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Αθήνα,  17 Μαΐου 2013 

 
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 
 
  Παράλληλα με την τοπική ένταξη και τον εθελοντικό επαναπατρισμό, η μετεγκατάσταση 
των προσφύγων θεωρείται ως μία τρίτη βιώσιμη λύση υπέρ των προσφύγων που με τον 
τρόπο αυτό μπορούν να βρουν προστασία σε τρίτο κράτος, άλλο από εκείνο όπου ζήτησαν 
άσυλο για πρώτη φορά.  
  Η πραγματικότητα όμως καταδεικνύει ότι πολλές πρωτοβουλίες μετεγκατάστασης είτε 
είναι σε πειραματικό στάδιο ή δεν έχουν ακόμη ενταχθεί σ’ ένα κοινό σύστημα 
συνεργασίας.  
 
  Το Πρόγραμμα Transnational Observatory for the Resettlement of Refugees in Europe – 
T.O.R.R.E. (Διακρατικό Παρατηρητήριο για την Μετεγκατάσταση Προσφύγων στην Ευρώπη) 
Στοχεύει: 

 στην πιο αποτελεσματική συνεργασία και δικτύωση αναφορικά με την 
μετεγκατάσταση των προσφύγων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

 την ενίσχυση της κουλτούρας αλληλεγγύης και της εφαρμογής ανθρωπιστικών 
πολιτικών,  

 την εφαρμογή καλών πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο και με απώτερο στόχο,  

 την εγκαθίδρυση ενός διακρατικού Παρατηρητηρίου που θα συνδέει τις δράσεις 
αυτές . 

 
  Συντονιστής του Προγράμματος είναι η μη κυβερνητική οργάνωση Nova Onlus Consorzio 
Di Cooperative Sociali (Εθνική Κοινοπραξία Κοινωνικών Συνεταιρισμών. Στοχεύει στην 
καινοτομία, την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική επικοινωνία, την βιώσιμη τοπική 
ανάπτυξη) από την Ιταλία. Εταίροι του προγράμματος είναι οι κάτωθι φορείς και 
οργανώσεις: 

 Ελλάδα (Μ.Κ.Ο PRAKSIS),  
 Πορτογαλία (EAPN Rede Europeia Anti Pobreza / Πορτογαλικό Δίκτυο για την 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και το οποίο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για 
την Καταπολέμηση της Φτώχειας και Conselho Português Os Refugiados, 
Πορτογαλικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες—ΜΚΟ ),   

 Γερμανία (Social Referat-City of Munich, Φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης και 
Caritas Osnaburk, ΜΚΟ που εστιάζει τη δράση της σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
και πρόσφυγες),  

 Ισπανία (Communidad de Madrid, Φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης και Foundacion 
Atenea Groupo CID, ερευνητικό κέντρο με κύρια δράση την έρευνα, μελέτη και 
πρόληψη των ανασταλτικών παραγόντων και συνθηκών για κοινωνική πρόνοια), 
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 Κύπρο (Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας) και   

 Ιταλία (Avvocato di Strada Onlus, ΜΚΟ που εστιάζει τη δράση της σε νομικές 
υπηρεσίες και συμβουλευτική για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πρόσφυγες, 
Emilia Romagna Region, Φορέας περιφερειακής διοίκησης και Marche Region 
Φορέας περιφερειακής διοίκησης).  

 
  Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μηνών (ημερομηνία έναρξης Μάιος του 2012) και 
υλοποιείται με χρηματοδότηση από το European Refugee Fund.  
 
  Στο πλαίσιο υλοποίησης του T.O.R.R.E. πραγματοποιούνται διακρατικές συναντήσεις στις 
χώρες των εταίρων. Η 4η Διακρατική Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και θα 
ξεκινήσει με ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των εταίρων, εκπροσώπων κρατικών φορέων, 
τοπικής αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.  
 
  Η ανοιχτή συζήτηση θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο PARNON, Χαλκοκονδύλη 21 και Γ’ 
Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 και ώρες 18.30-20.00.  
 
  Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και η εμπειρία και άποψη σας είναι απαραίτητα 
για την διεξαγωγή συμπερασμάτων και την περαιτέρω συνεργασία στη χάραξη ευρύτερων 
πολιτικών.  
 
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τη συμμετοχή σας μέχρι και Πέμπτη 23 Μαΐου 2013. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ντίνα Βαρδαραμάτου 
στο τηλέφωνο, 2108213704, φαξ 2108213713, στο κινητό 697760915 ή στο email 
d.vardaramatou@praksis.gr. 
 
Με εκτίμηση, 
Για την PRAKSIS 
Ντίνα Βαρδαραμάτου 
Συντονίστρια Προγραμμάτων Αθήνας 
 
Η PRAKSIS, με βάση τα δύο Πολυϊατρεία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσφέρει εδώ και 17 χρόνια άμεση και δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και νομική υποστήριξη σε άστεγους, άπορους, ανασφάλιστους, νέο-αφιχθέντες 
αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες, παλιννοστούντες, παιδιά των φαναριών, αποφυλακισμένους, χρήστες 
ενδοφλέβιων ναρκωτικών, θύματα trafficking καθώς και σε άλλες κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες 
ανεξάρτητα από φύλο εθνικότητα, φυλή, πολιτική, θρησκευτική ή άλλη ιδεολογία. 
Ταυτόχρονα, με κινητές ιατρικές μονάδες περιθάλπει νέο-αφιχθέντες μετανάστες και αιτούντες άσυλο, καθώς και ασυνόδευτα 
ανήλικα. 
Η PRAKSIS δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο, Πάτρα, αλλά και άλλες πόλεις με τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες 
και υλοποιεί καμπάνιες ενημέρωσης για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β και C. Παρέχει εξέταση (ανώνυμα και δωρεάν) για τον 
HIV & Ηπατίτιδα C στα Πολυϊατρεία Αθήνας & Θεσσαλονίκης, στο Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της Αθήνας & στις 
Κινητές Μονάδες. Επίσης  λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή (800 11 11 600) ενημέρωσης-πληροφόρησης-υποστήριξης σε 
θέματα: HIV, Ηπατίτιδες και ΣΜΝ. Ενημερωθείτε στα τηλ:210 5205200 / 800 11 11 600 ή στο site:www.praksis.gr. Ταυτόχρονα  
το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ με δύο βασικούς άξονες παρέμβασης  (με τα τρία ανοικτά κέντρα υποδοχής αστέγων , Days 
center) και  πρόληψης (με την κοινωνική κατοικία ) προσφέρει  άμεση ανακούφιση των ήδη άστεγων και στήριξη ελληνικών 

οικογενειών που κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν άστεγες. 

 
 


