα. 

Μερικές από αυτές τις ανάγκες είναι η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η 

ενίσχυση της διερμηνείας και της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης, η ανάγκη εκμάθησης της 

Ελληνικής γλώσσας, η πρόσβαση σε δωρεάν φάρμακα, η καταπολέμηση στερεοτύπων και 

διακρίσεων στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, τα κοινωνικά επιδόματα, η 

στέγαση και η δωρεάν ψυχοκοινωνική υποστήριξη κ.λ.π. Για το λόγο αυτό, το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα LION, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διάρκειας 24 μηνών, επιδιώκει να αναδείξει 

παρούσες ανάγκες και ελλείψεις δημιουργώντας μια πλατφόρμα διαβουλεύσεων τόσο για 

τους τοπικούς φορείς όσο και για τους υπηκόους τρίτων χωρών, μέσω μιας σταδιακής 

διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει: 

1. Συνεδριάσεις διαβουλεύσεων, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία και 

στις δύο ομάδες-στόχους να εκφράσουν τις ανάγκες τους και να μοιραστούν τις 

εμπειρίες τους. 

2. Δημιουργία  και διανομή ενημερωτικού υλικού σύμφωνα με τις συνεδριάσεις των 

διαβουλεύσεων. 

3. Οργάνωση ημερών πληροφόρησης. 

Οι πρώτες ημέρες ενημέρωσης για την κοινωνική φροντίδα και την πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας θα πραγματοποιηθούν στις 19 Απριλίου 2019, και ώρα 11:00-13:00 στον 

πολυχώρο "ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ" (5ος όροφος), οδός Πτολεμαίων 29A στη Θεσσαλονίκη,T.K. 5463O. 

Η ημέρα ενημέρωσης θα παρουσιάσει τους γενικούς στόχους του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος ‘LION’ που σχετίζονται με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στις τοπικές 

κοινωνίες, θα συνοψίσει θέματα που συζητήθηκαν στις διαβουλεύσεις για την πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας και την κοινωνική φροντίδα, και θα διανείμει στους Υπηκόους Τρίτων 

Χωρών δύο ενημερωτικούς  οδηγούς σε 4 γλώσσες: ένα οδηγό για υπηρεσίες Υγείας και έναν 

οδηγό πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες στην Θεσσαλονίκη.  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα.  Φρόσω Σημαδοπούλου 

(Θεσσαλονίκη), τηλ:. 2310550223, email: f.simadopoulou@praksis.gr  

mailto:f.simadopoulou@praksis.gr
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