
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ένας δηµιουργικός διαγωνισµός

ζήτηµα

  

Την διοργάνωση δηµιουργικού

σε συνεργασία µε την Ε∆ΕΕ και

τη δηµοσιοποίηση των δράσεων

προσφύγων, αλλά και την ενηµέρωση

προσφυγικό ζήτηµα.  

 

Η επιλογή των νικητριών συµµετοχών

στελέχη διαφηµιστικών εταιριών

δηµιουργικότητα όσο και την άµεση

ΜΚΟ. 

 

Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε

Sandbox”, η οποία έλαβε χώρα

Το πρώτο βραβείο δόθηκε στην

ξεχώρισε για τη δηµιουργικότητά

Το βραβείο περιλαµβάνει το ταξίδι

άλλων θα επισκεφθεί και το YouTube Space 

Το δεύτερο και τρίτο βραβείο πήραν

OgilvyOne. 

 

Eκ µέρους της οµάδας της Digital Minds, o 

“Είµαστε πολύ περήφανοι που η

στο διαγωνισµό δηµιουργικότητας

Ευελπιστούµε ότι µε αυτή την καµπάνια

υποστηρίζοντας την πολύ σηµαντική

 

Ο Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος

τιµή όταν βλέπουµε την αγωνία

προσφυγικής κρίσης να την µοιράζονται

ανθρώπινα χαρακτηριστικά οι άνθρωποι

της επικοινωνίας. Για εµάς, τους

εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είδαµε

τα κανάλια της επικοινωνίας και

πληθυσµών που µέχρι πρότινος

ευφάνταστες που αποδεικνύουν

δηµιουργίας µπορούν να επιφέρουν

προσφυγικό- που διστάζει κανείς

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 18

διαγωνισµός για την ευαισθητοποίηση σχετικά µε

ζήτηµα µέσα από ψηφιακά εργαλεία 

δηµιουργικού διαγωνισµού για διαφηµιστικές εταιρείες ανέλαβε

και την Google, µε στόχο την χρήση ψηφιακών

δράσεων της οργάνωσης για την αντιµετώπιση των

ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για

συµµετοχών έγινε απο επταµελή επιτροπή αποτελούµενη

εταιριών, της Ε∆ΕΕ και της PRAKSIS, και γνώµονα

την άµεση αποτελεσµατικότητα και στόχο τη διάχυση

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης της Google “Creative 

έλαβε χώρα στον Πολυχώρο Gazarte την Τετάρτη

δόθηκε στην οµάδα της εταιρείας Digital Minds για µία

δηµιουργικότητά της και που θα υλοποιηθεί τους πρώτους µήνες

το ταξίδι της νικητήριας οµάδας στη Νέα Υόρκη, όπου

το YouTube Space Νew York, ένα πολυχώρο δηµιουργίας

βραβείο πήραν αντίστοιχα οι οµάδες της Isobar - iProspect 

της Digital Minds, o Κώστας Χαµαλίδης, Managing Director, 

που η ιδέα που σκεφτήκαµε κατάφερε να κατακτήσει

δηµιουργικότητας της ΜΚΟ PRAKSIS µε θέµα το προσφυγικό ζήτηµα

 καµπάνια το κοινό θα ευαισθητοποιηθεί και θα συµµετέχει

σηµαντική προσπάθεια της PRAKSIS.”. 

Πρόεδρος ∆.Σ. PRAKSIS, δήλωσε: “νοιώθουµε µεγάλη

αγωνία µας και τον αγώνα µας για την αντιµετώπιση

 µοιράζονται µε το δικό τους τρόπο και µε επικοινωνιακά

 οι άνθρωποι που προέρχονται από το χώρο της

, τους ανθρώπους της PRAKSIS, όλη αυτή η διαδικασία

Είδαµε πως η εργασία µας στο πεδίο µπορεί να περάσει

 και της διαφήµισης στο ευρύ κοινό ή και σε κοινά

πρότινος δεν θα µπορούσαµε να αγγίξουµε. Είδαµε προτάσεις

αποδεικνύουν ότι η δύναµη της εικόνας συνδυασµένη µε το

επιφέρουν µεγάλες καινοτοµίες ακόµη και για ζητήµατα

κανείς να αγγίξει ή δεν γνωρίζει πώς να τα αγγίξει

8 ∆εκεµβρίου 2015 

σχετικά µε το προσφυγικό 

εταιρείες ανέλαβε η PRAKSIS 

ψηφιακών εργαλείων για 

των αναγκών των 

κοινού για το 

αποτελούµενη απο 

γνώµονα τόσο τη 

διάχυση του έργου της 

 Google “Creative 

Τετάρτη 16 ∆εκεµβρίου. 

για µία πρόταση που 

πρώτους µήνες του 2016. 

Υόρκη, όπου µεταξύ 

πολυχώρο δηµιουργίας. 

iProspect και της 

, Managing Director, δήλωσε: 

κατακτήσει την πρώτη θέση 

προσφυγικό ζήτηµα. 

 συµµετέχει ενεργά 

µεγάλη εκτίµηση και 

αντιµετώπιση της 

επικοινωνιακά αλλά 

 της διαφήµισης και 

διαδικασία είχε έναν 

να περάσει µέσα από 

κοινά και οµάδες 

Είδαµε προτάσεις 

µε το µεράκι της  

ζητήµατα –όπως το 

αγγίξει!  



 
 
 
 
 

 

Η συνεισφορά της Google  σε αυτή

καθοριστικής σηµασίας προκειµένου

καλύψει τις ανάγκες της PRAKSIS 

διαθέτει.  

Αυτές τις στιγµές µόνο µε ένα χαρακτηρισµό

ζωής, για πράξεις ζωής και µε νόηµα

αφουγκραστεί το κοινό µέσα από

Digital Minds σχεδίασε και προκρίθηκε

στον αέρα του διαδικτύου.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η PRAKSIS ανταποκρινόµενη από

υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις

 

-  Προγράµµατα Ιατροφαρµακευτικής

-  Προγράµµατα Υποστήριξης Ασυνόδευτων

-  Προγράµµατα ∆ιανοµής Σίτισης

-  Συνοδευτικές Υποστηρικτικές

-  Στεγαστικά Προγράµµατα για

-  ∆ράσεις δηµιουργικής απασχόλησης

-  Συνεργασία µε την Υπηρεσία

Υποδοχής και Καταγραφής των

 

Οι περιοχές παρέµβασης είναι

● Τα µεγάλα αστικά κέντρα

● Ο καταυλισµός υποδοχής

● Τα σύνορα µε την ΠΓΜ∆

● Τα νησιά: Χίος, Σάµος, Λέρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σε αυτή την διαδικασία αλλά και η συνδροµή της

προκειµένου να καταλήξουµε στην πρόταση αυτή που

 PRAKSIS σε αυτή την χρονική στιγµή και µε τα λίγα

ένα χαρακτηρισµό µπορούµε να τις αποδώσουµε

 µε νόηµα. Το νόηµα και την εγγύτητα ελπίζουµε

 από τα προτεινόµενα κανάλια επικοινωνίας της

προκρίθηκε να υλοποιήσει. Τα υπόλοιπα θα χαρούµε

******** 

ανταποκρινόµενη από την πρώτη στιγµή στις αυξανόµενες προσφυγικές

δράσεις:  

Ιατροφαρµακευτικής Κάλυψης των πληθυσµών 

Υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

Σίτισης και Ειδών Πρώτης Ανάγκης και Υγιεινής 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες  

 για Ευάλωτες Οµάδες 

απασχόλησης για παιδιά 

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής για την οµαλή λειτουργία

 των προσφυγικών ροών 

είναι:  

κέντρα (Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη) 

υποδοχής προσφύγων στον Ελαιώνα 

ΠΓΜ∆ (Ειδοµένη – Γευγελή) 

Σάµος, Λέρος, Κω, Μυτιλήνη 

 της Ε∆ΕΕ ήταν 

αυτή που µπορεί να 

λίγα µέσα που 

αποδώσουµε:  συναστρία 

ελπίζουµε να την 

 της καµπάνιας που η 

χαρούµε να τα δούµε 

αυξανόµενες προσφυγικές ροές 

Υγιεινής  

λειτουργία των Κέντρων 



 
 
 
 
 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά

 
ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL MOBILE UNITS  

Η ΜΚΟ PRAKSIS µε την χρηµατοδότηση

από  τον Οκτώβριο 2015, υλοποιεί το

 
Το πρόγραµµα αφορά στις συνθήκες

στην παροχή πρωτοβάθµιας ιατρικής

χρήζουν διεθνούς προστασίας και εντοπίζονται

και Κω. Η παροχή των υπηρεσιών επιτυγχάνεται

 
MEDICAL SUPPORT  
Με την υποστήριξη της οργάνωσης WORLD JEWISH RELIEF,  

ιατροφαρµακευτικές δράσεις της PRAKSIS 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 
HUMANITARIAN SUPPORT FOR UNACCOMPANIED CHILDREN AT RISK AND VULNERABLE FAMILIES IN 

LESVOS  
Η ΜΚΟ PRAKSIS, µε  τη χρηµατοδότηση

INTERNATIONAL, από τον Οκτώβριο

υποστήριξη και προστασία ανηλίκων που

ρευµάτων. 
HUMANITARIAN SUPPORT FOR UNACCOMPANIED CHILDREN AT RISK AND VULNERA

SAMOS AND CHIOS 
Η ΜΚΟ PRAKSIS, σε στενή συνεργασία

∆εκέµβριο 2015, βρίσκεται στη Σάµο και

προστασία ανηλίκων που εισέρχονται

TRANSIT ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ

 Με τη χρηµατοδότηση και σε συνεργασία

της Κω Transit Κέντρο Φιλοξενίας για

 ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PRAKSIS ΣΤΟΝ

ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ   
Από τις 19 Αυγούστου 2015 , η PRAKSIS 

καταυλισµού υποδοχής προσφυγικών

η PRAKSIS βρίσκεται σε καθηµερινή πενθήµερη

παιδιών που βρίσκονται στον χώρο.

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

 
ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PRAKSIS ΣΤΑ

Από τις 23 Αυγούστου 2015, η Μ.Κ.Ο

χρηµατοδότηση και συνεργασία της Ύπατης

αποτύπωση των βασικών αναγκών των

εφαρµογή των κατάλληλων δράσεων

 
INITIAL RECEPTION AT ENTRY POINTS

Με τη συνεργασία και την υποστήριξη

∆εκέµβριο 2015 ξεκινάει την υλοποίηση

που φθάνουν στις παραλίες της Λέσβου

******** 

πληροφορίες σχετικά µε την ΜΚΟ PRAKSIS  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PRAKSIS ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ

∆ΡΑΣΗΣ  

 MEDICAL MOBILE UNITS   
χρηµατοδότηση  και υποστήριξη της οργάνωσης INTERNATIONAL MEDICAL CORPS, 

υλοποιεί το πρόγραµµα µε διακριτικό τίτλο MEDICAL MOBILE UNITS. 

συνθήκες υποδοχής των προσφυγικών/µεταναστευτικών ροών µε

ιατρικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων

και εντοπίζονται στα σηµεία εισόδου στην Ελλάδα, συγκεκριµένα

υπηρεσιών επιτυγχάνεται µέσω της λειτουργίας δύο (2) Ιατρικών Κινητών

οργάνωσης WORLD JEWISH RELIEF,  από τον Οκτώβριο 2015, ενισχύονται

 PRAKSIS στην Βόρειο Ελλάδα.  

ΑΝΗΛΙΚΩΝ  

HUMANITARIAN SUPPORT FOR UNACCOMPANIED CHILDREN AT RISK AND VULNERABLE FAMILIES IN 

χρηµατοδότηση και σε στενή συνεργασία µε την οργάνωση SAVE THE CHILDREN 

Οκτώβριο 2015, βρίσκεται στην Λέσβο και αναπτύσσει δράσεις

ανηλίκων που εισέρχονται στο νησί µέσω των µεταναστευτικών και

HUMANITARIAN SUPPORT FOR UNACCOMPANIED CHILDREN AT RISK AND VULNERA

συνεργασία µε την οργάνωση SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL, 

Σάµο και στη Χίο και αναπτύσσει δράσεις µε σκοπό την υποστήριξη

εισέρχονται στο νησί µέσω των µεταναστευτικών και προσφυγικών

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ 
συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία από τον Νοέµβριο 2015,  

ια Ασυνόδευτους Ανηλίκους. 
 PRAKSIS ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

 PRAKSIS στηρίζει εθελοντικά το νέο εγχείρηµα της δηµιουργίας

προσφυγικών ροών στην περιοχή του Ελαιώνα. Με στόχο την υποστήριξη

καθηµερινή πενθήµερη βάση µε εθελοντές για την δηµιουργική απασχόληση

χώρο. 

ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

 PRAKSIS ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΓΜ∆ (ΕΙ∆ΟΜΕΝΗ – ΓΕΥΓΕΛΗ

Κ.Ο. PRAKSIS πραγµατοποιεί παρεµβάσεις στην Ειδοµένη

της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 

αναγκών των πληθυσµών που βρίσκονται εκεί, καθώς και τον σχεδιασµό

δράσεων για την µέγιστη ανακούφιση των ευάλωτων πληθυσµιακών

INITIAL RECEPTION AT ENTRY POINTS  
υποστήριξη της οργάνωσης INTERNATIONAL MEDICAL CORPS, 

υλοποίηση προγράµµατος παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών

Λέσβου. 

ΕΞΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 INTERNATIONAL MEDICAL CORPS, 

 MEDICAL MOBILE UNITS.  

ροών µε προτεραιότητα 

ανθρώπων που πιθανώς 

συγκεκριµένα στη Σάµο, Λέρο 

Ιατρικών Κινητών Μονάδων. 

 2015, ενισχύονται οι 

HUMANITARIAN SUPPORT FOR UNACCOMPANIED CHILDREN AT RISK AND VULNERABLE FAMILIES IN 

 SAVE THE CHILDREN 

δράσεις µε σκοπό την 

µεταναστευτικών και προσφυγικών 

HUMANITARIAN SUPPORT FOR UNACCOMPANIED CHILDREN AT RISK AND VULNERABLE FAMILIES IN 

 SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL, από τον 

την υποστήριξη και 

προσφυγικών ρευµάτων. 

 2015,  λειτουργεί στο νησί 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 

δηµιουργίας ανοιχτού 

υποστήριξη των παιδιών, 

δηµιουργική απασχόληση των 

ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ  

ΓΕΥΓΕΛΗ)   
Ειδοµένη µε τη 

φυγες (UNHCR) µε στόχο την 

τον σχεδιασµό και 

πληθυσµιακών οµάδων. 

 INTERNATIONAL MEDICAL CORPS, η PRAKSIS τον 

υπηρεσιών στους πληθυσµούς 



 
 
 
 
 

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ

 
EMERGENCY TEMPORARY ACCOMMODATION IN LESVOS & ATHENS 

Το πρόγραµµα της PRAKSIS Emergency Temporary Accommodation in Lesvos & Athens 

από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για

31/12/2015 και παρέχει ηµιαυτόνοµη και

ένα (1) στη Μυτιλήνη. Τα διαµερίσµατα

PRAKSIS. Τα διαµερίσµατα έχουν δυναµι

HOTEL VOUCHERS 
Το πρόγραµµα της PRAKSIS Hotel Vouchers, 

Πρόσφυγες (UNHCR) µε χρόνο υλοποίησης

παροχή υπηρεσιών συνοδείας, φιλοξενίας

διαδικασία του Relocation καθώς επίσης

Συνολικά µέσω του προγράµµατος έχουν

συνεργαζόµενων ξενοδοχειακών µονάδων

Χίο και Ρόδο.  

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ

 
SUPPORT  OF FIRST RECEPTION ACTIONS  TO NEW COMERS

GREECE- INFORMATION , MEDICAL SCREENING AND PSYCHOSOCIAL EVALUATION

Με την υποστήριξη του Solidarity Now, 

PRAKSIS υποστηρίζει τα Κινητά Κλιµάκια

της Λέρου και της Κω. 

 

 
Λίγα λόγια για ΜΚΟ PRAKSIS 

 
Η PR.A.K.S.I.S., Προγράµµατα Ανάπτυξης

σκοπό την ανακούφιση από τον κοινωνικό

υπεράσπιση των ατοµικών και κοινωνικών

προγραµµάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής

την Πάτρα και τη Λέσβο, µέσω Ιατρικών

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ψυχολογική

υποστήριξη µε µια πληθώρα προγραµµάτων

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

 

 

 
Κεντρικά Γραφεία : Στουρνάρη 57 & 3

Πολυϊατρείο Αθήνας : Παιωνίου 5 & 

Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης : Αρκαδιουπόλε

2310.551730  
Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας: ∆οµοκού

Σταθµού Λαρίσης, 2ος όροφος T. (+30) 210 8220883, Fax: (+30) 210 8250986

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης

Fax: 2310 527518  
Business Coaching Center: Στουρνάρη

210.5205201 
Κέντρο Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων

Κέντρο Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων

ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

EMERGENCY TEMPORARY ACCOMMODATION IN LESVOS & ATHENS  
Emergency Temporary Accommodation in Lesvos & Athens 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) µε χρόνο υλοποίησης 01/09/

ηµιαυτόνοµη και προσωρινή στέγαση, σε τρία (3) διαµερίσµατα: δύο

διαµερίσµατα αυτά είναι αυτόνοµα και µισθώνονται από τη Μη Κυβερνητική

έχουν δυναµικότητα φιλοξενίας συνολικά για δεκαοκτώ (18) άτοµα

Hotel Vouchers,  χρηµατοδοτείται από την Ύπατη Αρµοστεία του

υλοποίησης 17/11/2015 έως και 31/12/2015. Στόχος του προγράµµα

φιλοξενίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ανθρώπους που

καθώς επίσης και σε ιδιαίτερα ευπαθείς αιτούντες άσυλο. 
προγράµµατος έχουν αναπτυχθεί πεντακόσιες (500) θέσεις φιλοξενίας µέσω

ξενοδοχειακών µονάδων και καταλυµάτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο

ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

SUPPORT  OF FIRST RECEPTION ACTIONS  TO NEW COMERS-THIRD COUNTRY NATIONALS IN

INFORMATION , MEDICAL SCREENING AND PSYCHOSOCIAL EVALUATION

 Solidarity Now, και σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Κλιµάκια της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής που θα λειτουργήσουν

Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας, ιδρύθηκε

κοινωνικό και οικονοµικό αποκλεισµό ευπαθών κοινωνικά οµάδων

κοινωνικών δικαιωµάτων τους, µέσω της δηµιουργίας και της

και ιατρικής δράσης. Η PRAKSIS δραστηριοποιείται στην Αθήνα

Ιατρικών Κινητών Μονάδων στα σηµεία εισόδου και εξόδου και

ψυχολογική υποστήριξη, νοµική βοήθεια, εργασιακή συµβουλευτική

προγραµµάτων. 

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

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

Αρκαδιουπόλεως 1& Αγ. ∆ηµητρίου, 546 32 Θεσ/νίκη, τηλ: 2310.556145, Fax: 

∆οµοκού 2 (Συµβολή των οδών ∆οµοκού, Φιλαδελφείας και

 T. (+30) 210 8220883, Fax: (+30) 210 8250986 
Θεσσαλονίκης: Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία,1ος όροφος T. 2310 501030, 2310 501040, 

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

Αστέγων Αθήνας : ∆εληγιώργη 26-28, 104 37 Αθήνα, τηλ

Αστέγων Πειραιά: Ζωσιµαδών 44, 185 31 Πειραιάς, τηλ: 6985866432                   

Emergency Temporary Accommodation in Lesvos & Athens - SMI χρηµατοδοτείται 

υλοποίησης 01/09/2015 - 

διαµερίσµατα: δύο (2) στην Αθήνα και 

Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

 (18) άτοµα.  

Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους 

του προγράµµατος η 

ανθρώπους που έχουν ενταχθεί στη 

φιλοξενίας µέσω 

Λέσβο, Κω, Λέρο, Σάµο, 

THIRD COUNTRY NATIONALS IN 

INFORMATION , MEDICAL SCREENING AND PSYCHOSOCIAL EVALUATION 
Υποδοχής, η Μ.Κ.Ο. 

λειτουργήσουν στα νησιά 

, ιδρύθηκε το 2004 µε 

κοινωνικά οµάδων και την 

της υλοποίησης 

 Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, 

εξόδου και παρέχει 

συµβουλευτική και κοινωνική 

: 210.5205200, Fax: 210.5205201 
: 210.8213704, Fax: 210.8213713 

τηλ: 2310.556145, Fax: 

Φιλαδελφείας και Σάµου), έναντι 

 T. 2310 501030, 2310 501040, 

: 210.5205200, Fax: 

τηλ: 210 5244574 
τηλ: 6985866432                    



 
 
 
 
 

 

Κέντρο Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων

Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα

Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα

 Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πάτρα

 

 

 

Αστέγων Θεσσαλονίκης : Μοναστηρίου 62, Θεσσαλονίκη

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

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

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

Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 527938 
   

: 210 3428481  
: 2610 321933 


