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ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
1.ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 
H «καρδιά» της PRAKSIS  
 
Τα Πολυϊατρεία, η «καρδιά» της PRAKSIS, παρέχουν ασταμάτητα από το 1996, δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη: 
 

 Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: Γενικό Ιατρείο, Γυναικολογική παρακολούθηση, Οδοντιατρική κάλυψη, 
Παιδιατρικό Ιατρείο 

 Φαρμακευτική περίθαλψη 
 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
 Εργασιακή συμβουλευτική 
 Νομική συμβουλευτική 
 Δράσεις Αγωγής και Προαγωγής Υγείας  

 
Τα Πολυϊατρεία της PRAKSIS αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς κάθε ευάλωτης ομάδας.  Υποδέχονται καθημερινά 
πληθυσμούς που αναζητούν υποστήριξη, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Στην προσπάθεια μας να είμαστε σταθερά 
αντάξιοι αυτής της σχέσης εμπιστοσύνης που με κόπο και καθημερινές πράξεις έχουμε δημιουργήσει, υποδεχόμαστε σε 
ημερήσια βάση όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά τους 
και ει δυνατό να τους προσφέρουμε  ανακούφιση. 
 
Το 2016 επισκέφθηκαν τις ιατρικές υπηρεσίες των Πολυιατρείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης συνολικά 18.375 ασθενείς. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ιατρικών πράξεων αφορούσε στο γενικό ιατρείο. Μεγάλο ποσοστό επίσης αφορούσε σε 
ασθενείς που επισκέφθηκαν τα φαρμακεία των Πολυϊατρείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης προκειμένου να τους 
χορηγηθούν δωρεάν φάρμακα.  
 
Από τα στατιστικά δεδομένα παρατηρείται διαφοροποίηση τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στις πληθυσμιακές 
κατηγορίες των ασθενών των δύο Πολυϊατρείων, κυρίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
 

 
  2016 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 8.037 1.853 1.916 11.806 

ΠΟΣΟΣΤΟ 68,1% 15,7% 16,22% 100% 
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ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 739 9,2% 

ΛΟΙΜΩΔΗ ΜΟΣΗΜΑΤΑ 197 2,5% 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 8 0,1% 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 652 8,1% 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 117 1,5% 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 88 1,1% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 264 3,3% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 537 6,7% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 1.114 13,9% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 996 12,4% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 349 4,3% 

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΥΗΣΗΣ, ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ 36 0,4% 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 425 5,3% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 978 12,2% 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  11 0,1% 

ΑΣΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 635 7,9% 

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ 158 2,0% 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 46 0,6% 

ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 687 8,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 8.037 100,00% 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ 

ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΝΔΡΕΣ 4.846 60,3% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3.191 39,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 8.037 100,00% 

 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

<25 1.278 15,9% 

25-45 4.323 53,8% 

>45 2.436 30,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 8.037 100,00% 
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ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

<25 544 29,4% 

25-45 1.203 64,9% 

>45 106 5,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.853 100,00% 

 
ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 885 47,8% 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ 968 52,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.853 100,00% 

 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ 

ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΝΔΡΕΣ 1.285 67,1% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 631 32,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.916 100,00% 

 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

<25 469 24,5% 

25-45 1.188 62,0% 

>45 259 13,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.916 100,00% 

 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ 810 42,3% 

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 517 27,0% 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 192 10,0% 

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 208 10,9% 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ 161 8,4% 

ΑΛΛΟ 28 1,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.916 100,00% 
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ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 2.728 23,1% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 437 3,7% 

ΑΛΓΕΡΙΑ 35 0,3% 

AΡMENIA 35 0,3% 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 614 5,2% 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 436 3,7% 

ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 35 0,3% 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 201 1,7% 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 119 1,0% 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 236 2,0% 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 189 1,6% 

ΓΚΑΜΠΙΑ 59 0,5% 

ΓΕΩΡΓΙΑ 189 1,6% 

GHANA 94 0,8% 

ΕΛΛΑΔΑ 484 4,1% 

ΙΡΑΝ 497 4,2% 

ΙΡΑΚ 342 2,9% 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 94 0,8% 

ΜΑΛΙ 82 0,7% 

ΜΑΡΟΚΟ 188 1,6% 

ΝΙΓΗΡΙΑ 732 6,2% 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 389 3,3% 

ΠΟΛΩΝΙΑ 119 1,0% 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 118 1,0% 

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 82 0,7% 

ΣΟΜΑΛΙΑ 154 1,3% 

ΣΟΥΔΑΝ 71 0,6% 

ΣΥΡΙΑ 2.149 18,2% 

ΑΛΛΟ 898 7,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 11.806 100,00% 

 
Η λειτουργία του Γενικού Ιατρείου, Οδοντιατρείου, Γυναικολογικού Ιατρείου του Πολυιατρείου Αθήνας, για τη περίοδο από 01/03/2014 έως 
30/04/2016 υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του SOLIDARITY NOW , του Δήμου Αθηναίων και των EEAG ενώ από 30/04/2016 έως και 31/08/2016 
χρηματοδοτήθηκε από το SOLIDARITY NOW 
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 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 
Το Παιδιατρικό Τμήμα του Πολυϊατρείου της PRAKSIS για τέταρτη χρονιά λειτουργίας του, εξυπηρετεί ανάγκες παιδιών 
που δεν καλύπτονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του, παρέχεται παιδιατρική εξέταση, 
παρακολουθούνται χρόνια περιστατικά, γίνονται ιατρικές παραπομπές όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και 
πραγματοποιούνται εξετάσεις για την έκδοση ατομικών δελτίων υγείας σε μαθητές. Παράλληλα, προγραμματίζονται και 
γίνονται εμβολιασμοί σε παιδιά που δεν θα μπορούσαν με άλλο τρόπο να εμβολιαστούν, συμβάλλοντας έτσι στην 
προαγωγή της δημόσιας υγείας.  
 
Τόσο η Παιδίατρος όσο και η Κοινωνική Υπηρεσία του Παιδιατρικού Τμήματος παρέχουν  συμβουλευτική, υποστήριξη 
και καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν σε παιδιά (κοινωνικοπρονοιακά και ιατρικά θέματα, εκπαίδευση γονέων στη 
χορήγηση φαρμάκων και στη φροντίδα άρρωστων παιδιών), και κυρίως σε παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά.  
 
Το 2016 στο Παιδιατρικό Τμήμα του Πολυϊατρείου της PRAKSIS εξετάστηκαν δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο (2.752) 
παιδιά. Κύριες χώρες προέλευσης ήταν η Συρία , το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η Αλβανία και η Ελλάδα. Φαρμακευτική αγωγή 
δόθηκε στο 58% των παιδιών που εξυπηρετήθηκαν από το Παιδιατρικό Τμήμα. Επίσης, το 2,2% παραπέμφθηκε στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας (Νοσοκομεία) και το 6,4% σε εξειδικευμένο ιατρό. Τέλος, εκδόθηκαν πιστοποιητικά υγείας για 
το σχολείο σε τριακόσια ενενήντα δύο (392) παιδιά.   
 
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2016 έγιναν διακόσια δύο  (202) πολυδύναμα εμβόλια  ενώ εμβολιάστηκαν 
συνολικά ογδόντα επτά (87) παιδιά.  
 
Και το 2016 στο Παιδιατρικό τμήμα του Πολυιατρείου, πέρα από την πραγματοποίηση ιατρικής εξέτασης στα παιδιά, οι 
γονείς ενημερώθηκαν σε βάθος πάνω σε θέματα υγιεινής με σκοπό την διαφύλαξη της υγείας τόσο των ίδιων όσο και 
των ανήλικων τέκνων που συνοδεύουν.  
 
ΣΤΑΤΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΗΛΙΚΙΑ              ΦΥΛΟ            
 

0-1  476 

1-5 937 

5-11 867 

>11  472 

ΣΥΝΟΛΟ           2.752 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
Το Παιδιατρικό Τμήμα του Πολυϊατρείου Αθήνας για τη περίοδο από 01/04/2014 έως και 31/12/2016  χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα 
Ιωάννη Σ. Λάτση.  
  

ΑΓΟΡΙΑ 1.603 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.149 

ΣΥΝΟΛΟ                     2.752 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 596 21,6% 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 1115 40,5% 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ 233 8,5% 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 189 6,9% 

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 67 2,4% 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 39 1,4% 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 135 4,9% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 233 8,5% 

ΑΛΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 145 5,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 2.752 100% 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΙΑΤΡΕΙΟ 

 
 
 
 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 695 24,9% 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 411 14,7% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 298 10,7% 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  277 9,9% 

ΑΣΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 208 7,4% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ 191 6,8% 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 175 6,3% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  166 5,9% 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 122 4,4% 

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ 97 3,5% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  84 3,0% 

ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 35 1,3% 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  13 0,5% 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΥΗΣΗΣ,ΛΟΧΕΙΑΣ,ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ 5 0,2% 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 5 0,2% 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 4 0,1% 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  3 0,1% 

ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  5 0,2% 

ΣΥΝΟΛΟ  2.794 100% 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΧΩΡΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΣΥΡΙΑ 661 23,7% 

ΕΛΛΑΔΑ 619 22,2% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 366 13,1% 

ΓΕΩΡΓΙΑ 254 9,1% 

ΝΙΓΗΡΙΑ 195 7% 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 163 5,8% 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 145 5,2% 

ΑΡΜΕΝΙΑ 54 1,9% 

ΙΡΑΚ 51 1,8% 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ  286 10,2% 

ΣΥΝΟΛΟ  2.794 100% 

 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΦΥΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1.463 52,4% 

ΑΝΔΡΕΣ 1.331 47,6% 

ΣΥΝΟΛΟ  2.794 100% 

Τμήμα της λειτουργίας του Γενικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτήθηκε από την οργάνωση WORLD JEWISH RELIEF για τη περίοδο 
από Οκτώβριο 2015 έως Μάρτιο 2016.  
 

 

2016 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 2.794 85 938 3.817 

ΠΟΣΟΣΤΟ 73,2% 2,2% 24,6% 100% 
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 
Για το διάστημα από Απρίλιο 2016 έως Δεκέμβριο 2016 έγιναν συνολικά εννιακόσιες τριάντα οκτώ (938) οδοντιατρικές 
πράξεις.  Από αυτές οι τριακόσιες ενενήντα τρεις (393) πραγματοποιήθηκαν σε νεοεισερχόμενους ασθενείς. 
 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ  317 33,8% 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  186 19,8% 

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  137 14,6% 

ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 298 31,8% 

ΣΥΝΟΛΟ  938 100% 

 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

<25  177 18,9% 

25-45  484 51,6% 

>45  277 29,5% 

ΣΥΝΟΛΟ  938 100,0% 

 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 

ΦΥΛΟ  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

Γυναίκες  482 51,4% 

Άντρες  456 48,6% 

ΣΥΝΟΛΟ  938  100% 

 
Στο πλαίσιο της πρόληψης έγινε ενημέρωση στους εφήβους που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων της PRAKSIS στην Άνω πόλη Θεσσαλονίκης με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με τον οδοντίατρο και την 
εκπαίδευσή τους σε κανόνες στοματικής υγιεινής. 
 
 

 
 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ PRAKSIS 
 
Το 2016 στα δύο Φαρμακεία της PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη χορηγήθηκαν 36.853 φαρμακευτικά σκευάσματα 
σε 15.927 ασθενείς, συνολικής αξίας 352.090,74€.  
 
Το 2016 στο Φαρμακείο της PRAKSIS στην Αθήνα χορηγήθηκαν 16.140 φαρμακευτικά σκευάσματα σε 9.361 ασθενείς, 
συνολικής αξίας 154.305,84€. Οι 3.485 επισκέψεις έγιναν αποκλειστικά στο φαρμακείο ενώ τα υπόλοιπα σκευάσματα 
δόθηκαν από τους ιατρούς. (Γενικό Ιατρείο:2.080, Παιδιατρικό:1.597, Γυναικολόγος:1.116, Οδοντίατρος:1.083) 
 
Το 2016 στο Φαρμακείο της PRAKSIS στη Θεσσαλονίκη χορηγήθηκαν 20.713 φαρμακευτικά σκευάσματα σε 6.566 
ασθενείς, αξίας 197.784,9 €. 
 
Αξίζει να σημειωθεί πως οι τρεις κύριες χώρες προέλευσης των εξυπηρετούμενων στην Αθήνα ήταν η Ελλάδα, με 
ποσοστό 27,7%, η Αλβανία, με ποσοστό 23,4% και η Συρία, με 7,3% ενώ στη Θεσσαλονίκη ήταν η Ελλάδα, με ποσοστό 
37,5%, η Αλβανία, με ποσοστό 27,8% και η Γεωργία, με ποσοστό 13,6%. 
 
 
Η ηλικιακή κατανομή των ωφελούμενων των Φαρμακείων της PRAKSIS για το 2016 είχε ως εξής: 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

<25 4,8% 3,2% 

25-45 23,6% 20,5% 

>45 71,6% 76,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 
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Στη διάρκεια του 2016 η PRAKSIS ξεκίνησε συνεργασία με τη Mη Kερδοσκοπική Eταιρεία GIVMED. Πρόκειται για ένα 
δίκτυο αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων το οποίο βοηθά κάθε άνθρωπο να δωρίσει εύκολα τα φάρμακα που 
του περισσεύουν ακριβώς εκεί που υπάρχει ανάγκη. Η διαδικασία γίνεται μέσω εφαρμογής σε smartphone.  
 
Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτήθηκε από 1-1-2016 έως 31-12-2016 από το πρόγραμμα «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνικές 
δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) 

 
 
 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Η Κοινωνική Υπηρεσία των Πολυϊατρείων της PRAKSIS στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη είναι ο πρώτος χώρος στον οποίο 
βρίσκεται ο εξυπηρετούμενος τη στιγμή που επισκέπτεται τις δύο δομές. Τα στελέχη υποδέχονται τους 
εξυπηρετούμενους με σκοπό τη διερεύνηση των αιτημάτων τους (ιατρικά, κοινωνικά, νομικά, στεγαστικά κ.α.) καθώς 
και την έγκαιρη διάγνωση των πιεστικών και αλυσιδωτών προβλημάτων που εκείνοι έχουν και με στόχο την άμεση και 
αποτελεσματική επίλυσή τους. 
 
Ο χώρος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι χώρος εμπιστοσύνης μέσα στον οποίο οι εξυπηρετούμενοι μπορούν να κάνουν 
τη δική τους κατάθεση προσωπικών ιστοριών. Βασική αρχή των στελεχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η δημιουργία 
σταθερών δεσμών επικοινωνίας με τους εξυπηρετούμενους, βασισμένων στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η όσο δυνατόν αποτελεσματικότερη παρέμβαση.  
 
Βασική αρχή της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η ολιστική αντιμετώπιση που βασίζεται στο τρίπτυχο πρόληψη-παρέμβαση-
διεκδίκηση.  Υπάρχει συνεχής τροφοδότηση από το Πολυϊατρείο προς τα  Τμήματα Ανεύρεσης Πόρων, Επικοινωνίας και 
Διεκδίκησης Δικαιωμάτων, τόσο με ποσοτικά δεδομένα όσο και ποιοτικές παραμέτρους έτσι ώστε να σχεδιάζονται 
προγράμματα και εκστρατείες που αφορούν στην κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών ή/και την διαχείριση των 
εκλυτικών παραγόντων αυτών. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Το 2016 εξυπηρετήθηκαν στο σύνολο 12.392 ωφελούμενοι. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στις χώρες προέλευσης, 
με πρώτη χώρα τη Συρία και το Αφγανιστάν να κατέχει τη δεύτερη θέση. Ακολουθούν το Ιράκ, η Ελλάδα και η Αλβανία.  

Πιο συγκεκριμένα: 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΣΥΡΙΑ 
3.831 30,9% 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 
2.671 21,6% 

ΙΡΑΚ 
944 7,6% 

ΕΛΛΑΔΑ 
513 4,1% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
469 3,8% 

ΙΡΑΝ 
469 3,8% 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 
421 3,4% 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 
272 2,2% 

ΝΙΓΗΡΙΑ 
213 1,7% 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
180 1,5% 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
151 1,2% 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
121 1,0% 

ΜΑΡΟΚΟ 
118 1,0% 

ΣΟΜΑΛΙΑ 
117 0,9% 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 
106 0,9% 

ΚΟΝΓΚΟ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) 
95 0,8% 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 
90 0,7% 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
80 0,6% 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
65 0,5% 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 
55 0,4% 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
47 0,4% 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 
1.364 11,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 
12.392 100% 
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ΦΥΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΝΔΡΕΣ 7.363 59,4% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 5.029 40,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 12.392 100% 

 
 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

<25 5.581 45,0% 

26-50 5.215 42,1% 

<50 1.596 12,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 12.392 100% 

 
 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αναγνωρισμένοι 
πρόσφυγες 

155 1,3% 

Μετανάστες 671 5,4% 

Αιτούντες Άσυλο 3.490 28,2% 

Εκτός νομικού πλαισίου 6.567 53,0% 

Ευρωπαίοι Πολίτες 458 3,7% 

Έλληνες Πολίτες 513 4,1% 

Άλλο 538 4,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 12.392 100% 

  
 
 
 
 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 1.296 

58,5% 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 805 

36,3% 

ΑΛΛΟ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΕΣΔΥ, ΜΚΟ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ)  116 

5,2% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 2.217 100% 

 
  



 12 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΣΥΡΙΑ 957 24,5% 

ΕΛΛΑΔΑ 798 20,4% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 685 17,5% 

ΝΙΓΗΡΙΑ 523 13,4% 

ΓΕΩΡΓΙΑ 243 6,2% 

ΣΟΜΑΛΙΑ 124 3,2% 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 122 3,1% 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 119 3,0% 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 105 2,7% 

ΙΡΑΚ/ΡΩΣΙΑ 87 2,2% 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 85 2,2% 

ΑΡΜΕΝΙΑ 35 0,9% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 23 0,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.906 100% 

 
 
ΦΥΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΝΔΡΕΣ 1.680 43% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2.226 57% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.906 100% 

 
ΗΛΙΚΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

<18 160 4,1% 

19-25 407 10,4% 

26-50 2.468 63,2% 

>50 871 22,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.906 100% 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

Κ.Υ.  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

(ΠΡΟΝΟΙΑ) 

302 

84,6% 

ΑΛΛΕΣ ΜΚΟ 33 9,2% 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΙΚΑ) 16 4,5% 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

3 

0,8% 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

2 

0,6% 
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ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, 

ΕΝΟΡΙΕΣ  

1 

0,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 357 100% 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 2.039 52,2% 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 1.075 27,5% 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 302 7,7% 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 262 6,7% 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 201 5,1% 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 27 0,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.906 100% 

 
Το έτος 2016 εξυπηρετήθηκαν από την Κοινωνική Υπηρεσία Αθήνας και Θεσσαλονίκης συνολικά 16.298 άτομα. Η Συρία, 
το Αφγανιστάν, το Ιράκ και η Ελλάδα ανήκουν στις κύριες χώρες προέλευσης των ωφελούμενων στα Πολυιατρεία της 
PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων αφορά στην ανεργία, τις οικονομικές 
δυσκολίες που συντελούν στην αύξηση της ευαλωτότητας των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και των πολλαπλών 
διακρίσεων, σε συνδυασμό με την αύξηση του προσφυγικού πληθυσμού. Επίσης, τα Πολυιατρεία της PRAKSIS κλήθηκαν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας.  
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2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας 

τόσο των κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων όσο και του γενικού πληθυσμού. Η 

υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών γίνεται με τη συνεργασία επαγγελματιών από διαφορετικούς επιστημονικούς 

κλάδους (ιατρικού, νοσηλευτικού και ψυχοκοινωνικού προφίλ). 

Μέσω των δράσεων Δημόσιας Υγείας γίνεται προσπάθεια να κινητοποιηθούν-ευαισθητοποιηθούν οι πληθυσμοί που 
ζουν σε επισφαλείς συνθήκες ή βρίσκονται στον δρόμο σε θέματα ατομικής υγιεινής. Πιο συγκεκριμένα γίνεται: 

 η αναγνώριση και η καταγραφή αναγκών που εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας υγείας σε χώρους 
συγκέντρωσης πληθυσμιακών ομάδων – στόχων  

 η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής με απώτερο σκοπό τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης μεταδοτικών 

ασθενειών 

 η μαζική ενημέρωση των ομάδων-στόχων για τις μεθόδους πρόληψης  

Επιπλέον μέσα από τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας γίνονται μια σειρά από δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης όπως: 

 εκστρατείες ενημέρωσης και εξέτασης για Ηπατίτιδες, HIV 

 ενημερωτικές συζητήσεις σε σχολεία, φυλακές, γειτονιές, κοινότητες θεραπείας εξαρτημένων ατόμων 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ/ ΦΟΡΕΩΝ  

 Υλοποίηση εικοσιέξι (26) ενημερώσεων για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β και C στο ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση στα 

Εξάρχεια και την Ραφήνα. Οι ενημερώσεις αφορούσαν στους τρόπους μετάδοσης και μεθόδους προφύλαξης 

και στις Πρώτες Βοήθειες.  

 Υλοποίηση κύκλου βιωματικών εργαστηρίων σε μαθητές σχολικής ηλικίας των οποίων οι οικογένειες 

εξυπηρετούνται από το Κέντρο Αλληλεγγύης - Solidarity Now με θεματικές : «Πρώτες Βοήθειες» ,  

«Διαφορετικότητα»  και «Στοματική Υγιεινή»  

• Υλοποίηση πέντε (5) επιμορφωτικών εκπαιδευτικών συναντήσεων με θέμα: «Μεταδιδόμενα Νοσήματα - Γενικά 

μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων» σε διεπιστημονικό προσωπικό εμπλεκόμενο με την εξυπηρέτηση 

προσφύγων στα  κέντρα φιλοξενίας  

• Υλοποίηση τεσσάρων (4) επιμορφωτικών εκπαιδευτικών συναντήσεων με θέμα: «Μεταδιδόμενα Νοσήματα - 

Γενικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων» προς ομάδες νεοεισερχόμενων  εθελοντών της PRAKSIS. 

• Υλοποίηση επιμορφωτικής ενημέρωσης  - ευαισθητοποίησης με θέμα «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα 

και «Υπηρεσίες PRAKSIS» σε ωφελούμενους του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας. 

• Υλοποίηση επιμορφωτικής ενημέρωσης με θέμα θέμα: «HIV και Ηπατίτιδες B , C» στο Κ.Ε.Θ.Ε.Α. ΙΘΑΚΗ -

Συμβουλευτικό Κέντρο. 

• Υλοποίηση επιμορφωτικής ενημέρωσης με θέμα θέμα: «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα – Ελεύθερο 

SEX - Αντισύλληψη» στο Κ.Ε.Θ.Ε.Α. ΙΘΑΚΗ  Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης. 

• Υλοποίηση επιμορφωτικής ενημέρωσης  - ευαισθητοποίησης με θέμα «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα 

– Πρόληψη/Μετάδοση/Θεραπεία» στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας Ευκαρπίας -Κορδελιού, Διαβατών, 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης και Νεάπολης - Συκεών. 

• Υλοποίηση επιμορφωτικής ενημέρωσης  - ευαισθητοποίησης με θέμα «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα 

– Πρόληψη/Μετάδοση/Θεραπεία» στα πλαίσια υλοποίησης ημερήσιας εκδήλωσης του Ι.Ε.Κ Δέλτα Θεσσαλονίκης 

αναφορικά με θέματα υγείας. 

• Υλοποίηση επιμορφωτικής ενημέρωσης  - ευαισθητοποίησης με θέμα «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα 

– Πρόληψη/Μετάδοση/Θεραπεία» σε μαθητές της ΄β λυκείου του Γυμνασίου - Τ.Λυκείου Κορθίου Άνδρου κατά την 

διάρκεια εκπαιδευτικής τους εκδρομής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 



 15 

• Υλοποίηση επιμορφωτικής ενημέρωσης  - ευαισθητοποίησης με θέμα «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα 

– αλλαγές στο σώμα και Αντισύλληψη» σε μαθητές του 3ου Λυκείου  Δενδροποτάμου. 

• Υλοποίηση διαδραστικής ενημέρωσης  με θέμα «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα - 

Πρόληψη/Μετάδοση/Θεραπεία» σε μαθητές γυμνασίου στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Θεσσαλονίκης Παιδικών 

Χωριών SOS. 

• Υλοποίηση επιμορφωτικής ενημέρωσης με θέμα «Φυματίωση, Ψώρα, HIV , Ηπατίτιδες ( Α,Β,C)» - «Γενικά μέτρα 

πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων» σε στελέχη του προγράμματος «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, 

Thessaloniki) χρηματοδοτούμενο από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.  

• Υλοποίηση επιμορφωτικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα – 

Πρόληψη/Μετάδοση/Θεραπεία»  σε εθελοντές του Thessaloniki Pride. 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Για τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας η PRAKSIS έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών με: 

 Άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  
 Αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες  
 Γραφεία Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
 Σχολεία  
 Κρατικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς 
 Συλλόγους και κοινότητες μεταναστών, προσφύγων, ROMA κ.ά.  
 Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων, Δράση: «Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών 

ομάδων» 
 Επιστημονικές κοινότητες  
 Εξειδικευμένες δομές όπως οι μονάδες και τα προγράμματα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 

(Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), και πιο συγκεκριμένα Κ.Ε.Θ.Ε.Α. ΙΘΑΚΗ – Συμβουλευτικό κέντρο, Κ.Ε.Θ.Ε.Α. ΙΘΑΚΗ Ανοιχτό Πρόγραμμα 
– Θεραπευτικό πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης ενηλίκων και Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης, Κ.Ε.Θ.Ε Α. 
Προμηθέας. 

 Ο.ΚΑ.ΝΑ. «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση της 
ζήτησης και προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 
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PRAKSIS ΕΝΤΑΞΗΣ 
 
 
3. ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ  
 
Σκοπός των Κέντρων Νομικής Αρωγής και Πληροφόρησης (Legal Information Centres) τα οποία λειτουργούν στα 

Πολυϊατρεία Αθηνας και Θεσσαλονίκης, είναι η παροχή δωρεάν νομικής αρωγής σε όλες τις κοινωνικά αποκλεισμένες 

πληθυσμιακές ομάδες που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και οι οποίες 

αντιμετωπίζουν προβλήματα νομικής φύσεως στην καθημερινότητά τους. Στις εν λόγω δομές προσέρχονται πολίτες 

τρίτων χωρών οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες αυτές, ήτοι αιτούντες διεθνή προστασία, πρόσφυγες, ασυνόδευτοι 

ανήλικοι, δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, κάτοχοι αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, μετανάστες, 

ανιθαγενείς, Έλληνες πολίτες, άστεγοι, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ΡΟΜΑ κ.α.       

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες νομικής φύσεως παρέχονται καθημερινά και σε  μόνιμη  βάση, ανεξάρτητα από την 

εθνικότητα, το φύλο, το νομικό καθεστώς διαμονής στη χώρα, την εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και 

τον γενετήσιο προσανατολισμό των ωφελούμενων προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, κυρίαρχο μέλημα των δικηγόρων που 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις παραπάνω δομές, είναι η άμεση, έγκυρη και ουσιαστική στήριξη του συνόλου των 

ωφελούμενων προσώπων για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη δύσκολη καθημερινότητά τους. 

Για τη σωστή διαχείριση των περιστατικών και την παροχή ουσιαστικής συνδρομής, υιοθετείται για όλους ανεξαιρέτως 

τους ωφελούμενους εξατομικευμένη ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με γνώμονα την ορθή αξιολόγηση των 

πραγματικών αναγκών κάθε προσώπου, την παροχή νομικής συμβουλευτικής καθώς και τη μεταπαρακολούθηση κάθε 

περίπτωσης ατομικά ακόμη και μετά την οριστική επίλυση του προβλήματος, για την αποτροπή της πιθανότητας εκ νέου 

αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.                      

Συχνά οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν περιορίζονται σε επίπεδο νομικής συμβουλευτικής αλλά επεκτείνονται στην 

άσκηση παρεμβάσεων προς όφελος των ανωτέρω κατηγοριών προσώπων, οι οποίες συνίστανται κατά κύριο λόγο στη 

μετάβαση για λογαριασμό τους σε δημόσιες υπηρεσίες, την υποβολή αιτήσεων και τη λήψη εγγράφων, την υποστήριξη 

σε θέματα διοικητικής φύσεως, καθώς και τη σύνταξη και αποστολή επιστολών σε όργανα και φορείς του δημοσίου με 

σκοπό την επίλυση των σχετικών ζητημάτων. 

Επιπρόσθετα, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους 2016, στα Κέντρα Νομικής Αρωγής προσήλθαν ωφελούμενοι έπειτα από 

παραπομπή από άλλους φορείς, τόσο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από άλλες οργανώσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Αξιοσημείωτο 

ήταν, τέλος, το ποσοστό των ωφελούμενων προσώπων που προσήλθαν το 2016 στα Κέντρα Νομικής Αρωγής από τους 

προσφυγικούς καταυλισμούς στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών καθώς επίσης και στη Θεσσαλονίκη. Οι παρεχόμενες 

νομικές υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τις εν γένει ιατρικές παρεμβάσεις της οργάνωσης και την παροχή ψυχοκοινωνικής 

στήριξης, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ολιστικού υποστηρικτικού πλαισίου προς όφελος αυτής 

της ιδιαίτερα ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας.  

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 
 
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 1.575 49,7% 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  569 18,0% 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  95 3,0% 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 548 17,3% 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 192 6,1% 

ΑΛΛΟΙ (*) 190 6,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.169 100% 

 
(*)  Αναγκαστική παραμονή στη χώρα, π.χ. αποφυλακισθέντες με όρους, εκκρεμείς αιτήσεις. 
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ΧΩΡΕΣ  ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΡΙΑ 1.210 
38,2% 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 548 17,3% 

IΡΑΝ 203 
6,4% 

ΕΛΛΑΔΑ 192 6,1% 

ΚΟΝΓΚΟ 168 5,3% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 133 
4,2% 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 129 
4,1% 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ  586 
18,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.169 100% 

 
 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

677 50% 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 343 25,3% 

ΑΛΛΟ 137 10,1% 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 104 7,7% 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 82 6,1% 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 11 0,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.354 100% 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 

ΦΥΛΟ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΔΡΑΣ 718 53% 

ΓΥΝΑΙΚΑ 636 47% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.354 100% 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΡΙΑ 479 36,8% 

ΕΛΛΑΔΑ 314 24,1% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 134 10,3% 

ΝΙΓΗΡΙΑ 66 5,1% 

ΓΕΩΡΓΙΑ 61 4,7% 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 53 4,1% 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 43 3,3% 

ΙΡΑΚ 31 2,4% 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 26 2,0% 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 19 1,5% 

ΑΡΜΕΝΙΑ 16 1,2% 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 12 0,9% 

ΙΡΑΝ 10 0,8% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9 0,7% 

ΓΚΑΝΑ 6 0,5% 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 4 0,3% 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3 0,2% 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 2 0,2% 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 2 0,2% 

ΠΟΛΩΝΙΑ 2 0,2% 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 2 0,2% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 1 0,1% 

ΑΛΓΕΡΙΑ 1 0,1% 

ΚΙΝΑ 1 0,1% 

ΚΟΓΚΟ 1 0,1% 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 1 0,1% 

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 1 0,1% 

ΜΑΡΟΚΟ 1 0,1% 

ΣΕΡΒΙΑ 1 0,1% 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 1 0,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.303 100% 
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ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 
 
4. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ  
Το Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων (ΚΥΑ) στηρίζει αποφυλακισμένους στη μετάβαση από τον εγκλεισμό στην 

επανένταξη τους. Η μετάβαση αυτή είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία μιας και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός είναι όχι μόνο έντονος αλλά ενισχύεται και αρνητικά από κοινωνικά στερεότυπα και στιγματισμό καθώς 

και την κοινωνική και προσωπική αποξένωση των αποφυλακισμένων. 

Η PRAKSIS, στην προσπάθεια της να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, 

λειτουργεί στην Αθήνα το ΚΥΑ το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με παρεμβάσεις στις φυλακές. 

Ο στόχος λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής Αποφυλακισμένων είναι διττός: από τη μία η παροχή υπηρεσιών στους 

αποφυλακισμένους (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση, πρωτοβάθμια 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) και από την άλλη η ανάπτυξη κατάλληλων δικτύων με έμφαση στην αποτελεσματική 

(επα)ένταξη των αποφυλακισμένων- ανδρών και γυναικών. Βασικά εργαλεία του ΚΥΑ είναι η προσέγγιση και 

αντιμετώπιση των αναγκών των αποφυλακισμένων  με ολιστικό τρόπο καθώς και η υποστήριξη του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος. Η δικτύωση αυτή αφορά και σε ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με συναφείς υπηρεσίες και 

προγράμματα της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας με απώτερο στόχο πολλαπλασιαστικά οφέλη στην προώθηση των 

δικαιωμάτων και την ικανοποίηση των πολλαπλών αναγκών αυτής της ιδιαίτερης πληθυσμιακής ομάδας. 

Το 2016 προσήλθαν στην PRAKSIS και ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες του Κέντρου Υποδοχής Αποφυλακισμένων 34 

άτομα. Για το 2016 οι ωφελούμενοι ήταν μόνο άνδρες, ηλικίας ως επί το πλείστον από 21 έως 35 ετών. Τα πιο συνήθη 

αιτήματα των ωφελουμένων αφορούσαν σε νομικά, εργασιακά, ιατρικά θέματα και στέγαση. Το υποστηρικτικό δίκτυο 

ωφελουμένων (οικογενειακό και φιλικό) ήταν από ανεπαρκές έως και ανύπαρκτο. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ 

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 34 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 34 
  

ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 9 

ΝΙΓΗΡΙΑ 4 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 4 

ΑΛΓΕΡΙΑ 3 

ΣΟΜΑΛΙΑ 3 

ΑΛΒΑΝΙΑ 2 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 9 

ΣΥΝΟΛΟ 34 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 

>20 0 

21-35 15 

36-45 12 

46-60 4 

60+ 3 

ΣΥΝΟΛΟ 34 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 

ΑΓΑΜΟΣ 19 

ΕΓΓΑΜΟΣ 12 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ 3 
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ΣΥΝΟΛΟ 34 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ 5 

Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 

Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 21 

Γ’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 

ΣΥΝΟΛΟ 34 
 

 
5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ  
 
Η PRAKSIS από τον Ιούνιο του 2012 πραγματοποιεί παρεμβάσεις στις φυλακές του Κορυδαλλού. Στις Γυναικείες Φυλακές 

η παρέμβαση διήρκησε μέχρι και τον Ιούνιο 2013. Στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού «Ο Άγιος Παύλος» οι 

παρεμβάσεις συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν κυρίως οροθετικούς κρατούμενους και 

στόχος τους είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα 

τόσο κατά την διάρκεια της κράτησης όσο και μετά την αποφυλάκιση. Η ομάδα παρέμβασης είναι διεπιστημονική και 

πραγματοποιεί εντός του χώρου των φυλακών ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε εβδομαδιαία βάση. Συγκεκριμένα οι 

συνεδρίες της διεπιστημονικής ομάδας πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού «Ο Άγιος 

Παύλος» και στο παράρτημα του Νοσοκομείου το οποίο στεγάζεται στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στον 

Κορυδαλλό. 

Για το 2016 πραγματοποίηθηκαν δεκαοχτώ (18) νέες αιτήσεις από κρατούμενους. Πραγματοποιήθηκαν ογδόντα τρεις 

(83 ομαδικές και ατομικές συνεδρίες) σε πενήντα εννιά (59) οροθετικούς κρατούμενους. Τα θέματα τα οποία 

συζητιούνται στις συνεδρίες αφορούν σε ιατρικά και προνοιακά θέματα, στέγαση μετά την αποφυλάκιση, σε θέματα 

κράτησης, αναφορά σε προγράμματα απεξάρτησης και υποκατάστασης, στην ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και σε 

θέματα νομικών αποφάσεων και συμβουλευτική για την έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων σε πρόσφυγες 

κρατούμενους. Επίσης, έχοντας στόχο την ενδυνάμωση και την επανένταξή τους μόλις αποφυλακιστούν, 

πραγματοποιούνται βιωματικές ασκήσεις. Σημαντικό ρόλο στην παρέμβαση αυτή έχει ο νομικός ο οποίος συμμετέχει 

στην διεπιστημονική ομάδα, καθώς οι κρατούμενοι έχουν πολλές νομικές εκκρεμότητες και την ανάγκη ενός σταθερού 

προσώπου αναφοράς για τα νομικά τους ζητήματα. 

ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 40 

ΑΛΒΑΝΙΑ 5 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 4 

ΓΕΩΡΓΙΑ 3 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 2 

ΑΛΓΕΡΙΑ 2 

ΙΡΑΚ 1 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 1 

ΣΥΡΙΑ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 59 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

>20 0 

21-35 31 

36-45 24 

46-60 4 

60+ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 59 
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Κατά την διάρκεια του έτους 2016 αποφυλακίστηκαν εικοσιοχτώ (28) άτομα. Από αυτά τα άτομα τα οχτώ (8) εντάχθηκαν 

σε προγράμματα απεξάρτησης και προγράμματα υποκάταστασης και πλέον έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο μετά 

την αποφυλάκισή τους. 
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6. ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
 
Το Κέντρο Αλληλεγγύης στην Αθήνα προσφέρει χώρο λειτουργίας σε νέες και υφιστάμενες οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών στην Ελλάδα, διευκολύνοντας συνεργατικές λύσεις σε επίπεδο κοινοτήτων για επείγοντα κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματα. Το Κέντρο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των Open Society Foundations και του SolidarityNow, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την οικονομική βοήθεια του European Economic Area Grants και ξεκίνησε τη 
λειτουργία του και την υποδοχή των ωφελούμενων το Δεκέμβριο του 2014. Το Κέντρο στεγάζεται στον πρώτο όροφο 
του ιστορικού κτιρίου του παλαιού Φρουραρχείου στην Αθήνα ο οποίος έχει παραχωρηθεί για αυτόν τον σκοπό από τον 
Δήμο Αθηναίων, ενώ την πλήρη ανακαίνιση των χώρων που φιλοξενούν τις υπηρεσίες του Κέντρου ανέλαβε το 
SolidarityNow. Το Κέντρο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε όλους όσους έχουν 
ανάγκη.  
 
Στο Κέντρο Αλληλεγγύης η PRAKSIS υλοποίησε το πρόγραμμα EXTENDED MEDICAL SERVICES. 
 
MEDICAL SERVICES EXTENDED - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 
Το πρόγραμμα MEDICAL SERVICES EXTENTED αφορά σε όλες τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως, μεταξύ άλλων, 
Έλληνες άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονομικοί μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, άτομα χωρίς 
νομιμοποιητικά έγγραφα και αποφυλακισμένοι. Οι υπηρεσίες παρέχονταν δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους 
ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, εθνικότητας, φυλής, πολιτικής ή θρησκευτικής κατεύθυνσης, ταυτότητας φύλου ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού. Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος ήταν η καταπολέμηση του 
κοινωνικού ή/και οικονομικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.  
 
Το πρόγραμμα MEDICAL SERVICES EXTENTED αποτέλεσε ουσιαστικά προέκταση των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται 
στο Πολυϊατρείο της PRAKSIS στην Αθήνα, με Γενικό Ιατρό, Γυναικολόγο, Οδοντίατρο και λειτουργία φαρμακείου.  Τα 
πλήρως εξοπλισμένα ιατρεία στο Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας παρείχαν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθώς και 
φαρμακευτική αγωγή όπου κρίθηκε απαραίτητο. Οι ειδικότητες των γιατρών που προσφέρονταν από την PRAKSIS στον 
χώρο του Κέντρου Αλληλεγγύης (Solidarity Centre) ήταν οι εξής:  
 

 Καρδιολόγος 

 Ορθοπεδικός  

 Δερματολόγος  

 Οφθαλμίατρος 

 Ψυχίατρος  

 Γενικός Ιατρός  

 Φαρμακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη 
 
Η Κοινωνική Υπηρεσία στελεχώθηκε από κοινωνικούς επιστήμονες οι οποίοι αναλάμβαναν την πρώτη καταγραφή και 
λήψη κοινωνικού ιστορικού και την παροχή εξατομικευμένης και ολιστικής παρέμβασης σε κάθε ωφελούμενο ανάλογα 
με το εκάστοτε αίτημά του.  

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

 
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 1.990 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1.090 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 1.228 

ΣΥΝΟΛΟ 4.308 
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ATHENS SOLIDARITY CENTRE 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1.127 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1.441 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1.559 

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 399 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1.012 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 1.582 

ΣΥΝΟΛΟ 7.120 

 
Επιπλέον συνολικά διενεργήθηκαν 1.444 εξετάσεις για HIV, HBV και HCV.  
 
Το 2016 δώθηκαν φάρμακα σε 7.380 ασθενείς. 
 

Το πρόγραμμα MEDICAL SERVICES EXTENDED υλοποιήθηκε για τη περίοδο από 01/03/2014 έως και 31/03/2016 με την υποστήριξη του SOLIDARITY  

NOW, του Δήμου Αθηναίων και των EEAG ενώ από 01/04/2016 έως και 31/08/2016 αποκλειστικά από το Solidarity Now. 
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7. ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ – PRAKSIS ΥΓΕΙΑΣ 
 

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης που υλοποιεί η ΜΚΟ PRAKSIS, προσφέρεται δωρεάν, 
ανώνυμα και χωρίς ραντεβού το γρήγορο τεστ για τους ιούς HIV, Ηπατίτιδα B και C, τόσο στις σταθερές δομές της 
Οργάνωσης (Πολυιατρεία Αθήνας/ Θεσσαλονίκης, Κέντρα Ημέρας Αστέγων Αθήνας/Πειραιά/Θεσσαλονίκης) όσο και στις 
Κινητές Μονάδες οι οποίες βρίσκονται καθημερινά σε εξορμήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα λειτουργεί 
καθημερινά τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης (800 11 11 600 από σταθερό και 210 82 50 600 από κινητό), όπου 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εξέταση, την πρόληψη, τους τρόπους μετάδοσης και την θεραπεία των ιών HIV, 
Ηπατίτιδας Β και C. Η τηλεφωνική γραμμή στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και είναι ανώνυμη 
και δωρεάν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο πληθυσμός μπορεί να εξεταστεί, ενώ παράλληλα ενημερώνεται για τους τρόπους 
πρόληψης, μετάδοσης και εφόσον προκύψει ανάγκη διασυνδέεται άμεσα με αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω 
παρακολούθηση και θεραπευτικό σχεδιασμό. 
 

Για το 2016 οι Κινητές Μονάδες πραγματοποίησαν εξορμήσεις σε οχτώ Δήμους του Νομού Αττικής και δύο Δήμους του 

Νομού Θεσσαλονίκης δίνοντας στους δημότες τους την δυνατότητα να ενημερωθούν και να εξεταστούν. Στο πλαίσιο 

αυτό υπήρχε θετική ανταπόκριση και πολύ καλή συνεργασία με τους Δημάρχους.  

Συγκεκριμένα οι Δήμοι είναι : 

 Δήμος Αιγάλεω 

 Δήμος Πειραιά 

 Δήμος Δάφνης 

 Δήμος Κορυδαλλού 

 Δήμος Αμαρουσίου 

 Δήμος Χαλανδρίου 

 Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης 

 Δήμος Περιστερίου 

 Δήμος Θεσσαλονίκης 

 Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης 

 

Όσον αφορά τα τεστ του HIV  και της HEP C, καθώς και τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης, 

σημειώνεται ότι για τους μήνες Ιανουάριο 2016 - Απρίλιο 2016, υλοποιήθηκε από την PRAKSIS σε συνεργασία με τις 

Οργανώσεις Γιατροί του Κόσμου- Ελλάδας, Θετική Φωνή και Κέντρο Ζωής, το πρόγραμμα Δημοσία Υγεία: Πρόληψη- 

Εξέταση-Υποστήριξη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2014 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2016 , 

στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες» 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαικό Οικονομικό Χώρο 

(Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη.  

Το Πρόγραμμα είχε ως στόχο: 

 

(α) την έγκαιρη διάγνωση της HIV λοίμωξης και την αύξηση της προσβασιμότητας στην ιατρική και ψυχοκοινωνική 

φροντίδα στην κοινότητα ατόμων με υψηλό κίνδυνο HIV λοίμωξης και HEP C σε Αττική και Πάτρα, και HIV λοίμωξης σε 

Θεσσαλονίκη και Χανιά. Η εξέταση πραγματοποιείται σε σταθερές δομές και Κινητές Μονάδες Ενημέρωσης και 

Εξέτασης.  

(β) την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από οριοθετημένες δράσεις: 

πρόσβαση στην εξέταση και την ενημέρωση για την πρόληψη μετάδοσης της HIV λοίμωξης 

 εξειδικεύοντας, μεταξύ άλλων, στην μετάδοση μεταξύ οροθετικών ατόμων αλλά και στις ομάδες-κοινότητες 

στις οποίες ανήκουν με στόχο την τροποποίηση συμπεριφοράς και την υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών. 

 συμβουλευτική για τον ιό HIV μετά την εξέταση (post-test counseling). Επιπλέον, παρέχεται ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη και νομική συμβουλευτική. 

 άμεση διασύνδεση (πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας) με Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων 

 ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου πληθυσμού σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, 

Χανιά και Πάτρα για τους τρόπους μετάδοσης, τη σημαντικότητα της προληπτικής εξέτασης, την άρση των 

διακρίσεων και του στιγματισμού λόγω οροθετικότητας, εξάλειψη κοινωνικής προκατάληψης. 
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 Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο 
είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του 
Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η 
ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.   
 
 
 
 

 
 

ΤΕΣΤ HIV 

Το 2016 συνολικά εξετάστηκαν 6.778 άτομα. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 

ΔΟΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Πολυιατρείο Αθήνας 2.446 

Κινητή Μονάδα 3.400 

Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης 141 

Κέντρα Ημέρας  791 

ΣΥΝΟΛΟ 6.778 

 

ΦΥΛΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 4.579 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2.197 

TRANS 2 

ΣΥΝΟΛΟ 6.778 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

25 1.613 

25-45 4.369 

>45 796 

ΣΥΝΟΛΟ 6.778 

 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ 746 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.428 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.396 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.117 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 91 

ΣΥΝΟΛΟ 6.778 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 2.850 

ΑΝΕΡΓΟΙ 2.795 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 731 

ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 402 

ΣΥΝΟΛΟ 6.778 

 

http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr/
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 2.082 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ 2.968 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 980 

ΑΣΤΕΓΙΑ 748 

ΣΥΝΟΛΟ 6.778 

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  5.039 

ΛΟΙΠΕΣ  1.739 

ΣΥΝΟΛΟ 6.778 

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΑΙ 4.135 

ΟΧΙ 2.643 

ΣΥΝΟΛΟ 6.778 
 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΑΙ 2.772 

ΟΧΙ 4.006 

ΣΥΝΟΛΟ 6.778 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΑΙ 52 

ΟΧΙ 6.726 

ΣΥΝΟΛΟ 6.778 
 

 

ΤΕΣΤ HEP C 

Το 2016 συνολικά εξετάστηκαν 3.492 άτομα. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 

ΔΟΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Πολυιατρείο Αθήνας 1.053 

Κινητή Μονάδα 1.670 

Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης 136 

Κέντρο Ημέρας 633 

ΣΥΝΟΛΟ 3.492 
 

ΦΥΛΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 2.226 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1.256 

TRANS 10 
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ΣΥΝΟΛΟ 3.492 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

25 818 

25-45 2.230 

>45 444 

ΣΥΝΟΛΟ 3.492 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ 66 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 394 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.100 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.847 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 

ΣΥΝΟΛΟ 3.492 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1.277 

ΑΝΕΡΓΟΙ 1.565 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 327 

ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 323 

ΣΥΝΟΛΟ 3.492 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1.187 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ 1.245 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 709 

ΑΣΤΕΓΙΑ 351 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 3.492 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  2.264 

ΛΟΙΠΕΣ  1.228 

ΣΥΝΟΛΟ 3.492 

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΑΙ 1.993 

ΟΧΙ 1.499 

ΣΥΝΟΛΟ 3.492 
 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΑΙ 1.829 

ΟΧΙ 1.663 

ΣΥΝΟΛΟ 3.492 
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΑΙ 192 

ΟΧΙ 3.300 

ΣΥΝΟΛΟ 3.492 
 

 

ΤΕΣΤ HEP B 

Το 2016 συνολικά εξετάστηκαν 2.373 άτομα. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 

ΔΟΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Πολυιατρείο Αθήνας 848 

Κινητή Μονάδα 1.221 

Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης 128 

Κέντρο Ημέρας 176 

ΣΥΝΟΛΟ 2.373 
 

ΦΥΛΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 1.445 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 927 

TRANS 1 

ΣΥΝΟΛΟ 2.373 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

25 585 

25-45 1.320 

>45 468 

ΣΥΝΟΛΟ 2.373 
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ 81 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 325 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 927 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 998 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 42 

ΣΥΝΟΛΟ 2.373 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 955 

ΑΝΕΡΓΟΙ 1.299 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 79 

ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 40 

ΣΥΝΟΛΟ 2.373 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 775 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ 823 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 627 

ΑΣΤΕΓΙΑ 148 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 2.373 
 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  1.731 

ΛΟΙΠΕΣ  642 

ΣΥΝΟΛΟ 2.373 
 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΑΙ 963 

ΟΧΙ 1.410 

ΣΥΝΟΛΟ 2.373 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΑΙ 1.258 

ΟΧΙ 1.115 

ΣΥΝΟΛΟ 2.373 
 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΑΙ 22 

ΟΧΙ 2.351 

ΣΥΝΟΛΟ 2.373 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
8001111600 & 210 82 50 600 
 
Για το έτος 2016 οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή ανέρχονται στις 8.815. 
Η διαμόρφωσή τους έχει ως εξής: 
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ 

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 5.382 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3.433 

ΣΥΝΟΛΟ 8.815 

  
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ 

<25 2.219 

26-35 2.649 

36-60 3.340 

60+ 607 
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ΣΥΝΟΛΟ 8.815 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ 

ΑΘΗΝΑ 5.847 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.760 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1.208 

ΣΥΝΟΛΟ 8.815 

 

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2.602 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 1.719 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2.964 

ΕΝΤΥΠΑ 834 

ΤΥΠΟΣ 324 

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 145 

ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 125 

ΦΙΛΟΙ 81 

ΣΤΕΛΕΧΗ PRAKSIS  21 

ΣΥΝΟΛΟ 8.815 
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8.PRAKSIS SUPPORT  
 
Από το 2012 η PRAKSIS υλοποιεί το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης οροθετικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το 

πρόγραμμα PRAKSIS SUPPORT χρηματοδοτείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από το MAC AIDS FUND. 

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η σφαιρική και ολιστική προσέγγιση η οποία αφορά την υποστήριξη 

ατόμων που ζουν με το AIDS (PLWA) και των οικογενειών τους. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε συμβουλευτικές 

συνεδρίες τόσο πριν όσο και μετά τη διεξαγωγή του τεστ. Η όλη διαδικασία συμπεριλαμβάνει ψυχοκοινωνική στήριξη, 

νομική συμβουλευτική καθώς και συμβουλευτική σε προνοιακά και εργασιακά θέματα. Επίσης, οι ειδικοί επιστήμονες 

του προγράμματος πραγματοποιούν συνοδείες στους ωφελούμενους όποτε κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον παρέχεται 

ιατρική συμβουλευτική και στήριξη σε θέματα τα οποία αφορούν το AIDS. Στόχος της παραπάνω διαδικασίας είναι η 

στήριξη των οροθετικών ατόμων που ζουν με το AIDS, με έμφαση στην κοινωνική τους (επαν)ένταξη και τη 

λειτουργικότητά τους σε όλα τα επίπεδα.  

Από τους τέσσερις προηγούμενους κύκλους χρηματοδότησης έχουν ήδη εξυπηρετηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 1.250 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων συνεχίζουν να παρακολουθούνται από τους 

επαγγελματίες του προγράμματος. Το 2016 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 347 άνθρωποι.  

Καλό είναι να σημειωθεί ότι οι οροθετικοί οι οποίοι εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οροθετικοί οι οποίοι 

δεν έχουν διαγνωστεί αυτό τον χρόνο με τον ιό αλλά μπορεί να είναι διαγνωσμένοι αρκετά χρόνια. Το 2016 ήρθαν στις 

δομές της PRAKSIS για να λάβουν κάποια από τις υπηρεσίες του προγράμματος. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ 

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 303 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 43 

TRANS 1 

ΣΥΝΟΛΟ 347 

 

ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 124 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 44 

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

39 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 140 

ΣΥΝΟΛΟ 347 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

>20 7 

21-35 108 

36-45 159 

46-60 69 

60+ 4 

ΣΥΝΟΛΟ 347 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το MAC AIDS FUND  
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9. Hprolipsis “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ B, C ΚΑΙ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ”  
 
 
‘Ηδη από το 2015 η ΜΚΟ PRAKSIS συμμετείχε στην υλοποίηση Εθνικής Επιδημιολογικής Μελέτης των λοιμωδών 
νοσημάτων Ηπατίτιδα Β (HBV), Ηπατίτιδα C (HCV) και της HIV λοίμωξης, «Hprolipsis», η οποία οργανώθηκε από την 
Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τις άλλες Ιατρικές Σχολές της 
Ελλάδος και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις Γιατροί του Κόσμου και PRAKSIS. 
 
Στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο παράτασης της Μελέτης «Hprolipsis», τον Οκτώβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν 
αιμοληψίες σε 22 άτομα, πρόσφυγες από Συρία (20) και Πακιστάν (2). Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα σε  10 άτομα 
από τα 22 που πραγματοποίησαν αιμοληψία, εκ των οποίων βρέθηκε θετικό αποτέλεσμα στους παρακάτω ιούς :  
HIV: 1 
Ηπατίτιδα C : 1  
(Δείγμα 20 ατόμων) 
 
Επιπρόσθετα των άνωθεν, 2 άτομα παραπέμφθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση βάση των αιματολογικών τους 
αποτελεσμάτων.  

 
 
Η μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 
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ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
 
 
10.PRAKSIS W.I.N- SUPPORTING WOMEN IN NEED 
 
Μέσω της  παροχής στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών, το  πρόγραμμα W.I.N. υποστήριξε και ενδυνάμωσε  

ευάλωτες άστεγες ή κακοποιημένες γυναίκες με ή χωρίς παιδιά, με σκοπό να καταστούν ικανές να φτάσουν σε ένα 

επίπεδο αυτάρκειας ώστε να καταφέρουν στη συνέχεια να διαβιώσουν μόνες τους και χωρίς κινδύνους. Με τη 

λειτουργία τεσσάρων διαμερισμάτων στην περιοχή της Αττικής, οι γυναίκες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα έλαβαν 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και εργασιακής συμβουλευτικής καθώς και κάλυψη βασικών αναγκών τόσων των ίδιων όσο 

και των παιδιών τους.   

Στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος έως Αύγουστος 2016, στα διαμερίσματα του προγράμματος φιλοξενήθηκαν  

τριαντατέσσερα (34)  άτομα (22 γυναίκες και 12 παιδιά). Μέσω της εργασιακής συμβουλευτικής, 10 γυναίκες 

αποκαταστάθηκαν εργασιακά (σε καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης)  και με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος κατάφεραν να αυτονομηθούν οικονομικά. Οι υπόλοιπες επέλεξαν τα ταξιδέψουν είτε σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες είτε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ενώ όσες παρέμειναν στην Ελλάδα, με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, παραπέμφθηκαν σε άλλες δομές φιλοξενίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε για την περίοδο από 01/09/2015-30/8/2016 από την εταιρεία PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 

 
 
 

ΗΛΙΚΙΑ 

< 18 12 

19-25 4 

26-35 6 

36-45 9 

45 > 3 

Σύνολο: 34 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 22 

ΠΑΙΔΙΑ 12 

Σύνολο: 34 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 6 

Λ.Δ.ΚΟΝΓΚΟ 6 

ΚΟΝΓΚΟ 2 

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 2 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 5 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2 

ΣΥΡΙΑ 2 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2 

ΜΑΡΟΚΟ 3 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 2 

ΙΡΑΚ 2 

Σύνολο: 34 
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11.“FIGHTING ΤΗΕ REFUGEE CRISIS IN ATHENS”  

              
Σκοπός  του  προγράμματος  «Fighting  the  Refugee  Crisis  in  Athens»  ήταν να  αντιμετωπιστούν  οι  άμεσες  ανάγκες  
των  μετακινούμενων προσφυγικών πληθυσμών, με μέριμνα για τη κάλυψη των βασικών τους αναγκών και, ταυτόχρονα, 
με παροχή ενημέρωσης και εξατομικευμένης βοήθειας για την καλύτερη πρόσβασή τους στην προστασία που αρμόζει 
σε  κάθε περίπτωση. Το πρόγραμμα βασίστηκε σε μια ευρεία βάση συνέργειας, μεταξύ των οργανώσεων – PRAKSIS, 
ΑΡΣΙΣ, Dynamo International, Φάρο, ,Humanitarian Initiative Bridges και  Afghan Migrant  and Refugee Community  in  
Greece.  Το  πρόγραμμα  ξεκίνησε  Νοέμβριο  του  2015,  και  ολοκληρώθηκε  τον  Απρίλιο  του  2016.     
 

Οι επιμέρους δραστηριότητες, του προγράμματος συνοψίζονται σε:   

1.  Παροχή νομικής πληροφόρησης και νομικής στήριξης σε 350 αποδέκτες   
2.  Παροχή κοινωνικής πληροφόρησης και ψυχο-κοινωνικής στήριξης σε 400 άτομα    
3.  Παροχή προσωρινής στέγασης σε 20 άτομα και παραπομπή άλλων 60 σε άλλες δομές   
4.  Διανομή κουπονιών σούπερ-μάρκετ σε 500 άτομα   
5.  Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για 60 ανήλικους   
6.  Ενδυνάμωση και μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση νέων   
7.  Capacity   building   των   δομών   των   συνεργαζόμενων   φορέων   με   έμφαση   στη   μέθοδο   προσέγγισης   ατόμων   
ενδιαφέροντος στο δρόμο και εκπαίδευση πολιτισμικών διαμεσολαβητών.   
 
 
H  MKO  PRAKSIS  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος «Fighting Refugee Crisis in Athens» ανέλαβε τη διαχείριση των 

διαμερισμάτων  που εκμισθώθηκαν με στόχο την άμεση παρέμβαση και την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών της 

ομάδας στόχου.  

 

Ενοικιάστηκαν δύο διαμερίσματα, τα οποία διαμορφώθηκαν ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ένα ευρύ 

φάσμα αναγκών. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα  διαμέρισμα   που   είχε   δυνατότητα  στέγασης  επτά  Αιτούντων 

Διεθνούς Προστασίας, ενώ το δεύτερο «Emergency Appartment» είχε τη δυνατότητα να φιλοξενήσει οποιαδήποτε 

περίπτωση υψηλής ευαλωτότητας, χωρίς να υπάρχει περιορισμός ως προς τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.  Η PRAKSIS 

δεν περιορίστηκε  αποκλειστικά στην φιλοξενία των εν λόγω περιπτώσεων, αντιθέτως ανέλαβε ολιστικά την υποστήριξή 

τους κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας  (διατακτικές σίτισης, εισιτήρια για μετακίνηση με τα  ΜΜΜ, παροχή ιατρικής και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής, κτλ)  

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος φιλοξενήθηκαν συνολικά 48 άτομα.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες περιπτώσεις που έχρηζαν «έκτακτης φιλοξενίας» :  

 11μελής μονογονεϊκή οικογένεια (με προστάτη την μητέρα), από Συρία η οποία απαρτιζόταν από την μητέρα 

και τα δέκα ανήλικα παιδιά της. 

 7μελής μονογονεϊκή οικογένεια (με προστάτη την μητέρα), από Συρία η οποία απαρτιζόταν από την μητέρα και 

τα έξι ανήλικα παιδιά της, η οποία ζούσε σε camp και το δύο ετών παιδί της οικογένειας έπασχε από βαριάς 

μορφής πνευμονία. 

 3μελής μονογονεϊκή οικογένεια (με προστάτη τον πατέρα), από Ιράν, όπου σε ναυάγιο που έγινε στο 

Φαρμακονήσι πνίγηκε η γυναίκα/μητέρα της οικογένειας μαζί με την ανήλικη κόρη/ αδερφή.  

 6μελής πυρηνική οικογένεια, από Ιράκ, η οποία αποτελείται από τους δύο γονείς και τα τέσσερα παιδιά της 

οικογένεια, δύο εκ των οποίων ήταν δίδυμα κοριτσάκια (3 μηνών). Το ένα βρέφος της οικογένειας είχε μια 
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σπάνια δυσπλασία και υποβλήθηκε σε μια σειρά εξετάσεων, ώσπου να καταφέρει να πραγματοποιηθεί 

χειρουργείο.  

 Δύο μονογονεϊκές οικογένειες (με προστάτη την μητέρα), από Συρία , αποτελούμενες από 9 μέλη,  οι οποίες ως 

νομιποιητικό έγγραφό είχαν Υπηρεσιακό Σημείωμα και λόγω αυτού δεν υπήρχε η δυνατότητα φιλοξενίας τους 

σε κάποιο προστατευμένο πλαίσιο. Με την αρωγή της νομικής υπηρεσίας προχώρησαν σε αίτημα Διεθνούς 

Προστασίας και στη συνέχεια σε αίτημα στέγασης σε άλλο ξενώνα φιλοξενίας. 

 6μελής πυρηνική οικογένεια, από το Αφγανιστάν, όπου το πέντε ετών παιδί της οικογένειας έπασχε από 

μεσογειακή αναιμία και υποβαλλόταν ανά 15 μέρες σε μετάγγιση αίματος. 

 

Πίνακας 1: Χώρες Καταγωγής ωφελούμενων προγράμματος 

 

 

Το πρόγραμμα «Fighting the Refugee Crisis in Athens» χρηματοδοτήθηκε από το Solidarity Now για τη περίοδο 01/10/2015 έως και 30/04/2016  με  
συνολικό ποσό χρηματοδότησης για τη δράση της PRAKSIS 24.725,00 €.   
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12. ΣΤΕΓΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ» τη περίοδο αναφοράς , εκμισθώθηκαν είκοσι πέντε (25) 
διαμερίσματα:  είκοσι (20) στην Αττική, τέσσερα (4) στην Θεσσαλονίκη και ένα (1) στην Μυτιλήνη της Λέσβου.  
Πρόκειται για διαμερίσματα που μισθώνονται από την οργάνωση, στα οποία φιλοξενούνται άνθρωποι που πρόσφατα 
έφτασαν στη χώρα μας προερχόμενοι από εμπόλεμες ζώνες ή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν βίαια την πατρίδα 
τους λόγω παραβίασης των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.  
Στα διαμερίσματα διαμένουν παραπάνω από μια οικογένειες σε συνάρτηση με τη χωρητικότητα. Δίνεται όμως ιδιαίτερη 
προσοχή στην εθνοτική καταγωγή και τη γλώσσα των φιλοξενούμενων, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και  την 
συγκατοίκηση χωρίς   προβλήματα.  Οι περιπτώσεις που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα είναι οι πλέον ευάλωτες: 
ασυνόδευτες μητέρες, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, διεμφυλικά άτομα, πιστοποιημένα θύματα 
βασανιστηρίων και άνθρωποι με χρόνια προβλήματα υγείας. 
Με την παροχή προσωρινής στέγασης η ΜΚΟ PRAKSIS στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους του 
προγράμματος να προετοιμαστούν και να εφοδιαστούν για την αυτονόμηση και την ένταξή τους στην ελληνική 
πραγματικότητα.  
Την ίδια στιγμή σε αντίθεση με άλλες δομές φιλοξενίας, τα διαμερίσματα αποτρέπουν την ιδρυματοποίηση, καθώς 
προσφέρουν αυτονομία και ανεξαρτησία στους φιλοξενούμενους. Ωστόσο, ενώ οι εξυπηρετούμενοι του προγράμματος 
διαμένουν σε κάποιο από τα διαμερίσματα, η διεπιστημονική ομάδα της PRAKSIS που αποτελείται από Κοινωνικούς 
Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Διαμεσολαβητές, Κοινωνικό Ανθρωπολόγο και Δικηγόρους, καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα αναγκών (νομικών, ψυχοκοινωνικών, εργασίας κ.α.),  είτε εσωτερικά σε άλλα προγράμματα και δράσεις της 
PRAKSIS, είτε μέσω της διασύνδεσης με ένα δίκτυο εξειδικευμένων συναφών αρμόδιων φορέων και ιδιωτών.  
Τόσο η γλώσσα επικοινωνίας, όσο και η εργασιακή κατάρτιση είναι τα δύο βασικότερα εργαλεία για να επιτευχθεί  η 
ομαλή ενσωμάτωση της ομάδας- στόχου σε μια κοινωνία. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιείται συστηματική προσπάθεια 
και οι απαιτούμενες ενέργειες / παραπομπές για την εργασιακή συμβουλευτική και την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας. 
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αυτονόμηση των ωφελούμενων και η ένταξή 
τους στην ελληνική κοινωνία. 
 
«Σας ευχαριστώ πολύ για όσα μου προσφέρατε κατά την διαμονή μου στο διαμέρισμα. Με βοηθήσατε να 
αυτονομηθώ και να σχεδιάσω το μέλλον μου.»  

Υ.Ε  
Φιλοξενούμενος στο Πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ 

 
 
 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 Οι περιπτώσεις που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ είναι οι πλέον ευάλωτες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ομάδα στόχου: Πληθυσμός που έχει εισέλθει από τη Μεσόγειο 

Υποκατηγορία: Αιτούντες άσυλο 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο 

Σε 

αριθμούς 
Σε % 

Σε 

αριθμούς 
Σε % 

Σε 

αριθμούς  
Σε % 

0-4 12 5,8 % 14 6,7 % 26 12,5 % 

5-17 24 11,4 % 38 18,1 % 62 29,5 % 

18-59 66 31,4 % 53 25,2 % 119 56,6 % 

60 + > 3 1,4 % 0 0,0 % 3 1,4 % 

Σύνολο: 105 50% 105 50% 210 100% 

Κύριες περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβος  
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Κάποιες από τις ιδιαιτέρως ευάλωτες ομάδες που φιλοξενήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος: 
-μητέρα με δύο ανήλικα τέκνα, όπου το ένα τέκνο πάσχει από συγγενή καρδιοπάθεια με Σύνδρομο Dow 
-μητέρα με ανήλικο τέκνο, η οποία είναι οροθετική και έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης  
-μητέρα με ένα ανήλικο τέκνο, το οποίο πάσχει από διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή  
-γυναίκα, η οποία είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – βιασμού 
-γυναίκα, η οποία είναι οροθετική σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης, στον 7ο μήνα -θύμα σεξουαλικής κακοποίησης 
– βιασμού, 
-γυναίκα, θύμα trafficking 
-θύματα βασανιστηρίων 
-θύμα ρατσιστικής βίας  
- οροθετικός με σοβαρή κινητική αναπηρία και ψυχιατρική συμπτωματολογία, 

 
 

Πίνακας 1: Χώρες καταγωγής φιλοξενούμενων ΣΤΕΓΗ 2016. 
 
Τη περίοδο λειτουργίας του προγράμματος φιλοξενήθηκαν διακόσια δέκα (210) άτομα προερχόμενα από είκοσι 
τέσσερις διαφορετικές χώρες καταγωγής. Στο πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ μιλιούνται έντεκα διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά, 
Αγγλικά, Γαλλικά, Φάρσι, Σομαλί, Ουρντού, Μπάγκλα, Παστού, Τουρκικά, Αραβικά και Αλβανικά). Όπως διαπιστώνεται 
τα   μεγαλύτερα ποσοστά των φιλοξενούμενων μας κυμαίνονται σε δύο  ηλικιακές ομάδες, τόσο στην ομάδα (0-18 ετών) 
, όσο και στην  (26 – 50 ετών). 

 
Πίνακας 2: Ηλικίες φιλοξενούμενων 2016. 
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ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Ηλικιακές Ομάδες

<18

19 - 25

26 - 50

51<
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Το «ΣΤΕΓΗ Κ’» χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως και 
29/02/2016, . 
Το «ΣΤΕΓΗ Λ» χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , για το χρονικό διάστημα από 01/03/2016 έως και 
30/06/2016. 
Το «ΣΤΕΓΗ Λ΄» χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , για το χρονικό διάστημα από 01/07/2016 έως και 
30/08/2016. 
Το «ΣΤΕΓΗ» χρηματοδοτήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες , για το χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως και 31/12/2016 στο 
πλαίσιο του έργου «RELOCATION SCHEME AND EMERGENCY RESPONSE». 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
 
13.EMPLOYABILITY CENTRE  

Το Κέντρο Αλληλεγγύης στην Αθήνα προσφέρει χώρο λειτουργίας σε νέες και υφιστάμενες οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών στην Ελλάδα, διευκολύνοντας συνεργατικές λύσεις σε επίπεδο κοινοτήτων για επείγοντα κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματα. Το Κέντρο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των Open Society Foundations και του SolidarityNow, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την οικονομική βοήθεια του European Economic Area Grants και ξεκίνησε τη 
λειτουργία του και την υποδοχή των ωφελούμενων το Δεκέμβριο του 2014. Το Κέντρο στεγάζεται στον πρώτο όροφο 
του ιστορικού κτιρίου του παλαιού Φρουραρχείου στην Αθήνα ο οποίος έχει παραχωρηθεί για αυτόν τον σκοπό από τον 
Δήμο Αθηναίων, ενώ την πλήρη ανακαίνιση των χώρων που φιλοξενούν τις υπηρεσίες του Κέντρου ανέλαβε το 
SolidarityNow. Το Κέντρο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε όλους όσους έχουν 
ανάγκη.  
 
Ένα από τα προγράμματα που η PRAKSIS υλοποίησε στο Κέντρο ήταν το EMPLOYABILITY. 
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού προσφέρθηκαν δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης ανέργων κατά την αναζήτηση 
εργασίας στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα. Μέσα από τις υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής, αναζήτησης 
εργασίας στο διαδίκτυο με την βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, ομαδικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και δράσεων 
δικτύωσης, επιδιώχθηκε η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να 
ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, καινοτόμο στοιχείο του Employability, αποτέλεσε η διαδικτυακή 
πλατφόρμα δικτύωσης των εξυπηρετούμενων με επιχειρήσεις που συμμετείχαν μέσω των οικείων προγραμμάτων 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

Οι υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής απευθύνονταν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που υπόκεινται σε διακρίσεις 
και αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας, όπως: μακροχρόνια άνεργοι, νεοεισερχόμενοι 
στην αγορά εργασίας, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι χαμηλών τυπικών προσόντων, άνεργες γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν πρόσθετα κοινωνικά εμπόδια κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, μετανάστες, πρόσφυγες, 
παλιννοστούντες, ρομά, άνεργοι που υφίστανται συνθήκες πολλαπλών αποκλεισμών λόγω ηλικίας, υγείας, φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτισμικής ταυτότητας, δυσχερών οικονομικών συνθηκών κα.  

Βασικός στόχος του Προγράμματος ήταν η ενίσχυση των δυνατοτήτων ένταξης στην εργασία 1.500 ανέργων από 
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών απασχόλησης:  

 Παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και κατάλληλων εργαλείων για την επιτυχή αναζήτηση εργασίας: 
 Διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων 
 Δημιουργία Βιογραφικών Σημειωμάτων και Συνοδευτικών Επιστολών 
 Εκμάθηση μεθόδων αναζήτησης εργασίας 
 Προετοιμασία για την συνέντευξη εργασίας 
 Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού 
 Υποστήριξη στην συμπλήρωση αιτήσεων για εργασία 

 

 Πρόσβαση σε υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας μέσω του διαδικτύου στο internet corner booth του 
employability center, με την βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων. 

 Χρήση, κατόπιν καθορισμένων ραντεβού, της υπηρεσίας αναζήτησης εργασίας στο διαδίκτυο με την 
βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου 
 

 Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας και προγράμματα κατάρτισης 
 

 Εργαστήρια ομαδικής εργασιακής συμβουλευτικής και ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ενίσχυση κατά την 
αναζήτηση εργασίας 
 

 Διασύνδεση ανέργων και επιχειρήσεων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του PRAKSIS Employability που 
σχεδιάστηκε ειδικά για την προώθηση της ένταξης των εξυπηρετούμενων στην αγορά εργασίας 

 Ανάρτηση των βιογραφικών σημειωμάτων στην διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης με διασφάλιση του 
απορρήτου των προσωπικών δεδομένων 
 

 Προώθηση της πλατφόρμας PRAKSIS Employability σε εταιρικά περιβάλλοντα και περίληψη των διαδικασιών 
πρόσληψης προσωπικού στα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε νέες θέσεις εργασίας 
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 Δράσεις δικτύωσης με φορείς προώθησης ζητημάτων απασχόλησης και εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα 

 Παραπομπή σε εξειδικευμένους φορείς κατάρτισης για την ενίσχυση των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών 
δεξιοτήτων  

 
Για τη περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2016, το σύνολο: 

 

 των νέων ωφελούμενων ήταν:       629 

 των συνεδριών ήταν:        5.641 

 των συνεδριών ατομικής εργασιακής συμβουλευτικής ήταν:                   2.130 

 των συνεδριών αναζήτησης εργασίας στο internet corner ήταν:   3.383 

 των παραπομπών σε προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης ήταν:                        386 

 ανάρτησης CV στην πλατφόρμα δικτύωσης www.praksisemployability.gr:                  3.392 

 

Βρήκαν εργασία 174 άτομα. 

 

Τα αιτήματα για εργασιακή συμβουλευτική το 2016 έφτασαν τα 1.710. Οι ωφελούμενοι-ες κατάγονταν από 
περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου, κυρίως από: Ελλάδα, Νιγηρία, Αλβανία, Κονγκό, Γκάνα, Σενεγάλη και Τανζανία.  

Το Πρόγραμμα κατέγραψε περισσότερες από 248 περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης και παραβίασης δικαιωμάτων 
που σχετίζονται με την εργασία.  
 

150 άνεργοι-ες συμμετείχαν σε 7 εργαστήρια δικτύωσης σε ζητήματα απασχολησιμότητας και επικοινωνίας με 
δυνητικούς εργοδότες, έμφυλων διακρίσεων στην αγορά εργασίας, εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, πολιτισμικής 
εξοικείωσης με τις διαδικασίες και ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.    

260 ωφελούμενοι-ες συμμετείχαν σε 47 ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής για τις μεθόδους 
αναζήτησης εργασίας μέσω του διαδικτύου. 

9 εκπαιδευτικά σεμινάρια διενεργήθηκαν σε συνεργασία με τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 
εταιριών. 85 ωφελούμενοι και ωφελούμενες συμμετείχαν και 20 εξ' αυτών προσελήφθησαν με συμβάσεις εργασίας 
αορίστου χρόνου. 

 
Το πρόγραμμα EMPLOYABILITY υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του SOLIDARITY NOW , του Δήμου Αθηναίων και των EEAG από 01/11/2014 έως και 
31/03/2016 ενώ από 01/04/2016 έως 31/08/2016 χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από το SOLIDARITY NOW. 
 

      
 
  

http://www.praksisemployability.gr/
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14. BUSINESS COACHING CENTER -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Απώτερος στόχος του Προγράμματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Business Coaching Center είναι η 

στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να επανενταχθούν χρόνια 

άνεργοι και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.  Σε περιόδους που η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 

ριζικά την καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας και η φτώχια έχει αυξηθεί σε πρωτοφανή για την ελληνική 

πραγματικότητα επίπεδα, το πρόγραμμα BCC φιλοδοξεί να σταθεί δίπλα στους κοινωνικά και οικονομικά 

αποκλεισμένους πληθυσμούς και στους νέους που βάλλονται περισσότερο από όλους από την ανεργία και να βοηθήσει 

στην εύρυθμη επανένταξή τους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

 

 

Το BCC απευθύνεται σε ανθρώπους με επιχειρηματικές ιδέες, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν 

περαιτέρω και σε ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους προσφέρει εξατομικευμένη συμβουλευτική, ανάπτυξη 

προσωπικών δεξιοτήτων (coaching) και εκπαίδευση μέσω ομαδικών σεμιναρίων. Η μέθοδος του BCC ξεχωρίζει γιατί 

ανταποκρίνεται ξεχωριστά στις ανάγκες και τους στόχους κάθε επίδοξου επιχειρηματία, δίνοντάς του τις δεξιότητες και 

την τεχνογνωσία που χρειάζεται για να προχωρήσει, αλλά και πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.  

Επιχειρηματική συμβουλευτική 

Αναγνωρισμένοι και καταξιωμένοι επιχειρηματικοί σύμβουλοι προσφέρουν γνώση και καθοδήγηση μέσω προσωπικών 

συναντήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους κάθε ωφελούμενου. Συνολικά υλοποιούνται 5 έως 7 

εξατομικευμένες συναντήσεις σε διάστημα 4 μηνών. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι επίδοξοι 

επιχειρηματίες, τις γνώσεις που έχουν και τις ανάγκες που διαπιστώνονται, οι ωφελούμενοι μπορούν να αναπτύξουν: 

- το βέλτιστο επιχειρηματικό μοντέλο 

- επιχειρηματικό σχέδιο 

- σχέδιο marketing ή/και digital marketing 

- πλάνο χρηματοδότησης 

Business Coaching 

Το coaching είναι μία δυναμική διαδικασία που επικεντρώνεται στην προσωπικότητα του επιχειρηματία και διευκολύνει 

τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης των προκλήσεων. Βοηθά το άτομο να εντοπίσει τα δυνατά 

σημεία/ταλέντα της προσωπικότητάς του και να τα ενισχύσει. Τον βοηθά όμως, επίσης να βρει τα αδύναμα σημεία που 

τυχόν εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων του και να τα αντιμετωπίσει. Οι ωφελούμενοι του Business Coaching Center 

πραγματοποιούν 5 έως 7 εξατομικευμένες συναντήσεις με coach σε συνολικό διάστημα 4 μηνών.  

Ομαδικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 

Στο πλαίσιο κάθε κύκλου του Business Coaching Center υλοποιούνται αυτοτελή εκπαιδευτικά σεμινάρια, η θεματολογία 

των οποίων σχετίζεται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Εισηγητές των σεμιναρίων είναι στελέχη του BCC, 

αλλά, κυρίως, αναγνωρισμένοι και διακεκριμένοι παράγοντες της αγοράς.  

 

Το BCC σε αριθμούς (Φεβρουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2016) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Σύνολο BCC ωφελούμενων 83 

Σύνολο επιχειρηματικών ιδεών 58 

Σύνολο BCC αποφοίτων 77 

Αναλογία ανδρών - γυναικών Άνδρες 38% Γυναίκες 62% 

Ποσοστό ωφελούμενων  που θα ξεκινήσουν την επιχείρησή 

τους   

82% 

Ποσοστό ωφελούμενων που θα σύστηναν το BCC 100% 

Ώρες εξατομικευμένης συμβουλευτικής 276 

Ώρες εξατομικευμένου coaching 190 
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Ομαδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια 9 

 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ CROWDFUNDING ONEUP.GR 

 

Η πλατφόρμα Oneup.gr δημιουργήθηκε στα τέλη του 2015 για να δώσει λύση στην ανάγκη νέων επιχειρηματιών να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα αρχικό κεφάλαιο για να κάνουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα.  Πρόκειται για 

έναν πολύ διαφορετικό τρόπο άντλησης κεφαλαίων που απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό δωρητών – υποστηρικτών, 

οι οποίοι θα πιστέψουν και θα επενδύσουν στην επιχειρηματική ιδέα που θεωρούν καινοτόμο και ελκυστική. Οι νέοι 

επιχειρηματίες κοινοποιούν την ιδέα τους στην πλατφόρμα και προσπαθούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον δωρητών, 

δίνοντάς τους κίνητρα / ανταλλάγματα, αλλά όχι μετοχικό μερίδιο στην επιχείρησή τους.   

Δικαίωμα συμμετοχής στο oneup.gr έχουν όλοι οι «απόφοιτοι» του PRAKSIS Business Coaching Center, οι οποίοι έχουν 

εκπονήσει επιτυχώς ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν καταθέσει ένα 

ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο να έχει αξιολογηθεί ως βιώσιμο και υλοποιήσιμο από την ομάδα έργου 

του BCC. 

Το Oneup.gr  

 Δεν απευθύνεται μόνο σε νεοφυείς επιχειρήσεις 

 Δεν περιορίζεται σε καινοτόμες ιδέες 

 Δεν παρακρατά προμήθεια 

 Δεν επιβάλει περιοριστικό στόχο χρηματοδότησης 

 Εκπαιδεύει τους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη μίας επιτυχούς καμπάνιας  

 

Το Oneup.gr σε αριθμούς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Καμπάνιες χρηματοδότησης  14 

Κεφάλαια που αντλήθηκαν 16,600€ 

Δωρεές 301 

Μέση δωρεά 55€ 

Χρήστες της σελίδας 51.462 

 
Χρηματοδότης του προγράμματος για την περίοδο Φεβρουάριος - Ιούνιος 2016 ήταν η VISA Europe Services. Από τον Αύγουστο του 2016 μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2018 αποκλειστικός χρηματοδότησης του προγράμματος είναι το Citi Foundation με την υποστήριξη της Citi Ελλάδος.  
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
 
15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ/ MOBILE SCHOOL – ΚΙΝΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
Η PRAKSIS τα τελευταία 3  χρόνια πραγματοποιεί παρεμβάσεις στον καταυλισμό Ρομά στην Περαία. Το τελευταίο 

διάστημα έχουμε καταφέρει να εδραιώσουμε μια συνεπή παρουσία στον καταυλισμό δύο φορές την εβδομάδα. Κάθε 

παρέμβαση αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, λίγο μετά το ξεκίνημα της λειτουργίας 

του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων PRAKSIS Π στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο 2016, άρχισαν να 

πραγματοποιούνται παρεμβάσεις και σε αυτό το χώρο σε εβδομαδιαία βάση, με στόχο την κατανόηση και 

αλληλεπίδραση με ένα διαφορετικό πληθυσμό. 

Τέλος, με κάθε δυνατή ευκαιρία, πραγματοποιούνται καμπάνιες και εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 

ευρύτερης κοινότητας για τα δικαιώματα των παιδιών και το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Σκοπός των εκδηλώσεων 

είναι ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και να ενεργοποιηθούν 

ώστε να συμβάλουν και οι ίδιοι στην καταπολέμηση του φαινομένου.  

Μέσα στο έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 50 παρεμβάσεις στον καταυλισμό Ρομά της Περαίας και 3 στον 

Κέντρο Φιλοξενίας. Συνολικά, οι συμμετέχοντες στις παρεμβάσεις του Κινητού Σχολείου έφτασαν τους 164 στην 

Περαία, και τους 16 στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. 

ΦΥΛΟ  
Αγόρια: 91  | Κορίτσια: 89 
 
ΗΛΙΚΙΑ  
0-6 ετών: 85  
7-12 ετών: 69  
13-18 ετών: 26 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ: 180 

Στην υλοποίηση του προγράμματος λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι θεμελιώδεις στόχοι. Οι στόχοι αφορούν αφενός τη 

μάθηση και αφετέρου την διαφορετικότητα, την επικοινωνία και την ψυχαγωγία. Ένας από τους βασικότερους στόχους 

είναι η εμπλοκή των παιδιών σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. Το Κινητό Σχολείο δεν αντικαθιστά την τυπική εκπαίδευση, 

όμως προσπαθεί να δημιουργήσει ή και να ενισχύσει τη σχέση παιδιού με τη μάθηση και το σχολείο. Επιπλέον, γίνεται 

προσπάθεια να αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και να συνειδητοποιηθούν και να ενδυναμωθούν οι 

δυνατότητες τους. Παράλληλα, η ίδια η επαφή προάγει την παραγωγή με συνέπεια ενός παραδείγματος εναλλακτικού 

τρόπου ζωής. 
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16.Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων                                               
Τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της PRAKSIS αποτελούν προστατευμένες, Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας. Ο 

σχεδιασμός της παρέμβασης βασίζεται στο ολιστικό μοντέλο προσέγγισης, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του 

παιδιού, χωρίς όμως να υπεισέρχεται σε εξειδικευμένη θεραπευτική διαδικασία (μέσω του ίδιου του προγράμματος). 

Στα Κέντρα Φιλοξενίας Ανηλίκων, παράλληλα με την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (κατάλληλη στέγαση και 

συνθήκες υγιεινής, σίτιση, ασφάλεια, καθαριότητα), παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 

 ψυχοκοινωνική στήριξη  

 ιατροφαρμακευτική στήριξη 

 διασύνδεση με φορείς που παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα υγείας (ιδιωτικούς ή δημόσιους)  

 υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

 νομική συμβουλευτική και αρωγή, και ενημέρωση για τις δυνατότητες που έχουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 

τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

 προγράμματα εκμάθησης Ελληνικών και ξένων γλωσσών, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής 

διδασκαλίας και οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων 

 εκπαίδευση/ κατάρτιση/ επαγγελματικός προσανατολισμός για ανηλίκους, με σκοπό την ένταξη στην τοπική 

κοινωνία 

 

Το προσωπικό των Κέντρων Φιλοξενίας αποτελείται από κοινωνικούς επιστήμονες, δικηγόρους, κοινωνικούς 
διαμεσολαβητές και βοηθητικό προσωπικό. Βασική επιδίωξη της διεπιστημονικής ομάδας είναι η ομαλή ένταξη, η 
προσαρμογή του ανηλίκου, η εκτίμηση της παρούσας κατάστασης αλλά και η κυκλική παρέμβαση από όλες τις 
ειδικότητες. 
 
Στόχος της λειτουργίας των Κέντρων Φιλοξενίας είναι η υποδοχή και ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται σε 
καθεστώς κράτησης αλλά και των ασυνόδευτων ανηλίκων  που διαμένουν σε ακατάλληλες συνθήκες ή ακόμα και σε 
συνθήκες αστεγίας.  
 
‘Ενας βασικός άξονας είναι η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού αλλά και η εγκαθίδρυση ενός εξατομικευμένου 
πλάνου δράσης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του κάθε ανηλίκου. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η προσαρμογή 
και ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων τόσο εντός του Κέντρου Φιλοξενίας όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
Πρόκειται για μία σταδιακή διαδικασία για αυτό και η παρέμβαση αφορά ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο.  
 
Προσδοκία της διεπιστημονικής ομάδας είναι η διερεύνηση των εναλλακτικών που έχει ο ασυνόδευτος ανήλικος στην 
Ελλάδα και η πλαισίωση του σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σκοπός είναι η αξιολόγηση αυτών των εναλλακτικών από τον 
ίδιο τον ανήλικο προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του. Βασική μας 
προτεραιότητα ως PRAKSIS είναι να δημιουργήσουμε για τους ανηλίκους μία συνθήκη προβλέψιμου μέλλοντος. Να 
εξασφαλίσουμε για τους ίδιους ένα προγραμματισμό ημέρας μέσω του οποίου θα υποστηρίζονται, έτσι ώστε σταδιακά 
να ενδυναμωθούν και να προετοιμαστούν για το επόμενο βήμα. 
 
 
Όραμα μας είναι η χάραξη  ενταξιακής πολιτικής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους με κεντρικό άξονα  την διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων τους, την αυτονομία τους καθώς και της κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη.  
 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι κατά το έτος 2016 αυξήθηκαν σημαντικά οι εκπαιδευτικές, οι ψυχαγωγικές, καθώς και 
οι αθλητικές δραστηριότητες για το σύνολο των φιλοξενούμενων, γεγονός που συνετέλεσε στην εξέλιξη όλων των 
παιδιών σε μαθησιακό αλλά και συναισθηματικό επίπεδο, στην απόκτηση νέων γνώσεων και εμπειριών και στην 
ενίσχυση της επένδυσης στη νέα τους πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα 
μαθήματα ελληνικών και ξένων γλωσσών, ξεκίνησαν να λαμβάνουν χώρα εντός των Κέντρων Φιλοξενίας, ομαδικές 
συνεδρίες art therapy, comic art και μαθήματα πληροφορικής σε σταθερή εβδομαδιαία βάση. Επιπροσθέτως, 
πραγματοποιήθηκαν εγγραφές αρκετών παιδιών σε αθλητικούς συλλόγους στην κοινότητα, με στόχο τη ζύμωσή τους με 
άλλα παιδιά αλλά και την αφομοίωσή τους από την τοπική κοινωνία. 
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Πιο συγκεκριμένα, η PRAKSIS εξασφάλισε χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση στοχευμένων ψυχαγωγικών και 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για όλα τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων όπως αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 
  
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 δραστηριοποιήθηκε στα Κέντρα Φιλοξενίας ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών, οι 
οποίοι, ανάλογα με τις ατομικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες συνετέλεσαν στην πρόοδο και εξέλιξη του συνόλου 
των φιλοξενούμενων, στην απόκτηση γνώσεων και όμορφων εμπειριών και παράλληλα στην κοινωνικοποίηση των 
παιδιών. Αξιοσημείωτη επίσης ήταν η θετική επίδραση που παρατηρήθηκε στους φιλοξενούμενους, μέσα από τη 
σταθερή παρουσία των buddies στο πλευρό τους. Το “buddy system” είναι ένα καινοτόμο εθελοντικό πρόγραμμα, κατά 
το οποίο ένας ενήλικας εθελοντής συνδέεται με ένα παιδί από τον φιλοξενούμενο πληθυσμό. Στόχος είναι η δημιουργία 
σχέσης εμπιστοσύνης και εκτίμησης, η οποία πλαισιώνεται από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Φιλοξενίας και 
δίνει τη δυνατότητα στον κάθε φιλοξενούμενο να έχει ένα πρόσωπο αναφοράς με το οποίο μπορεί να μοιράζεται 
σκέψεις, συναισθήματα, προβληματισμούς και κοινές εμπειρίες. 
 
 
Επιπλέον κατά τη διάρκεια του 2016, τα Κέντρα Φιλοξενίας οργάνωσαν και συμμετείχαν σε δράσεις εξωστρεφείς, σε 

συνεργασία με φορείς και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Σταχυολογώντας τις σημαντικότερες εξ’ αυτών, ειδική 

αναφορά αξίζει να γίνει, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω συνέργειες: 

 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» 

Σε σύμπραξη με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση οργανώθηκαν κύκλοι βιωματικών εργαστηρίων, 

στα πλαίσια των οποίων -και με βασικό εργαλείο το θεατρικό παιχνίδι- έφηβοι από τα Κέντρα Φιλοξενίας Αθηνών και 

Πάτρας της PRAKSIS, κλήθηκαν να δώσουν έκφραση τόσο σε παρελθούσες εμπειρίες όσο και σε μελλοντικές προσδοκίες 

τους. Το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων αποτυπώθηκε στο βιβλίο υπό τον τίτλο 

«Μονόλογοι στο Αιγαίο - Το ταξίδι και τα όνειρα των ασυνόδευτων ανηλίκων», η παρουσίαση του οποίου 

πραγματοποιήθηκε με μορφή δραματοποιημένη, εν είδει θεατρικού αναλογίου.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 2016 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Σ 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
2016  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

John A. Widtsoe 
Foundation 

Οκτώβριος-
Ιούλιος 

Εκπαιδευτικ
οί 

Κέντρα 
Φιλοξενίας 

Αριθμός συμμετεχόντων : 
88   Αριθμός μαθημάτων: 
50 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

PENNY APPEAL 
Foundation 

Οκτώβριος-
Ιούλιος 

Εκπαιδευτικ
οί 

Κέντρα 
Φιλοξενίας 

Αριθμός συμμετεχόντων : 
46   Αριθμός μαθημάτων: 
48 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 

PENNY APPEAL 
Foundation 

Οκτώβριος-
Ιούλιος 

Εκπαιδευτικ
οί 

Κέντρα 
Φιλοξενίας 

Αριθμός συμμετεχόντων : 
30   Αριθμός μαθημάτων: 
24 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

PENNY APPEAL 
Foundation 

Οκτώβριος-
Ιούλιος 

Εκπαιδευτικ
οί 

Κέντρα 
Φιλοξενίας 

Αριθμός συμμετεχόντων : 
18   Αριθμός μαθημάτων: 
16 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

LDS 
Charities/Ελληνικ
ή Κοινότητα 
Ζυρίχης/Jaime 
Senabre Mengal 

Δεκέμβριος-
Ιούλιος 

Εκπαιδευτικ
οί 

Κέντρα 
Φιλοξενίας 

Αριθμός συμμετεχόντων : 
61   Αριθμός μαθημάτων: 
20 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ LDS 
Charities/Sylvia 
Sanchez Villa 

Οκτώβριος-
Ιούλιος 

Συνδρομή 
σχολής 

Σχολή 
εκμάθησης 
χορού 

Αριθμός συμμετεχόντων : 
23   Αριθμός μαθημάτων:  

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

LDS Charities Δεκέμβριος-
Ιούλιος 

Συνδρομή 
γυμναστηρί
ου 

Γυμναστήρι
α 

Αριθμός συμμετεχόντων : 
70   Αριθμός μαθημάτων: - 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ/ΨΥΧΑΓΩ
ΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Sylvia Sanchez 
Villa 

Δεκέμβριος εξοπλισμός 
ping-pong (2 
τεμ./κοσνόλ
ες PS4 (2 
τεμ) 

Κέντρα 
Φιλοξενίας 
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 Μουσείο Παιδικής Τέχνης 

Σε συνεργασία με το ομώνυμο Μουσείο οργανώθηκαν σε χώρο του Κέντρου Φιλοξενίας, Εικαστικά Εργαστήρια υπό την 

καθοδήγηση εξαιρετικά έμπειρου ζωγράφου-σκηνογράφου του Μουσείου. Στοχεύοντας στην επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σχεδιάσουν ο ένας τη μορφή του άλλου, να παρατηρήσουν τα πρόσωπά 

τους και να έρθουν σε επαφή μέσα από την εικαστική γλώσσα. Το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων 

ενοποιήθηκε, καταλήγοντας στην δημιουργία ενός πολυπρόσωπου πορτραίτου που κοσμεί έκτοτε τον χώρο του 

Κέντρου. 

 
 
 
 
 
KEΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΗ PLUS (+)  
 
 
Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του 
ΔΟΜ,  Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM .   
 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του προγράμματος ΣΤΕΓΗ PLUS (+), το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του προγράμματος GIVING, 
χρηματοδότησε για έξι μήνες τα δύο Κέντρα Φιλοξενίας σε Αθήνα και Πάτρα με επιπλέον προσωπικό με στόχο την 
κάλυψη των αυξημένων αναγκών που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους 2016. 

Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία δύο Κέντρων Φιλοξενίας, με σκοπό στη παροχή στέγασης σε ασυνόδευτους 
ανηλίκους, καθώς και σε άλλους ευάλωτους αιτούντες άσυλο (όπως μονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες γυναίκες κλπ.).  

Οι περιοχές υλοποίησης του προγράμματος είναι η Αθήνα και η Πάτρα. Στην Αθήνα λειτουργεί μία (1) δομή φιλοξενίας 
για τριάντα (30) ασυνόδευτους ανήλικους και στην Πάτρα μία (1) δομή φιλοξενίας για τριάντα (30) ασυνόδευτους 
ανήλικους και για σαράντα (40) άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (μονογονεϊκές οικογένειες, 
ευάλωτες γυναίκες/ μητέρες με παιδιά), αιτούντων άσυλο. 

Το πρόγραμμα λειτουργεί με εταιρικό σχήμα, το οποίο αποτελείται: 

- από τη ΜΚΟ PRAKSIS (συντονιστής φορέας εταιρικού σχήματος) 

- και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (εταίρος) 

Στην Αθήνα η PRAKSIS  διαχειρίζεται το Κέντρο Φιλοξενίας  που βρίσκεται στην Κυψέλη και ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός  έχει αναλάβει να συντονίσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  των ασυνόδευτων ανηλίκων ενώ στην Πάτρα 
η PRAKSIS συντονίζει τις δράσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συντονίζει τις 
δράσεις για τους ενήλικους ευάλωτους πληθυσμούς. 

 
Συνολικά  για το έτος 2016 φιλοξενήθηκαν στις δύο δομές σε Αθήνα και Πάτρα 247 Ασυνόδευτοι Ανήλικοι 

ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Αριθμός 
Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων 

Συρία 41 

Αφγανιστάν 68 

Πακιστάν 87 

Αλγερία 7 

Γουινέα 2 

Ερυθραία 2 

Ιράκ 6 

Ιράν 1 

Λίβανο 1 

Μάλι 1 

Μαρόκο 9 

Μπαγκλαντές 5 

Σομαλία 4 

Τουρκία 3 

Αλβανία 1 
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Σουδάν 2 

Λιβύη 1 

Υεμένη 3 

Αίγυπτος 3 

 
 
 
 
 
 
 
Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη  
Βασική προτεραιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελεί η ιατρική φροντίδα και στήριξη των ασυνόδευτων 
ανηλίκων που φιλοξενούνται στα Κέντρα Φιλοξενίας ΣΤΕΓΗ PLUS. Για αυτόν ακριβώς το λόγο τα Κέντρα Φιλοξενίας έχουν 
αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασίας με υπηρεσίες και δομές υγείας σε Αθήνα και Πάτρα. 
 

Παραπομπές Ιατρικής Στήριξης Αριθμός 

Συνεδρίες Ιατρού στην Πάτρα 1.475 

Παραπομπές στο Πολυιατρείο/Κέντρο Ημέρας 
PRAKSIS 

66 

Παραπομπές στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθηνών 
(Πρώην Φρουραρχείο) 

56 

Παραπομπές σε Δημόσια/ιδιωτικά Νοσοκομεία 
και ιδιώτες ιατρούς σε Αθήνα και Πάτρα 

287 

 
Κοινωνική Υπηρεσία 

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Αριθμός 

Συνεδρίες 416 

Αιτήματα Διεθνούς Προστασίας 82 

Οικογενειακές επανενώσεις / Σε εξέλιξη 13 / 13 

Μετεγκταστάσεις/ Σε εξέλιξη 13 / 1 

Εθελούσιοι Επαναπατρισμοί 6 

 

Νομική Υπηρεσία 

Νομική Υποστήριξη Αριθμός 

Ατομικές συνεδρίες στο σύνολο τους 1.457 

Συνεδρίες που αφορούν τη διαδικασία ένταξης 
(και υπενθύμισης αυτού) 

311 

Ατομικές συνεδρίες βάσει του ατομικού 
πλάνου δράσης 

1.118 

Ομαδικές 104 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ανηλίκων έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού.  Υπάρχει 
εκπαιδευτική ζώνη εντός Κέντρου Φιλοξενίας, η οποία πλαισιώνεται και υποστηρίζεται από εθελοντές και 
εργαζόμενους. Πρόκειται για μαθήματα Αγγλικών, Ελληνικών και άλλων γλωσσών ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών. 
Σημαντικό ρόλο θεωρούμε πως έχει η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας τελικού προορισμού. Πρόκειται για περιπτώσεις  
ανήλικων που θα  επανενωθούν με την οικογένεια τους σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 
Τελικό στάδιο είναι η ένταξη των ανηλίκων η οποία και επιτυγχάνεται μεσα από την εκπαιδευτική διαδικασία στο 
σχολείο. Για αυτό ακριβώς το λόγο συνεργαζόμαστε με διαπολιτισμικό δημοτικό/γυμνάσιο και λύκειο σε Αθήνα και 
Πάτρα.  
  

Το Πρόγραμμα (SOAM) «Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε 
αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα / Supporting Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece» 
βασίζεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στο πεδίο του ασύλου και της μετανάστευσης, το οποίο υπογράφηκε μεταξύ 
των Δωρητριών Χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και της Ελλάδας την 1η Νοεμβρίου 2011. Το Έργο 
χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM.  Στόχος του προγράμματος είναι 
η προστασία των ευάλωτων  πληθυσμών, τόσο μέσω της αύξησης των θέσεων υποδοχής όσο και της βελτίωσης των 
προσφερόμενων υπηρεσιών.  

 
 

Ηλικία Αριθμός 
Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων 

8 ετών 1 

10 ετών 1 

11 ετών 4 

12 ετών 8 

13 ετών 6 

14 ετών 16 

15 ετών 45 

16 ετών 69 

17 ετών 76 

18  ετών 21 



 48 

 
 
 
 
 

  
  

 

ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ «PRAKSIS Π» ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01/05/2015 - 30/4/2017 
 

Το Κέντρο Φιλοξενίας «PRAKSIS Π» στα Πετράλωνα για το έτος 2016, χρηματοδοτήθηκε αρχικά και για την περίοδο 

01/01/2016 - 31/08/2016 από κρατικούς πόρους. Παράλληλα για το διάστημα 01/06/2016 – 31/08/2016, στηρίχθηκε 

για τη λειτουργία του με τη χρηματοδότηση του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος LDS (Later – Day Saints) Charities. Από 

01/09/2016 – 31/12/2016 εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Relocation Scheme and Emergency Response”, που 

χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες (UNHCR).  

Συνολικά Φιλοξενήθηκαν 95 Ασυνόδευτοι Ανήλικοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Τέλος, αξίζει  να αναφερθεί ότι η ομάδα του επιστημονικού 
προσωπικού πραγματοποίησε 863 ατομικές και 256 ομαδικές 
συνεδρίες κατά τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι ανάγκες των φιλοξενούμενων σε όλα τα 
επίπεδα. 
 
Παράλληλα η νομική σύμβουλος κίνησε όλες τις απαραίτητες 
διαδικασίες και σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα 
ολοκλήρωσε και δρομολόγησε τις υποθέσεις των 
φιλοξενούμενων έχοντας ως μοναδική πυξίδα το βέλτιστο 
συμφέρον των ανηλίκων, πραγματοποιώντας συνολικά 909 
ατομικές και 42 ομαδικές συνεδρίες με τα παιδιά. 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ  
 
 
 
 
 
 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ 
ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

18 2 

17 32 

16 17 

15 18 

14 11 

13 7 

12 5 

11 1 

10 1 

8 1 

ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ 
ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

ΑΛΒΑΝΙΚΗ 1 

ΑΛΓΕΡΙΝΗ 1 

ΑΦΓΑΝΙΚΗ 30 

ΙΡΑΚΙΝΗ 2 

ΙΡΑΝΙΚΗ 1 

ΛΙΒΑΝΕΖΙΚΗ 2 

ΜΑΛΙΝΗ 1 

ΜΑΡΟΚΙΝΗ 7 

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ 19 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ 2 

ΡΩΣΙΚΗ 1 

ΣΥΡΙΑΚΗ 28 

ΣΥΝΟΛΟ 95 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ 
ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ:6 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 2 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΑΝΕΝΩΣΕΙΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ: 15 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 8 

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΙ 6 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

35 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 22 
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ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ PRAKSIS Π ΚΩΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 31/10/2015 – 30/4/2017 
 

Το Κέντρο Βραχυπρόθεσμης Φιλοξενίας «PRAKSIS Π ΚΩΣ» για το έτος 2016, χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από την 
Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες (UNHCR), μέσω του προγράμματος “Relocation Scheme and Emergency 
Response”. 
 
Βασικός στόχος της Βραχυπρόθεσμης Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κω, ήταν η εξασφάλιση στέγης, 
τροφής και παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής κ.α. σε περιβάλλον φιλικό προς 
το παιδί, για το διάστημα παραμονής τους στην περιοχή εισόδου. Η βραχυπρόθεσμη δομή αυτή μέχρι και τον Μάιο του 
2016 με τη  δημιουργία του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), εξυπηρετούσε ως η μόνη εναλλακτική στην 
κράτηση των ανηλίκων σε αστυνομικά τμήματα με ενήλικες παραβάτες ή στην αστεγία.  Οι διαρκώς αυξανόμενες 
ανάγκες από τις προσφυγικές ροές σε συνδυασμό με την αδυναμία των δομών μακροπρόθεσμης φιλοξενίας στην 
Ηπειρωτική Ελλάδα, με κομβικό σημείο το κλείσιμο των συνόρων και την συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας τον Μάρτιο, 
άλλαξε τα δεδομένα φιλοξενίας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στις περιοχές εισόδου. Οι δομή βραχυπρόθεσμης 
φιλοξενίας ήταν αναγκαίο να προσαρμόσει τη λειτουργία της στα νέα δεδομένα, δηλαδή σε μέσους όρους διαμονής από 
10-15 ημέρες το ανώτερο για το προηγούμενο διάστημα, σε 6 έως και 10 μήνες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και 
το στελεχικό δυναμικό έπρεπε να εναρμονιστούν με τις ανάγκες και τα πρότυπα των δομών μακροπρόθεσμης 
φιλοξενίας.  
  
 
Συνολικά Φιλοξενήθηκαν 271 Ασυνόδευτοι Ανήλικοι 
 

ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Αριθμός 
Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων 

Συρία 23 

Αφγανιστάν 43 

Πακιστάν 169 

Αλγερία 6 

Ιράκ 4 

Ιράν 1 

Λίβανο 1 

Μαρόκο 14 

Μπαγκλαντές 10 

 
Κοινωνική Υπηρεσία 

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Αριθμός 

Ατομικές συνεδρίες στο σύνολο τους 1.232 

Ομαδικές 208 

 

Νομική Υπηρεσία 

Νομική Υποστήριξη Αριθμός 

Συνεδρίες 1.440 

Αιτήματα Διεθνούς Προστασίας 250 

Οικογενειακές επανενώσεις / Σε εξέλιξη 1/ 0  

Μετεγκταστάσεις/ Σε εξέλιξη 0/0 

Εθελούσιοι Επαναπατρισμοί 0 
 

Παράλληλα για το διάστημα 01/03/2016 – 31/12/2016 το Κέντρο Φιλοξενίας ενισχύθηκε με επιπλέον στελεχικό δυναμικό για τη λειτουργία 

του, με χρηματοδότηση από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό ICMC (International Catholic Migration Comission).  

 

Παράγοντες όπως ο αυξημένος αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισήλθαν στη χώρα μας το 2016 καθώς και 

η παρατεταμένη διαμονή αυτών σε συνθήκες κράτησης, οδήγησαν στο σχεδιασμό παρεμβάσεων σχετικά με την 

υποστήριξη αυτής της πληθυσμιακής ομάδας. Ειδικότερα, σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2016 αναπτύσσονται τα 

στεγαστικά προγράμματα της Οργάνωσης σχετικά με τη φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων και διαμορφώνονται ως 

εξής: 

Ηλικία Αριθμός 
Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων 

13 ετών 4 

14 ετών 10 

15 ετών 38 

16 ετών 57 

17 ετών 68 

18  ετών 94 
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Όνομα Δομής / Προγράμματος Τοποθεσία Χωρητικότητα  Ημερομηνία 

Έναρξης 

Λειτουργίας 

PRAKSIS Π Κέντρο Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κορίτσια) Ίλιον 

Αθήνα 30 Κλίνες 18/7/2016 

PRAKSIS Π Κέντρο Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πεντέλη Α’ 

Αθήνα 24 Κλίνες 26/7/2016 

PRAKSIS Π Κέντρο Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Γλυφάδα 

Αθήνα 24 Κλίνες 5/8/2016 

PRAKSIS Π Κέντρο Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Τοσίτσα 

Αθήνα 30 Κλίνες 8/9/2016 

PRAKSIS Π Κέντρο Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Χαλάνδρι 

Αθήνα 22 Κλίνες 11/10/2016 

PRAKSIS Π Κέντρο Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Άνω Πατήσια 

Αθήνα 24 Κλίνες 21/11/2016 

PRAKSIS Π Κέντρο Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Κυψέλη 

Αθήνα 30 Κλίνες 29/12/2016 

PRAKSIS Π Κέντρο Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκη 

Θεσσαλονίκη 30 Κλίνες 14/10/2016 

 
 
 
 
Συνολικά Φιλοξενήθηκαν 217 ασυνόδευτοι Ανήλικοι: 181 αγόρια και 36 κορίτσια 
 

ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Αριθμός 
Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων 

Συρία 88 

Αφγανιστάν 48 

Πακιστάν 42 

Αλγερία 2 

Γουινέα 1 

Ερυθραία 4 

Ιράκ 10 

Ιράν 3 

Μαρόκο 1 

Μπαγκλαντές 3 

Σρι Λάνκα 1 

Ιορδανία 1 

Αλβανία 1 

Τζιμπουτί 1 

Λιβύη 1 

Αίγυπτος 1 

Γουινέα 1 

Παλαιστίνη 6 

Κονγκό 2 
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Κοινωνική Υπηρεσία 

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Αριθμός 

Ατομικές συνεδρίες στο σύνολο τους 454 

Ομαδικές 103 

 

Νομική Υπηρεσία 

Νομική Υποστήριξη Αριθμός 

Συνεδρίες 672 

Αιτήματα Διεθνούς Προστασίας 355 

Οικογενειακές επανενώσεις / Σε εξέλιξη 21 / 24 

Μετεγκταστάσεις/ Σε εξέλιξη 33 / 3 

Εθελούσιοι Επαναπατρισμοί 0 

 

 

 

 

Τα Κέντρα Βραχυπρόθεσμης Φιλοξενίας «PRAKSIS Π» για το έτος 2016, χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά από την Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες 
(UNHCR), μέσω του προγράμματος “Relocation Scheme and Emergency Response”.  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Ηλικία Αριθμός 
Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων 

9 ετών 1 

10 ετών 3 

12 ετών 5 

13 ετών 8 

14 ετών 18 

15 ετών 33 

16 ετών 45 

17 ετών 89 

18  ετών 15 
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17.ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΡΙΜ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01/07/2016 – 30/4/2017 
 

Το πρόγραμμα λειτουργεί με εταιρικό σχήμα, το οποίο αποτελείται από την PRAKSIS (Συντονιστής φορέας), την Civis Plus 

και την  Έλιξ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ένταξη και τη Μετανάστευση (ΕΡΙΜ) μέσω 

του Network of European Foundations (NEF).  

Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Κοριτσιών ηλικίας 8 έως 18 ετών που 
βρίσκονται σε κίνδυνο, δυναμικότητας 10 κλινών και ξεκίνησε την λειτουργία του στις 14/09/2016. 

Κατά τη διάρκεια του 2016 φιλοξενήθηκαν 9 ανήλικες σε κίνδυνο και 2 βρέφη. 

 

ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Αριθμός 
Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων 

Συρία 5 

Αφγανιστάν 2 

Παλαιστίνη 2 

Κονγκό 1 

Καμερούν 1 

 

Κοινωνική και Νομική Υπηρεσία 

Ψυχοκοινωνική και Νομική Υποστήριξη Αριθμός 

Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες  185 

Παραπομπές 32 

Ολοκληρωμένες οικογενειακές επανενώσεις 1 

Αιτήματα Διεθνούς Προστασίας 9 ( 2 βρέφη) 

Το κέντρο φιλοξενίας από τον Αύγουστο 2016 έως και Ιούνιο 2017, χρηματοδοτείται από το EPIM .  
  

Ηλικία Αριθμός 
Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων 

14 ετών 2 

15 ετών 2 

16 ετών 2 

17 ετών 3 

**τα δύο βρέφη είναι 4 
μηνών 
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18.DROP-IN CENTRE –KΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
 
Το πρόγραμμα «Ασυνόδευτα Παιδιά εν Κινήσει» υλοποιείται από την PRAKSIS στην Πάτρα, το δεύτερο μεγαλύτερο 
λιμάνι της Ελλάδας και το κύριο σημείο εξόδου από τη χώρα προς την Ευρώπη. 

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι: 

α) η ανάπτυξη και η προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκών των ασυνόδευτων παιδιών που χρήζουν 
διεθνούς προστασίας μέσω υπηρεσιών υποδοχής, συμβουλευτικής και παραπομπής τους σε κατάλληλες 
δομές/μηχανισμούς προστασίας, 

β) ο εντοπισμός σημαντικών ελλείψεων που σχετίζονται με την προστασία τους καθώς και η προώθηση καλών πρακτικών 
και 

γ) η υποστήριξη των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών μέσα από ενέργειες συντονισμού και δικτύωσης. 

Τα βασικά εργαλεία υλοποίησης του προγράμματος συνίστανται στη λειτουργία Κέντρου Ημέρας (Drop-In Centre), το 
οποίο στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και στην κοινωνική εργασία στο δρόμο (streetwork).  

Στο Drop-In Centre υλοποιούνται δράσεις μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η υποδοχή, η ιατροφαρμακευτική και 
ψυχοκοινωνική στήριξη, η νομική συμβουλευτική, η έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση για τις δυνατότητες και τα 
δικαιώματα των ανηλίκων, η δημιουργική απασχόληση, η παροχή ειδών για την κάλυψη βασικών αναγκών, η εξεύρεση 
και παραπομπή σε κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων, η προσπάθεια άμεσης και αποτελεσματικής ικανοποίησης των 
αιτημάτων τους και τέλος η έγκαιρη διάγνωση των πιεστικών και αλυσιδωτών προβλημάτων τους. 

Επωφελούμενοι του προγράμματος είναι ασυνόδευτα ή/και χωρισμένα από τους γονείς τους παιδιά «εν κινήσει», τα 
οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας. 

Επιπλέον προτεραιότητα του Drop-in Centre είναι η παρέμβαση σε θέματα κράτησης ανηλίκων. Συνεργασία με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να επισπευτούν οι διαδικασίες και ο ανήλικος που βρίσκεται υπό κράτηση να 
παραπεμθεί σε ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον.  
 
Οι προσδοκίες της διεπιστημονικής ομάδας του Drop-In Center της Πάτρας είναι η ενίσχυση της δυναμικής της, ο 
εμπλουτισμός της εμπειρίας και των εργαλείων παρέμβασής της. Όραμα και πηγή έμπνευσης είναι η ομάδα να γίνει 
φορέας ουσιαστικών αλλαγών στον τομέα της προστασίας των ανήλικων παιδιών και η εξασφάλιση όλο και πιο 
ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης και ανάπτυξής τους. Στόχος μας είναι η ανάδειξη του φαινομένου καθώς και η 
εγκαθίδρυση μίας κοινής πρακτικής για την δέουσα αντιμετώπιση των ασυνόδευτων παιδιών.  
 
 
Ασυνόδευτοι ή χωρισμένοι από τους κηδεμόνες τους  ανήλικοι  που κατεγράφησαν και υποστηρίχθηκαν από την PRAKSIS  
(Drop-In Centre Πάτρας  για τη περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος  2016) : 
 
ΑΠΟ ΤΟ DROP-IN CENTRE ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 91  ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

Aριθμός ανηλίκων Ηλικίες  

1 8 ετών 

2 11 ετών 

3 13 ετών  

4 14 ετών  

28 15 ετών 

36 16 ετών 

17 17 ετών  

 
 

Αριθμός Ανηλίκων  Χώρα καταγωγής  

77 Αφγανιστάν 

4 Ιράν 

1 Συρία 

2 Μαρόκο 

7  Πακιστάν 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ανήλικοι που έλαβαν α’ ανθρωπιστική βοήθεια 91 

Ατομικές συνεντεύξεις εξατομικευμένου πλάνου 
παρέμβασης  με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον 
τους  

91 

Ασυνόδευτοι ανήλικοι που φιλοξενήθηκαν  
προσωρινά υπό την επίβλεψη της PRAKSIS   από 1 
έως 20 ημέρες 

34 

Τηλεφωνικές επικοινωνίες ανήλικων με μέλη της 
οικογένειας τους  σε χώρες καταγωγής αλλά και σε 
χώρες της Ε.Ε. 

64 

Δημιουργική απασχόληση 207  

Μεταπαρακολούθηση περιπτώσεων 43  

Παραπομπή σε Κέντρα Φιλοξενίας 34 

 
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ: Α΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Γεύματα 268 

Λουτρό 148 

 
STREET WORK 

Κοινωνική εργασία στο δρόμο (street work) - παρεμβάσεις 48 

Άτομα που προσεγγίστηκαν και υποστηρίχτηκαν 
ψυχοκοινωνικά κατά την κοινωνική εργασία στο δρόμο 

16 

 
 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ 

Παραπομπές από αστυνομικές και λιμενικές αρχές 45 ανήλικοι 

 
 
 
 
 
 
                19.MOBILE SCHOOL IN PATRAS                                  
 
 
H PRAKSIS ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Πάτρας από το Νοέμβριο του 2016 λειτουργεί τη 
δράση Μοbile School In Patras - Κινητό Σχολείο. 
 
Εστιάζοντας την προσοχή μας αναφορικά με τα θεσμικά κενά παιδικής προστασίας αλλά και την παντελή έλλειψη 
υπηρεσιών ειδικά προσαρμοσμένων και φιλικών προς τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, υλοποιούμε την εν λόγω 
παρέμβαση με χορηγό του προγράμματος και του ομώνυμου εργαλείου τον βέλγικο οργανισμό «MOBILE SCHOOL». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση της δράσης  «MOBILE SCHOOL» βασίστηκε στην ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία που 
προήλθε από την εφαρμογή της ίδιας δράσης στη Θεσσαλονίκη από το 2009.  

 
Η ομάδα – στόχος, στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα, είναι παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών τα οποία, περνούν τις 
περισσότερες ώρες της ημέρας στους δρόμους «εργαζόμενα», πουλώντας μικροαντικείμενα, ή ανήκουν σε κοινωνικά 
αποκλεισμένες ομάδες και δεν είναι ενταγμένα στο σχολικό περιβάλλον. 

Πρόκειται για παιδιά που ζουν σε ακραίες συνθήκες φτώχειας και παραμέλησης. 

Επιπλέον ως ομάδα-στόχου είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι διαμένουν σε επισφαλείς συνθήκες και 
προσπαθούν να φτάσουν παρατύπως στον τελικό τους προορισμό. 

Ένας επιμέρους στόχος μας είναι η δημιουργία κατάλληλης συνθήκης και η πρόσβαση παιδιών προσφύγων που 
συνοδεύονται από τις οικογένειες τους, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία και το κίνητρο για την ένταξη τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένου πως έχουν αποκοπεί βίαια από αυτή. 
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Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, η 
απομάκρυνσή τους από το δρόμο και η προετοιμασία για την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον ή σε ένα 
προστατευμένο πλαίσιο. 

 Επίσης, ένας ακόμη στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της ευρύτερης κοινότητας σχετικά με το 
φαινόμενο της παιδικής εργασίας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτά τα 
παιδιά. 

Ο βασικός τρόπος δράσης είναι οι επιτόπιες παρεμβάσεις στο δρόμο (streetwork) μιας διεπιστημονικής ομάδας 
κατάλληλα εκπαιδευμένης ώστε να προσεγγίσει το παιδί στο δικό του περιβάλλον και να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα 
όπου το παιδί θα είναι σεβαστό και αποδεκτό άνευ όρων. 

Συνολικά 94 άτομα συμμετείχαν στις εξορμήσεις του Mobile School 

 

                                                         

 

 

 

Ομάδα στόχου Αριθμός Ανηλίκων 

Ανήλικοι Ρομά 20 

Ασυνόδευτοι Ανήλικοι   37 

Ανήλικοι μέλη οικογενειών 
προσφύγων 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ηλικία Αριθμός 
Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων 

7 ετών 16 

7 -12 ετών 31 

13 - 17 ετών 47 

Αριθμός  Ατόμων                                      

Αγόρια:75 

Κορίτσια:19 
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

  20. ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ  
 
Το πρόγραμμα «Συν στο Πλην» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2012 ως μία πρωτοποριακή και μοναδική για τα ελληνικά 

δεδομένα πρωτοβουλία, σχεδιασμένη από κοινού με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) και την PRAKSIS. Τον 

Ιανουάριο 2016 ξεκίνησε ο Δ’ κύκλος υλοποίησής του. Το πρόγραμμα έχει διττό στόχο: 

A. Πρόληψη μέσα από τη δράση της Κοινωνικής Κατοικίας που επικεντρώνεται σε οικογένειες ελλήνων με ανήλικα 

παιδιά ή προστατευόμενα μέλη με σκοπό να μπορέσουν να διατηρήσουν την αυτονομία τους μέσα από την 

παροχή οικονομικής στήριξης και συμβουλευτικής (νομικής, εργασιακής και χρηματοπιστωτικής) υποστήριξης.  

B. Παρέμβαση μέσα από τη δράση των Ανοιχτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων με σκοπό την 

ανακούφιση όσων ήδη ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης μέσα από την παροχή υπηρεσιών προσωπικής 

υγιεινής (λουτρό, πλύσιμο ρούχων), πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 

εργασιακής συμβουλευτικής.  

 
 
Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 

Σύνολο αιτημάτων 4.508 

Σύνολο νέων εγκεκριμένων οικογενειών 1.172 

Σύνολο οικογενειών που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα 372 

Διάρκεια στο πρόγραμμα 6μηνο 806 

Ολοκλήρωσαν με εργασία 378 

Ολοκλήρωσαν χωρίς εργασία 312 

Με οφειλές κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος 494 

Χωρίς οφειλές κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος 555 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

  
1 

ανήλικο 
2 ανήλικα / 

προστατευόμενα 
3 ανήλικα / 

προστατευόμενα 
≤4 ανήλικα / 

προστατευόμενα Σύνολο 

1 
γονέας 202 152 45 9 408 

2 
γονείς 202 346 160 56 764 

Σύνολο 404 498 205 65 1.172 
 

http://www.snf.org/
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ* 

 

Ωφελούμενοι που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας και σε προγράμματα κατάρτισης:  

  Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο 

Ιδιωτικός Τομέας 294 171 465 

Δημόσιος Τομέας 101 28 129 

Tυπική 250 105 355 

Άτυπη 145 94 239 

Ορισμένου Χρόνου 236 156 392 

Αορίστου Χρόνου 159 43 202 

Μερικής Απασχόλησης 111 115 226 

Πλήρους Απασχόλησης 284 84 368 

Έναρξη επιχείρησης 4 3 7 

*η παροχή υπηρεσιών εργασιακής συμβουλευτικής συνεχίζεται και μετά από την ολοκλήρωση της οικονομικής ενίσχυσης 
και η αποκατάσταση αφορά στον αριθμό των ωφελούμενων που αποκαστάθηκαν σε διαφορετικές μορφές απασχόλησης 
στο διάστημα αναφοράς.  
 

Το  πρόγραμμα Κοινωνική Κατοικία χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,  

 
 
 
 
 
Β. ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ  

 

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ 2016 Αθήνα Πειραιάς Θεσσαλονίκη Σύνολο 

Εξυπηρετούμενοι 40.596 14.165 18.225 72.986 

ΚΥ 4.303 1.279 1.867 7.449 

Ιατρείο 3.109 349 1.247 4.705 

Πλυντήριο 21.306   3.039 24.345 

Παραπομπές 1.394 400 1.311 3.105 

Νέες εγγραφές 1.746 166 393 2.305 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 στα Κέντρα Ημέρας της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης ο αριθμός των νέων 

εγγεγραμμένων έφτασε στα 2.305 άτομα τα οποία εξυπηρετήθηκαν σε 72.986 επισκέψεις για τα διαφορετικά τους 

αιτήματα. Συνολικά από την αρχή της λειτουργίας τους τα Κέντρα Ημέρας στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη 

Θεσσαλονίκη έχουν εξυπηρετήσει σε πάνω από 250.000 επισκέψεις 10.406 άτομα. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους η 

κοινωνική υπηρεσία πραγματοποίησε 7.449 ατομικές συνεντεύξεις.   

Τα κυριότερα αιτήματα εξακολουθούν να σχετίζονται με την ανεύρεση στέγης, τη νομική συμβουλευτική, την ιατρική 

παρακολούθηση και παραπομπή σε φορείς που μπορούν να καλύψουν πολυπλοκότερα ιατρικά θέματα, την εργασιακή 

συμβουλευτική (όλοι είναι άνεργοι) καθώς και την ψυχολογική στήριξη. Όλοι οι εξυπηρετούμενοι επιθυμούν να κάνουν 

χρήση των υπηρεσιών καθαριότητας και του χώρου ανάπαυσης. Οι παραπομπές που έχουν πραγματοποιηθεί και που 

σχετίζονται τόσο με τα εν λόγω αιτήματα, όσο και με συνοδείες ή επισκέψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας ωφελουμένων 

έφτασαν τις 2.348.  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Άστεγοι στο δρόμο 536 51 123 

Στερούμενοι κατοικίας 474 45 108 
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Σε επισφαλείς συνθήκες 
διαβίωσης 

501 45 114 

Σε ανεπαρκή καταλύματα 235 19 54 

Σύνολο 1.746 160 399 

 

ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Αφγανιστάν 262 3 100 365 

Ελλάδα 158 69 109 336 

Ερυθραία 40   2 42 

Ιρακ 170 3   173 

Ιράν 88 2 4 94 

Καμερούν 67     67 

Μαρόκο 42 22 5 69 

Νιγηρία 106 1 1 108 

Πακιστάν 98 1 14 113 

Συρία 293 40 63 396 

Λοιπές Χώρες 422 19 101 542 

Σύνολο 1.746 160 399 2.305 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Αναλφάβητος 277 25 63 

Δημοτικό 387 35 88 

Γυμνάσιο 385 35 88 

Λύκειο 413 38 95 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 282 27 65 

Μεταπτυχιακό 2 0 0 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.746 160 399 

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Στα ιατρεία των τριών Ανοιχτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων εξυπηρετήθηκαν 747 άτομα σε 4.060 επισκέψεις  

ενώ, και για την χρονιά αυτή, οι συχνότερες ασθένειες που καταγράφηκαν συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες 

διαβίωσης: Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, λοιμώξεις αναπνευστικού.  

 

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Μεταδιδόμενες και παρασιτικές ασθένειες 220 2 94 

Διαταραχές στο ενδοκρινολογικό και ανοσοποιητικό σύστημα 260 1 94 

Ψυχικές διαταραχές 86 28 25 

Διαταραχές στο Νευρικό και Αισθητηριακό Σύστημα 101 10 35 

Ασθένειες στο Κυκλοφορικό σύστημα 345 76 162 

Λοιμώξεις Αναπνευστικού 100 2 100 

Ασθένειες στο Πεπτικό Σύστημα 236 17 123 

Ασθένειες στο Ουροποιητικό Σύστημα 59 12 10 

Δερματικές ασθένειες 344 24 265 

Μυοσκελετικές ασθένειες 350 32 210 

Αδυναμία και γενικότερα συμπτώματα 333 41 53 

Τραυματισμός και δηλητηριάσεις 28 13 45 

Επείγοντα 1 4 15 

Πολλαπλές διαγνώσεις 27 8 9 

Αιματολογικές ασθένειες 41  4 
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Επιπλοκές κατά την Εγκυμοσύνη 11  3 

Άλλο 1   

ΣΥΝΟΛΟ 2.543 270 1.247 

 

 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες συνέχισαν για τρίτη χρονιά μέσα από την υποστήριξη 65 εθελοντών αλλά και εταιρειών ή 

άλλων ιδρυμάτων και οργανισμών. Έτσι συνεχίζουν τη λειτουργία τους η Παιδική Γωνιά, η Δανειστική Βιβλιοθήκη, η 

Κινηματογραφική Λέσχη, το Κομμωτήριο.  

 

 Παιδική Γωνιά: Αρχικά δημιουργήθηκε με την βοήθεια του PRAKTIKER και εθελοντών. Πρόσφατα 

αναδιαμορφώθηκε με τη συνδρομή της Μοndelese. Συνεχίζει να υποστηρίζεται από εθελοντές κάθε Τρίτη και 

Πέμπτη που το Κέντρο δέχεται οικογένειες.  

 Δανειστική βιβλιοθήκη: Ξεκίνησε από δωρεές βιβλίων που κατέφθαναν στο Κέντρο από ιδιώτες και απέκτησε 

καρδιά και χαρακτήρα όταν ο εθελοντής που ενδιαφέρθηκε να βοηθήσει αρχικά στην καταγραφή και 

αρχειοθέτησή τους άρχισε να δημιουργεί άτυπες ομάδες συζήτησης με αφορμή δοκίμια ή βιβλία. Λειτουργεί 

κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.  

 

 Κινηματογραφική Λέσχη: Η προβολή ταινιών ξεκίνησε από το μεράκι ενός εθελοντή να προσφέρει στιγμές 

χαλάρωσης από την καθημερινότητα της επιβίωσης και την λατρεία ενός ωφελούμενου στον Ευρωπαϊκό 

Κινηματογράφο.  Κάθε Κυριακή απόγευμα προσφέρει στιγμές χαλάρωσης στους ένθερμους υποστηρικτές της. 

 

 Κομμωτήριο: Ο χώρος που διαμορφώθηκε με την ευγενική χορηγία της Loreal έδωσε τη δυνατότητα στον 

εθελοντή που το στηρίζει να δώσει μια ανανεωμένη όψη στις εκατοντάδες των ανθρώπων που αφέθηκαν στα 

έμπειρα χέρια του, και το ψαλίδι του!!! 

 

 Πραγματοποιήθηκε έκθεση με τη συνεργασία του περιοδικού Σχεδία και το ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις στο οποίο 

συμμετείχαν με έργα τους ωφελούμενοι των Κέντρων Ημέρας.  

 

Συνολικά 65 εθελοντές προσφέρουν συστηματικά το χρόνο τους για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας στην 

ιματιοθήκη, την υποδοχή, την τεχνική υποστήριξη. Δίνουν στα Κέντρα Ημέρας το χρώμα και την ξεχωριστή εκείνη 

στιγμή που αλλάζει την ρουτίνα των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Τους ευχαριστούμε όλους 

από καρδιάς!!! 

 

 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 
Πραγματοποιήθηκαν 1.233 συνεδρίες  σε 250 άτομα και 22 έχουν ήδη βρει εργασία ενώ σημαντική μερίδα ξεκίνησε 
μαθήματα ελληνικών (32%).  
 

1.Συμμετοχή σε προγράμματα  

Η PRAKSIS συμμετέχει σε δύο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με διττό στόχο: στο ένα, Κοινωνικές Δομές 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας, για να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας των Ανοιχτών Κέντρων Ημερήσιας 

Υποδοχής Αστέγων. Στο δεύτερο, Στέγαση και Επανένταξη, για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

αιτημάτων των ανθρώπων που εξυπηρετούνται στα Κέντρα Ημέρας αφού πάγιο αίτημα είναι η ασφαλής κατοικία και η 

δυνατότητα να χτίσει κανείς ξανά τη ζωή του.  

 

Από τις 05 Ιουλίου 2013 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2015 το Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα 

εντάχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων», σε 

συνεργασία με την ΚΛΙΜΑΚΑ, τους Γιατρούς του Κόσμου, την EqualSociety και το Δήμο Αθηναίων. Στη συνέχεια το ίδιο 

σχήμα εντάχθηκε στη χρηματοδότηση του Υπουργείου ΕργασίαςΚοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 

θέμα «Πρόσκληση για τις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας» βάσει του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου 8/10/2015 (ΦΕΚ 127,Α’) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας 
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και άλλες διατάξεις» και συμμετείχε και στις τρεις παρατάσεις που δόθηκαν μέσα στο 2016 ώστε να διασφαλιστεί η  

απαραίτητη γέφυρα με τη χρηματοδότηση που προβλέπεται να έχει τριετή διάρκεια από την Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΠ 

2014-2020). Με τον τρόπο αυτό το Κέντρο Ημέρας ενισχύθηκε και συνέχισε τη λειτουργία του έως και 31 Δεκεμβρίου 

2016, παρέχοντας τις υπηρεσίες που αναφέρονται και παραπάνω: 

 Ιατροφαρμακευτική πρωτοβάθμια φροντίδα, περίθαλψης και κάλυψης επειγόντων ιατρικών αναγκών 

 Λουτρά και Κιτ υγιεινής μιας χρήσης 

 Πλυντήρια 

 Ιματιοθήκη 

 Παιδική γωνιά για τα παιδιά των εξυπηρετούμενων 

 Ψυχοκοινωνική στήριξη από εξειδικευμένους κοινωνικούς επιστήμονες 

 Παραπομπές και συνοδείες σε κοινωνικές υπηρεσίες και νοσοκομεία. 

 Δυνατότητα ανάπαυσης. 

 Πρόσβαση σε internet και τηλέφωνο. 

 Ρόφημα 

Αντίστοιχα και το Ανοικτό Κέντρο Υποδοχής Αστέγων στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο 

«Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης», από τις 26 Ιουλίου 2013 με Δικαιούχο την 

ΑΡΣΙΣ και εταίρο το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια το ίδιο σχήμα εντάχθηκε στη χρηματοδότηση του Υπουργείου 

ΕργασίαςΚοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Πρόσκληση για τις Κοινωνικές Δομές 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας» βάσει του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 8/10/2015 (ΦΕΚ 127,Α’) όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και συμμετείχε στις 

αντίστοιχες παρατάσεις που δόθηκαν ώστε να διασφαλιστεί η γέφυρα με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας που επίσης προβλέπεται να έχει διάρκεια τριών ετών. Με τον τρόπο αυτό το Κέντρο Ημέρας ενισχύθηκε και 

συνέχισε τη λειτουργία του έως και 31 Δεκεμβρίου 2016.  

Και τα τρία Ανοικτά Κέντρα Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη υποστηρίχθηκαν έως και 

τον Αύγουστο 2016 από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έλαβαν επίσης υποστήριξη από τον οργανισμό LDS Charities και 

την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.   

.  

 

 

 

 
Το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Αθήνας χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων  από 

05/07/2013 έως και 30/9/2015,στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Κοινωνικό 

Ταμείο, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 300.985,00€ και για τη περίοδο 01/01/2016  έως και 30/06/2016, 01/07/2016 έως 30/10/2016 και 

01/11/2016 έως 28/02/2017 από το Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με συνολική χρηματοδότηση 106.989,7 

€ 

 

 

Το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο 

Θεσσαλονίκης  από 26/07/2013 έως 30/09/2015ι,στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το 

Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 306.000,00€ και για τη περίοδο 01/01/2016  έως και 30/06/2016, 01/07/2016 έως 

30/10/2016 και 01/11/2016 έως 28/02/2017 152.115,50 € 

 
 
 
21.ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ 
 
Το πρόγραμμα Φροντίδα εν Κινήσει δημιουργήθηκε με τη συνέργια του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ο.ΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες), του Ο.Α.Σ.Α (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής), 
της PRAKSIS και τη χρηματοδότηση της εταιρείας Παπαστράτος. Στόχος του προγράμματος είναι να ανακουφιστούν όσοι 
ζουν στο δρόμο μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχονται στο λεωφορείο που έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα κινητό 
κέντρο ημέρας και παρέχει τη δυνατότητα λουτρού και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Προσβλέπει να προσεγγίσει τους 
ανθρώπους στο δρόμο και με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη χρήση των υπηρεσιών 
και να διευκολύνει την πρόσβαση και σε άλλες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την επανένταξή τους στον 
κοινωνικό ιστό.  
Το  ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο ξεκίνησε την πρώτη του διαδρομή μόλις στις 25 Νοέμβριου 2016 μετά από πολλές 
προσπάθειες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, να πείσει ότι είναι εφικτό να λειτουργήσει «χωρίς να ενοχλεί».  
Η καινοτόμος αυτή δράση είναι η 1η στην Ευρώπη και η 3η σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016 η ομάδα του Φροντίδα εν Κινήσει εξυπηρέτησε άτομα διαφορετικών ηλικιών και χωρών 
προέλευσης:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλικία Άνδρες Γυναίκες 

18-30 7   

31-40 26 2 

41-50 53  6 

51-60 49  3 

>60 18   

Σύνολο 153 11 
 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την εταιρία Παπαστράτος με 109,000 ευρώ 

 
 

 
  
  

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

Ελλάδα 48 61 

Ιράν 2 2 

Αφγανιστάν 7   

Πακιστάν 9   

Βουλγαρία 1   

Καζακσταν 2   

Αλβανία 1 3 

Ινδία 1   

Συρία 1 2 

Ιράκ 4   

Αλγερία 3   

Υεμένη 1   

Πολωνία 1 8 

Τυνησία 1 2 

Μαρόκο 1   

Ρωσία   1 

Ν/Α   2 

Σύνολο 83 81 
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
22. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  

Το πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας στα Κέντρα Κράτησης Κορίνθου και Ελληνικού είχε ως στόχο την κάλυψη ενός 
σημαντικού κενού που αφορά στην προστασία πληθυσμών που κρατούνται στα Κέντρα αυτά. Η υλοποίηση του 
προγράμματος έγινε με τη συνεργασία τριών Οργανώσεων PRAKSIS, Άρσις και  Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. 
Η ομάδα παρέμβασης ήταν διεπιστημονική (ιατρικού, νομικού και ψυχοκοινωνικού προφίλ). 

Μέσω των παρεμβάσεων στα Κέντρα Κράτησης έγινε προσπάθεια να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: 

 Να διασφαλισθεί ότι θα τηρηθούν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα για τους κρατουμένους 

 Ταυτοποίηση και άμεση παραπομπή ευάλωτων περιπτώσεων (όπως ασυνόδευτων ανηλίκων, θύματων 
διακίνησης ή θυμάτων βασανιστηρίων, ανθρώπων με αναπηρίες). 

 Χαρτογράφηση, παρακολούθηση και καταγραφή των αναγκών του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς και των 
πρακτικών που ακολουθούνται από το κάθε Κέντρο. 

 Παραγωγή μιας συνοπτικής αναφοράς με σκοπό την ενίσχυση της συνηγορίας γύρω από τις τρέχουσες 
προσπάθειες αναδιαμόρφωσης της Διοικητικής κράτησης στην Ελλάδα, σε δημοτικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

 Ανάπτυξη προγράμματος υπολογιστών ανοιχτού λογισμικού ώστε να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική 
παρακολούθηση δράσεων που πραγματοποιούνται για τους κρατούμενους/ ωφελούμενους. 

Η διάρκεια του Προγράμματος ήταν επτά (7) μήνες - από 01/10/2015 έως 30/04/2016. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε σε 

δύο χώρους κράτησης στο Ελληνικό και στην Κόρινθο. Συνολικά τα στατιστικά: 

ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΝΔΡΑΣ 122 51,3% 

ΓΥΝΑΙΚΑ 116 48,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 238 100% 

 

ΗΛΙΚΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

<17 18 7,6% 

18-25 81 34,0% 

26-50 115 48,3% 

<50 24 10,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 238 100% 

 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 11 4,6% 

ΑΦΡΙΚΗ 2 0,8% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 21 8,8% 

ΑΛΓΕΡΙΑ 16 6,7% 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 3 1,3% 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1 0,4% 

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 1 0,4% 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 4 1,7% 

ΚΙΝΑ 3 1,3% 

ΚΟΜΟΡΕΣ 1 0,4% 

ΚΟΝΓΚΟ 6 2,5% 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1 0,4% 
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ΑΙΘΙΟΠΙΑ  1 0,4% 

ΓΕΩΡΓΙΑ 13 5,5% 

ΙΝΔΙΑ  1 0,4% 

ΙΡΑΝ  8 3,4% 

ΙΡΑΚ 1 0,4% 

 ΜΑΡΟΚΟ 62 26,1% 

ΝΙΓΗΡΙΑ 1 0,4% 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ  45 18,9% 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 0,4% 

ΡΩΣΙΑ 7 2,9% 

ΓΚΑΜΠΙΑ  1 0,4% 

ΑΓ. ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ 1 0,4% 

ΣΟΜΑΛΙΑ 5 2,1% 

ΣΟΥΔΑΝ 1 0,4% 

ΣΥΡΙΑ 13 5,5% 

ΘΙΒΕΤ 1 0,4% 

ΤΥΝΗΣΙΑ 1 0,4% 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 4 1,7% 

ΒΙΕΤΝΑΜ 1 0,4% 

ΣΥΝΟΛΟ 238 100% 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 236 99,2 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 1 0,4 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 1 0,4 

ΣΥΝΟΛΟ 238 100% 

    Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε για τη περίοδο από 01/10/20152 έως και 30/4/2016 από το Solidarity Now με συνολική 
χρηματοδότηση 73.187,56€ .  
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23.HUMANITARIAN SUPPORT FOR UNACCOMPANIED CHILDREN AT RISK AND VULNERABLE FAMILIES IN LESVOS, 
SAMOS AND CHIOS 

 

A. OUTREACH ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

Η ΜΚΟ PRAKSIS, με  τη χρηματοδότηση και σε στενή συνεργασία με την οργάνωση SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL, 
από τον Οκτώβριο 2015 βρίσκεται στη Λέσβο, στη Σάμο και στην Χίο, αναπτύσσοντας δράσεις με σκοπό την υποστήριξη 
και προστασία ανηλίκων που καταφθάνουν στα νησιά με τα μεγάλα προσφυγικά κύματα.  

Πιο συγκεκριμένα στους χώρους συγκέντρωσης των προσφύγων και μεταναστών στα τρία νησιά, δραστηριοποιήθηκαν, 
από τον Ιανουάριο 2016 έως το Δεκέμβριο 2016, διεπιστημονικές ομάδες της PRAKSIS με στόχο τον εντοπισμό, την 
ενημέρωση, την ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων, παιδιών σε κίνδυνο  καθώς και ευάλωτων 
οικογενειών με προστατευόμενα μέλη (παιδιά).  

Επιπλέον, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου, ομάδα φροντιστών της PRAKSIS υποστηρίζει, 
σε καθημερινή βάση, τους ασυνόδευτους ανηλίκους που βρίσκονται εκεί υπό περιορισμό ελευθερίας, για όλη τη 
περίοδο που απαιτείται μέχρι τη μεταφορά τους σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας. 

Μέσω των προαναφερθεισών δράσεων στα τρία νησιά, υποστηρίχτηκαν περίπου 3.500 παιδιά.   

Στο πλαίσιο της παρέμβασης, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό προσέφερε, επίσης, υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης σε περίπου 16.600 παιδιά,  ενώ ταυτόχρονα έγινε  προσπάθεια για καταγραφή των αναγκών των παιδιών 
και ενεργοποίηση υπηρεσιών διασύνδεσης με στόχο την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Μεγάλη προτεραιότητα 
δόθηκε στον εντοπισμό και προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.  

 

B.ΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  

Παράλληλα στη Λέσβο, μέσω του εν λόγω προγράμματος, το 2016 συνεχίστηκε η λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων αγοριών, με χαρακτήρα προσωρινής διαμονής και συνολική δυναμικότητα 20 κλινών. Τον 
Απρίλιο 2016, ξεκίνησε η λειτουργία αντίστοιχου Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Σάμο, με συνολική 
δυναμικότητα 25 κλινών. Στόχος των δύο δομών η προστασία και προσωρινή φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων σε 
κατάλληλο περιβάλλον, μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, σίτισης και βασικών αναγκών καθώς 
και της παροχής υπηρεσιών όπως: 

 Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  

 Ψυχοκοινωνική και ψυχολογική στήριξη 

 Νομική αρωγή 

 Δημιουργική απασχόληση 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

 Ψυχαγωγία και διασύνδεση με την τοπική κοινότητα  

 

Κατά το 2016, το Κέντρο Φιλοξενίας της Λέσβου φιλοξένησε συνολικά 67 ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια, ηλικίας 14 ως 17 
ετών, κυρίως από το Πακιστάν, τη Συρία και το Αφγανιστάν:  

 

Χώρες καταγωγής ασυνόδευτων ανηλίκων στο Κέντρο Μεταβατικής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της PRAKSIS στη 
Λέσβο 
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Από τον Απρίλιο ως και τον Δεκέμβριο 2016, στη Δομή της Σάμου φιλοξενήθηκαν συνολικά 40 ασυνόδευτα ανήλικα 
αγόρια, ηλικίας 15 ως 17 ετών, κυρίως από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, ενώ ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 8 
υποθέσεις μετεγκατάστασης (relocation) σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5 υποθέσεις οικογενειακής 
επανένωσης και 1 υπόθεση χορήγησης προσφυγικού καθεστώτος στην Ελλάδα.  

 

Χώρες καταγωγής ασυνόδευτων ανηλίκων στο Κέντρο Μεταβατικής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της PRAKSIS στη 
Σάμο 

 

 

  Το έργο χρηματοδοτείται από την οργάνωση SAVE THE CHILDREN 
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24.RELOCATION SCHEME AND EMERGENCY RESPONSE 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) από 17/11/2015. 
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή στέγασης και συνοδευτικών υπηρεσιών συνοδείας και ψυχοκοινωνικής 
στήριξης σε αιτούντες άσυλο που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του Relocation και του Reunification καθώς επίσης και 
σε ιδιαίτερα ευπαθείς αιτούντες διεθνούς προστασίας ή/και αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Η στέγαση των 
ωφελούμενων εξασφαλίζεται είτε σε ξενοδοχεία μέσω vouchers (σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, 
Αθήνα), είτε σε ξενοδοχεία μισθωμένα μέσω της UNHCR και της PRAKSIS, είτε μέσω διαμονής σε διαμερίσματα 
ημιαυτόνομης διαβίωσης που έχει μισθώσει η PRAKSIS για το σκοπό αυτό.  
Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις αναλύονται ως εξής: 

 Επείγουσα παρέμβαση για την προσωρινή στέγαση ιδιαίτερα ευπαθών ωφελούμενων σε ημιαυτόνομα 

διαμερίσματα στη Λέσβο (1), Αθήνα (12) & Σάμο (4) 

Από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Δεκέμβριο 2016, προκειμένου να εξασφαλιστεί άμεσα η προστασία ιδιαίτερα 
ευπαθών ωφελούμενων  που έχριζαν ιδιαίτερης φροντίδας, πραγματοποιήθηκε επείγουσα παρέμβαση με τη μίσθωση 
17 διαμερισμάτων από την PRAKSIS στη Λέσβο (1), Αθήνα (12) & Σάμο (4). Συνολικά το αναφερόμενο διάστημα 
εξυπηρετήθηκαν 217 ωφελούμενοι. 

Ομάδα στόχου: Πληθυσμός που έχει εισέλθει από τη Μεσόγειο 

Υποκατηγορία:  Πληθυσμός με ιδιαίτερες ανάγκες/ υψηλή ευαλωτότητα/ 
αναπηρίες 

ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο 

Σε αριθμούς Σε % Σε αριθμούς Σε % Σε αριθμούς Σε % 

0-4 28 12,90% 17 7,83% 45 20,74% 

5-17 40 18,43% 28 12,90% 68 31,34% 

18-59 42 19,35% 61 28,11% 103 47,47% 

60 + > 0 0,00% 1 0,46% 1 0,46% 

Σύνολο: 110 50,69% 107 49,31% 217 100,00% 

Κύριες περιοχές: Αθήνας, Λέσβος & Σάμος 

 
 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΠΓΔΜ (ΕΙΔΟΜΕΝΗ)  

Το κλείσιμο των συνόρων στη ΠΓΔΜ σε συνδυασμό με τις κακές καιρικές συνθήκες και την αύξηση του πληθυσμού στην 
περιοχή λόγω αδυναμίας μετακίνησης,  συντέλεσαν στο να επιδεινωθούν οι συνθήκες διαβίωσης, να αυξηθούν 
σημαντικά οι ανάγκες ιατρικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, υλοποιήθηκε επείγουσα παρέμβαση στην περιοχή της 
Ειδομένης μέσω παροχής ιατρικών υπηρεσιών, με κύριο στόχο την άμεση εξακρίβωση των ιδιαίτερα ευάλωτων 
περιπτώσεων προκειμένου να διενεργηθεί επείγουσα παραπομπή και απομάκρυνση τους από το χώρο και να λάβουν 
τις όποιες εξειδικευμένες υπηρεσίες ήταν αναγκαίες. Συνολικά το διάστημα της δράσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2016) 
εξυπηρετήθηκαν 2.815 ωφελούμενοι 
 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (CAMPS) 

Η εκκένωση των εγκαταστάσεων στην Ειδομένη και η μεταφορά του πληθυσμού σε δομές προσωρινής φιλοξενίας 
(camps), ανέδειξαν την ανάγκη περαιτέρω υποστηρικτικών υπηρεσιών για τις ιδιαίτερα ευπαθείς περιπτώσεις 
ωφελούμενων, δεδομένου ότι εξακολουθούσαν να είναι εκτεθειμένοι σε πολλαπλούς κινδύνους. Για το λόγο αυτό, από 
τον Απρίλιο του 2016, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε παρέμβαση από την PRAKSIS με πέντε (5) σταθερές ομάδες στα 
camps Καραμανλής & Frankapor, στη Νέα Καβάλα, στο Χερσώ, στα Διαβατά & στη Δράμα και δύο (2) κινητές μονάδες 
στην Κατερίνη και την Ημαθία, όπου παρέχονταν ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης. Συνολικά 
2.280 ωφελούμενοι εξυπηρετήθηκαν.  

Ομάδα στόχου: Πληθυσμός που έχει εισέλθει από τη Μεσόγειο 

Υποκατηγορία: Πληθυσμός με ιδιαίτερες ανάγκες/ υψηλή ευαλωτότητα/ 
αναπηρίες 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο 

Σε 
αριθμούς 

Σε % Σε 
αριθμούς 

Σε % Σε 
αριθμούς 

Σε % 

0-4 48 3.51% 31 3.39% 79 3.46% 

5-17 116 8.48% 90 9.85% 206 9.03% 

18-59 1.141 83.46% 768 84.11% 1.909 83.7% 
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60 + > 62 4.53% 24 2.62% 86 3,77% 

Σύνολο: 1.367 100% 913 100% 2.280 100% 

Κύριες 
περιοχές: 

Βόρεια Ελλάδα / camps, Διαβατά Θεσσαλονίκη, Νέα Καβάλα Κιλκίς, Κατερίνη 
Πιερία (Κτήμα Ηρακλή, Petra Olumpus), Χερσώ Κιλκίς 

  
ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΣΩ VOUCHERS  

Η συγκεκριμένη στεγαστική οδός εξυπηρέτησε την άμεση και προσωρινή στέγαση ωφελούμενων (ενταγμένων στη 
διαδικασία του Relocation και αιτούντες διεθνούς προστασίας) στις περιοχές της Λέσβου, Αθήνας, Χίου, Σάμου, 
Αλεξανδρούπολης, Κορίνθου, Αργολίδας, Κατερίνης, Λαμίας & Θεσσαλονίκης παρέχοντας σίτιση, ψυχοκοινωνική 
στήριξη & άλλες συνοδευτικές υπηρεσίες όπου κρινόταν απαραίτητο. Συνολικά, το 2016 εξυπηρετήθηκαν 3.976 
ωφελούμενοι. 

Ομάδα Στόχου: 
Πληθυσμός που έχει εισέλθει από τη Μεσόγειο / Αιτούντες άσυλο και 
ενταγμένοι στη διαδικασία του Relocation  

Υποκατηγορία:  Ωφελούμενοι φιλοξενούμενοι μέσω vouchers σε ξενοδοχεία 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο 

Σε αριθμούς Σε % Σε αριθμούς Σε % Σε αριθμούς Σε % 

0-4 258 6% 187 5% 445 11% 

5-17 697 18% 452 11% 1.149 29% 

18-59 1.369 34% 950 24% 2.319 58% 

60 + > 40 1% 23 1% 63 2% 

Σύνολο: 2.364 59% 1.612 41% 3.976  100%  

Κύριες περιοχές: 

 Αθήνα (20 ξενοδοχεία), Θεσσαλονίκη (5 ξενοδοχεία), Κόρινθος (1 ξενοδοχείο), 
Αργολίδα (2 ξενοδοχεία), Λαμία (1 ξενοδοχείο), Κατερίνη (1 ξενοδοχείο), 
Αλεξανδρούπολη (1 ξενοδοχείο), Λέσβος (12 ξενοδοχεία), Σάμος ( 4 ξενοδοχεία), 
Χίος (3 ξενοδοχεία) 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

Από το Μάρτιο του 2016 η στέγαση της ομάδας στόχου με vouchers περιορίζεται σταδιακά  και ακολούθως η στέγαση 
του πληθυσμού πραγματοποιείται με την εκμίσθωση ξενοδοχείων. Το Μάρτιο του 2016 μισθώνεται εξ’ ολοκλήρου από 
την PRAKSIS το ξενοδοχείο Stalis στην Αθήνα ως Hotel Lease ενώ από τον Ιούνιο μισθώνεται από την Praksis το Golden 
City Hotel στην Αθήνα ως Hotel Rent. Κατά την ίδια περίοδο μισθώνονται εξ’ ολοκλήρου ξενοδοχεία από την UNHCR, στα 
οποία η PRAKSIS  παρείχε υποστηρικτικές υπηρεσίες. Συνολικά μισθώθηκαν από την PRAKSIS 2 ξενοδοχεία και από την 
UNCHR 13 ξενοδοχεία συνολικής διαθεσιμότητας στέγασης 1.821 θέσεων. 
Συνολικά το 2016 στεγάστηκαν 9.519 ωφελούμενοι.  

Ομάδα στόχου: 
Πληθυσμός που έχει εισέλθει από τη Μεσόγειο / Αιτούντες άσυλο και 
ενταγμένοι στη διαδικασία του Relocation 

Υποκατηγορία: 
 Ωφελούμενοι στεγαζόμενοι μέσω της οδού της εξολοκλήρου μίσθωσης 
ξενοδοχείου  

ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο 

Σε αριθμούς Σε % Σε αριθμούς Σε % Σε αριθμούς Σε % 

0-4 730 8% 567 6% 1.297 14% 

5-17 1.517 16% 1.287 14% 2.804 29% 

18-59 3.039 32% 2.215 23% 5.254 55% 

60 + > 78 1% 86 1% 164 2% 

Σύνολο: 5.364 56% 4.155 44% 9.519 100% 

Κύριες περιοχές: Νέα Μάκρη/ Αττική, Πάτρα, Γρεβενά, Καστοριά & Θεσσαλονίκη 

 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  

Η ημιαυτόνομη στέγαση των ωφελούμενων σε μισθωμένα διαμερίσματα από την PRAKSIS ξεκινά στα τέλη Ιανουαρίου 
του 2016 με στόχο τα 1.200 διαμερίσματα για τη στέγαση 7.200 ωφελούμενων στις περιοχές της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης. Ο στόχος επιτεύχθει αρχές Νοεμβρίου, έχοντας συνολικά εξυπηρετηθεί  8.934 ωφελούμενοι στη 
διάρκεια του έτους σε 1.213 διαμερίσματα (1.137 Αθήνα & 76 Θεσσαλονίκη). Με βασική παρεχόμενη υπηρεσία την 
προστατευμένη στέγαση, συνοδευτικά παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, διερμηνείας, συνοδείας & 
ιατρικές υπηρεσίες.  

Ομάδα στόχου: Πληθυσμός που έχει εισέλθει από τη Μεσόγειο 
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Υποκατηγορία: Αιτούντες Relocation και ευπαθείς αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα 

ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο 

Σε αριθμούς Σε % Σε αριθμούς Σε % Σε αριθμούς Σε % 

0-4 770 8,62% 605 6,77% 1.375 15,39% 

5-17 1.422 15,92% 1.162 13,01% 2.584 28,92% 

18-59 2.754 30,83% 2.075 23,23% 4.829 54,05% 

60 + > 74 0,83% 72 0,81% 146 1,63% 

Σύνολο: 5.020 56,19% 3.914 43,81% 8.934 100,00% 

Κύριες περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη 

 
 
HOSTING HOUSEHOLDS 

Το πρόγραμμα Hosting Households, υλοποιήθηκε από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο 2016 στο Νομό Αττικής. Στόχος του 
προγράμματος ήταν η παροχή υπηρεσιών στέγασης, συνοδείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε LGBTQI αιτούντες 
μετεγκατάστασης, η ομαλή προσαρμογή τους στην ελληνική / ευρωπαϊκή πραγματικότητα και η γόνιμη ανταλλαγή 
πολιτισμικών στοιχείων μέσω της φιλοξενίας και συμβίωσής τους με άτομα ή οικογένειες που διαμένουν νόμιμα και 
μόνιμα στη χώρα μας. Οι παροχές του προγράμματος περιλάμβαναν επίσης την οικονομική ενίσχυση τόσο των 
ανάδοχων νοικοκυριών όσο και των ωφελούμενων κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή 
συμβίωση και να μην υπάρξει επιβάρυνση κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας. Συνολικά στεγάστηκαν 2 ωφελούμενοι σε 
ένα ανάδοχο νοικοκυριό.  
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25.MEDICAL MOBILE UNITS – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης  της πρωτοφανούς κλίμακας προσφυγικής κρίσης, με την υποστήριξη και τη 
χρηματοδότηση της οργάνωσης INTERNATIONAL MEDICAL CORPS, η ΜΚΟ PRAKSIS συνέχισε την υλοποίηση του 
προγράμματος με διακριτικό τίτλο MEDICAL MOBILE UNITS (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ), από το Φεβρουάριο ως και 
τον Ιούλιο 2016. 
 
Το πρόγραμμα αφορά στις συνθήκες υποδοχής των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών με προτεραιότητα στην 
παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων που πιθανώς χρήζουν 
διεθνούς προστασίας και βρέθηκαν στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Σάμο, τη Λέρο και την Αθήνα. 
Η παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας δύο (2) Ιατρικών Κινητών Μονάδων κατάλληλα 
εξοπλισμένων ιατροφαρμακευτικά και την υποστήριξή τους από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό: ιατρούς, 
νοσηλευτές, κοινωνικούς επιστήμονες, κοινωνικούς διαμεσολαβητές και διοικητικό προσωπικό.  
 
Από το Φεβρουάριο 2016 ως τα μέσα Απριλίου 2016, οι δύο Μονάδες δραστηριοποιήθηκαν στη Σάμο και τη Λέρο, 
και εξυπηρέτησαν συνολικά 1.917 ωφελούμενους. 
 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΦΕΒ 2016 – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016) 
 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

0 – 4  148 125 273 

5 – 15  132 138 270 

16 – 49  761 462 1223 

< 50 80 69 149 

Ελλιπή στοιχεία    2 2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1.121 796 1.917 

 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΦΕΒ 2016 – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΒ 2016 – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016) 
 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 25.86 

ΓΡΙΠΗ 15.49 

ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ  11.35 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 8.95 

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΙ 5.64 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.49 

ΟΔΟΝΤΟΓΙΑΤΡΙΚΑ  4.59 

ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  2.11 
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Σε συνέχεια της κατακόρυφης αύξησης του προσφυγικού πληθυσμού που εγκλωβίστηκε στην ενδοχώρα μετά την 
εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης – Τουρκίας στις 20 Μαρτίου 2016, τον Απρίλιο 2016, οι δύο Μονάδες 
μεταφέρθηκαν από τα νησιά στην Αθήνα, όπου παρείχαν ιατρική, φαρμακευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη στο 
λιμάνι του Πειραιά σε συνολικά 2.164 εξυπηρετούμενους ως και τον Ιούλιο 2016.     
 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2016) 
 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

0 – 4  52 54 106 

5 – 15  117 83 200 

16 – 49  1.082 562 1.644 

< 50 113 99 212 

Ελλιπή στοιχεία   2  2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1.158 798 2.164 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2016) 
 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Σύνολο 

Αφγανιστάν 930 

Συρία 888 

Ιράν 121 

Ιράκ 108 

Πακιστάν 47 

Μαρόκο 33 

Λίβανο 8 

Παλαιστίνη 11 

Άλλη 18 

ΣΥΝΟΛΟ 2.164 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2016) 
 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 20.17 

ΤΡΑΥΜΑΤΑ/ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ  10.55 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 8.12 

ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  6.9 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6.07 

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΙ 4.48 

ΟΔΟΝΤΟΓΙΑΤΡΙΚΑ 4.11 

 
 
-Το πρόγραμμα Medical Mobile Units, χρηματοδοτήθηκε από Φεβρουάριο 2016 έως και Ιούλιο 2016, από την οργάνωση INTERNATIONAL MEDICAL 
CORPS   
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26. MEDICAL SUPPORT 
Η ΜΚΟ PRAKSIS συμμετείχε ενεργά και με Κινητή Ιατρική Μονάδα στα Βόρεια σύνορα της Ελλάδας  στην Ειδομένη, 

παρέχοντας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις προσφυγικές ροές με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της 

οργάνωσης WORLD JEWISH RELIEF, (α τρίμηνο 2016)  με το  πρόγραμμα Medical Support. Η παροχή των υπηρεσιών 

πραγματοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας μίας  (1) Ιατρικής  Κινητής  Μονάδας στελεχωμένης από εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό: ιατρό, νοσηλευτή και κοινωνικό διαμεσολαβητή/ διερμηνέα , πλήρως εξοπλισμένης με 

ιατροφαρμακευτικό υλικό.  

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που δέχθηκαν τις υπηρεσίες υγείας για την χρονική περίοδο Ιανουάριος 2016 έως 

και Δεκέμβριος 2016 αρχικά στον άτυπο καταυλισμό της Ειδομένης και μετέπειτα στους επίσημους καταυλισμούς που 

δημιουργήθηκαν διασκορπισμένοι στην Βόρεια Ελλάδα ήταν : 5.262 Ωφελούμενοι 

Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ωφελήθηκαν από την δράση της Ιατρικής Κινητής Μονάδας 

έχουν ως εξής :  

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

0 – 4 352 477 

5 – 15 487 363 

16 – 49 1335 1061 

   > 50 691 496 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2865 2397 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  % 

ΣΥΡΙΑ 3.488 66,3% 

ΙΡΑΚ 343 6,5% 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 644 12,2% 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 89 1,7% 

ΜΑΡΟΚΟ 109 2,1% 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 589 11,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 5.262 100% 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ % 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 25 0,5% 

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 424 8,1% 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 71 1,3% 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 122 2,3% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 91 1,7% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 349 6,6% 
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ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 1.889 35,9% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 489 9,3% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 250 4,8% 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 496 9,4% 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 507 9,6% 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 170 3,2% 

ΑΣΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 58 1,1% 

ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 268 5,1% 

ΧΩΡΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 53 1,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 5.262 100,0% 

 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου Medical Support και χρηματοδοτήθηκε από το  WORLD JEWISH RELIEF για τη περίοδο από 
01/01/2016 έως 31/03/02016    

 

 

 

 

27.RESCUE AND PARAMEDIC TEAM AT THE SHORES OF LESVOS 

Στο πλαίσιο του ευρύτερης προσπάθειας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στα σημεία εισόδου, η PRAKSIS, 

από τον Ιανουάριο 2016 ως το Μάιο 2016, υλοποίησε το πρόγραμμα διασώσεων και παροχής έκτακτης ανθρωπιστικής 

βοήθειας στα Νότια παράλια της Λέσβου. Στόχος του προγράμματος η παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και η υποδοχή 

και ανακούφιση του νεοεισερχόμενου προσφυγικού πληθυσμού κατά την άφιξή του στις ακτές της νησιού.  

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλάμβανε την παρουσία μιας ομάδας, απαρτιζόμενης από πιστοποιημένους διασώστες 

της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, νοσηλευτές, διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, οδηγούς και διοικητικό προσωπικό, σε 

ακτές της Λέσβου όπου κατέφθαναν, σε μεγάλο βαθμό, οι βάρκες από την Τουρκία.  Η ομάδα θα δραστηριοποιήθηκε σε 

24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Διασώσεις και παροχή πρώτων βοηθειών  

 Διανομή ρουχισμού, κουβερτών υποθερμίας και κιτ με είδη πρώτης ανάγκης 

 Διανομή σνακ, ζεστού ροφήματος και νερού 

 Μεταφορά ευάλωτων ομάδων στους πλησιέστερους χώρους φιλοξενίας  

 Εντοπισμό και διασύνδεση ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων με κατάλληλες υπηρεσίες στο νησί (π.χ. νοσοκομεία, 

ιατρικές ΜΚΟ) 

Λόγω των μεταβαλλόμενων και δύσκολων καιρικών συνθηκών, οι αφίξεις των βαρκών τις ημέρες με ισχυρούς ανέμους 

ήταν μηδενικές ενώ χιλιάδες άτομα κατέφθαναν στις ακτές τις ημέρες που ο καιρός το επέτρεπε. Λόγω των χαμηλών 

θερμοκρασιών, συχνά υπό το μηδέν, αλλά και κυρίως των κακουχιών καθ’ όλη την πορεία του ταξιδιού από τις χώρες 

τους, οι άνθρωποι κατέφθαναν σε ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη κατάσταση. 

Η ομάδα εξυπηρέτησε συνολικά 31.271 άτομα, κυρίως από τη Συρία και το Αφγανιστάν, αλλά και από το Ιράκ, το 

Ιράν και το Πακιστάν – περίπου 35% εκ των οποίων ήταν παιδιά. Πρώτες βοήθειες δόθηκαν σε 621 άτομα, ενώ η 

ομάδα εκπόνησε μεταφορές 3.900 ατόμων, κυρίως προς το χώρο φιλοξενίας στο Καρά Τεπέ. Οι περισσότερες 

περιπτώσεις που εξυπηρέτησε η ομάδα αφορούσαν περιστατικά σοβαρής υποθερμίας, κακώσεων, διαβητικών και 

καρδιολογικών επεισοδίων καθώς και έκτακτες μεταφορές στο νοσοκομείο. Υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις όπου 

ενήλικες και μικρά παιδιά είχαν ήδη αποβιώσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στις βάρκες.   
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-Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τον Ιανουάριο 2016 έως και Μάρτιο 2016, από την 
οργάνωση INTERNATIONAL MEDICAL CORPS   
 
 
-Από τον Απρίλιο ως και το Μάιο 2016,το  πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε την οργάνωση 
WORLD JEWISH RELIEF 

 

 

 

 

28.DISTRIBUTION OF WINTERIZATION KITS IN MORIA, LESVOS 

Με σκοπό την προστασία του προσφυγικού πληθυσμού, που διέμενε στον καταυλισμό της Μόριας στη Λέσβο, από τις 

δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα, η PRAKSIS, με τη χρηματοδότηση και τη συνεργασία της οργάνωσης OXFAM, 

συμμετείχε στην προμήθεια και τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο 2016 ως το Μάρτιο 

2016, ομάδα της PRAKSIS στη Μόρια δραστηριοποιήθηκε στο  κεντρικό σημείο διανομής NFIs (Non-Food Items) στη 

Μόρια, όπου διένειμε 55.600 τεμάχια από τα εξής είδη: αδιάβροχα, σακίδια, κουβέρτες, sleeping bag, υποστρώματα, 

θερμός, τέντες, φακούς, γάντια, κάλτσες, κασκόλ, και ισοθερμικά παντελόνια και μπλούζες.  

 Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τον Ιανουάριο 2016 έως και Μάρτιο 2016, από την οργάνωση OXFAM   

 

 
29.Care Refugee Assistance in the Balkans 

Από το Μάιο έως και το Σεπτέμβριο 2016 τα δύο Κέντρα Ημέρας στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα είχαν τη 
δυνατότητα να προσφέρουν, επιπλέον των λοιπών υπηρεσιών, οικονομική ενίσχυση σε πρόσφυγες που μόλις είχαν 
φτάσει στη χώρα για την κάλυψη βασικών αγαθών μέσα από το πρόγραμμα Care Refugee Assistance in the Balcnans. 
Συνολικά διανεμήθηκαν σε 170 οικογένειες και 21 ενήλικες, εξυπηρετούμενους των Ανοιχτών Κέντρων Ημερήσιας 
Υποδοχής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, διατακτικές για αγορά αγαθών και τροφίμων από σουπερ μάρκετ αξίας 
48.490,00€.  
 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την CARE. Συνολική χρηματοδότηση 49.990,00 

 

30.ΕMERGENCY ACCOMMODATION OF UNACCOMPANIED CHILDREN AT THE VILLAGE OF MADAMADOS, LESVOS 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των επειγουσών δράσεων της PRAKSIS και αφορούσε στη μετακίνηση 
ασυνόδευτων ανηλίκων από το Κέντρο Κράτησης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη Μόρια της 
Λέσβου και την έκτακτη, μεταβατική φιλοξενία τους στον, ανοιχτού τύπου, καταυλισμό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
(ΓΧΣ) στο χωριό Μανταμάδος στη Βόρεια περιοχή του νησιού.   

Το πρόγραμμα ξεκίνησε αρχές Μαΐου 2016, σε συνέχεια των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν την 26η Απριλίου 
2016 μεταξύ των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονταν υπό διοικητική κράτηση στο ΚΥΤ της Μόριας στη Λέσβο. Τα 
επεισόδια αυτά ανέδειξαν τις σοβαρές επιπτώσεις που η, έστω και προστατευτική, κράτηση ανηλίκων επιφέρει  τόσο για 
τη σωματική τους ακεραιότητα όσο και για τη ψυχική υγεία των παιδιών.  

Δεδομένου ότι οι Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ανά την Ελλάδα λειτουργούσαν στο μέγιστο της 
χωρητικότητας τους και με εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά να βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για τοποθέτηση σε 
κατάλληλες Δομές στη χώρα μας, η PRAKSIS αναζήτησε εναλλακτικά μέτρα φιλοξενίας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους 
που πλήγηκαν από τα επεισόδια στη Μόρια.  

Η έκτακτη λύση η οποία τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή με πρωτοβουλία της PRAKSIS, σε συνεργασία με τους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα και την Οργάνωση Save the Children, υπό τη στήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, την συνεργασία 
με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), καθώς και την συμβολή του εισαγγελέα ανηλίκων, ήταν ο 
«Καταυλισμός Έκτακτης Μεταβατικής Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» στο χωριό Μανταμάδο της 
Λέσβου.  
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Στόχος της επείγουσας αυτής παρέμβασης ήταν η μετακίνηση των ασυνόδευτων παιδιών από συνθήκες κράτησης και 
η προσωρινή (μεταβατική) στέγαση και φροντίδα τους σε χώρο ανοιχτής φιλοξενίας, κατάλληλο από άποψη 
ασφάλειας και ο οποίος να ανταποκρίνεται στην ιδιαίτερη ευαλωτότητά τους.  

Ειδικότερα, από τις 6 Μαΐου 2016, οι τρεις Οργανώσεις μετέφεραν από τη Μόρια και φιλοξένησαν, υπό την ευθύνη της 
PRAKSIS,  στον Καταυλισμό εβδομήντα εννέα (79) ασυνόδευτους ανήλικους, από 14 ως 17 ετών, οι οποίοι έφτασαν 
στη Λέσβο έπειτα από ένα επικίνδυνο ταξίδι από χώρες όπως το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το 
Μπαγκλαντές και τη Σομαλία, αναζητώντας ένα ασφαλές και καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Οι εν λόγω ασυνόδευτοι 
ανήλικοι είναι εκείνοι που είχαν παραμείνει το  μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υπό διοικητική κράτηση στο ΚΥΤ της 
Μόριας (30-50 ημέρες).   

Τα παιδιά βρήκαν στον Καταυλισμό ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον, οπού συμβίωσαν αρμονικά υπό την 
εξειδικευμένη φροντίδα της PRAKSIS, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και της Save the Children. Οι υπηρεσίες που 
προσφέρθηκαν, σε 24ωρη, καθημερινή βάση, περιλαμβάνουν την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, 
ιατροφαρμακευτική φροντίδα, νομική, ψυχοκοινωνική και ψυχολογική στήριξη, δημιουργική απασχόληση και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες – σε εξατομικευμένο και ομαδικό επίπεδο.  

Η παρέμβαση είχε προβλεφθεί αρχικά να διαρκέσει 3 εβδομάδες. Ωστόσο, διήρκεσε 3 μήνες, λόγω έλλειψης 
κατάλληλων εναλλακτικών, και τα τελευταία παιδιά μεταφέρθηκαν σε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην 
ενδοχώρα στις 10 Αυγούστου 2016. 

Συνολικά, 56 από τα 79 ασυνόδευτα παιδιά μεταφέρθηκαν από το Μανταμάδο σε Κέντρα Φιλοξενίας της PRAKSIS στην 
Αθήνα, την Πάτρα και τη Λέσβο, ενώ τα υπόλοιπα 23 τοποθετήθηκαν σε ξενώνες που διαχειρίζονται άλλες Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις.  

Πίνακας: Εθνικότητες ασυνόδευτων παιδιών που φιλοξενήθηκαν στον Καταυλισμό Έκτακτης Μεταβατικής 
Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Μανταμάδο της Λέσβου 

 

To Μάιο 2016, η συμμετοχή της PRAKSIS στην παρέμβαση χρηματοδοτήθηκε από την Οργάνωση World 

Jewish Relief. 

    

 

Τον Ιούνιο και τον Αύγουστο 2016,  η συμμετοχή της PRAKSIS στην παρέμβαση χρηματοδοτήθηκε από 

την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 

 

 
31. ACTION FOR REFUGEES IN THESSALONIKI-ACCOMMODATION AND SUPPORT SERVICES 
Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει άμεση ανακούφιση ανθρώπων σε μετακίνηση που περιστασιακά διαμένουν στη 
Θεσσαλονίκη, με παροχή κατάλληλων καταλυμάτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς αυτούς διαμέσου 
εγκαθίδρυσης κατάλληλων τοπικών δικτύων υπηρεσιών. Υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τις 
ΜΚΟ PRAKSIS - ΑΡΣΙΣ -GCR (Greek Council for Refugees). 
 
Η ομάδα της PRAKSIS πραγματοποίησε συνολικά 144 παρεμβάσεις/επισκέψεις. 
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ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  % 
ΣΥΡΙΑ 121 84% 

ΙΡΑΚ 14 9,7% 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 4 2,8% 

ΙΡΑΝ 5 3,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 144 100% 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  % 

ΑΝΤΡΕΣ 72 50% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 72 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 144 100% 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ 
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  % 

< 25 54 37,5 

25-45 63 43,8 

> 45 27 18,8 

ΣΥΝΟΛΟ 144 100% 

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ CAMP ΣΤΑ ΔΙΑΒΑΤΑ 
Επιπλέον η ιατρική ομάδα προσέφερε ιατρική φροντίδα στο  Camp στα Διαβατά. Δέχτηκαν ιατρική φροντίδα 639 
άτομα από τους οποίους 51% γυναίκες και 49% άνδρες  
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  % 

ΣΥΡΙΑ 476 74,5% 

ΙΡΑΚ 69 10,8% 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 85 13,3% 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1 0,2% 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1 0,2% 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 7 1,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 639 100% 

 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 

ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  % 

ΑΝΤΡΕΣ 313 49% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 326 51% 
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ΣΥΝΟΛΟ 639 100% 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ 
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  % 

< 25 361 56,5 

25-45 199 31,1 

> 45 79 12,4 

ΣΥΝΟΛΟ 639 100% 

 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου Action for refugees in Thessaloniki-Accommodation and support services και χρηματοδοτήθηκε 
από το  Solidarity now 1-1-2016/ 30-6-2016 Ποσό χρηματοδότησης 36.480,00 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ/ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 

 

32. REACT: Καταγραφή, Παρέμβαση, Αντιμετώπιση Διακρίσεων, Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
 

Από τον Μάιο 2015 έως τον Απρίλιο 2016 υλοποιήθηκε το έργο «REACT: Καταγραφή-Παρέμβαση-Αντιμετώπιση 
Διακρίσεων-Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων», σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. CIVIS Plus.  
 
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου ήταν η καταγραφή, υποστήριξη και αντιμετώπιση  περιστατικών διακριτικής 
μεταχείρισης, η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πρόσωπα τα οποία έχουν βιώσει οποιαδήποτε μορφή άνισης 
μεταχείρισης καθώς η νομική αρωγή τους. Επιπρόσθετα,  απώτερος σκοπός είναι η επιστημονική μελέτη του 
φαινομένου των διακρίσεων στη χώρα μας προκειμένου να αναπτυχθούν συστάσεις πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, λειτούργησαν τρία (3) γραφεία ενημέρωσης και υποστήριξης για ζητήματα διακρίσεων σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και δύο (2) τηλεφωνικές γραμμές ενημέρωσης και καταγγελίας (800 100 1778 και 211 
012 1442). 
 
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε 
όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως 
EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη και στόχος του συγκεκριμένου 
προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.   
 
Για τη περίοδο Ιούνιο 2015 έως Απρίλιο 2016, τα γραφεία του REACT κατέγραψαν συνολικά 441 περιστατικά διακριτικής 
μεταχείρισης και παρασχέθηκαν υποστηρικτικές υπηρεσίες εξατομικευμένα καθώς επίσης και 157 κλήσεις από 13 
πόλεις της Ελλάδας. Τα στελέχη των γραφείων του REACT, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης, παρείχαν 
ψυχοκοινωνική υποστηριξη σε ανθρώπους που έχουν βιώσει διακριτική μεταχείριση, επιχειρώντας την καταγραφή των 
αναγκών των ωφελούμενων, την παραπομπή και διασύνδεσή τους με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, ή τη συνοδεία 
τους σε κάποια υπηρεσία.   
 
Αντίστοιχα, σε όλους τους ωφελούμενους παρασχέθηκαν υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής μέσω 
εξατομικευμένων συνεδριών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι υπηρεσίες αυτές δεν περιορίστηκαν σε επίπεδο 
συμβουλευτικής αλλά προχωρήσαμε στην άσκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων-καταγγελιών σε βάρος υπηρεσιών του 
δημοσίου αλλά και ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώθηκε διακριτική μεταχείριση σε βάρος 
κάποιου ατόμου.   
 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 2.009 συνεδρίες νομικής στήριξης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής και 2.605 συνεδρίες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης από τα στελέχη και τους εθελοντές του REACT.  
 
Ακόμα, στο πλαίσιο του έργου και σε συνεργασία με το Τμήμα Διεκδίκησης Δικαιωμάτων της PRAKSIS έγινε προσπάθεια 
να αναδειχθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από παγιωμένες πρακτικές και εσφαλμένες αντιλήψεις, 
θεσμοθετημένες διακρίσεις, όπως λ.χ. ο αποκλεισμός της πλειοψηφίας των αιτούντων/ουσων άσυλο από την πρόσβαση 
στην απασχόληση. 
 
Επιπλέον  πραγματοποιήθηκαν:  

 14 καταγγελίες  

 Πράξεις νομικής στήριξης για 15 περιστατικά 

 2 workshops σε αιτούντες/ούσες άσυλο σχετικα με τα εργασιακά τους δικαιώματα 

 24 ομαδικές ενημερώσεις σε φορείς και οργανώσεις 

 Άμεσες παρεμβάσεις σε Νοσοκομεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και άλλους φορείς όπου έγιναν καταγγελίες για 

διακριτική μεταχείριση 

 Δύο προσφυγές στην Επιθεώρηση Εργασίας  

  

http://www.weareallcitizens.gr/
http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr/
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ΣΥΝΟΛΟ 
 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Γραφεία και Τηλεφωνική Γραμμή)  598 
ΑΝΔΡΕΣ                                                                     316 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                                                    282 
 
 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 
 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Διακρίσεις στην εργασία 62,1% 

Διακρίσεις σε υπηρεσίες υγείας 7,4% 

Διακρίσεις σε δημόσιες 
υπηρεσίες 

6,9% 

Διακρίσεις σε υπηρεσίες και 
σώματα ασφαλείας 

4,4% 

Διακρίσεις σε δημόσιο χώρο 5,7% 

Διακρίσεις σε ιδιωτικές 
συναλλαγές 

6,1% 

Θεσμική Διάκριση  0,5% 

Άλλο 6,9% 

 
 
 
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΕΛΛΗΝΕΣ/ΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 15,9% 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΑΣΥΛΟ 64,6% 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 9,1% 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε 2,9% 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 3,2% 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3,4% 

ΑΛΛΟ 0,9% 

 
 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 01/05/2015 έως και 30/04/2016 με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 165.836,40€. 
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος  
«Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την 
Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. 
Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.    

  

http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr/
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33.«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»  
 
Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» είναι  ένα πρόγραμμα πιλότος που συνδυάζει για πρώτη φορά την παροχή 
αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης με την παροχή υπηρεσιών και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης με το συνολικό ποσό των 9,8 εκ. Ευρώ.  

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση μετάβαση των ατόμων αυτών σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της 
παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας και η επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής 
υπηρεσιών εργασιακής συμβουλευτικής. 

 
Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος είναι:  

 Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής 
φροντίδας  

 Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών  
 
Στοχεύει σε οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνες 
Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές 
υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (άρθρο 9 του Ν. 4109/2013, ΦΕΚ 16, τ.Α ́) ως άστεγοι και δύναται 
άμεσα να επανενταχθούν. Επιπλέον, στοχεύει στην επανένταξη γυναικών που φιλοξενούνται σε Ξενώνες για γυναίκες 
θύματα βίας και σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής 
Προστασίας, εφόσον στερούνται τη δυνατότητα, ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία.  

Οι υπηρεσίες που παρέχονται, κατά περίπτωση, στους ωφελούμενους του προγράμματος είναι: 

- Στέγαση 

- Κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης 

- Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

- Εργασιακή συμβουλευτική 

- Νομική συμβουλευτική 

- Χρηματοοικονομική διαχείριση 

- Διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες 

 
Η PRAKSIS συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος  με τρία σχέδια δράσης: ένα (1)στην Αθήνα, ως δικαιούχος 
(κωδικός σχεδίου Α-5) και δύο (2) στη Θεσσαλονίκη ως εταίρος (κωδικοί σχεδίου δράσης Θ-1 και Θ-2 αντίστοιχα).  
Μέσα στο 2016 το πρόγραμμα πήρε παράταση έως το τέλος του έτους διατηρώντας τον ίδιο αριθμό ωφελούμενων. 
Συγκεκριμένα: 
 
Α. ΑΘΗΝΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 37 

1. ΠΡΟΦΙΛ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΤΡΕΣ 15 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 8 

ΠΑΙΔΙΑ 14 

 
 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΑΔΑ 9 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ 4 

ΓΚΑΝΑ 5 

ΝΙΓΗΡΙΑ 5 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 1 

ΜΑΛΙ 1 
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ΑΙΘΙΟΠΙΑ 1 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 5 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 1 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 5 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

<18  14 

20-40  11 

40-60  10 

>60  2 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ενήλικες ωφελούμενοι) ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ 1 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 3 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 11 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ/ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 9 

 
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Α-5) 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 85 

ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 46 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ 23 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 852 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 23 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 23 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 

 
Β.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 52 
 
1. ΠΡΟΦΙΛ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΤΡΕΣ 17 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15 

ΠΑΙΔΙΑ 20 

ΣΥΝΟΛΟ 52 

  

ΗΛΙΚΙΑ   ΣΥΝΟΛΟ 

<25 27 

26-50 18 

>50 7 

ΣΥΝΟΛΟ 52 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ                              ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΑΔΑ 49 

ΑΛΒΑΝΙΑ 1 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1 
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ΤΥΝΗΣΙΑ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 52 

 
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 578 

ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ 33 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 792 

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 33 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 1 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 35 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
 

ΚΩΔ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΛΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α-5 PRAKSIS -  Αθήνα 35 181,020.00 

Θ-1 
Δήμος 

Θεσσαλονίκης 

ΑΡΣΙΣ Κοινωνική 
Οργάνωση Υποστήριξης 

Νέων, PRAKSIS Θεσσαλονίκη 40 
303,663.40 

 

Θ-2 

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 
Κεντρικής 

Μακεδονίας PRAKSIS Θεσσαλονίκη 30 
154,958.00 

 

 
 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και 

Επανένταξη» 

 

 
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΕΙΕΑΔ). 

  



 82 

34.Ταμείο Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων (σε συνεργασία με τους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης) 
 
Η PRAKSIS συμμετέχει στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020 στις κοινωνικές συμπράξεις που έχουν δημιουργηθεί στους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης. Στo πλαίσιo της 
συγκεκριμένης συνέργιας ενταχθηκαν ωφελούμενοι των Ανοικτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων και από τις 
δύο πόλεις. H PRAKSIS στo πλαίσιo της συγκεκριμένης πράξης θα παρέχει συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες. 
 

Στo πλαίσιo των συνοδευτικών υπηρεσιών του γενικότερου έργου ΤΕΒΑ η PRAKSIS αναλαμβάνει εξειδικευμένες και 
στοχευμένες ενέργειες υπέρ του άστεγου πληθυσμού της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

 

Βασικό στοιχείο του έργου είναι η χρήση κινητού κλιμακίου για επιτόπιες παρεμβάσεις σε έκτακτες ή ειδικές 
περιπτώσεις που αφορούν στον άστεγο πληθυσμό. Η παρέμβαση αυτή outreach social work η street work παρέμβαση 
δίνει την δυνατότητα υποστήριξης ακόμη και σε άτομα της ομάδας στόχου που δεν μπορούν να μετακινηθούν ή δεν 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και στις διάφορες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να τους συνδράμουν. 

 

Αναλυτικά εξυπηρετήθηκαν: 

ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΝΔΡΕΣ 157 78,5% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 43 21,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 200 100% 

Το ποσοστό των ανδρών είναι τριπλάσιο σε σχέση με τις γυναίκες. Το ποσοστό αυτό το αποδίδουμε μέσα από συζητήσεις 
με τα ίδια τα άτομα ότι οι γυναίκες εξαντλούν όλα τα περιθώρια φιλοξενίας πριν διαμείνουν στον δρόμο καθώς είναι 
πάντα πιο επιρρεπείς στην επικινδυνότητα που υπάρχει στην αστεγία. Επίσης για τις γυναίκες έχουν δημιουργηθεί 
περισσότερες δομές φιλοξενίας σε σχέση με τους άνδρες. 

 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΕΛΛΑΔΑ 73 34,5% 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 39 19,5% 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 31 15,5% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 16 8,0% 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 10 5,0% 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 6 3,0% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4 2,0% 

ΡΩΣΙΑ 3 1,5% 

ΓΕΩΡΓΙΑ 2 1,0% 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 16 8,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 200 100% 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
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ΑΓΑΜΟΣ 81 40% 

ΕΓΓΑΜΟΣ 52 26% 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ 41 20,5% 

ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 15 7,5% 

ΧΗΡΟΣ 9 4,5% 

ΣΥΖΕΙ 2 1,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 200 100% 
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35. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  
Η επιτάχυνση της δημογραφικής γήρανσης τόσο παγκόσμια όσο και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο καθιστά τα 
θέματα φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων εξαιρετικής σημασίας. Μέχρι το 2050 αναμένεται ότι τα ηλικιωμένα άτομα σε 
παγκόσμιο επίπεδο θα ανέρχονται στα 600 εκατομμύρια γεγονός που κρούει τον κώδωνα, μεταξύ άλλων σοβαρών 
θεμάτων που ανακύπτουν, στην αναδιάρθρωση των συστημάτων υγείας και της φροντίδας που παρέχεται στη 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. 
Στην Ελλάδα αντίστοιχα η δημογραφική γήρανση χαρακτηρίζει και τον ελληνικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων κατά τα τελευταία 50 χρόνια τριπλασιάστηκε 

και συγκεκριμένα από 6,7% το 1951 σε 18.9% το 2010. Το γεγονός αυτό καθιστά την ανάγκη για καινοτόμα προγράμματα 

που αφορούν στην φροντίδα των ηλικιωμένων όλο και μεγαλύτερη. Στόχος είναι πάντα να διασφαλίζεται η αυτόνομη 

και αξιοπρεπής διαβίωση των ηλικιωμένων στο χώρο τους με στόχο την ποιότητα της ζωής και τη μείωση στην ανάγκη 

χρήσης των υπηρεσιών υγείας. 

Σε αυτό το πλαίσιο η PRAKSIS, με την χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, συνέχισε την υλοποίηση του 

καινοτόμου πρόγραμματος «Ασφαλείς στο Σπίτι» που στόχο έχει να παρατείνει την παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων 

στο σπίτι με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Ασφαλείς στο Σπίτι» υλοποιήθηκε γύρω από τρεις βασικούς άξονες οι οποίοι 
συνοψίζονται στους εξής:  

1. Ασφάλεια 
2. Προστασία 
3. Γενικές βελτιώσεις 

 μέσα από την παροχή συγκεκριμένων κατ' οίκον τεχνικών μετατροπών, να περιορίσει τα ατυχήματα στο σπίτι και τον 

κίνδυνο διάρρηξης έτσι ώστε να διασφαλίσει το αίσθημα ασφάλειας στον ιδιωτικό χώρο σε μοναχικά άτομα, ηλικίας 

άνω των 65, με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα.Κατά τη διάρκεια της β’ φάσης της υλοποίησης του προγράμματος 

ωφελήθηκαν συνολικά 50 νοικοκυριά από 8 συνολικά Δήμους:  Κορυδαλλού, Αχαρνών-Μενιδίου, Αγ. Δημητρίου, 

Ταύρου/Μοσχάτου, Νίκαιας-Ρέντη, Αθηναίων, Περάματος, Μεγαρέων.  

Στην πλειοψηφία τους οι εξυπηρετούμενοι του προγράμματος ήταν γυναίκες (65%), άνω των 65 ετών με χαμηλή 

σύνταξη. Η μέση τιμή εισοδήματος είναι 460 ευρώ με συχνότερη τιμή εισοδήματος τα 330 ευρώ, υψηλότερη τα 768 

ευρώ και χαμηλότερη το μηδενικό εισόδημα (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το όριο φτώχειας διαμορφώνεται στις 4.975 

ευρώ ανά άτομο ετησίως που αντιστοιχεί στα 376 ευρώ μηνιαίως). Όσοι ενδεχομένως χρειάζονται συστηματική 

κατ’οικον φροντίδα ή έχουν ενοίκιο και αυξημένα έξοδα για λόγους υγείας αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην κάλυψη 

βασικών αγαθών.  

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 8  παραπομπές για διαφορετικούς λόγους (έκδοση σύνταξης, αξιοποίηση χρόνου, 
εξιδεικευμένη φροντίδα).  
 
Συνέργιες-Συγχρηματοδότηση GRIVALLIA: 
 
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Ασφαλείς στο Σπίτι» έλαβαν ένα εξατομικευμένο χριστουγεννιάτικο δώρο, το 
οποίο επέλεξαν οι κοινωνικοί λειτουργοί του προγράμματος σε συνεργασία με το Τμήμα Ανεύρεσης Πόρων και τη 
χρηματοδότηση της GRIVALLIA. Στα πλαίσια της ίδιας χορηγίας έλαβαν διατακτικές ύψους 120 ευρώ/μήνα για διάστημα 
τριών μηνών.  

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος ΤΙΜΑ (Σύνολο χρηματοδότησης πιλοτικής φάσης του προγράμματος 165,000 €) 
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36.ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 

Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» στάθηκε αρωγός και πολλαπλασιαστής στο πρόγραμμα «Ασφαλείς στο Σπίτι»  μέσα 

από τη δημιουργία ενός πρακτικού και περιεκτικού οδηγού ο οποίος αφορά σε άτομα άνω των 65 ετών και έχει ως 

σκοπό, μέσα από απλά βήματα, να ενισχύσει την παραμονή τους στο σπίτι. Το πρόγραμμα Ασφαλείς στο Σπίτι που 

υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις και συνολικά εξυπηρέτησε 75 νοικοκυριά στην Αττική στόχευσε στην έμπρακτη ενίσχυση 

της ασφάλειας και προστασίας των ατόμων άνω των 65 ετώ ώστε να παρατείνουν την αυτόνομη διαβίωση στο σπίτι 

τους.  

Τον οδηγό επιμελήθηκε ο ψυχολόγος-γεροντολόγος Δημήτρης Καμπανάρος ενώ στη συλλογή της βιβλιογραφίας και την 

επιλογή του υλικού συμμετείχε από την αρχή ενεργά όλη η ομάδα εργασίας του προγράμματος Ασφαλείς στο Σπίτι.  

Ο οδηγός περιλαμβάνει γενικά στοιχεία για τα θέματα που άπτονται σε άτομα άνω των 65 ετών και εστιάζει στην 

πρόληψη πτώσεων μέσα στο σπίτι. Επιλέχτηκε το συγκεκριμένο θέμα σε σχέση με την πληθώρα θεμάτων που 

απασχολούν τα άτομα άνω των 65 ετών γιατί οι περισσότερες συστάσεις αφορούν σε επιλογή του ίδιου του ατόμου και 

στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ανέξοδες.  

Η πρόληψη πτώσεων βασίζεται σε δύο άξονες: α) αλλαγές στο περιβάλλον του σπιτιού και β) αλλαγές στην 

καθημερινότητα του ατόμου με την ένταξη συγκεκριμένων απλών ασκήσεων και αλλαγές, εφόσον χρειάζονται, στη 

διατροφή.  

Στο τέλος του οδηγού δίνεται μια γενική ιδέα των φορέων που εμπλέκονται στην υποστήριξη των ηλικιωμένων στην 

Ελλάδα και χρήσιμες συμβουλές που αφορούν στην πτώση.  

Συνολικά εκτυπώθηκαν 1000 αντίτυπα τα οποία μοιράστηκαν στους συνεργαζόμενους φορείς και Δήμους που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα Ασφαλείς στο σπίτι 

Δήμος Αντίτυπα Οδηγού 

Αθήνα 135 

Κορυδαλλός 90 

Νίκαια 75 

Μενίδι 100 

Πέραμα 15 

Αγ.Δημήτριος 130 

Μοσχάτο-Ταύρος 130 

Μέγαρα 130 

Εταιρεία Νόσου Αlzheimer (Αθήνα και Χαλκίδα) 50 

Γηριατρική κλινική Νέστωρ 50 

Δομές της PRAKSIS 95 
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Σύνολο 1.000 

 
 

  

Η έκδοση του οδηγού πραγματοποιήθηκε με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που 
συγχρηματοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope με το 
συνολικό ποσό των 5000 €. 
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37.PACE 
 
Το Πρόγραμμα “PACE” είναι ένα διετές πρόγραμμα καινοτομίας (2015-2017) το οποίο χρηματοδοτείται απευθείας από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος Erasmus Plus και, πιο συγκεκριμένα, από την Βασική 
Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών. Στο πρόγραμμα “PACE” συμπράττουν 
εκπαιδευτικοί, υποστηρικτικοί και κοινωνικοί φορείς από την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Οι φορείς που 
συμμετέχουν από την Ελλάδα είναι η PRAKSIS και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΡΓΟΝ. 
 
Το “PACE” έχει ως γενικό στόχο την άρση συγκεκριμένων εμποδίων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν Ρομά, τόσο στην 
εκπαίδευση και την αγορά εργασίας όσο και στην πρόσβαση τους σε υπηρεσίες, ισότιμα και ενεργά. Πιο συγκεκριμένα, 
το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων έτσι ώστε να είναι σε 
θέση να αναλάβουν αποτελεσματικά διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους όπως του γονέα, του εργαζόμενου και του 
ενεργού πολίτη.  
 
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην άμεση εμπλοκή Ρομά που είναι γονείς ανήλικων 
παιδιών, σε ενέργειες και πρωτοβουλίες που θα τους καταστήσουν περισσότερο ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας και 
που θα τους ενδυναμώσουν για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης την οποία βιώνουν. Ενδεικτικές δράσεις του 
PACE είναι οι εξής: 
 

 Δημιουργία ενός δικτύου το οποίο να ενημερώνει, να υποστηρίζει και να κινητοποιεί τα μέλη της ομάδας προς 
δράσεις που υλοποιούνται προς όφελος τους σε επίπεδο τοπικής αλλά και ευρύτερης κοινωνίας – μέσω ειδικών 
διαμεσολαβητών για την προσέλκυση και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.  

 Αποτύπωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών ώστε να διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης για την 
κατάρτιση και την υποστήριξη των Ρομά. Η αποτύπωση αυτή θα επιτευχθεί με την διενέργεια ομάδων εργασίας 
(focus groups), στις οποίες μέλη της ομάδας των Ρομά θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους 
και να συν-διαμορφώσουν τις επόμενες δράσεις. 

 Κατάρτιση πενήντα (50) ατόμων Ρομά, από διάφορους οικισμούς τριών (3) περίπου Δήμων, γονέων 18-24 ετών 
με ανήλικα παιδιά σχολικής ηλικίας, σε θεματικές ενότητες της επιλογής τους με στόχο την βελτίωση των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων τους τόσο στον ρόλο τους ως γονείς ανηλίκων όσο και στον ρόλο τους ως ενεργοί 
και ισότιμοι πολίτες της κοινότητας.  

 Δημιουργική απασχόληση και εκπαιδευτική υποστήριξη των ανήλικων παιδιών όσων γονέων Ρομά 
συμμετέχουν στην κατάρτιση.  Ειδικοί εκπαιδευτές θα αναλάβουν την απασχόληση των παιδιών έτσι ώστε η 
κατάρτιση των γονέων να εξελιχθεί απρόσκοπτα. 

 Αποτύπωση της εμπειρίας από την υλοποίηση του Προγράμματος και διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων 
στην πολιτεία σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την βέλτιστη υποστήριξη της ομάδας των Ρομά και την 
πραγματοποίηση παρόμοιων παρεμβάσεων σε μόνιμη βάση.  
 

Το πρόγραμμα PACE υλοποιείται από 01/07/2015 έως και 30/06/2017 από την Ευρωπαική Επιτροπή - ERASMUS + 
PROGRAMME. 
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38. FACING ALL THE FACTS! 
 
Το Πρόγραμμα Facing all the Facts! στοχεύει στη βελτίωση της αναγνώρισης και καταγραφής καθώς και των 
αντιδράσεων απέναντι στην ρητορική και τα εγκλήματα μίσους σε εθνικό επίπεδο αλλά και πέρα από αυτό, μέσω της 
συνέργειας της Κοινωνίας των Πολιτών με τις Δημόσιες Αρχές. Το Facing all the Facts! έχει διάρκεια υλοποίησης δύο 
χρόνια - από 15/10/2016 έως 14/10/2018. Leader του Προγράμματος είναι η Οργάνωση CEJI – A Jewish Contribution to 
an Inclusive Europe (Βέλγιο) και εταίροι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πλατφόρμες, πανεπιστημιακές 
οργανώσεις και αστυνομικές οργανώσεις: 
 

 ENAR (**) Ιρλανδία European Network Against Racism – Ireland 

 ERIOnet (**) Βέλγιο  European Roma Information Office 

 ENIL (**) Βέλγιο  European Network on Independent Living 

 MCI (*) Ισπανία  Movimiento Contra Intolerancia 

 OSCAD (^) Ιταλία  Osservatorio per la Sicurezza Contro Gli Atti Discrinimatori  

 CST (*) Η.Β.  Community Security Trust 

 NPCC (^) Η.Β.  National Police Chiefs’ Council 

 CIDI (*) Ολλανδία Dutch Center for Information and Documentation Israel 

 NUPS (***) Ουγγαρία National University of Public Services 

 PRAKSIS (*) Ελλάδα  Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας 

Στο Πρόγραμμα συμμερτέχουν επίσης ως associated partners οι ILGA-Europe, European Network against Racism, Social 
Platform, European Roma Rights Centre, European Network on Religion and Belief, European Union of Jewish Students 
και από την Ελλάδα η ΜΚΟ Generation 2.0. 
 
Οι δράσεις του Προγράμματος εστιάζουν σε: 
 

 Έρευνα που στοχεύει στην συγγραφή Εθνικών Αναφορών και μίας Ευρωπαϊκής Αναφοράς σχετικά με τα κενά 

αλλά και τις ευκαιρίες για την συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων ποινικής 

δικαιοσύνης και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

 Εργαστήρια πάνω στην ρητορική και τα εγκλήματα μίσους σε όλες τις χώρες που εκπροσωπούν οι εταίροι. 

 Δημιουργία 11 διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων για τα εγκλήματα μίσους, της ρητορικής μίσους, της 

δημιουργίας πολιτικής και επεξεργασία 6 δεικτών προκατάληψης για αστυνομικούς και εισαγγελείς. Πιο 

συγκεκριμένα, οι δείκτες προκατάληψης αφορούν σε ανάπηρα άτομα, Ρομά, Μουσουλμάνους, Εβραίους, ΛΟΑΤ 

άτομα και μετανάστες-πρόσφυγες (μετακινούμενοι πληθυσμοί). 

 Διάχυση και δράσεις αναφορικά με τις εθνικές αναφορές και την Ευρωπαϊκή και ένα συνέδριο πολυμέσων για 

τη λήξη του Προγράμματος. 

 Δημιουργία και διάχυση 11 διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων. 

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 870.605,04 ευρώ. 
 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 
39. SUPPORT  OF FIRST RECEPTION ACTIONS  TO NEW COMERS-THIRD COUNTRY NATIONALS IN GREECE- 
INFORMATION , MEDICAL SCREENING AND PSYCHOSOCIAL EVALUATION 

Με την υποστήριξη του Solidarity Now, και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS 

υποστήριξε το Κινητό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στα νησιά της Λέρου και της Κω. Η ομάδα  σε κάθε 

κέντρο αποτελούνταν από ιατρονοσηλευτικό, ψυχοκοινωνικό και διοικητικό προσωπικό, και ανέλαβε την 

ιατροφαρμακευτική υποστήριξη των ανθρώπων και τη διαδικασία  διασύνδεσης όπου υπήρξε ανάγκη και αντίστοιχες 

δυνατότητες. 

Στη Λέρο από τον Φεβρουάριο 2016, υπολογίζεται πως το κλιμάκιο της PRAKSIS υποστήριξε ιατρικά/φαρμακευτικά 
1.227 και ψυχοκοινωνικά 203 νεοαφιχθέντες  . Αντίστοιχα στο νησί της Κω, το κλιμάκιο ξεκίνησε να δραστηριοποιείται 
τον Μάιο 2016 εξυπηρετώντας ιατρικά/φαρμακευτικά 228 νεοαφιχθέντες  και ψυχοκοινωνικά 13.  

    Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε για τη περίοδο από 01/10/2015 έως και 30/10/2016 από το Solidarity Now  
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40. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΥΤ 
Οι ομάδες της PRAKSIS βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) παρέχοντας πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και υποστηρικτικές 
δράσεις, στον πληθυσμό που εισήλθε στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, φροντίζοντας για την άμεση υποστήριξη 
και διασύνδεση των ευάλωτων περιστατικών σε κατάλληλες δομές, στη βάση ενός ολιστικού μοντέλου παρέμβασης 
(παροχή ιατρoφαρμακευτικών, ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, διασύνδεσης και υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων 
ανηλίκων).  
 

* Η PRAKSIS, δραστηριοποιήθηκε ως το επίσημο κλιμάκιο της ΥΠΥΤ στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα 
σημεία: Φυλάκιο Ορεστιάδας – Κως – Λέρος – Χίος. 

* Οι ομάδες της PRAKSIS στα σημεία προσέφεραν υπηρεσίες προσπαθώντας συνεχώς να ανταποκριθούν σε 
επείγουσες καταστάσεις, αλλά και στο σύνολο των αναγκών των εξυπηρετούμενων, 

* υποστηρίζοντας από τον Φεβρουάριο του 2016 έως τον Μάιο του 2017 πάνω από 20.000 ανθρώπους  
* πάνω από 28.000 ιατρικές συνεδρίες 

* πάνω από 5.000 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης 

 
Στο σύνολο των τεσσάρων (4) γεωγραφικών περιοχών, οι ομάδες της PRAKSIS, υποστήριξαν πάνω από 20.000 
περιστατικά, διεξήγαγαν πάνω από 28.000 ιατρικές συνεδρίες και πάνω από 5.000 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης.  

Τα  κλιμάκια ιατρικού ελέγχου υποστήριξαν:  
- Στο Φυλάκιο Ορεστιάδας (02.2016 – 05.2017): παρείχαμε υπηρεσίες σε 4.059 ανθρώπους, διενεργώντας 5.992 
ιατρικές συνεδρίες.  
 
- Στην Κω (05.2016-05.2017): παρείχαμε υπηρεσίες σε 2.840 ανθρώπους, διενεργώντας 7.938 ιατρικές συνεδρίες. 
 
- Στη Λέρο (02.2016 - 05.2017): πραγματοποιήσαμε 6.839 ιατρικές συνεδρίες. 
 
- Στη Χίο (04.2016-04.2017): παρείχαμε υπηρεσίες σε 4.950 ανθρώπους, διενεργώντας 7.377 ιατρικές συνεδρίες. 
 
Η διαδικασία παραπομπής σε περαιτέρω ιατρική φροντίδα δεν ξεπερνούσε το 3,5% - 6% σε λοιπές δομές υγείας / 
δημόσια νοσοκομεία και ιδιώτες ιατρούς, όταν δεν υπήρχε η αντίστοιχη ειδικότητα στο τοπικό νοσοκομείο. 
 
Επίσης, η PRAKSIS υλοποίησε δύο μαζικούς εμβολιασμούς σε παιδιά και εφήβους ως και 18 ετών στα ΚΥΤ και στις 
εναλλακτικές δομές φιλοξενίας στα νησιά της Κω και της Λέρου. Οι καμπάνιες εμβολιασμού πραγματοποιήθηκαν τον 
Νοέμβριο του 2016 και  τον Ιανουάριο του 2017. Από τον Φεβρουάριο του 2017, τα ιατρεία μας στην Κω και στην Λέρο 
διενεργούσαν εμβολιασμούς σε τακτική βάση. Η παροχή των εμβολίων έγινε από το Υπουργείο Υγείας και τους 
Γιατρούς χωρίς Σύνορα. Παράλληλα, τα ιατρικά κλιμάκια της PRAKSIS στα ΚΥΤ υλοποίησαν επιτυχώς προγράμματα 
πρόληψης, ενημέρωσης και θεραπείας δερματικών παθήσεων π.χ. ψώρας, μολυσματικό κηρίο κλπ. 

 

Τα κλιμάκια του ψυχοκοινωνικού ελέγχου υποστήριξαν:  
- Στο Φυλάκιο Ορεστιάδας (02.2016-05.2017): 639 ανθρώπους, σε σύνολο 1.700 συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης / 
451 ευάλωτες περιπτώσεις. 
- Στην Κω (05.2016-05.2017): 360 ανθρώπους / 327 ευάλωτες περιπτώσεις. 
- Στη Λέρο (02.2016-05.2017): 475 ανθρώπους, σε σύνολο 1.077 συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης / 317 ευάλωτες 
περιπτώσεις. 
- Στη Χίο (04.2016-04.2017): 1.107 ανθρώπους / 695 ευάλωτες περιπτώσεις. 

 

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που επισκέφθηκαν τα ψυχοκοινωνικά κλιμάκια των σημείων είναι: 
- Στο Φυλάκιο Ορεστιάδας: 241 ασυνόδευτοι ανήλικοι. 
- Στην Κω: 360 ασυνόδευτοι ανήλικοι.  
- Στη Λέρο: 105 ασυνόδευτοι ανήλικοι. 
- Στη Χίο: 237 ασυνόδευτοι ανήλικοι. 

 
Παράλληλα, υλοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις υποστήριξης και φροντίδας του πληθυσμού των ασυνόδευτων ανηλίκων 
(όπως μεταξύ άλλων: συνοδείες εκπαιδευτικές και μη, προβολή ταινιών, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, 
εκπαιδευτικό παιχνίδι, εναλλακτική μάθηση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ομάδες κλπ.). Η PRAKSIS 
αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τις ανάγκες που υπήρχαν, ενίσχυσε τις υπηρεσίες που προσέφερε με προσωπικό 
φροντιστών ανηλίκων, που παρείχαν εποπτεία, υποστήριξη και φροντίδα στην τόσο ευαίσθητη ομάδα των 
ασυνόδευτων ανηλίκων. Η παρουσία του συγκεκριμένου προσωπικού αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα στην 
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αποφόρτιση της έντασης στο πεδίο των ασυνόδευτων ανηλίκων οργανώνοντας δραστηριότητες δημιουργικής 
απασχόλησης, απαλύνοντας καθημερινά την αίσθηση εγκλεισμού, αναμονής και αβεβαιότητας.  
 

-Η παρέμβαση χρηματοδοτήθηκε από το Solidarity Now καθώς και από τa Επείγοντα Μέτρα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISFB) 
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Διεκδίκηση δικαιωμάτων – ετήσια αναφορά 2016 

 

Α.Προσφυγικό 

 

Α1. Ασυνόδευτα παιδιά 

Η PRAKSIS σε συνεργασία με τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα και τους Save the Children δημοσίευσε δίγλωσση έκθεση για 
την κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα1. Η έκθεση παρουσίαζε τις ανεπαρκείς συνθήκες υποδοχής και 
παρατεταμένης κράτησης στα σημεία εισόδου και στην ενδοχώρα, τα προβλήματα που αφορούσαν την αντιμετώπιση 
ευάλωτων περιστατικών και ζητήματα ψυχικής υγείας, την ανάγκη επιτάχυνσης της ταυτοποίησης, της καταγραφής και 
της ενεργοποίησης διαδικασιών διεθνούς προστασίας. Συμπεριλάμβανε επίσης ως καλή πρακτική την παρέμβαση των 
οργανώσεων, που οδήγησε στη φιλοξενία 70 ασυνόδευτων παιδιών από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της 
Μόρια στον καταυλισμό των ΓΧΣ στο Μανταμάδο Λέσβου σε τελείως διαφορετικές και ελεύθερες συνθήκες διαβίωσης. 

Η έκθεση παραδόθηκε σε όλους τους Ευρωβουλευτές δημοκρατικών δυνάμεων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραλήπτριά της επίσης υπήρξε η ελληνική πολιτική ηγεσία που ασχολείται με το 
Μεταναστευτικό και Προσφυγικό ζήτημα, ελληνίδες και έλληνες βουλευτές, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών 
υποδοχής, της Αθήνας και όμορων δήμων, δίκτυα οργανώσεων και αλληλέγγυων πολιτών. 

«Τα παιδιά που αναγκάζονται να φύγουν από εμπόλεμες ζώνες δεν επιτρέπεται να αιχμαλωτίζονται στη συνέχεια στα 
κενά και τις αδυναμίες του συστήματος υποδοχής και ασύλου της Ευρώπης. Οι ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων 
οφείλουν να αποτελέσουν προτεραιότητα των πολιτικών ενώ τα συστήματα θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να τους 
εξασφαλίζουν ένα ασφαλές και ευοίωνο μέλλον» 

 

Α2. Κλείσιμο βαλκανικής οδού / κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας 

Η PRAKSIS, είτε αυτόνομα είτε ως μέλος συμμαχιών, εξέφρασε γραπτά την ανησυχία και την αποδοκιμασία της στην 
πολιτική που ακολουθήθηκε το περασμένο έτος από τις χώρες της Ευρώπης αλλά και τα κεντρικά δημοκρατικά όργανα 
της ΕΕ2. Οι καταγγελίες μας ενώθηκαν με τη φωνή και την υπογραφή δεκάδων οργανώσεων ανά την Ευρώπη και 
αφορούσαν τόσο το κλείσιμο των βορείων συνόρων και της λεγόμενης «βαλκανικής οδού» αλλά και την ανακοίνωση – 
ορόσημο της πολιτικής της ΕΕ με την Τουρκία και τις νομικές αλλά και ηθικές καταπατήσεις των δεσμεύσεων των 
ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στους ανθρώπους που αιτούνται διεθνή προστασία. 

Η Καμπάνια για το Άσυλο, στην οποία η PRAKSIS είναι ενεργό μέλος, προχώρησε σε συνέντευξη τύπου3 και 
δημοσιοποίηση καταγγελιών στα ΜΜΕ και ως προς τις πολιτικές που υιοθετεί η ΕΕ και η χώρα μας αλλά και ως προς τα 
ίδια τα κενά που έχει η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου στην Ελλάδα.4 

«Αν η ΕΕ θέλει να απευθύνει κάλεσμα για παγκόσμια αλληλεγγύη, θα πρέπει να δώσει το σωστό παράδειγμα. Η ΕΕ, ένα 
έργο χτισμένο πάνω στα ερείπια ενός καταστροφικού πολέμου, είναι έτοιμη να ξεκινήσει ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην 
ιστορία της. Καλούμε τους ηγέτες της ΕΕ να επιλέξουν ένα σύστημα που να βασίζεται στα δικαιώματα για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης και σε ένα βιώσιμο μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα, αντί να επιδιώκουν τον ανέφικτο και 
απάνθρωπο στόχο της αποτροπής και με αυτή την επιλογή να εγκαταλείψουν τον πυρήνα των καταστατικών τους 
αρχών.» 

 

Α3. Συνέδρια / παρουσιάσεις για το προσφυγικό 

Ζητήματα που αφορούν στα παραπάνω καθώς και στο ρόλο της PRAKSIS στην παρούσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση 
και τη συμβολή της στην ένταξη των ασυνόδευτων παιδιών στις τοπικές κοινωνίες παρουσιάστηκαν: 

                                                 
1 http://cdn.praksis.gr.s3.amazonaws.com/reports/situation-GR/index.html 
2 https://goo.gl/FuxOyq 
3 http://asylum-campaign.blogspot.gr/2016/02/blog-post.html 
4 https://goo.gl/IBUF2Y, http://asylum-campaign.blogspot.gr/2016/02/23022016_23.html 
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 στην στρογγυλή τράπεζα ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο με τίτλο «Τα παιδιά δεν είναι για πούλημα: Η 

μαύρη τρύπα του πολιτισμού μας» (Ιούνιος 2016) 

 στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Αθήνας (Ιούλιος 2016) 

 στο συνέδριο του Πράσινου Ινστιτούτου (Σεπτέμβριος 2016) 

 στην ημερίδα των Γιατρών του Κόσμου (Δεκέμβριος 2016) 

 

Εκτέθηκαν δε αναλυτικά υπόψη τόσο του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Γιάγκλαντ, κατά την 
επίσκεψή του σε Κέντρο Φιλοξενίας της PRAKSIS, όσο και υπόψη του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κ. Νιλς 
Μούιζνιεκς, σε τραπέζι εργασίας που προσκάλεσε τις ελληνικές οργανώσεις και συλλογικότητες στην Ελλάδα.  

 

Α4. Βελτίωση της νομοθεσίας για πρόσβαση στην εργασία αιτούντων άσυλο 

Μέσα από την καθημερινή επαφή -δια μέσου των δομών και των προγραμμάτων νομικής υποστήριξης- με ανθρώπους 
που έχουν αιτηθεί άσυλο στη χώρα μας ήταν σαφές ότι χρειάζεται μια συντονισμένη άσκηση πίεσης προς την πολιτική 
ηγεσία, με σκοπό τη μετατροπή του νομικού πλαισίου. Στόχος αυτής της πίεσης ήταν να γίνει η Ελλάδα φιλικότερη 
απέναντι στους αιτούντες άσυλο, οι οποίοι -μέχρι και τις αρχές του 2016- δεν μπορούσαν να βρουν νόμιμα εργασία. 
Ζήσαμε τον παραλογισμό στην Ελλάδα της φτώχειας και της υψηλής ανεργίας να καταφέρνουμε να βρίσκουμε δουλειά 
σε ανθρώπους που έχουν αιτηθεί ασύλου και ο νόμος να μην τους το επιτρέπει. 

Με το νόμο 4375/2016 και με το άρθρο 71 υπήρξε διευθέτηση του θέματος ως εξής: «Οι αιτούντες διεθνή προστασία, 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
και εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού», τα οποία έχουν 
εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 στ. κδ΄ του Π.δ. 113/2013 (Α΄ 146) του άρθρου 41 παράγραφος 1 (δ) 
του παρόντος και του άρθρου 8 παρ. 1 στ. δ΄ του Π.δ. 114/2010 αντίστοιχα, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη 
εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου.»  

«Πρόκληση επομένως συνιστά να διαβάζουμε σωστά αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία και να παίρνουμε θέση ως 
κοινωνία των πολιτών: πάντα προασπίζοντας τα δικαιώματα των ανθρώπων και αντιμαχόμενοι τις διακρίσεις με στόχο 
το σπίτι μας (με όποια έννοια του δίνει ο καθένας και η καθεμία μας) να γίνεται ολοένα πιο ανθρώπινο και πιο φιλόξενο.» 

 
 

Β. Μετανάστες και μετακινούμενοι πληθυσμοί 
 
 
Β1. Ευρωπαϊκό νομικό φόρουμ για τον HIV 
 
Το 2012 το AIDS ACTION EUROPE δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Νομικό Φόρουμ για τον HIV5. Το Φόρουμ ξεκίνησε πιλοτικά 
τις εργασίες του με τη συμμετοχή μελών του δικτύου του AIDS Action Europe από πέντε χώρες: Ελβετία, Ιταλία, Ην. 
Βασίλειο, Ολλανδία και Ουγγαρία. Οι εταίροι χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο κατέγραψαν μια σειρά από 
ζητήματα που σχετίζονται με την ελλιπή πρόσβαση στα συστήματα υγείας και τα προβλήματα που απορρέουν από τα 
συστήματα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης εντοπίζοντας ταυτόχρονα ως βασικές ευπαθείς ομάδες που επηρεάζονται 
από αυτά τους μετανάστες που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων και τους μετακινούμενους πληθυσμούς που 
ζουν με HIV. Οι αρχικοί εταίροι -εκτός της Ελβετίας- συνέχισαν τη συνεργασία και την επόμενη χρονιά το πρόγραμμα 
διευρύνθηκε με έξι ακόμα χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία και Σερβία. Η PRAKSIS συμμετέχει στο 
πρόγραμμα ως εθνικό σημείο αναφοράς για την Ελλάδα και με ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου του έργου.  
 
Οι στόχοι του προγράμματος χωρίζονται σε τρεις θεματικές: α) την επισκόπηση και παρακολούθηση της νομοθεσίας που 
σχετίζεται με τον HIV σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και την συγκριτική παραγωγή πρωτογενούς 
νομικής τεχνογνωσίας β) την καταγραφή των διαθέσιμων νομικών πόρων και ειδικών σε όλη την περιοχή με στόχο τη 
δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου υποστήριξης και ενδυνάμωσης και γ) την παραγωγή και διάχυση ενός σώματος 
πηγών βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων για την αποτελεσματική διεκδίκηση δικαιωμάτων. 
 

                                                 
5 https://goo.gl/uyvHS2 
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Η αναφορά των νομικών ζητημάτων η οποία προέκυψε από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, αποτέλεσε ένα 
εργαλείο που επικοινωνήσαμε μέσα στο 2016 στις τοπικές οργανώσεις που δουλεύουν για τον HIV, σε πρόσφυγες και 
μετανάστες. Επίσης το κοινοποιήσαμε σε εθνικά σημεία αναφοράς –δικτυώνοντας στο Φόρουμ δομές όπως το 
ΚΕΕΛΠΝΟ, ο Συνήγορος του Πολίτη και αντίστοιχους φορείς στις συνεργαζόμενες χώρες. 
 
Για τον δεύτερο κύκλο το Φόρουμ επεκτείνεται με φορείς από επιπλέον πέντε χώρες –φτάνοντας συνολικά στις 
δεκαπέντε: Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Τουρκία και Ρουμανία. Οι άξονες του προγράμματος παραμένουν οι ίδιοι 
με στόχο την διαρκή επικαιροποίηση των δεδομένων, ενώ δίνεται περαιτέρω έμφαση στη βιωσιμότητα αλλά και την 
ενδυνάμωση των μελών του δικτύου. 
 
Περίοδος υλοποίησης/χρηματοδότησης: Σεπτέμβριος 2016 – Δεκέμβριος 2017 
Χρηματοδότης: AIDS Action Europe 
Ποσό χρηματοδότησης: 2000 ευρώ 

 
 
 

Β2. Διατομεακή Ομάδα Δράσης: O HIV σε επείγουσες καταστάσεις 

Η προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια δημιούργησε πρωτοφανείς καταστάσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο. 

Η PRAKSIS ανταποκρίθηκε σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση με επείγουσες παρεμβάσεις, αντλώντας από την εμπειρία 

της σε ιατρικά και στεγαστικά προγράμματα. Από το καλοκαίρι του 2016, μετά από εισήγηση της αντιπροσωπίας των 

ΜΚΟ στο πρόγραμμα του ΟΗΕ για το HIV/AIDS (NGO Delegation to the UNAIDS Programme Coordinating Board), η 

PRAKSIS συμμετέχει στην Inter Agency Task Team: HIV in Emergencies. Η ομάδα αποτελείται από φορείς, προγράμματα 

και ειδικές αντιπροσωπίες των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών.  

Αυτή η διατομεακή ομάδα επεξεργάζεται ένα μεγάλο εύρος θεμάτων προσφέροντας τεχνική υποστήριξη, καθοδήγηση, 

διεκδίκηση και συντονισμό με στόχο την οριζόντια ενσωμάτωση της ατζέντας που αφορά τον HIV σε όλα τα clusters των 

Ηνωμένων Εθνών (προστασία, στέγαση, ασφάλεια τροφίμων, υγεία κ.ο.κ.). Η ανατροφοδότηση από το πεδίο συμβάλει 

σημαντικά στην καλύτερη στόχευση των παρεμβάσεων, ενώ οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών - έχοντας ευκολότερη 

πρόσβαση στους πληθυσμούς που τους ενδιαφέρουν να εστιάσουν τα προγράμματά τους - μπορούν να φροντίσουν 

ώστε αυτές οι παρεμβάσεις να φτάσουν αποτελεσματικά στους ανθρώπους που τις χρειάζονται. 

Η PRAKSIS αποτελεί τον μοναδικό φορέα εθνικής εμβέλειας που συμμετέχει σε αυτή την ομάδα.  

 
 
 

Γ. Χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών 
 
Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της κοινότητας των χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών και με αφορμή την πρόσφατη επιδημία 
HIV/AIDS που συνεχίζει να πλήττει την ευάλωτη αυτή κοινωνική ομάδα η PRAKSIS μέσα από το τμήμα διεκδίκησης 
δικαιωμάτων έκανε μια σειρά από δράσεις εντός του 2016. Σκοπός ήταν η συμμετοχή στη δημιουργία μιας δυναμικής 
και ευρείας ομάδας χρηστών ουσιών σε προγράμματα υποκατάστασης που θα διεκδικούσε αλλαγές στο νομοθετικό 
πλαίσιο, στο πλαίσιο λειτουργίας των προγραμμάτων, στη βελτίωση των πολιτικών για τα ναρκωτικά και θα εμπλεκόταν 
στις δομές και στο street work της οργάνωσης με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας και την ισότιμη συνεργασία. 
 
 
Γ1. Εργασία στο δρόμο (Streetwork) – Φροντίδα εν Κινήσει (Shower Bus) – Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής 
Αστέγων 
 
Οι δράσεις εργασίας στο δρόμο, Φροντίδα εν Κινήσει και Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας  
στελεχώθηκαν από εργαζόμενο και εθελοντές ενεργούς χρήστες σε προγράμματα υποκατάστασης, οι οποίοι 
παρακολούθησαν στοχευμένες εσωτερικές εκπαιδεύσεις για τα αντίστοιχα αντικείμενα. 
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Γ2. Κέντρο φιλοξενίας και ημερήσιας υποδοχής αστέγων και αστέγων χρηστών 
 
Συγκλήθηκε ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν ισότιμα ενεργοί χρήστες σε υποκατάσταση μαζί με την PRAKSIS, 
τους Γιατρούς του Κόσμου, το Δήμο Αθηναίων, τους Οργανισμούς για τα Ναρκωτικά (ΟΚΑΝΑ – ΚΕΘΕΑ) και εκπροσώπους 
του Δήμου Άμστερνταμ και της Ολλανδικής κοινωνίας των πολιτών με στόχο τη συνδιαμόρφωση ενός κέντρου 
φιλοξενίας και ημερήσιας υποδοχής αστέγων στην Αθήνα. Δεδομένου ότι πρόσφατη έρευνα του Δήμου εμφανίζει 
μεγάλο ποσοστό των αστέγων να είναι χρήστες, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από την εμπειρία της εργασίας στο 
δρόμο, κρίθηκε σημαντικό η στρατηγική φιλοξενίας να περιλαμβάνει δράσεις και υπηρεσίες που απευθύνονται και σε 
ενεργούς χρήστες. Το σχέδιο διαφαίνεται να υλοποιηθεί στα τέλη του 2017. 
 
 
Γ3. Νέες ψυχοδραστικές ουσίες 
 
Η PRAKSIS συμμετείχε στο βαλκανικό συνέδριο για τις εξαρτησιογόνες ουσίες της εταιρίας ΔΙΟΓΕΝΗΣ όπου κλήθηκε για 
να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του προγράμματος Νέες Ψυχοδραστικές ουσίες στο οποίο συμμετείχε μαζί με άλλες 
πέντε ευρωπαϊκές χώρες. 
Παράλληλα για το ίδιο θέμα πραγματοποίησε σε συνεργασία με τον ίδιο φορέα ωριαία ραδιοφωνική εκπομπή με σκοπό 
την ευρύτερη ενημέρωση. 
 
 
Γ4. Δίκτυο ομοτίμων χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών για τη μείωση βλάβης 
 
Η ανάγκη για την ύπαρξη ενός δραστήριου δικτύου χρηστών σε προγράμματα υποκατάστασης που θα προωθεί τις 
πολιτικές της μείωσης βλάβης και θα πρωτοστατεί σε διεκδικήσεις οδήγησε σε μια σειρά δράσεων για τη δημιουργία 
του: εβδομαδιαίες συναντήσεις στο Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, ενημερωτική συνάντηση στο 
ΣΥΝΑΘΗΝΑ για την ημέρα της Ναλοξόνης, έρευνα για μια πιο σωστή ετήσια καταγραφή θανάτων από εξαρτησιογόνες 
ουσίες, πρόσκληση ομοτίμων σε όλα τα τραπέζια διεκδίκησης (Διαρκής επιτροπή κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 
των Ελλήνων, συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υγείας, συναντήσεις εργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κλπ), 
αποστολή στην ευρωπαϊκή συνάντηση χρηστών ουσιών για την ηπατίτιδα C στο Παρίσι, συμμετοχή στην Πλατφόρμα για 
τις εξαρτησιογόνες ουσίες). 
 
 
Γ5. Συνέδρια / ημερίδες για ζητήματα εξαρτησιογόνων ουσιών 
 
Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των συνεργασιών της PRAKSIS για τη μείωση βλάβης και τον περιορισμό της HIV 
επιδημίας μεταξύ των ΧΕΝ στο 3ο Συνέδριο Μείωσης Βλάβης για χώρες Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, στο 
Λίβανο. 
Επιπλέον έγινε παρουσίαση των δράσεων συνεργασίας PRAKSIS – Δικτύου Ομοτίμων χρηστών στο 28ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο για το AIDS. 
 
«Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών πρέπει να γνωρίζουν καλά τις παρενέργειες της κάθε ουσίας 
που καταναλώνουν και τις θετικές και τις αρνητικές. Δεν είναι δυνατόν να προάγεις την ασφάλεια μέσα από την 
προκατάληψη και την ηθικολογία.» 
 
 
Γ6. Δικαστικός αγώνας για τις γυναίκες του 2012 
 
Μέσα στο 2016 συνεχίσαμε τον αγώνα για την δικαίωση των γυναικών που διώχθηκαν εξαιτίας της HIV οροθετικότητάς 
τους το 2012, σε συνεργασία με την Ομάδα δικηγόρων για την υπεράσπιση προσφύγων και μεταναστών, το Κέντρο Ζωής, 
τη Θετική Φωνή και την Act up. Μετράμε 11 αθωωτικές αποφάσεις γυναικών αλλά προς το παρόν καμία δίωξη 
υπευθύνου για όλα αυτά που συνέβησαν, ούτε των εντολέων: του τότε Υπουργού Υγείας, του τότε Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη, μελών ΔΣ ή Διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Υπάρχουν υποθέσεις που έφτασαν στον Άρειο Πάγο και τώρα εκ νέου στο Εφετείο, άλλες που έχουν φτάσει στο 
Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Οι υποθέσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και για πολλούς λόγους που αφορούν το παρόν, το 
μέλλον αλλά και τη μνήμη η PRAKSIS δεν θα σταματήσει τους νομικούς (μεταξύ άλλων) αγώνες μέχρι να εξαντληθεί κάθε 
δυνατότητα απονομής δικαιοσύνης6. 

 

                                                 
6 https://goo.gl/QIjQM3 
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Δ. Πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα 
 
 
Δ1. PRAKSIS ACCESS – Μοιράσου το μήνυμα 
 

Η PRAKSIS είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για Υπεύθυνη Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) και Προσιτά Φάρμακα και 

έχει συνυπογράψει την Κοινή Διακήρυξή7 της. Σαν αποτέλεσμα της συνεργασίας μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά 

και σε απόκριση των αναγκών που καταγράφουμε καθημερινά στις λειτουργίες παροχής ιατροφαρμακευτικών 

υπηρεσιών μας σχεδιάσαμε το PRAKSIS ACCESS. Στόχος μας να πληροφορήσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να 

ανοίξουμε διάλογο σχετικά με τα προβλήματα πρόσβασης στα φάρμακα στην Ελλάδα, τα οποία επηρεάζουν τόσο τις 

ευπαθείς ομάδες όσο και τον ευρύ πληθυσμό8. 

Σε συνέχεια του σχεδιασμού που ξεκίνησε με βιβλιογραφική έρευνα για την πρόσβαση και για  ανάλογες πρωτοβουλίες 

που έχουν αναδείξει το θέμα στη διεθνή Κοινωνία Πολιτών, το 2016 η εκστρατεία άνοιξε δημόσια τον διάλογο για την 

πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα στην Ελλάδα. Μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.praksisaccess.org και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, μιλήσαμε για το προβληματικό τρέχον μοντέλο Έρευνας και Ανάπτυξης φαρμάκων, την έλλειψη 

διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα τιμολόγησης και αποζημίωσης, τη χαμηλή διείσδυση γενοσήμων στην Ελλάδα σε 

συνδυασμό με τις υψηλές τους τιμές αλλά και τις πρωτοβουλίες συνεργασίας κυβερνήσεων και άλλων ευρωπαϊκών και 

διεθνών φορέων για χαμηλότερες τιμές αποζημίωσης κοντά στο πραγματικό υποπολλαπλάσιο κόστος παραγωγής των 

φαρμάκων. 

Συνδιαμορφωτές και πρώτοι σύμμαχοι του PRAKSIS ACCESS στην Ελλάδα είναι: οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, οι Γιατροί του 

Κόσμου και η ΕΚΠΟΙΖΩ ενώ μέσα στο 2016 η HelMSIC (Διεθνής Επιτροπή Φοιτητών Ιατρικής στην Ελλάδα) έγινε η τέταρτη 

οργάνωση που στηρίζει την πρωτοβουλία. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Open Society Foundations και με καθημερινές οικονομικές 

συνεισφορές πολιτών. 

«Μεγάλο ποσοστό ασθενών που χρειάζονται φάρμακα υψηλού κόστους μένουν χωρίς θεραπεία. Ένας στους τρεις 

ασθενείς με καρκίνο, ένας στους δύο ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών 

με ηπατίτιδα C δεν φτάνουν ποτέ στο φάρμακο που έχουν ανάγκη».  

 

Δ2. Συνέδρια / ημερίδες / δημόσιος διάλογος για την πρόσβαση στο φάρμακο 

Η PRAKSIS συμμετείχε στην 4η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες με θέμα «Φάρμακα για ηπατίτιδα και HIV: 

απαγορευμένα περιεχόμενα». 

Η συζήτηση άνοιξε επίσης σε συνέδριο που η PRAKSIS διοργάνωσε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2016. Παρουσιάστηκαν 

πρωτοβουλίες των οργανώσεων που υποστηρίζουν την εκστρατεία καθώς και πρόσφατες περιπτώσεις σχετικά με την 

άρση πατέντας σε ακριβά φάρμακα. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουσιάστηκαν 

αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα προβλήματα πρόσβασης στο ελληνικό σύστημα υγείας. Τέλος, επαγγελματίες από 

κοινωνικά ιατρεία, από νοσοκομεία και φαρμακεία έθεσαν στο τραπέζι την καθημερινή τους εμπειρία που τεκμηριώνει 

τα προβλήματα σε όλο το μήκος της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων, υπηρεσιών και άλλων τεχνολογιών υγείας.  

Με όχημα την εκστρατεία ήρθαμε σε επαφή με την επίσημη πολιτική ηγεσία και άλλους φορείς που εμπλέκονται με την 

αλυσίδα του φαρμάκου ενώ παράλληλα συμμετείχαμε και κάναμε παρεμβάσεις για την πρόσβαση στα φάρμακα σε 

σημαντικά συνέδρια στο εξωτερικό. Η συζήτηση για μερικά θέματα που πριν λίγο καιρό ήταν ταμπού έχει ανοίξει: όλο 

και περισσότεροι γιατροί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ασθενείς μιλούν για τις υψηλές τιμές των φαρμάκων και τα 

δυσανάλογα ποσά που δίνονται από τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες για τις δημόσιες σχέσεις τους σε σχέση με την 

έρευνα. Η κριτική για τον τρόπο που στήνονται αρκετά από τα ιατρικά συνέδρια, μεγαλώνει. Το τι καθιστά πλέον ένα 

                                                 
7 https://praksisaccess.org/joint-declaration-2/ 
8 https://goo.gl/ut2XGY 
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φάρμακο καινοτόμο και ποιο το νόημα τελικά της καινοτομίας και της θεραπείας, αν δεν είναι προσβάσιμη σε όσους 

την έχουν ανάγκη, συζητιέται ευρέως. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι εφόσον ο στόχος της εκστρατείας ήταν να 

ξεκινήσει δημόσια συζήτηση, είμαστε μεν ακόμα στην αρχή αλλά είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Στο website της 

εκστρατείας υπάρχει συγκεκριμένος σύνδεσμος με ερωτήσεις και απαντήσεις9 που δίνει περιεχόμενο για όλα τα θέματα 

που προς το παρόν απασχολούν τη δράση της PRAKSIS για πρόσβαση στο φάρμακο. 

 
 

 
Ε. Παραγωγή βίντεο με αφορμή την παγκόσμια ημέρα HIV/AIDS 

 
Η PRAKSIS, το 2016, παρήγαγε ένα εταιρικό βίντεο κλιπ10 με αφορμή την παγκόσμια ημέρα HIV/AIDS με διττό μήνυμα: 
την ετήσια συνεργασία της οργάνωσης με τους ενεργούς χρήστες σε προγράμματα υποκατάστασης και τη διεκδίκηση 
προσβάσιμων φαρμάκων για όσους και όσες τα έχουν ανάγκη. 
 

  

 

                                                 
9 https://praksisaccess.org/faq/ 
10 https://www.youtube.com/watch?v=2p6xozRrRQ8&t=11s 


