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ΜΕΤΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκδήλωση Έναρξης Προγράμματος REACT 
 
 

«REACT: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ‐ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ‐ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ‐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» 

 

Οι ΜΚΟ PRAKSIS και CIVIS PLUS την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποίησαν την εκδήλωση έναρξης  του προγράμματος 

«REACT : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ‐ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ‐ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ‐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Στόχος του 

προγράμματος είναι η καταγραφή κάθε είδους διάκρισης και βίαιης συμπεριφοράς, η υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν 

υποστεί  άνιση  μεταχείριση,  η  παρέμβαση  όπου  αυτή  εμφανίζεται  αλλά  και  η  συστηματική,  επιστημονική  μελέτη  του 

φαινομένου των διακρίσεων στη χώρα μας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Ιούνιο του 2015 και χρηματοδοτείται από τη 

Νορβηγία,  το Λιχτενστάιν και  την  Ισλανδία στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού Είμαστε Όλοι Πολίτες,  τον οποίο 

διαχειρίζεται  το  Ίδρυμα  Μποδοσάκη.  Στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  λειτουργούν  τρία  γραφεία  Ενημέρωσης  και 

Υποστήριξης για ζητήματα διακρίσεων (Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη) καθώς και δύο τηλεφωνικές γραμμές που υποδέχονται 

κλήσεις από όλη τη χώρα.  

Η υλοποίηση του προγράμματος REACT σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί στηρίζεται σε 4 άξονες: την Καταγραφή, 

την  Παρέμβαση, την Υποστήριξη και την Έρευνα. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 632 συνεδρίες νομικής υποστήριξης 

και  704  συνεδρίες  ψυχοκοινωνικής  στήριξης  σε  241  ωφελούμενους.  Ακόμα  έχουν  ολοκληρωθεί  τρεις  δράσεις  νομικής 

αρωγής (επιθεώρηση εργασίας και ληξιαρχείο) και έχουν γίνει 71 τηλεφωνικές ενημερώσεις για ζητήματα διακρίσεων.  

Κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών κ. Τζανέτος Αντύπας Πρόεδρος της ΜΚΟ PRAKSIS, η κ. Φαίη Κουτζούκου εκπρόσωπος του 

Ιδρύματος Μποδοσάκη  και  ο  κ.  Δημήτρης  Αντωνιάδης  Γενικός  Διευθυντής  της CIVIS PLUS  τόνισαν  τη  σημαντικότητα  του 

έργου για την αντιμετώπιση του φαινομένου των διακρίσεων στην Ελλάδα ενώ ο κ. Jørn Gjelstad Πρέσβης της Νορβηγίας, 

ανέφερε ότι  οι  διακρίσεις αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο  και  ότι  όλα  τα  κράτη  της  Ευρώπης  είναι  δεσμευμένα στο  να 

διασφαλίζουν τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου, βάσει της ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου.  

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, οι εισηγητές εστίασαν σε προσωπικά τους βιώματα από την πλευρά του θύματος διακριτικής 

συμπεριφοράς ή από την πλευρά του επαγγελματία. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο ένα 

διεμφυλικό άτομο παρέμεινε στο διάδρομο νοσοκομείου σε ράντζο, γιατί δεν ήξεραν αν θα έπρεπε να το περιθάλψουν σε 

θάλαμο γυναικών ή αντρών καθώς και το ότι το πόσο «μαύρος» είσαι δυστυχώς αποτελεί κριτήριο απόρριψης σε εργασία.  

Επιπλέον οι εισηγητές εστίασαν στην αντιμετώπιση ζητημάτων γλώσσας και διαπολιτισμικής μεσολάβησης στα νοσοκομεία 

και τα κέντρα υγείας καθώς και στο ότι η πολλαπλή ευαλωτότητα σε διακρίσεις είναι πλέον σημείο των καιρών. 

Στο  κλείσιμο  της  εκδήλωσης  η  ομάδα  υλοποίησης  του  έργου  παρουσίασε  τα  αποτελέσματα  από  την  πρώτη  περίοδο 

υλοποίησης του. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν τα παρακάτω περιστατικά διακριτικής συμπεριφοράς: 

«H L.A.  νέα γυναίκα, μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού,  διαμένει στη χώρα ως αναγνωρισμένη πρόσφυγας.  Κατά  την απόδοση ΑΦΜ στο 

πρόσωπό  της  στο  παρελθόν,  καταχωρήθηκε  ως  έγγαμη  στο  μητρώο  φορολογούμενων  προσώπων  της  αρμόδιας  Δ.Ο.Υ.  Αθηνών,  δίχως 

ωστόσο να προκύπτει από επίσημο έγγραφο η οικογενειακή της κατάσταση. Πλέον, ως κάτοικος Θεσσαλονίκης, η συγκεκριμένη γυναίκα 

αδυνατεί να αλλάξει την οικογενειακή της κατάσταση παρά τις επανειλημμένες της προσπάθειες, αντιμετωπίζοντας διακριτική μεταχείριση 

από την πλευρά της Διοίκησης εξαιτίας της εθνικής της καταγωγής. Ως εκ τούτου, αδυνατεί να υποβάλει φορολογική δήλωση ως άγαμη 

μητέρα, ενώ δεν μπορεί να λάβει και το επίδομα προστατευόμενου τέκνου. Με συντονισμένες ενέργειες της ομάδας REACT Θες/νικης έγινε 

επικοινωνία με  το αρμόδιο προξενείο  της  χώρας  καταγωγής  της,  εκδόθηκε  επίσημη βεβαίωση αναφορικά με  τη μη ύπαρξη  κωλύματος 

γάμου, ενώ παράλληλα έγινε επικοινωνία με το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών όπου δεν φαίνεται να έχει καταχωρηθεί κάποιος γάμος στην 

Ελλάδα.  Η  άσκηση  πιέσεων  και  η  κατ΄ιδίαν  μετάβασή  μας  στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  για  την  επισήμανση  του  προβλήματος  αναμένεται  να 

επιλύσουν σύντομα το συγκεκριμένο πρόβλημα, αφού έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης 

για το σκοπό αυτό.» 
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«Η Μ.Σ.  εκπαιδευτικός,  άτομο  με αναπηρίες  (ΑμεΑ),  κατήγγειλε  στo  γραφείο Πάτρας  του REACT  τον αποκλεισμό  της από  τους  πίνακες 

κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε δομές των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης των Μαθητών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και Παράλληλης Στήριξης, λόγω της αναπηρίας της. Με νέα Υπουργική Απόφαση αποκλείονται άτομα με 

παραπληγία  από  τις  ανωτέρω  δομές.  Μετά  από  συναντήσεις  μας  μαζί  της,  προχωρήσαμε  στην  σύνταξη  αίτησης  προς  το  Υπουργείο 

Παιδείας, προκειμένου να έχουμε μία έγγραφη και άμεση απάντηση για την εν λόγω περίπτωση. Επιπλέον, κρίθηκε σημαντική η συνδρομή 

του Συνήγορου του Πολίτη και για το λόγω αυτό πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επιστολή προς τον φορέα αυτόν. Αναμένουμε την εξέλιξη 

της υπόθεσης.» 

«O M.Κ, αιτών άσυλο και η Λ.Β, αναγνωρισμένη πρόσφυγας, κατάγονται από χώρα της Αφρικής. Εργάζονταν για χρόνια σε εστιατόριο στην 

Αθήνα.    Ενώ όλοι/ες οι  έλληνες/ίδες συνάδελφοι/ισσες  τους πληρώθηκαν για  την εργασία  τους κανονικά. Η  εργοδοσία επέλεξε  να μην 

πληρώσει δεδουλευμένα δύο μηνών στους δύο αλλοδαπούς εργαζόμενους.  Το περιστατικό διάκρισης καταγγέλθηκε στην ομάδα REACT 

Αθήνας, όπου έπειτα από συναντήσεις με τα στελέχη του προγράμματος, αποφασίστηκε η προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας με σκοπό 

την  διεκδίκηση  των  δεδουλευμένων.  Πραγματοποιήθηκε  συνοδεία  από  νομικούς  του  προγράμματος  στην  Επιθεώρηση  Εργασίας  και 

αναμένουμε τη συνάντηση της εργοδοσίας με τους εργαζόμενους.» 

«H  Σ.Μ.,  τρανς  γυναίκα,  μετέβη  σε  νοσοκομείο  της  Αττικής  για  μια  τυπική  οφθαλμολογική  εξέταση  με  προγραμματισμένο  ραντεβού 

συνοδευόμενη από κοινωνική λειτουργό της PRAKSIS. Εκεί, διεγνώσθη με ώριμο καταρράκτη και συνεστήθη να προχωρήσει σε χειρουργική 

επέμβαση. Η διευθύντρια του Τμήματος της επισήμανε ότι δε μπορεί να πραγματοποιηθεί το χειρουργείο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο αν 

και υπήρχε διαθεσιμότητα. Ο λόγος που προέβαλε είναι ότι θα έπρεπε να απευθυνθεί σε άλλο νοσοκομείο, στο οποίο είχε χειρουργήσει 

στο παρελθόν το άλλο της μάτι, γιατί είναι επικίνδυνο για την πορεία του χειρουργείου να μην έχουν τις παρελθούσες μετρήσεις της. Όπως 

διαπιστώθηκε  στη  συνέχεια,  δεν  απαιτούνταν  οι  προηγούμενες  εξετάσεις  της  αλλά  ακόμα  και  αν  χρειαζόταν  θα  μπορούσαν  να  είχαν 

ζητηθεί υπηρεσιακά μεταξύ  των 2  νοσοκομείων. Η αρνητική διάθεσή  της είχε  γίνει ήδη φανερή κατά  την εξέταση,  όταν απευθυνόμενη 

στην κοινωνική λειτουργό ‐παρουσία της Σ.Μ‐ ρώτησε εάν η Σ.Μ έχει AIDS. Η κοινωνική λειτουργός της εξήγησε ότι δεν έχει τον ιατρικό 

φάκελο της ασθενούς και ότι εάν μία τέτοια ερώτηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να την απευθύνει στην ασθενή της και μόνο. Η εν 

λόγω  γιατρός  τότε  ρώτησε  την  Σ.Μ εάν  είναι φορέας  του  ιού.Κανένας/καμία από  τους/τις  υπόλοιπους/‐ες  ασθενείς  δεν  ρωτήθηκε  εάν 

πάσχουν  από  οποιοδήποτε  σεξουαλικώς  μεταδιδόμενο  νόσημα!  Η  Σ.Μ  κατήγγειλε  το  περιστατικό  χωρίς  να  επιθυμεί  να  προβεί  σε 

περαιτέρω κινήσεις.» 

 

 

 

 

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα REACT ακολουθείστε τη σελίδα μας στο Facebook 

https://www.facebook.com/react.gr?fref=ts  

και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας  http://reactgr.blogspot.gr/ 
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‐ΜΚΟ PRAKSIS (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) 
Η PRAKSIS έχει ως κύριο στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής και ιατρικής 
δράσης. Με βάση τα δύο Πολυϊατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,  τα Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων  (Αθήνα, Πειραιά και 
Θεσσαλονίκη), το Κέντρο Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πάτρα, τα Κέντρα Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων ΣΤΕΓΗ PLUS 
(+) δραστηριοποιείται σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Μυτιλήνη και Πάτρα προσφέροντας εδώ και 18  χρόνια άμεση και δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη,  ψυχολογική  και  νομική  υποστήριξη  σε  γηγενείς  άστεγους,  άπορους,  ανασφάλιστους,  νεο‐
αφιχθέντες  αιτούντες  άσυλο,  πρόσφυγες  και  μετανάστες,  παλιννοστούντες,  ασυνόδευτους  ανήλικους,  παιδιά  των  φαναριών, 
αποφυλακισμένους  καθώς  και  σε  άλλες  κοινωνικά  και  οικονομικά  αποκλεισμένες  ομάδες.  Με  Κινητές  Μονάδες  Εξέτασης  και 
Ενημέρωσης,  παρέχει  δωρεάν  εξετάσεις  για  τον  ιό  του  HIV  και  την  Ηπατίτιδα  B,C.  Λειτουργεί  επίσης,  τηλεφωνική  γραμμή 
ενημέρωσης 800 11 11 600 (χωρίς χρέωση από σταθερό) ενημερώνοντας για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Ηπατίτιδα 
Β,C και τον HIV. 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα 
Τηλ: 210 520 52 00, Fax: 210 520 52 01 
Email: info@praksis.gr 
Url: www.praksis.gr 
Facebook: ngo praksis 
Youtube:praksis ngo 
 
 
‐CIVIS PLUS 
Η  CIVIS  PLUS  ιδρύθηκε  το  2011  στην  Αθήνα  με  στόχο  την  καταπολέμηση  του  κοινωνικού  αποκλεισμού,  της  φτώχιας  και  της 
κοινωνικής  ανισότητας.  Υλοποιεί  προγράμματα  ανθρωπιστικής  και  κοινωφελούς  δράσης  με  αντικείμενο  την  υπεράσπιση  των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξάρτητα από χρώμα, εθνικότητα, φύλο, θρησκεία ή πολιτιστικό υπόβαθρο και στο πλαίσιο που αυτά 
περιγράφονται  από  την Οικουμενική  Διακήρυξη  των Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  του Οργανισμού Ηνωμένων  Εθνών.  Υιοθετεί  στη 
λειτουργία  της  τη  Χάρτα  Αυτοδέσμευσης,  Κοινωνικής  Ευθύνης  και  Λογοδοσίας  που  επιβάλλει  τη  διαφάνεια  και  τον  έλεγχο  στη 
λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ανά τον κόσμο. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Κωλέττη 40 – 42, 10682, Αθήνα 
E: info@civisplus.gr 
T: +30 2110 121441 
F: +30 2110 121443 
www.civisplus.gr 

Για την καταγγελία περιστατικών διακρίσεων λειτουργούν δύο τηλεφωνικές γραμμές:  

‐Από Κινητό Τηλέφωνο:     211 012 14 42    

‐Από Σταθερό Τηλέφωνο: 800 100 17 78 (ΔΩΡΕΑΝ) 

Παράλληλα, λειτουργούν Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης για ζητήματα διακρίσεων:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00‐17:00 

                                   Παιωνίου 5 και Αχαρνών, 10440 Αθήνα (Πλ. Βικτωρίας), 2108213704 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00‐17:00 

                                                Αρκαδιουπόλεως 1 και Αγ. Δημητρίου 54632, 2310556145 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή 13:00‐21:00 

                                  Τσαμαδού 38, Πάτρα,26222, 2610321933  
Αποστολή e‐mail: reactgr@gmail.com 


