
 

 

 

 
 

 

 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2016 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Από το Νοέµβριο του 2015 η PRAKSIS υλοποιεί το πρόγραµµα 

“Relocation Schemeand Emergency Response” µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µέσω 

της  Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR). 

 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, υλοποιούνται οι εξής δράσεις: 

� Προσωρινή φιλοξενία εξαιρετικά ευάλωτων περιπτώσεων σε τρία διαµερίσµατα στην Αθήνα (δύο διαµερίσµατα) και 
στη Λέσβο (ένα διαµέρισµα), συνολικής δυναµικότητας 18 κλινών. 

� Προσωρινός ξενώνας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κω, συνολικής δυναµικότητας 32 κλινών. 
� Παρέµβαση στην Ειδοµένη (παροχή ιατρικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής στήριξης). 
� Στέγαση αιτούντων άσυλο και δικαιούχων µετεγκατάστασης µέσω Hotel Vouchers. 
� Στέγαση αιτούντων άσυλο και δικαιούχων µετεγκατάστασης σε µισθωµένο ξενοδοχείο (HotelLease). 
� Στέγαση αιτούντων άσυλο και δικαιούχων µετεγκατάστασης σε διαµερίσµατα. 

Ειδικότερα σχετικά µε τις δράσεις που αφορούν στη στέγαση προσφύγων θα θέλαµε να παραθέσουµε 

στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τον αριθµό των προσφύγων που στηρίξαµε. Συνολικά έχουν 

επωφεληθεί των υπηρεσιών στέγασης 3.375 άτοµα, η πλειοψηφία Σύριοι και Ιρακινοί πρόσφυγες.  

Οι περιοχές που στεγάζονται πρόσφυγες είναι εκτός από την Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λέσβος, η 

Σάµος, η Χίος, η Πιερία, Κόρινθος, η Επίδαυρος, ο Μαραθώνας, η Φθιώτιδα και το Πόρτο Χέλι. 

Συνολικά έχουµε συνεργαστεί µε 51 ξενοδοχεία σε όλες τις παραπάνω περιοχές και αυτή τη στιγµή στην 

Αθήνα φιλοξενούνται 671 πρόσφυγες σε 110 διαµερίσµατα. 

 

Στην καθηµερινή λειτουργία του προγράµµατος αντιµετωπίζουµε πολλές προκλήσεις σχετικά µε τον 

σχεδιασµό και την υλοποίηση αυτού του δύσκολου έργου. Το πρόγραµµα αυτό καλείται να επιλύσει 

προβλήµατα και να παρέχει άµεσες υπηρεσίες σε πολύ ευάλωτους πληθυσµούς µε πολύπλευρες ανάγκες 

στο πλαίσιο της προσφυγικής-οικονοµικής κρίσης που βιώνει η χώρα µας. 

 

∆ρώντας σε αυτό το πλαίσιο ως PRAKSIS θεωρούµε πάντα χρήσιµους ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ και σαφέστατα 

συνοδοιπόρους σε αυτό το δύσκολο έργο και συνεργάτες όλους τους φορείς, τις οργανώσεις και τις 

µεµονωµένες περιπτώσεις των ενεργών πολιτών, οι οποίοι µε µοναδικό γνώµονα την αλληλεγγύη, 

βρισκόµαστε στο πλευρό των προσφύγων. 

 

 

 

Οι δείκτες των αποτελεσµάτων µας δεν είναι µόνο οι αριθµοί αλλά πολύ περισσότερο οι 

προσωπικές µαρτυρίες των ανθρώπων που µπόρεσαν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες µας: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://webtv.ert.gr/katigories/enimerosi/06apr2016-studio3/ 

 

06Απρ2016 – Studio3 
webtv.ert.gr 

/ 

http://www.huffingtonpost.gr/2016/04/06/menasteytiko-prosfygiko-koinwnia-housing-prosfyges-

anthrwpoi_n_9616336.html?utm_hp_ref=greece&ir=Greece 

 

Πώς δύο οικογένειες Σύριων 

βρήκαν στέγη στην Αθήνα 

www.huffingtonpost.gr 

Ο Μαζντ και η Ράνια, στα 24 τους χρόνια και 

&omi 

 

http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/ezisan_ton_efialti_kanoun_ksana_oneira-64333855/  

 

Εζησαν τον εφιάλτη, κάνουν ξανά 

όνειρα | κοινωνία | ethnos.gr 

www.ethnos.gr 

20/2/2016 - Εζησαν τον εφιάλτη, κάνουν ξανά 

όνειρα - «Τώρα νιώθω ασφάλεια. ∆εν φοβάµαι». 

Είναι τα ... 

 

http://www.skaipatras.gr/skai-greece/item/138689-a.html  

Πρόσφυγες διηγούνται τον εφιάλτη πριν το τελευταίο ταξίδι 

για την 'Ιθακη' | Σκάϊ 89.4 Πάτρας - Skai Patras 

www.skaipatras.gr 

«Οι άνθρωποι που θα συναντήσετε, είναι ταλαιπωρηµένοι και ευάλωτοι» είναι η 

πρώτη κουβέντα που µας λέει στέλεχος της PRAKSIS, καθώς µας οδηγεί σε ένα... 



 

 

 

 

 

 

 

 

Λίγα λόγια για ΜΚΟ PRAKSIS 

 

Η PRAKSIS είναι ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων 

ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. 

Κύριος στόχος 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, καθώς και καμπανιών ενημέρωσης για ποικίλα ζητήματα, όπως ΣΜΝ, Ηπατίτιδες, AIDS/ HIV. 

Οι τρεις άξονες που απαρτίζουν τη δουλειά μας είναι η Πρόληψη, η Άμεση Παρέμβαση / υποστήριξη και η Άσκηση Πίεσης και Διεκδίκηση 

Δικαιωμάτων. 

Τα προγράμματα και οι δράσεις προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού ανεξαρτήτως από φύλο, χρώμα, 

εθνικότητα, εθνότητα, φυλή, πολιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση, ταυτότητα φύλου ή/ και σεξουαλικό προσανατολισμό. 

Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία, στα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Λέσβος, 

Σάμος, Κως, Χίος, Λέρος κ.ά), στα  βόρεια σύνορα της χώρας καθώς  και στην περιοχή της Πάτρας. Ταυτόχρονα, με Κινητές  Ιατρικές Μονάδες 

ταξιδεύουμε στα νησιά, καθώς και στα βόρεια σύνορα πάντα ανάλογα με τις ιατρικές ή /και ψυχοκοινωνικές  καθώς και νομικές  ανάγκες που 

προκύπτουν.www.praksis.gr | www.facebook.com/ngopraksis | twitter.com/praksisgr 

 

 

 

Κεντρικά Γραφεία : Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, τηλ: 210.5205200, Fax: 210.5205201 

Πολυϊατρείο Αθήνας : Παιωνίου 5 & Αχαρνών, 104 40 Αθήνα, τηλ: 210.8213704, Fax: 210.8213713 

Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης : Αρκαδιουπόλεως 1& Αγ. Δημητρίου, 546 32 Θεσ/νίκη, τηλ: 2310.556145, Fax: 2310.551730  

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας:Δομοκού 2 (Συμβολή των οδών Δομοκού, Φιλαδελφείας και Σάμου), έναντι Σταθμού Λαρίσης, 2ος όροφος T. 

(+30) 210 8220883, Fax: (+30) 210 8250986 

BusinessCoachingCenter:Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, τηλ: 210.5205200, Fax: 210.5205201 

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας :Δεληγιώργη 26-28, 104 37 Αθήνα, τηλ: 210 5244574  

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Πειραιά: Ζωσιμαδών 44, 185 31 Πειραιάς, τηλ: 6985866432                    

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης : Μοναστηρίου 62, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 527938 

Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα : Σκιάθου 89, 11 255 Αθήνα, τηλ: 210 2222388  

Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα : Τριών Ιεραρχών 45, Αθήνα, τηλ: 210 3428481 

 Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πάτρα : Τσαμαδού 38, 262 22 Πάτρα, τηλ: 2610 321933 

 


