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Αθήνα, 19/11/2019 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η PRAKSIS συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ενημέρωσης και Εξέτασης 

για τον HIV και τις Ηπατίτιδες B και C με δράσεις στην Αθήνα 
 

Η PRAKSIS για ακόμη μία χρονιά ενώνει τις δυνάμεις της με οργανισμούς, θεσμικούς 

φορείς, ιδρύματα και την κοινωνία των πολιτών σε τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, με 

στόχο την προώθηση της πρόσβασης στην εξέταση για τον HIV και τις Ηπατίτιδες B και C, 

ενθαρρύνοντας παράλληλα ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να ενημερωθούν 

για την πρόληψη και τους πιθανούς κινδύνους μετάδοσης των συγκεκριμένων ασθενειών. 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ενημέρωσης και Εξέτασης για τον HIV και τις Ηπατίτιδες B 

και C/ European HIV – Hepatitis Testing Week από 22 - 29 Νοεμβρίου 2019, ξεκίνησε το 

2013 και φέτος πραγματοποιείται για έβδομη χρονιά. Το φετινό σύνθημα των δράσεων της 

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας είναι: «Εξετάσου, Θεραπεύσου, Πρόλαβε», με στόχο την 

ενθάρρυνση του θετικού διαλόγου ανάμεσα σε αυτούς που χρειάζεται να εξεταστούν και σε 

όσους προσφέρουν την υπηρεσία της πραγματοποίησης των συγκεκριμένων εξετάσεων. 

Είναι πολύ σημαντικό, οι ομάδες υψηλού κινδύνου να γνωρίζουν έγκαιρα την κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται.  

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ενημέρωσης και Εξέτασης για τον HIV και τις 

Ηπατίτιδες Β &C η PRAKSIS στην Αθήνα θα κατευθύνει τις δράσεις της σε δύο άξονες: 

1. Παρουσία της Ιατρικής Κινητής Μονάδας της οργάνωσης σε τέσσερα (4) κεντρικά 

σημεία και πλατείες της πόλης, όπου θα παρέχεται ανώνυμη και δωρεάν εξέταση  για 

τους εν λόγω ιούς και παράλληλα ενημέρωση και οδηγίες σχετικά με τους τρόπους 

μετάδοσης, προφύλαξη και την θεραπεία τους από εξειδικευμένα στελέχη 

2. Παρεμβάσεις δρόμου (street work) όπου εξειδικευμένα στελέχη της οργάνωσης στο 

πλαίσιο μείωσης της βλάβης θα βρίσκονται καθημερινά σε σημεία που 

συγκεντρώνονται ενεργοί χρήστες ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό την ενημέρωση και 

την διανομή καθαρού ενέσιμου υλικού. 
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Αναλυτικά το πρόγραμμα παρεμβάσεων της PRAKSIS στην Αθήνα: 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 

ΙΑΣΩΝΟΣ & ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ  
10:00 - 14:00 
14:30 - 16:00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

STREET WORK ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 
10:00-14:00 
15:00 - 16:30 

ΤΡΙΤΗ 26 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 10:00 - 14:00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

STREET WORK ΙΑΣΩΝΟΣ & ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 
10:00-14:00 
14:30 - 16:00 

ΠΕΜΠΤΗ 28 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ 

STREET WORK ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 
10:00-14:00 
14:30 - 16:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 

ΙΑΣΩΝΟΣ & ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 
10:00 - 14:00 
14:30 - 16:00 

 

Οι δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ενημέρωσης και 

Εξέτασης για τον HIV και τις Ηπατίτιδες B και C για το 2019, τελούν υπό την αιγίδα του 

Δήμου Αθηναίων. 

 

Υπό την Αιγίδα 

 

 


