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PRAKSIS ΥΓΕΙΑΣ  

 

Τα Πολυϊατρεία, η «καρδιά» της PRAKSIS, παρέχουν δωρεάν και χωρίς κανένα κριτήριο αποκλεισμού, ιατρικές, 
κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα στις δύο δομές σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη παρέχονται: 

 

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

 Φαρμακευτική περίθαλψη 

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

 Εργασιακή συμβουλευτική 

 Νομική συμβουλευτική 

 Δράσεις Αγωγής και Προαγωγής Υγείας  

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Η Ιατρική Υπηρεσία των Πολυϊατρείων αποτελεί ζωτικό κομμάτι των δομών παρέχοντας πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
και, στοχεύοντας στην προαγωγή της υγείας, συμβουλευτική επί σχετικών θεμάτων. Οι διαθέσιμες ειδικότητες σε 
σταθερή βάση για το 2018 ήταν: Γενική Ιατρική, Γυναικολογία και Οδοντιατρική. Με την πολύτιμη βοήθεια των 
εθελοντών ιατρών μας, υπάρχει διαθεσιμότητα από Ψυχίατρο και Νευρολόγο στην Αθήνα καθώς και από Οφθαλμίατρο, 
Ψυχίατρο, Παιδίατρο, Καρδιολόγο και Γαστρεντερολόγο στη Θεσσαλονίκη.  

 

 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  

 

ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤO επί τοις % 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ   1.929 25,88 

ΣΥΡΙΑ 1.129 15,15 

ΙΡΑΝ 624 8,37 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 613 8,22 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 411 5,51 

ΝΙΓΗΡΙΑ 315 4,22 

ΙΡΑΚ 285 3,82 

ΚΟΝΓΚΟ 247 3,31 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

2018 ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 3.312 2.171 1.969 7.452 

ΠΟΣΟΣΤΟ% 44,44 29,13 26,42 100% 
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ΕΡΥΘΡΑΙΑ 203 2,72 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 146 1,95 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 134 1,79 

ΣΟΜΑΛΙΑ 124 1,66 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  118 1,58 

ΑΛΒΑΝΙΑ 116 1,55 

ΕΛΛΑΔΑ 96 1,28 

ΓΟΥΙΝΕΑ 73 0,97 

ΓΚΑΝΑ 70 0,93 

ΜΑΡΟΚΟ 62 0,83 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 62 0,83 

ΠΟΛΩΝΙΑ 46 0,61 

ΓΕΩΡΓΙΑ 46 0,61 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 43 0,57 

ΑΛΓΕΡΙΑ 34 0,45 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 33 0,44 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 16 0,21 

ΚΙΝΑ 15 0,20 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 11 0,14 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 7 0,09 

ΜΑΛΙ 4 0,05 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 440 5,90 

ΣΥΝΟΛΟ 7.452 100,00% 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΑΝΔΡΕΣ 2.553 77,08 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 759 22,91 

ΣΥΝΟΛΟ 3.312 100,00% 
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ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

<25 713 21,52 

25-45 1714 51,75 

>45 885 26,72 

ΣΥΝΟΛΟ 3.312 100,00% 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ 175 5,28 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 367 11,08 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 1.929 58,24 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 841 25,39 

ΣΥΝΟΛΟ 3.312 100,00% 

 



 

 5 

ΧΩΡΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 858 25,90 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 351 10,59 

ΣΥΡΙΑ 228 6,88 

ΝΙΓΗΡΙΑ 166 5,01 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 36 1,08 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 11 0,33 

ΑΡΜΕΝΙΑ 4 0,12 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 95 2,86 

ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 7 0,21 

ΖΑΪΡ 1 0,03 

ΑΛΓΕΡΙΑ 14 0,42 

ΓΚΑΝΑ 53 1,60 

ΕΛΛΑΔΑ 33 0,99 

ΙΡΑΝ 245 7,39 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1 0,03 

ΙΝΔΙΑ 10 0,30 

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 15 0,45 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 14 0,42 

ΚΑΣΜΙΡ 2 0,06 

ΛΙΒΑΝΟΣ 0 0 

ΛΙΒΥΗ 0 0 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 8 0,24 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 45 1,35 

ΚΙΝΑ 2 0,06 

ΜΑΡΟΚΟ 26 0,78 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 443 13,37 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 7 0,21 

ΠΟΛΩΝΙΑ 15 0,45 

ΣΕΡΒΙΑ 0 0 

ΜΙΑΝΜΑΡ 9 0,27 

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 1 0,03 

ΣΟΥΔΑΝ 15 0,45 

TANZANIA 6 0,18 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 10 0,30 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 4 0,12 

ΙΡΑΚ 100 3,01 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 6 0,18 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 8 0,24 

ΓΟΥΙΝΕΑ 42 1,26 

KENYA 7 0,21 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 67 2,20 

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 4 0,12 

ΜΑΛΙ 2 0,06 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 14 0,42 

ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 24 0,72 

ΓΕΩΡΓΙΑ 26 0,78 

ΤΥΝΗΣΙΑ 0 0 

ΓΚΑΜΠΙΑ 20 0,60 

ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 4 0,12 

ΚΟΥΒΑ 0 0 

ΑΛΒΑΝΙΑ 50 1,50 

ΚΟΝΓΚΟ 100 3,01 

ΤΟΓΚΟ 6 0,18 

YEMEΝΗ 5 0,15 

ΑΪΤΗ 0 0 

ΟΝΔΟΥΡΑ 0 0 

ΝΕΠΑΛ 0 0 

ΡΩΣΙΑ 6 0,18 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 1 0,03 

ΣΟΜΑΛΙΑ 55 1,66 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 1 0,03 

ΚΟΥΒΕΙΤ 29 0,87 

ΣΥΝΟΛΟ 3.312 100,00% 
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ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 678 22,50% 

ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ 2.334 77,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.012 100,00% 

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 186 5,61 

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 6 0,18 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 7 0,21 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 101 3,04 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 7 0,21 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 56 1,69 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 100 3,01 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

112 3,38 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 337 10,17 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 377 11,38 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

146 4,40 

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΥΗΣΗΣ, ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΧΕΙΑΣ 

15 0,45 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 359 10,38 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 534 16,12 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

11 0,33 

ΑΣΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 560 16,09 

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ 124 3,74 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 10 0,30 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

264 7,97 

ΣΥΝΟΛΟ 3.312 100,00% 
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ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΝΑΙ 1.941 58,06 

ΟΧΙ 1.371 41,39 

ΣΥΝΟΛΟ 3.312 100,00% 

 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΟΧΙ 2.825 85,29 

ΥΠΕΡΗΧΟΣ 1 0,030 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 33 0,99 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 23 0,69 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 39 1,17 

ΑΞΟΝΙΚΗ 9 0,27 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 382 11,53 

ΣΥΝΟΛΟ 3.312 100,00% 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ  

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

<25 639 29,43 

25-45 1447 66,65 

>45 85 3,91 

ΣΥΝΟΛΟ 2.171 100,00% 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 663 34,90% 

ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ 1.209 63,70% 

ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 26 1,40% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.898 100,00% 

 



 

 9 

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 986 51,90% 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ 912 48,10% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.898 100,00% 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤ0% 

ΝΑΙ 542 28,60% 

ΟΧΙ 1.356 71,40% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.898 100,00% 
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ΧΩΡΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

ΣΥΡΙΑ 598 27,54 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 397 18,28 

ΝΙΓΗΡΙΑ 128 5,89 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ  101 4,65 

ΚΟΝΓΚΟ 96 4,42 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 6 0,27 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 6 0,27 

ΑΡΜΕΝΙΑ 1 0,04 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 89 4,09 

ΑΛΓΕΡΙΑ 11 0,50 

ΓΚΑΝΑ 16 0,73 

ΕΛΛΑΔΑ 25 1,15 

ΙΡΑΝ 83 3,82 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 5 0,23 

ΙΝΔΙΑ 7 0,32 

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 2 0,09 

ΑΪΤΗ 15 0,69 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 8 0,36 

ΚΑΣΜΙΡ 2 0,09 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 1 0,04 

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 2 0,09 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 50 2,30 

ΚΙΝΑ 0 0 

ΜΑΡΟΚΟ 29 1,33 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 57 2,62 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 12 0,55 

ΠΟΛΩΝΙΑ 1 0,04 

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 0 0 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 0 0 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 26 1,19 

TANZANIA 3 0,13 

ΤΟΥΡΚΙΑ 11 0,50 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2 0,09 
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ΙΡΑΚ 104 4,79 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 6 0,27 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 7 0,32 

ΓΟΥΙΝΕΑ 10 0,46 

KENΥA 7 0,32 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 50 2,30 

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 2 0,09 

ΜΑΛΙ 2 0,09 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 8 0,36 

ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 12 0,55 

ΓΕΩΡΓΙΑ 19 0,87 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 6 0,27 

ΓΚΑΜΠΙΑ 6 0,27 

ΕΣΘΟΝΙΑ 0 0 

ΚΟΥΒΑ 1 0,04 

ΑΛΒΑΝΙΑ 28 1,28 

ΚΟΥΒΕΪΤ 19 0,87 

ΝΕΠΑΛ 2 0,09 

ΛΙΒΕΡΙΑ 11 0,50 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0 0 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 0,04 

ΡΩΣΙΑ 7 0,32 

ΣΟΜΑΛΙΑ 52 2,39 

ΤΟΝΓΚΟ 2 0,09 

ZΑΜΠΙΑ 2 0,09 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 0 0 

ΙΣΠΑΝΙΑ 0 0 

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 0 

ΤΟΓΚΑ 4 0,18 

ΣΟΥΔΑΝ 5 0,23 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 6 0,27 

ΥΕΜΕΝΗ 2 0,09 

ΣΥΝΟΛΟ 2.171 100,00% 
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ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤ0 επί τοις % 

ΝΑΙ 697 32,10 

ΟΧΙ 1.474 67,89 

ΣΥΝΟΛΟ 2.171 100,00% 

 

 

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 1.128 51,95 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ 1.043 48,04 

ΣΥΝΟΛΟ 2.171 100,00% 

 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

ΟΧΙ 1.466 67,52 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 10 0,46 

ΥΠΕΡΗΧΟΣ 300 13,81 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 7 0,32 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 149 6,86 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 238 10,96 

ΑΞΟΝΙΚΗ 1 0,04 

ΣΥΝΟΛΟ 2.171 100,00% 

 

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

ΑΝΔΡΕΣ 1.333 67,69 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 636 32,30 

ΣΥΝΟΛΟ 1.969 100,00% 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

<25 362 18,38 

25-45 1.299 56,97 

>45 308 15,64 

ΣΥΝΟΛΟ 1.969 100,00% 
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ΧΩΡΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

ΣΥΡΙΑ 303 15,38 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 674 34,23 

ΙΡΑΝ 296 15,03 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 113 5,73 

ΙΡΑΚ 81 4,11 

ΚΟΝΓΚΟ 51 2,59 

ΕΛΛΑΔΑ 38 1,92 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 26 1,32 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 19 0,96 

ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 7 0,35 

ΑΛΓΕΡΙΑ 9 0,45 

ΓΚΑΝΑ 1 0,05 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1 0,05 

ΙΝΔΙΑ 0 0 

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 0 0 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 8 0,40 

ΛΙΒΑΝΟΣ 2 0,10 

ΛΙΒΥΗ 1 0,05 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 2 0,10 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 23 1,16 

ΝΙΓΗΡΙΑ 21 1,06 

ΚΙΝΑ 13 0,66 

ΜΑΡΟΚΟ 7 0,35 

ΑΡΜΕΝΙΑ 1 0,05 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 43 2,18 

ΠΟΛΩΝΙΑ 30 1,52 

ΡΟΥΑΝΤΑ 0 0 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 34 1,72 

ΜΙΑΝΜΑΡ 0 0 

ΣΟΥΔΑΝ 4 0,20 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 1 0,05 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 5 0,25 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 9 0,45 
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ 21 1,06 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 1 0,05 

ΓΟΥΙΝΕΑ 21 1,06 

ΚΕΝΥΑ 0 0 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 17 0,86 

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 0 0 

ΜΑΛΙ 0 0 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 0 0 

ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 2 0,10 

ΓΕΩΡΓΙΑ 1 0,05 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 1 0,05 

ΓΚΑΜΠΙΑ 8 0,40 

ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 0 0 

ΚΟΜΟΡΙ 0 0 

ΑΛΒΑΝΙΑ 38 1,92 

ΡΩΣΙΑ 1 0,05 

ΣΟΜΑΛΙΑ 17 0,86 

ΚΟΥΒΕΙΤ 15 0,76 

ΥΕΜΕΝΗ 2 0,10 

ΖΑΪΡ 0 0 

ΑΓΚΟΛΑ 1 0,05 

ΣΥΝΟΛΟ 1.969 100,00% 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ 2 0,10 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 154 7,82 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 1.470 74,65 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 294 14,93 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 40 2,03 

ΑΛΛΟ 9 0,04 

ΣΥΝΟΛΟ 1.969 100,00% 
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ 1.019 51,75 

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 455 23,10 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 186 9,44 

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 12 0,60 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ 220 11,17 

ΜΟΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  1 0,05 

ΑΛΛΟ 76 3,85 

ΣΥΝΟΛΟ 1.969 100,00% 

 

 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Δεν συμπεριλαμβάνονται τα στατιστικά που αφορούν το Οδοντιατρείο) 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΑΝΔΡΕΣ 1.890 63 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1.111 37 

ΣΥΝΟΛΟ 3.001 100,00% 

 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

<25 1.053 35,10 

25-45 1.133 37,70 

>45 815 27,20 

ΣΥΝΟΛΟ 3.001 100,00% 

 

 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2018 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 1.708 86 710 414 486 292 15 3.711 

ΠΟΣΟΣΤΟ% 46,03% 2,31% 19,14% 11,16% 13,10% 7,86% 0,40% 100% 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ 8 0,3% 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 668 22,3% 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 1.457 48,6% 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 868 28,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.001 100% 

 

 

ΧΩΡΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΣΥΡΙΑ 626 20,86 

ΙΡΑΚ 511 17,03 

ΕΛΛΑΔΑ 295 9,83 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 247 8,23 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 229 7,63 

ΑΛΒΑΝΙΑ 139 4,63 

ΓΕΩΡΓΙΑ 112 3,73 

ΙΡΑΝ 103 3,43 

ΚΟΥΒΕΪΤ 93 3,10 

ΝΙΓΗΡΙΑ 91 3,03 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 70 2,33 

ΛΙΒΑΝΟ 58 1,93 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 54 1,80 

ΚΟΝΓΚΟ 36 1,20 

ΓΟΥΙΝΕΑ 33 1,10 

ΤΟΥΡΚΙΑ 28 0,93 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 276 9,20 

ΣΥΝΟΛΟ  3.001 100% 

 

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 498 16,59 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 332 11,06 

ΑΣΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 282 9,40 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  247 8,23 

ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 242 8,06 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 228 7,60 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 150 5,00 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 139 4,63 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  125 4,17 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 122 4,07 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ 116 3,87 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 101 3,37 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 182 6,06 
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ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 68 2,27 

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ 57 1,90 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  53 1,77 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 17 0,57 

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΥΗΣΗΣ, ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ 14 0,47 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 10 0,33 

ΆΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 18 0,60 

ΣΥΝΟΛΟ 3.001 100% 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 1.132 37,73 

ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ 1.869 62,27 

ΣΥΝΟΛΟ 3.001 100,00% 

 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΝΑΙ 666 22,19 

ΟΧΙ 2.335 77,81 

ΣΥΝΟΛΟ 3.001 100,00% 

 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΟΧΙ 2668 88,90 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 140 4,67 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 79 2,63 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 72 2,40 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 30 1,00 

ΥΠΕΡΗΧΟΣ 8 0,27 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 4 0,13 

ΣΥΝΟΛΟ 3.001 100,00% 

 

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Για το 2018 έγιναν συνολικά επτακόσιες δέκα (710) οδοντιατρικές πράξεις από τον  Οδοντίατρο.  Από αυτές οι διακόσιες 
εννέα (209) πραγματοποιήθηκαν σε νεοεισερχόμενους  ασθενείς. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης 
πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις σε ανηλίκους ενώ από το οδοντιατρείο παρέχονται οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες 
και στοματικά διαλύματα. 

     

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
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Γυναίκες 318 44, 

Άνδρες 392 55,2 

Σύνολο 710 100% 

  

ΗΛΙΚΙΑ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

<25 178 25,1 

25-45 398 60,0 

>45 134 18,9 

ΣΥΝΟΛΟ 710 100% 

 

 

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ 225 31,69 

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 221 31,13 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  49 6,90 

ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΛΛΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ 
110 15,92 

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 102 14,37 

ΣΥΝΟΛΟ 710 100% 
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο της PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτά καθημερινά  για κάθε άνθρωπο που δεν 
έχει δυνατότητα να αγοράσει ή να προμηθευτεί από αλλού τα φάρμακα του για οποιονδήποτε λόγο.  

 

Εξακολουθούν να παρουσιάζονται ανά περιόδους ελλείψεις σε συγκεκριμένα αντιυπερτασικά, αντιδιαβητικά, 
αντιαιμοπεταλιακά,  καρδιαγγειακά, αντιλιπιδαιμικά, αντιφλεγμονώδη ενηλίκων και παιδιατρικά, αντιβιοτικά, 
γαστροπροστατευτικά και αναλγητικά.  

 

Τα φαρμακεία στηρίζονται κυρίως σε δωρεές ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας καθώς και άλλων οργανισμών που 
παράγουν κοινωνικό έργο. Μεγάλη συμβολή στη συλλογή των φαρμάκων έχει αποτελέσει τον τελευταίο χρόνο η 
πλατφόρμα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας GIVMED. 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

 

Η μεγαλύτερη πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Φαρμακείο Αθήνας της PRAKSIS το 2018 ήταν η έλλειψη των 
φαρμάκων σε συνδυασμό με τη συνέχιση της αυξημένης προσέλευσης των ανθρώπων, τουλάχιστον κατά το πρώτο μισό 
της χρονιάς. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα την ανάγκη περιορισμού της εξυπηρέτησης, μόνο όσων λόγω μη 
νομιμοποιητικών εγγράφων δεν έχουν άλλο τρόπο πρόσβασης σε φάρμακα.  

 

Το 2018 στο Φαρμακείο της PRAKSIS στην Αθήνα χορηγήθηκαν  26.189 φαρμακευτικά σκευάσματα σε συνολικά 8.820 
ασθενείς, συνολικής αξίας 166.245,79€. Τα 9.466 σκευάσματα δόθηκαν αποκλειστικά από το φαρμακείο, ενώ τα 
υπόλοιπα σκευάσματα δόθηκαν από τους ιατρούς: 

 

Γενικό Ιατρείο: 11.866 σε 2.853 άτομα 

Γυναικολόγος: 2.519 σε 1581 

Οδοντίατρος: 1.642 σε 750 άτομα 

Νευρολόγος: 696 σε 514 άτομα 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι κύριες χώρες προέλευσης των εξυπηρετούμενων ήταν η Ελλάδα με ποσοστό (649 άτομα) 
20,78%, η Αλβανία με (584 άτομα) 18,70% , το Αφγανιστάν (390 άτομα) 12,49% και η Συρία με (235 άτομα) 7,52%. 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

<25 418 13,38 

25-45 903 28,92 

>45 1.801 57,68 

ΣΥΝΟΛΟ 3.122 100% 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξυπηρετούμενων ήταν άνδρες (2.062 άτομα) 66,04%, ενώ οι γυναίκες ήταν (1.060 άτομα) 
33,95%. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Το 2018 στο Φαρμακείο της PRAKSIS στη Θεσσαλονίκη χορηγήθηκαν  16.905 φαρμακευτικά σκευάσματα σε συνολικά 
5.529 ασθενείς, συνολικής αξίας 157.215,71 €. Τα 15,038 σκευάσματα δόθηκαν αποκλειστικά από το φαρμακείο, ενώ τα 
υπόλοιπα 1867 σκευάσματα δόθηκαν από τους ιατρούς: 

 

Γενικό Ιατρείο: 1.215  

Οφθαλμίατρος  : 31  

Ψυχίατρος : 275  

Παιδίατρος : 242  

Καρδιολόγος : 93  

Γαστρεντερολόγος : 11  

Οδοντίατρος: 218  

  

Kύριες χώρες προέλευσης των εξυπηρετούμενων ήταν η Ελλάδα με ποσοστό (1.464 άτομα) 26,5%, η Αλβανία με (1.040 
άτομα) 18,8%, η Συρία με (758 άτομα) 13,7% και η Γεωργία με (645 άτομα) ποσοστό 11,7%. 

  

  

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

<25 316 5,7 

25-45 1657 30,0 

>45 3556 64,3 

ΣΥΝΟΛΟ 5.529 100% 

  

  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξυπηρετούμενων ήταν άνδρες (3.051 άτομα) 55,2%, ενώ οι γυναίκες ήταν (2.478 άτομα) 
44,8%. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία των Πολυϊατρείων αποτελεί την πρώτη γνωριμία κάθε ωφελούμενου με τη δομή. Κάθε άνθρωπος, 
ανεξαρτήτως του αιτήματός του, περνάει πρώτα από την Κοινωνική Υπηρεσία προκειμένου να γίνει η διερεύνηση των 
αναγκών του. Παρατηρείται πως συχνά οι ωφελούμενοι έχουν παραπάνω αιτήματα (ιατρικά, κοινωνικά, νομικά) από 
όσα αρχικά αναφέρουν. Στόχος των στελεχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών του 
ατόμου γι’ αυτό και έχει αναπτυχθεί ένα δομημένο και σταθερό σύστημα παραπομπών σε κρατικούς φορείς ή άλλες 
οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 

Πρωταρχικό μέλημα των στελεχών στην Κοινωνική Υπηρεσία είναι η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης για να μπορέσουν 
οι ωφελούμενοι να καταθέσουν τα προσωπικά τους βιώματα, τα ζητήματα που τους απασχολούν, ώστε να σχεδιαστεί 
από κοινού η παρέμβαση που θα ακολουθηθεί. Στην ανάπτυξη αυτής της σχέσης ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν οι 
διερμηνείς/διαπολιτισμικοί μεσολαβητές. Η δυνατότητα του ωφελούμενου να μπορέσει να εξηγήσει στην μητρική του 
γλώσσα τα προβλήματά του είναι μείζονος σημασίας. Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει πολλές φορές σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κρατικών φορέων ή νοσοκομεία. 

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία συνεχώς γνωστοποιεί στο τμήμα Διεκδίκησης Δικαιωμάτων τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες αναφορικά με την πρόσβαση στην υγεία, την εργασία, τα προνοιακά επιδόματα, την 
εκπαίδευση, τα φάρμακα.  

 

Παρακάτω αναγράφονται δύο πολύ σημαντικά θέματα που απασχόλησαν την Κοινωνική Υπηρεσία των Πολυϊατρείων 
το 2018: 

 

Συνεχίζει να υπήρχε δυσκολία με την έκδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και Αριθμού 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και συνακόλουθα κάρτας ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ για τους αιτούντες άσυλο, καθώς πολλές 
φορές οι νόμοι και οι τροποποιήσεις τους ερμηνεύονταν διαφορετικά από φορείς ή υπαλλήλους. Το ΑΜΚΑ παραμένει 
«ζωτική» παροχή γι’ αυτούς τους ανθρώπους, καθώς για τα νοσοκομεία είναι απαραίτητη η κατοχή του ώστε να 
εξυπηρετηθεί δωρεάν ένας άνθρωπος προσφυγικού προφίλ. Επιπλέον, το Α.Φ.Μ είναι προαπαιτούμενο για την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, που αποτελεί το κλειδί της αυτονομίας και της ένταξής τους, ενώ η κάρτα ανεργίας του 
ΟΑΕΔ τους προσφέρει πλεονεκτήματα όπως δωρεάν μεταφορά με τα Μ.Μ.Μ. 

 

Επιπρόσθετα, μείζον ζήτημα για την Κοινωνική Υπηρεσία παραμένουν και αυτή τη χρονιά τα στεγαστικά αιτήματα. Η 
PRAKSIS είναι μία οργάνωση με διττό χαρακτήρα: δέχεται αιτήματα στέγασης και παρέχει στέγαση σε ευπαθείς ομάδες 
αιτούντων άσυλο. Κύριο μέλημα είναι η εξακρίβωση της ευαλωτότητας και του επείγοντος της κατάστασης. Τα τελευταία 
τρία χρόνια τα αιτήματα στέγασης έχουν σημειώσει αλματώδη αύξηση. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται χωρίς 
σταθερή στέγη, κουρασμένοι, ανήσυχοι και αποπροσανατολισμένοι. Προσεγγίζουν το Πολυϊατρείο έχοντας αυξημένες 
προσδοκίες για την ανεύρεση στέγης. Χαρακτηριστική απόδειξη αποτελούν τα οχτακόσια δέκα τρία (813) αιτήματα που 
έγιναν τον περασμένο χρόνο από την Κοινωνική Υπηρεσία Αθήνας και στάλθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που πλέον από τον Σεπτέμβρη του 2018 διαχειρίζεται 
τα αιτήματα των ενηλίκων και των οικογενειών. Το ΕΚΚΑ είναι πια ο φορέας που είναι ο διαχειρίζεται τα αιτήματα 
στέγασης αποκλειστικά των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σε αυτά τα αιτήματα δεν προσμετρώνται όσα στάλθηκαν στην 
Ύπατη Αρμοστεία (UNHCR) ή σε άλλες αυτοδιαχειριζόμενες δομές ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που λειτουργούσαν 
αυτόνομες δομές φιλοξενίες. Οι θετικές απαντήσεις είναι ελάχιστες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τα Πολυϊατρεία 
να αποτελούν τον «κυματοθραύστη» της απογοήτευσης, του θυμού και της ολοένα αυξανόμενης έντασης των 
ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.  

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

Το σύνολο των περιστατικών όλων των ιατρείων υποστηρίζεται και από την Κοινωνική Υπηρεσία. Το 2018 
εξυπηρετήθηκαν στο σύνολο 12.235 ωφελούμενοι. Από αυτούς οι 5.240 ήταν νέες εγγραφές, δηλαδή ήρθαν για πρώτη 
φορά στο Πολυϊατρείο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στις χώρες προέλευσης, με πρώτη χώρα το Αφγανιστάν και 
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τη Συρία να κατέχει τη δεύτερη θέση. Ακολουθούν το Πακιστάν, το Ιράν, το Μπαγκλαντές και το Ιράκ. Πιο συγκεκριμένα, 
από τις νέες εγγραφές του Πολυϊατρείου: 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 1.294 24,69 

ΣΥΡΙΑ 766 14,61 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 478 9,12 

ΙΡΑΝ 423 8,07 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 183 3,49 

ΙΡΑΚ 153 2,91 

ΚΟΝΓΚΟ 143 2,72 

ΕΛΛΑΔΑ 138 2,63 

ΝΙΓΗΡΙΑ 115 2,19 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 113 2,15 

ΑΛΒΑΝΙΑ 71 1,35 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 51 0,97 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 1.312 25,03 

ΣΥΝΟΛΟ 5.240 100,00% 

 

 

 

 

ΦΥΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΝΔΡΕΣ 3.505 66,88 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1.735 33,11 

ΣΥΝΟΛΟ 5.240 100,00% 

 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

<25 1.946 37,13 

26-50 2.766 52,78 

<50 528 10,07 

ΣΥΝΟΛΟ 5.240 100,00% 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 543 10,36 



 

 23 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 2.590 49,06 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 292 5,57 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1.453 27,72 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 227 4,33 

ΑΛΛΟ 135 2,57 

ΣΥΝΟΛΟ 5.240 100,00% 

  

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ  

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ επί τοις % 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 6.083 97,64 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 115 1,84 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 0 0 

ΑΛΛΟ 32 0,51 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 6.230 100,00% 

 

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΚΑ και Υπουργείο 

 

ΣΥΝΟΛΟ  813 

ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 73 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΟΜΗ 15 

ΜΗ ΕΝΤΑΞΗ (*) 49 

ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 9 

 

(*)   δεν επιθυμούσαν την φιλοξενία ή δεν υπήρχε η δυνατότητα επικοινωνίας καθώς δεν λειτουργούσε το 
τηλέφωνο τους.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το 2018, από την Κοινωνική Υπηρεσία του Πολυϊατρείου της Θεσσαλονίκης, εξυπηρετήθηκαν 2056 άτομα. Η Συρία, όπως 
φαίνεται στη συνέχεια, αποτελεί την κύρια χώρα καταγωγής των εξυπηρετούμενων, με την Ελλάδα και το Ιράκ να 
ακολουθούν.  
 
Αναφορικά με τα αιτήματα που δέχτηκε η Κοινωνική Υπηρεσία, στην πλειοψηφία τους αφορούσαν ανάγκη για εσωτερική 
παραπομπή / διασύνδεση με τις διάφορες υπηρεσίες του φορέα. Επίσης, βασικό αίτημα υπήρξε η στήριξη για την 
πρόσβαση τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και την οικονομική ή υλική βοήθεια για να καλύψουν τις καθημερινές 
βιοτικές τους ανάγκες. 
 
Ανάλογα με τα αιτήματα πραγματοποιούνταν και οι αντίστοιχες εσωτερικές ή εξωτερικές παραπομπές των 
εξυπηρετούμενων και ψυχοκοινωνική στήριξη ενώ, σε πολλές περιπτώσεις κρίθηκε σημαντικό να γίνει ενημέρωση για 
διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αρχική δικτύωση τους με τις παροχές που μπορεί να έχουν στον 
αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης ή/και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο που κατοικούν.  

 

 



 

 24 

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΣΥΡΙΑ 352 17,1% 

ΕΛΛΑΔΑ 329 16,0% 

ΙΡΑΚ 317 15,4% 

ΝΙΓΗΡΙΑ 178 8,7% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 162 7,9% 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ   142 6,9% 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 123 6,0% 

ΙΡΑΝ 78 3,8% 

ΓΕΩΡΓΙΑ 70 3,4% 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 33 1,6% 

ΤΟΥΡΚΙΑ/ ΚΟΝΓΚΟ 23 1,1% 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ/ ΛΙΒΑΝΟΣ 22 1,1% 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 19 0,9% 

ΑΡΜΕΝΙΑ 16 0,8% 

ΑΛΓΕΡΙΑ/ KOYBEIT 14 0,7% 

ΡΩΣΙΑ 13 0,6% 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ/ ΟΥΚΡΑΝΙΑ/ 

ΜΑΡΟΚΟ 

12 0,6% 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 11 0,5% 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 10 0,5% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7 0,3% 

ΣΟΜΑΛΙΑ 6 0,3% 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ/ ΓΚΑΝΑ/ ΛΙΒΥΗ/ 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 

5 0,2% 

ΤΥΝΗΣΙΑ 3 0,1% 

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ/ 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ/ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 

2 0,1% 

ΑΙΓΥΠΤΟ /ΓΟΥΙΝΕΑ/ ΜΑΛΙ/ 

ΝΕΠΑΛ/ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ/ 

ΠΟΛΩΝΙΑ/ ΣΕΡΒΙΑ 

1 .0% 

ΣΥΝΟΛΟ 2056 100% 

 

ΦΥΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΝΔΡΕΣ 1116 54,3% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 940 45,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 2056 100% 

 
ΗΛΙΚΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

<18 90 4,4% 

19-25 285 13,9% 

26-50 1288 62,6% 

>50 393  19,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 2056 100% 

 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Υ.  ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

AΛΛΕΣ MKO 197 42,6% 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 96 20,8% 

ΙΚΑ 91 19,7% 
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ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 26 5,6% 

ΤΟΜ.Υ 25 5,4% 

 ΠΡΟΝΟΙΑ 13 2,8% 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7 1,5% 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ/ ΑΛΛΑ 

 

2 0,4% 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΛΗΝΙΚΗ/ΣΙΣΣΙΤΙΟ/ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

1 0,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 462 100% 

 
 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ/ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1270  61,8% 

ΕΛΛΗΝΕΣ 414 20,2% 

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ 

ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

187 9,1% 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 166 8,0% 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 12 0,6% 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 7 0,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 2056 100% 
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PRAKSIS ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και πρόληψης που υλοποιεί η ΜΚΟ PRAKSIS προσφέρεται δωρεάν, 
ανώνυμα και χωρίς ραντεβού το γρήγορο τεστ για τον ιό του HIV, της Ηπατίτιδας C & B τόσο στις σταθερές δομές της 
Οργάνωσης (Πολυιατρεία Αθήνας/ Θεσσαλονίκης, Κέντρα Ημέρας Αστέγων Αθήνας/Πειραιά/Θεσσαλονίκης) όσο και στις 
Ιατρικές Κινητές Μονάδες οι οποίες βρίσκονται καθημερινά σε εξορμήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο ο πληθυσμός μπορεί να εξεταστεί, ενώ παράλληλα ενημερώνεται για τους τρόπους πρόληψης, μετάδοσης και 
εφόσον προκύψει ανάγκη διασυνδέεται με αρμόδιες υπηρεσίες για θεραπεία. 

Επιπλέον, η Κινητή Μονάδα της PRAKSIS στην Αθήνα από τον Σεπτέμβρη του 2018 πραγματοποιεί εξορμήσεις σε σημεία 
όπου βρίσκονται χρήστες ναρκωτικών ουσιών και παρέχεται δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα. Επίσης υπάρχει 
δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τους ωφελούμενους ανάλογα με τα αιτήματα τους με τον αρμόδιο κάθε 
αιτήματος. Κ.Λ., ψυχολόγο και Σύμβουλο Εξαρτήσεων.  

Ειδικά για κάθε ιό :  

ΤΕΣΤ HIV 

Για το 2018 η Κινητή Μονάδα πραγματοποίησε εξορμήσεις σε δύο  Δήμους του Νομού Αττικής και τέσσερις Δήμους του 
Νομού Θεσσαλονίκης δίνοντας επίσης στους δημότες τους 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 Περιστερίου 

 Δήμος Θεσσαλονίκης 

 Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου 

 Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, 

 Δήμος Θερμαϊκού 

 

Το 2018 συνολικά εξετάστηκαν 1538 άτομα. 

ΦΥΛΟ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 1074 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 402 

ΑΛΛΟ 2 

TRANS ΑΝΤΡΑΣ 0 

TRANS ΓΥΝΑΙΚΑ 50 

GENDER QUEER/ NON 

BINARY 

3 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 0 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

25 331 

25-45 903 

>45 304 
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ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 990 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 97 

ΑΛΒΑΝΙΑ 52 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 43 

ΙΡΑΝ 40 

ΣΥΡΙΑ 40 

ΝΙΓΗΡΙΑ 37 

ΓΕΩΡΓΙΑ 20 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 16 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 15 

ΙΡΑΚ 14 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 13 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 161 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1073 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 123 

ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 164 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

93 

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 76 

ΑΛΛΟ 9 

 

ΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 582 

ΥΠΟΠΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΕΠΑΦΗ 310 

ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΣΕΞ 109 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΑΙΜΑ 10 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 49 

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 263 

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 0 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 155 

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 57 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 3 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΜΙΑ 807 

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

263 

ΑΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 

468 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 360 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ 527 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ 179 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ/ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 339 

ΑΣΤΕΓΙΑ 114 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 19 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΑΙ 25 

ΟΧΙ 1513 

 

ΤΕΣΤ HEP C 

Για το 2018 η Κινητή Μονάδα πραγματοποίησε εξορμήσεις σε δύο  Δήμους του Νομού Αττικής και τέσσερις Δήμους του 
Νομού Θεσσαλονίκης,  δίνοντας επίσης στους δημότες 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 Περιστερίου 

 Δήμος Θεσσαλονίκης 

 Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου 

 Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, 
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 Δήμος Θερμαϊκού 
 

Το 2018 συνολικά εξετάστηκαν 1355 άτομα. 

ΦΥΛΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΦΥΛΟ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 925 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 371 

ΑΛΛΟ 2 

TRANS ΑΝΤΡΑΣ 7 

TRANS ΓΥΝΑΙΚΑ 46 

GENDER QUEER/ NON 

BINARY 3 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 1 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

25 296 

25-45 778 

>45 281 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 0 

 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 846 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 95 

ΑΛΒΑΝΙΑ 45 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 41 

ΙΡΑΝ 41 

ΣΥΡΙΑ 38 

ΝΙΓΗΡΙΑ 32 

ΓΕΩΡΓΙΑ 16 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 14 

ΙΡΑΚ 14 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 13 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 12 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 148 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 913 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 112 

ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 161 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 92 

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 69 

ΑΛΛΟ 8 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΜΙΑ 693 

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 181 

ΑΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 481 

ΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 467 

ΥΠΟΠΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 316 

ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΣΕΞ 136 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΑΙΜΑ 11 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 29 

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 181 

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 0 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 155 

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 57 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 3 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 318 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ 463 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ 

ΞΕΝΩΝΑ 177 
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ 

ΦΙΛΟΥΣ/ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 281 

ΑΣΤΕΓΙΑ 99 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 17 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΑΙ 147 

ΟΧΙ 1207 

ΔΕΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ 1 

 

ΤΕΣΤ HEP B 

Από τον Απρίλιο του 2013 η PRAKSIS στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας που υλοποιεί, προσφέρει δωρεάν, 
ανώνυμα και χωρίς ραντεβού το γρήγορο τεστ για την Ηπατίτιδα Β σε ευάλωτους για τον ιό πληθυσμούς τόσο στις 
σταθερές δομές της Οργάνωσης (Πολυιατρεία Αθήνας/ Θεσσαλονίκης, Κέντρα Ημέρας Αστέγων 
Αθήνας/Πειραιά/Θεσσαλονίκης) όσο και στις Ιατρικές Κινητές Μονάδες οι οποίες βρίσκονται καθημερινά σε εξορμήσεις 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Παράλληλα παρέχεται ενημέρωση σε ό,τι αφορά τους τρόπους μετάδοσης και την πρόληψη 
από τον ιό και διασύνδεση με αρμόδια τμήματα Νοσοκομείων για περαιτέρω θεραπευτικό σχεδιασμό όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. 

Για το 2018 η Κινητή Μονάδα πραγματοποίησε εξορμήσεις σε δύο  Δήμους του Νομού Αττικής και τέσσερις Δήμους του 
Νομού Θεσσαλονίκης, δίνοντας επίσης στους δημότες 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 Περιστερίου 

 Δήμος Θεσσαλονίκης 

 Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου 

 Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, 

 Δήμος Θερμαϊκού. 

 

Το 2018 συνολικά εξετάστηκαν 1365  άτομα. 

ΦΥΛΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΦΥΛΟ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 938 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 367 

ΑΛΛΟ 1 

TRANS ΑΝΤΡΑΣ 7 

TRANS ΓΥΝΑΙΚΑ 48 

GENDER QUEER/ NON 

BINARY 3 
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ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 1 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

25 272 

25-45 822 

>45 271 

 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 852 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 88 

ΑΛΒΑΝΙΑ 46 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 45 

ΙΡΑΝ 40 

ΣΥΡΙΑ 37 

ΝΙΓΗΡΙΑ 36 

ΓΕΩΡΓΙΑ 20 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 13 

ΙΡΑΚ 13 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 12 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 163 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΝΟΜΙΚΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΗΣ 925 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 115 

ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 158 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 87 

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 72 

ΑΛΛΟ 8 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 
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ΚΑΜΙΑ 490 

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 240 

ΑΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΕΠΑΦΗ 635 

 

ΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 265 

ΥΠΟΠΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΕΠΑΦΗ 331 

ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΣΕΞ 203 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΑΙΜΑ 10 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 101 

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 240 

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 0 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 155 

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 57 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 3 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 305 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ 458 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ 177 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ/ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 298 

ΑΣΤΕΓΙΑ 111 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 16 

 

 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 
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ΝΑΙ 30 

ΟΧΙ 1335 

 

Επιπρόσθετα για το 2018 διανεμήθηκαν συνολικά 8907 προφυλακτικά. Από αυτά  τα 6289 προφυλακτικά  διανεμήθηκαν 
στην Κινητή Μονάδα, 1680 στο streetwork, 400 στο Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών 120 στο Πολυιατρείο, 337 στο 
Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας και 81 στο Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Πειραιά. 

Επίσης, ενδεικτικά, δόθηκαν 244 προφυλακτικά σε πελάτες, 2936 σε sex worker, 2896 σε γενικό πληθυσμό, 655 σε σε 
χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, 60 σε χρήστες ουσιών, 1100 σε διεμφυλικά άτομα.  

 

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Από το Σεπτέμβριο 2018 εως και τον Δεκέμβρη του 2018 η Κινητή Μονάδα της PRAKSIS στην Αθήνα πραγματοποιεί 
εξορμήσεις σε σημεία όπου βρίσκονται χρήστες ναρκωτικών ουσιών, παρέχοντας :  

1. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (περιποίηση τραυμάτων, κλινική εξέταση κλπ) 

2. Εξέταση και ενημέρωση για HIV, HCV,HBV 

3. ΚΙΤ ασφαλούς ενέσιμης χρήσης (σύριγγες, βραστήρες, φίλτρα, κιτρικό οξύ, ορό, μαντηλάκια με οινόπνευμα, 
προφυλακτικά) 

4. Προφυλακτικά 

5. Συμβουλευτική σε θέματα ΣΜΝ και διασύνδεση με ΜΕΛ και Ηπατολόγους 

6. Συμβουλευτική και κινητοποίηση για ένταξη σε προγράμματα υποκατάστασης – απεξάρτησης 

7. Ερευνητικό έργο στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την ασφαλή ενέσιμη χρήση 

8. Παρέμβαση στον δρόμο (streetwork) για διανομή καθαρού ενέσιμου υλικού, ενημέρωση των χρηστών για τα 
προγράμματα της οργάνωσης ή για άλλους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) ανάλογα με τις ανάγκες και 
παραπομπή σε αυτούς. 

9. Ψυχοκοινωνική στήριξη χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών και άλλων ευάλωτων πληθυσμών. 

 

Συγκεκριμένα, το διάστημα Σεπτέμβριο- Δεκέμβριο 2018 , επισκέφτηκαν την Κινητή Μονάδα Δημόσιας Υγείας 114 άτομα 
από τα οποία τα 60 άτομα άνοιξαν κάρτες PRAKSIS  τα 54  άτομα δεν επιθυμούσαν να ανοίξουν κάρτα PRAKSIS και να 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες από όλες τις δομές της Οργάνωσης.  

Προγραμματίστηκαν συνολικά 61 ραντεβού στο Κ.Η. σε 46 άτομα και από αυτά πραγματοποιήθηκαν 38 ραντεβού σε 27 
άτομα.   

 Οι 15 ήταν χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών που είχαν ως αίτημα την ενημέρωση για την επίπτωση της χρήσης 

ουσιών, πρακτικές μείωσης βλάβης και ασφαλούς χρήσης.  

 Οι 8 ήταν ΧΕΝ για τους οποίους ανιχνεύτηκαν αντισώματα για την ηπατίτιδα C κατά τη διάρκεια της 

γρήγορης εξέτασης για τους ιούς στην Κινητή Μονάδα και το ραντεβού είχε ως στόχο την επιπλέον παροχή 

συμβουλευτικής και τη διασύνδεση με ηπατολόγο.  

 Οι 3 ήταν χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών για τους οποίους ανιχνεύτηκαν αντισώματα για τον 

HIV και για την ηπατίτιδα C κατά τη διάρκεια της γρήγορης εξέτασης για τους ιούς στην Κινητή Μονάδα και 

το ραντεβού είχε ως στόχο την επιπλέον παροχή συμβουλευτικής και τη διασύνδεση με λοιμωξιολόγο και 

ηπατολόγο.  

 Οι 15 ήταν αποφυλακισμένοι οι οποίοι είχαν ως αίτημα υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και 

συμβουλευτικής. 

 Ένα (1) άτομο ήταν σύντροφος ΧΕΝ και ζήτησε συμβουλευτική. 

 Ένα (1) άτομο ήταν Χρήστης Ουσιών και έλαβε υπηρεσίες κινητοποίησης και συμβουλευτικής.  

 Τέλος ένα (1) άτομο ζήτησε υποστήριξη στην εύρεση στέγης και έγινε η κατάλληλη παραπομπή.  

 

Οι ωφελούμενοι ήταν  

 άνδρες: 44, θήλυ : 2  

 ηλικίας 25-45 ετών: 45 , >40 : 1 
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 Ελληνικής, αλβανικής, αιγυπτιακής, ιρακινής, αιθιοπικής,  και γεωργιανής υπηκοότητας.  

 

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

62 άτομα έλαβαν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

Οι υπηρεσίες που έλαβαν είναι: 

 Περιποιήσεις και καθαρισμός ελκών/ τραυμάτων: 43 άτομα 

 Περιποίηση μυκητιάσεων: 1 άτομο 

 Γενική εξέταση και λήψη ζωτικών σημείων: 8 άτομα 

 Θλάση καρπού: 1 άτομο 

 Τραύμα κεφαλής: 1 άτομο 

 Έγκαυμα καρπού: 1 άτομο 

 Επιχείλιος Έρπης: 2 άτομα 

 Επιγαστραλγία: 1 άτομα 

 Περιποίηση κύστης κόκκυγος: 1 άτομο 

 Ξηρά Δερματίτιδα: 1 άτομο 

 Την Κινητή μονάδα επισκέφτηκε έκτακτα 1 άτομο HIV (+) με οξύ τραυματισμό της άκρας χειρός λόγω συμπλοκής 

με άλλο άτομο. Έπειτα από την περιποίηση του τραύματος έγινε παραπομπή σε εφημερεύον νοσοκομείο. 

 Ζητήθηκε ιατρική εκτίμηση από 1 γυναίκα sex worker που εργάζεται στην περιοχή σχετικά με κολπίτιδα την 

οποία είχε και παραπέμφθηκε σε νοσοκομείο .  

 

Επαφές από προσέγγιση στο Δρόμο 

Η Κινητή Μονάδα δημόσιας Υγείας προσεγγίστηκε από 1001 άτομα και δόθηκαν 692 προφυλακτικά. Η πλειοψηφία των 
ατόμων ήταν ΧΕΝ (491) άτομα ζητώντας ενέσιμο υλικό. Κάποιοι άλλοι ήταν sex workers, γενικός πληθυσμός οι οποίοι 
ενημερώθηκαν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δόθηκε ενημέρωση για τη δυνατότητα εξέτασης για τους ιούς HIV και 
τις ηπατίτιδας B και C καθώς και έντυπο ενημερωτικό υλικό. Επιπρόσθετα, ο πληθυσμός ΧΕΝ έλαβε γενικές πληροφορίες 
για πρακτικές μείωσης της βλάβης και ασφαλούς χρήσης, για Μονάδες Άμεσης Πρόσβασης για ενεργούς χρήστες του 
ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ και για χώρους δωρεάν σίτισης και παροχής υπηρεσιών υγιεινής. Παρουσιάστηκε δυσκολία 
επικοινωνίας με ανθρώπους που δεν μιλούσαν ελληνικά ή αγγλικά λόγω έλλειψης διερμηνείας. Πιο συγκεκριμένα 66 
άτομα μιλούσαν ρωσικά ή γεωργιανά, 61 άτομα μιλούσαν ουρντού, 58 άτομα μιλούσαν αραβικά, 6 άτομα βουλγάρικα, 
3 άτομο μιλούσε μπενγκάλι, 22 άτομα φαρσί, 5 άτομα μιλούσαν αλβανικά, 3 άτομα ρουμάνικα και 1 άτομο πολωνικά. 
Ωστόσο έγινε η κατάλληλη παραπομπή και διασύνδεση στις Ιατρικές και Κοινωνικές Υπηρεσίες του Πολυϊατρείου και 
του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της Οργάνωσης (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα διερμηνείας) ή σε Γενικά 
Νοσοκομεία. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Για τα προγράμματα δημόσιας υγείας η PRAKSIS έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών με: 

 Άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, Thessaloniki Gay Pride, Γιατροί του 

Κόσμου , ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Φάρος του Κόσμου, Αντιγόνη, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ) 

 Αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ( Υπηρεσία Ασύλου Θεσσαλονίκης, Σταθμοί Προστασίας Μητέρας Και Παιδιού) 

 Δημοτικά Ιατρεία 

 Πανεπιστήμια 

 Γραφείο Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 Σχολεία  

 Κρατικοί και ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί 

 Συλλόγους και κοινότητες μεταναστών, προσφύγων, ROMA κ.ά.  
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 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.) 

 Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

ΑΔΕΙΕΣ/ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 Έγκριση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ενημέρωσης για τη θεματική δράση «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα 

Νοσήματα» για τους μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Λύκεια) της 

Θεσσαλονίκης, για την σχολική χρονιά 2017-2018. Αριθ. Πρωτ.: Φ10α/169164/Δ4. 

 Έγκριση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ενημέρωσης Αγωγής Υγείας στις θεματικές «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα 

Νοσήματα» (Ηπατίτιδες, HIV/AIDS κ.τ.λ.) και «Σεξουαλική Υγεία στην Εφηβεία», οι οποίες απευθύνονται σε 

μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, για την σχολική χρονιά 2018-2019. 

Αριθ. Πρωτ.: Φ2/185393/Δ7 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ/ ΦΟΡΕΩΝ  

Ενημερώσεις σε πληθυσμό προσφύγων που επωφελείται από υπηρεσίες Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η 
PRAKSIS : 
 

 Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη (citizenship skills) σε θέματα αναφορικά με την υγεία και παράλληλη 

εκπαίδευση σε θέματα Πρόληψης της Υγείας και σωστής Υγιεινής όπως παρακάτω: 

 Ενημέρωση των ωφελούμενων σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης στην υγεία - και την φαρμακευτική αγωγή 

- Ενημέρωση στα πλαίσια πρόληψης (Ελληνικό Εθνικό Σύστημα υγείας, υπηρεσίες υγείας εκτός εθνικού 

συστήματος υγείας, συμβουλευτική στην διαδικασία πρόσβασης). 

 Ενημέρωση για την τήρηση κανόνων υγιεινής στα πλαίσια πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης λοιμώξεων 

 Εξατομικευμένες ενημερώσεις για λοιμώδη νοσήματα 

 

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων  1830  

 

Ωφελούμενοι Προγράμματος -  REACT 

Στις 17-18-19/04/2018 πραγματοποιήθηκε τρίμερο εκπαιδευτικό Δημόσιας Υγείας προς ωφελούμενους που 
φιλοξενούνται σε διαμερίσματα του Προγράμματος «REACT» (Εταίρος υπεύθυνος για τα ιατρικά είναι η PRAKSIS). 
Θεματικές: 

 1η Ημέρα – «Πρόσβαση στην υγεία και το φάρμακο – νέα δεδομένα». 
Συμμετείχαν 33  Focal Point  

 2η Ημέρα – «Οικογενειακός προγραμματισμός»  
Συμμετείχαν 18  γυναίκες  
3η Ημέρα – «Στοματική Υγιεινή» 
Συμμετείχαν 45  παιδιά 

 

Ενημερωτικές παρεμβάσεις σε σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης και λοιπούς φορείς 

 3ο Γυμνασίο Νεάπολης  

Υλοποίηση επιμορφωτικής διαδραστικής ενημέρωσης στο 3ο Γυμνασίου Νεάπολης με θέμα «Σεξουαλικώς 

Μεταδιδόμενα Νοσήματα», «Υπηρεσίες PRAKSIS» 

Παρακολούθησαν 55 παιδιά.  

 

 3ο Γυμνάσιο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Υλοποίηση επιμορφωτικής διαδραστικής ενημέρωσης στο 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ με θέμα «Σεξουαλικώς 

Μεταδιδόμενα Νοσήματα – Εφηβεία, αλλαγές στο σώμα και Αντισύλληψη»  
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Παρακολούθησαν 40 παιδιά. 

 

 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ – ΔΙΑΒΑΤΑ 

Υλοποίηση διημέρου επιμορφωτικών ενημερώσεων με θεματική «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα – 

Εφηβεία, αλλαγές στο σώμα και Αντισύλληψη», στο 2ο Γυμνάσιο Εχεδώρου – Διαβατά, σε μαθητές της Γ τάξης. 

Παρακολούθησαν 98 παιδιά  

 

 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 

Υλοποίηση διημέρου επιμορφωτικών ενημερώσεων με θεματική «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα – 

Εφηβεία, αλλαγές στο σώμα και Αντισύλληψη», στο 6ο Γυμνάσιο Ευόσμου, σε μαθητές της Γ τάξης. 

Παρακολούθησαν 114 παιδιά. 

 

 ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ Θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής και εξωτερικής παρακολούθησης για ενήλικες 

Υλοποίηση επιμορφωτικής ενημέρωσης σε ωφελούμενους του προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ σχετικά με τους ιούς  

HIV Hep C, B, «Πρόληψη, Μετάδοση, Θεραπεία». 

Παρακολούθησαν 30 ωφελούμενοι του Προγράμματος 

 

 PRAKSIS Κέντρο Ημέρας Θεσσαλονίκης 

Υλοποίηση επιμορφωτικής ενημέρωσης σε ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας Αστέγων της PRAKSIS, με θεματική 

«Ατομική Υγιεινή». 

Συμμετοχή: 8 ωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας 

 

 Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο ,  Δήμος Θεσσαλονίκης,  ΑΡΣΙΣ 

Υλοποίηση επιμορφωτικής ενημέρωσης σε ωφελούμενους του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων 

Άσυλο  φιλοξενούμενους με θέμα "Στοματική Υγιεινή" 

Παρακολούθησαν 28 άτομα 

 

 Πρόγραμμα «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 

Στις 05 και 12/12/2018 υλοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο  σε στελέχη του Προγράμματος «REACT»  με τις 

ακόλουθες θεματικές : "Φυματίωση"," Ψώρα", "HIV" ,"Ηπατίτιδες (Α,Β,C)" - "Γενικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου 

των λοιμώξεων". 

Παρακολούθησαν 43 άτομα  

 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
Παρουσία στην Ομάδα Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης, που δημιουργήθηκε από φορείς 

που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, και συμμετοχή στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη 

και την δράση: 

 υποομάδας με στόχο την καταγραφή προβλημάτων και άσκηση  πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς, αναφορικά 

με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Θύματα Βασανιστηρίων, όπως επίσης και την δημιουργία δικτύου άμεσης 

παρέμβασης για το εν λόγω ζήτημα. 

 υποομάδας διεξαγωγής εκπαιδεύσεων σε φορείς/επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας και των διερμηνέων 

που συνεργάζονται σε συγκεκριμένο πεδίο, στα πλαίσια του προσφυγικού. 

 υποομάδας με στόχο την καταγραφή προβλημάτων και άσκηση  πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς, αναφορικά 

με παρεχόμενες υπηρεσίες σε τοξικό-εξαρτημένους πρόσφυγες, όπως επίσης και την δημιουργία δικτύου άμεσης 

παρέμβασης για το εν λόγω ζήτημα.   

 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

PRAKSIS - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 27/03/2018 

Στις 27/03/2018 η PRAKSIS, σε συνεργασία με το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής ανέλαβε την εμβολιαστική κάλυψη  

ευάλωτων ομάδων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων υπήρχαν άτομα άνω των 60 ετών, ενήλικες 

με χρόνια νοσήματα, έγκυες γυναίκες, παχύσαρκοι κτλ.. 
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Ο πληθυσμός που ωφελήθηκε από την εμβολιαστική δράση, ήταν ωφελούμενοι του προγράμματος  «REACT» (Refugee, 

Assistance, Collaboration, Thessaloniki) και του  Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation 

candidates που διαχειρίζεται η  PRAKSIS.  

Ο συνολικός αριθμός των ευάλωτων ατόμων που εμβολιάστηκαν ήταν: 18 άτομα 

 
ΚΙΝΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, η ΜΚΟ PRAKSIS συμμετείχε ενεργά με την κινητή ιατρική 

μονάδα στελεχωμένη από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό: Καρδιολόγο και κοινωνικό διαμεσολαβητή/διερμηνέα 

καθώς και με ιατροφαρμακευτικό υλικό. Ο ρόλος των δράσεων ήταν η προσφορά  εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας 

(καρδιολογική  και παιδοκαρδιολογική ) κατά το πρώτο εξάμηνο σε 4 camps και μετέπειτα στα  3 camps Διαβατών, 

Αλεξάνδρειας και Λαγκαδίκια. Οι δράσεις αυτές προγραμματίζονταν έπειτα από επιβεβαίωση της ανάγκης και σε 

συνεργασία με τις κατά τόπους ιατρικές  ομάδες. 

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που δέχθηκαν τις υπηρεσίες υγείας για την χρονική περίοδο Φεβρουάριος 2018 

έως και Δεκέμβριος του 2018 στους επίσημους καταυλισμούς Αλεξάνδρειας, Διαβατών και Λαγκαδικίων ήταν 364 

ωφελούμενοι:  

 άνδρες: 176, θήλυ : 188 

 ηλικίας <25 ετών: 102, 25-45 ετών: 157 , >40 : 105 

 Κυρίως Συριακής, Ιρακινής και Αφγανικής υπηκοότητας.  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

8001111600 & 210 82 50 600 

 

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης που υλοποιεί η ΜΚΟ PRAKSIS λειτουργεί καθημερινά 
τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης (800 11 11 600 από σταθερό και 210 82 50 600 από κινητό), όπου παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με 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. 

Για το έτος 2018 οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή ανέρχονται στις 421. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ 

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 248 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 173 

ΣΥΝΟΛΟ 421 

 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ 

<25 68 

26-35 151 

36-60 185 

60+ 17 

ΣΥΝΟΛΟ 421 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ 

ΑΘΗΝΑ 283 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 75 
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ΠΑΤΡΑ 22 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 41 

ΣΥΝΟΛΟ 421 

 

 

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 227 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 63 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 36 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 95 

ΣΥΝΟΛΟ 421 
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«REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει ως επικεφαλής του εταιρικού σχήματος στο πρόγραμμα «REACT» (Refugee, Assistance, 
Collaboration, Thessaloniki), με εταίρους τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, τον Δήμο Καλαμαριάς, την Ανατολική Α.Ε 
(Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ανατολικής Θεσσαλονίκης), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη ΧΑΝΘ- 
Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, τη ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και 
Ιατρικής Συνεργασίας), την ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων) και το Καταφύγιο Αιτούντων Άσυλο 
«Φιλοξενείο». 

Σκοπός του Προγράμματος «REACT» είναι να συμβάλει στη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης της προσφυγικής 
κρίσης στην Ελλάδα, εντοπίζοντας, εγκαθιστώντας και διατηρώντας 860 θέσεις στέγασης σε ιδιωτικά διαμερίσματα και 
28 θέσεις στο Κέντρο Αιτούντων Άσυλο – «Φιλοξενείο», για τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο, τους υποψήφιους για 
μετεγκατάσταση/οικογενειακή επανένωση και τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες / δικαιούχους επικουρικής 
προστασίας, καθώς και παρέχοντας ένα σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης και προστασίας (συμπεριλαμβανομένων της 
χρηματικής ενίσχυσης, διερμηνείας, μεταφοράς και συνοδείας, καθώς επίσης και υπηρεσίες διαχείρισης υγείας, ειδική 
ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών κ.λ.π.), διαμέσου ενός τοπικού δικτύου των οργανισμών της πόλης της Θεσσαλονίκης, 
ήτοι των τοπικών αρχών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

Η PRAKSIS στο πλαίσιο των δράσεων Δημόσιας Υγείας έχει αναλάβει τη διαχείριση της υγείας του συνολικού αριθμού 
του φιλοξενούμενου πληθυσμού. 

Πιο συγκεκριμένα η PRAKSIS συμμετέχει:  

 Αναλαμβάνοντας την διαχείριση υγείας του συνόλου του φιλοξενούμενου πληθυσμού μέσω της προληπτικής 

ιατρικής. 

 Προάγοντας την δημόσια και ατομική υγεία μέσω ενημερωτικών συναντήσεων με τους επωφελούμενους. 

 Συμβάλλοντας στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης. 

 Συμβάλλοντας στην πρόληψη ασθενειών μέσα από την διοργάνωση και διενέργεια εμβολιασμών 

 Συμβάλλοντας στην παροχή φαρμακευτικής αγωγής διαμέσου του κοινωνικού φαρμακείου που λειτουργεί στο 

Πολυϊατρείο της PRAKSIS. 

 Προσφέροντας πρόσβαση σε λοιπές υπηρεσίες άλλων οργανώσεων και κρατικών μονάδων παροχής υγείας, ανά 

περίπτωση. 

 Μέσω της εκπαίδευσης στελεχών σε ζητήματα Δημόσιας Υγείας. 

 Παρέχοντας διαγνωστικές εξετάσεις HIV, HEP B,C, ανά περίπτωση. 

  Με την διεξαγωγή δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου του 2018 συνολικά φιλοξενήθηκαν στα διαμερίσματα του Προγράμματος 
1180 άνθρωποι (617 παιδιά 0 -18 ετών και 563 ενήλικες 18+) ενώ  εντάχθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 149 νέες 
οικογένειες. 

Ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για νεοεισερχόμενες/ους ωφελούμενους στο Πρόγραμμα: 

Ενέργεια Αριθμός 

Έλεγχος και παρακολούθηση υγείας νεοεισερχόμενου 
ωφελούμενου πληθυσμού από ομάδα PRAKSIS 

529 άτομα 

Διεξαγωγή δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης 398 ενημερώσεις 

Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης νεοεισερχόμενων 
παιδιών 

256 παιδιά 

Ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για το σύνολο του φιλοξενούμενου πληθυσμού: 
 

Ενέργεια Αριθμός 

Έλεγχος και παρακολούθηση υγείας συνολικού 
ωφελούμενου πληθυσμού από ομάδα PRAKSIS 

1180 άτομα 

Διεξαγωγή δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης 
συνολικού ωφελούμενου πληθυσμού 

1830 ενημερώσεις 

Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών  617 παιδιά 
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Προγραμματισμός και πραγματοποίηση επισκέψεων για θέματα υγείας 
 

Ενέργεια Αριθμός 

Αριθμός διαφορετικών ατόμων για τους οποίου 
προγραμματίστηκε κάποιο ραντεβού 

915 

Συνολικός αριθμός ραντεβού που προγραμματίστηκαν 
για θέματα υγείας 

4895 

Συνολικός αριθμός επισκέψεων που 
πραγματοποιήθηκαν για θέματα υγείας 

3284 

 
Περιγραφή επισκέψεων 
 

Εμβολιασμοί παιδιών και χορήγηση πιστοποιητικών υγείας 

Ενέργεια Αριθμός 

Διενέργεια εμβολιασμού του 
προσχολικού/σχολικού πληθυσμού 

564 

Χορήγηση βεβαιώσεων υγείας για το σχολείο 
(ΑΔΥΜ) / συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 

164 

Λοιπά Ιατρικά προβλήματα και λήψη φαρμακευτικής αγωγής 

Αριθμός  λοιπών υπηρεσιών υγείας (ιατρικές 
εξετάσεις, παρακολούθηση χρόνιων νοσημάτων, 
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, οδοντιατρική 

εξέταση, κτλ.) 

2556 

Σύνολο 3284 

 
Επιπλέον, για το σύνολο των επωφελούμενων του Προγράμματος υπήρξε συνεχής μετά-παρακολούθηση των 
ζητημάτων υγείας τους μέσω πραγματοποίησης 1910 επισκέψεων στην ομάδα της PRAKSIS, αλλά και μέσω της 
τηλεφωνικής υποστηρικτικής υπηρεσίας με 1573 κλήσεις για θέματα Υγείας/Δημόσιας Υγείας. Αναλυτικότερα, τα 
προαναφερόμενα διαμορφώθηκαν ως εξής:  
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 «ΕΝΔΥΝΑΜΟΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» 

Το έργο «Ενδυναμώνοντας την τρανς κοινότητα», ξεκίνησε να υλοποιείται ως συνεργασία ανάμεσα στην PRAKSIS και το 
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, τον Ιανουάριο του 2017. Σκοπό έχει να υποστηρίξει την κοινότητα των τρανς, και 
γενικότερα φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ ανθρώπων, μέσα από δράσεις προαγωγής υγείας και ενδυνάμωσης / 
ενίσχυσης δεξιοτήτων σε τομείς όπως η διεκδίκηση δικαιωμάτων, η ανεύρεση πόρων, η επικοινωνία κ.α. 

 

Το Έργο «Ενδυναμώνοντας την τρανς κοινότητα, δεν αφορά την στήριξη μόνο των τρανς ανθρώπων, αλλά την 
υποστήριξη και ενδυνάμωση των οικογενειών και των συντρόφων τους. Οι τρανς άνθρωποι αποτελούν μία από τις πιο 
ευάλωτες ομάδες ανθρώπων. 

 

Άξονες του προγράμματος: 

Α. ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ HBV & HCV 

Για το έτος 2018 στις εξορμήσεις της Κινητής Μονάδας στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν γίνει συνολικά  

-104 τεστ για τον ιό του HIV,  

-104 τεστ για τον ιό της Ηπατίτιδας B (HBsAG) 

-104 τεστ για τον ιό της Ηπατίτιδας C (HCV). 

Παράλληλα η διεπιστημονική ομάδα του προγράμματος παρείχε ενημέρωση σχετικά με τους ιούς σε 289 διεμφυλικά 
άτομα κι έχουν διανεμηθεί 1100 προφυλακτικά. 

Σημειώνεται ότι κατά τα δύο (2) έτη υλοποίησης, μέσω του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 190 τεστ για τον ιό του 
HIV, 190 τεστ για τον ιό της Ηπατίτιδας B (HBsAG), 190 τεστ για τον ιό της Ηπατίτιδας C (HCV) καθώς και ενημερώσεις σε 
444 διεμφυλικά άτομα, ενώ έχουν διανεμηθεί 1.846 προφυλακτικά. 

 

Β.ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του Έργου «Ενδυναμώνοντας της τρανς κοινότητα», είναι η καταπολέμηση του 
ρατσισμού και των διακρίσεων με βάση την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου αλλά και του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, η συστηματική καταγραφή περιστατικών βίας, η προώθηση της ίσης μεταχείρισης, με σεβασμό στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε περιστατικά που 
εντοπίζονται στον τομέα της υγείας. 

Σχέδιο δράσης: 

• Συγκέντρωση, καταγραφή αλλά και κατηγοριοποίηση περιστατικών βίας για λόγους ταυτότητας ή έκφρασης φύλου 
αλλά και σεξουαλικού προσανατολισμού.  

• Προστασία προσωπικών δεδομένων των θυμάτων. 

• Παροχή δωρεάν ψυχολογικής στήριξης στα θύματα από έμπειρους επαγγελματίες.  

• Παροχή δωρεάν νομικής στήριξης στα θύματα από εξειδικευμένους νομικούς. 

• Προγραμματισμός και υλοποίηση ημερίδων και σεμιναρίων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, για την ενδυνάμωση και 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, για το ρατσισμό, τα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την περιορισμένη πρόσβαση ή 
αποκλεισμούς, αλλά και την έμφυλη βία που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι. 

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Positive Action for MSM and Transgender της 

ViiV Healthcare U.K. 

 

 

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

πρόγραμμα PRAKSIS SUPPORT χρηματοδοτείται για έβδομη συνεχόμενη χρονιά από το MAC AIDS FUND. 
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Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η σφαιρική και ολιστική προσέγγιση στην 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 διαδικασία συμπεριλαμβάνει ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική καθώς 

και συμβουλευτική σε προνοιακά και εργασιακά θέματα, καθώς και συνοδείες όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες. 

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 έξι προηγούμενους κύκλους χρηματοδότησης έχουν ήδη εξυπηρετηθεί, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 1593 

άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων συνεχίζουν να παρακολουθούνται από τους επαγγελματίες του προγράμματος.  

 

Για το 2017 - 2018 το πρόγραμμα ενισχύθηκε με διενέργεια  διαγνωστικού τεστ για τον ιό του HIV σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου με εξορμήσεις την Κινητής Μονάδας σε περιοχές της Αθήνας. Επιπλέον ενισχύθηκαν οι παρεμβάσεις στις 
φυλακές Κορυδαλλού, και πιο συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο Κρατούμενων Κορυδαλλού «Ο ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου 
διεπιστημονική ομάδα  έκανε παρεμβάσεις με ατομικές και ομαδικές ψυχοκοινωνικές συνεδρίες με τους κρατούμενους.  
 

Για το έτος 2018 το πρόγραμμα υλοποιήθηκε τους μήνες Ιανουάριο - Μάιο και Νοέμβριο – Δεκέμβριο, όπου 

πραγματοποιήθηκαν συνολικά 984 τεστ. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ 

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 670 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 281 

TRANS 33 

ΣΥΝΟΛΟ 984 

 

 

ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 651 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 53 

ΑΛΒΑΝΙ 38 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 29 

ΝΙΓΗΡΙΑ 22 

ΣΥΡΙΑ 21 

ΙΡΑΝ 18 

ΓΕΩΡΓΙΑ 14 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 11 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 127 

ΣΥΝΟΛΟ 984 

 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

>20 114 

21-35 294 

36-45 378 

46-60 172 

60+ 26 

ΣΥΝΟΛΟ 984 

 

 



 

 44 

Όσον αφορά την ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη των ατόμων που είναι οροθετικοί έλαβαν τις υπηρεσίες 78 άτομα. 

Από τα οποία στα 16 έχουν ανιχνευτεί αντισώματα του ιού από τα τεστ, 26 είναι οι κρατούμενοι και 29 είναι οι ήδη 

διαγνωσμένοι οροθετικοί  αλλά επιθυμούσαν κάποια στήριξη από την διεπιστημονική ομάδα. 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 165 συνεδρίες με τον Κοινωνικό Λειτουργό και 158 συνεδρίες με τον ψυχολόγο.  

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το MAC AIDS FUND   
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PRAKSIS ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σκοπός των Κέντρων Νομικής Πληροφόρησης και αρωγής (Legal Information Centres) τα οποία λειτουργούν στα 
Πολυϊατρεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, είναι η παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης  σε όλες τις κοινωνικά 
αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες που διαβιούν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και 
οι οποίες αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα νομικής φύσεως στην καθημερινότητά τους. Στα Κέντρα αυτά 
προσέρχονται ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως λ.χ. αιτούντες διεθνή προστασία, πρόσφυγες, ασυνόδευτοι 
ανήλικοι, δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, κάτοχοι αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, μετανάστες, 
ανιθαγενείς, καθώς και άποροι έλληνες πολίτες, ομογενείς, άστεγοι, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, ΡΟΜA, και γενικότερα κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να λάβει νομική πληροφόρηση και υποστήριξη, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής στη χώρα.       

Οι ως άνω υπηρεσίες νομικής φύσεως παρέχονται καθημερινά και σε σταθερή βάση στα Πολυϊατρεία της PRAKSIS στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου προσώπου. 
Στο πλαίσιο αυτό, κυρίαρχο μέλημα των δικηγόρων που προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές είναι η άμεση, έγκυρη και 
ουσιαστική πληροφόρηση όλων των κοινωνικά αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων και η προάσπιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα δικαιούχα πρόσωπα ωφελούνται πολλαπλώς, καθώς 
ενεργοποιούνται ως φορείς ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ενημερώνονται για το ισχύον νομικό πλαίσιο 
προστασίας αυτών  και παράλληλα συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων τους, σε 
συνεργασία με τη νομική μας υπηρεσία. Πρόκειται για μια αμφίδρομα επωφελή διαδικασία, η οποία διαχρονικά 
ενδυναμώνει τα πρόσωπα αυτά και με έμμεσο τρόπο τους καθιστά  ενεργούς πολίτες.      

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, έχει υιοθετηθεί ως κύριο μεθοδολογικό εργαλείο η εξατομικευμένη 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση για όλους ανεξαιρέτως τους ωφελούμενους. Στο πλαίσιο αυτό, διαγιγνώσκονται αρχικώς 
οι πραγματικές ανάγκες κάθε προσώπου και στη συνέχεια παρέχονται οι απαραίτητες νομικές υπηρεσίες σε 
συμβουλευτικό επίπεδο. Συχνά οι παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες δεν περιορίζονται στην παροχή νομικής 
συμβουλευτικής, αλλά επεκτείνονται ad hoc στην άσκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων ενώπιον των δημόσιων 
υπηρεσιών και οργάνων της Διοίκησης γενικότερα,  με σκοπό την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και ως 
μέσου επίλυσης των προβλημάτων  που αντιμετωπίζουν στη δύσκολη καθημερινότητά τους 

Έτσι, κατά τη διάρκεια του έτους 2018 στο Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης Αθηνών εξυπηρετήθηκαν συνολικά 837 
άνθρωποι, ενώ αντίστοιχα την ίδια περίοδο στο Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης Θεσσαλονίκης εξυπηρετήθηκαν 
συνολικά 407 άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες  πληθυσμιακές ομάδες.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους παραπάνω πληθυσμούς συγκαταλέγονται άνθρωποι οι οποίοι παραπέμφθηκαν στη 
νομική μας υπηρεσία από τοπικούς φορείς και από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με τις οποίες υπάρχει 
διαχρονικά διασύνδεση και καλή συνεργασία. Επιπλέον, συνεχίστηκε η παραπομπή προσφυγικού πληθυσμού από 
καταυλισμούς που βρίσκονται πλησίον των αστικών κέντρων καθώς και περιστατικών τα οποία παραπέμφθηκαν στα 
Κέντρα Νομικής Πληροφόρησης και Αρωγής από τις κινητές μας μονάδες (mobile legal units). Στο πλαίσιο αυτό, 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.  
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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 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 τις παρεμβάσεις στις φυλακές. 

Ο κύριος 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 ιδιαίτερα πληθυσμιακής ομάδας. 

Το 2018 προσήλθαν στις δομές PRAKSIS και ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες του Κέντρου Υποδοχής Αποφυλακισμένων 
46 άτομα. Για το 2018 το μεγαλύτερο ποσοστό των ωφελουμένων ήταν άντρες, με μεγαλύτερο ποσοστό  ηλικίας από 21 
έως 35 ετών. Τα πιο συνήθη αιτήματα των ωφελουμένων αφορούσαν σε νομικά, εργασιακά, ιατρικά θέματα και 
στέγαση.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι το υποστηρικτικό δίκτυο ωφελούμενων (οικογενειακό και φιλικό) ήταν από ανεπαρκές έως και 
ανύπαρκτο. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ 

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 43 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2 

TRANS ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 46 

  

ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 16 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ  4 

ΣΥΡΙΑ 3 

ΣΟΥΔΑΝ 3 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 2 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 15 

ΣΥΝΟΛΟ 46 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 

>20 0 

21-35 18 

36-45 13 

46-60 14 

60+ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 46 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 

ΑΓΑΜΟΣ 24 

ΕΓΓΑΜΟΣ 12 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ 9 
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ΧΗΡΟΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 46 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ 8 

Α’ ΒΑΘΜΙΑ 14 

Β’ ΒΑΘΜΙΑ 18 

Γ’ ΒΑΘΜΙΑ 6 

ΣΥΝΟΛΟ 46 

 

 

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 παρέμβαση πραγματοποιείται μόνο από 

Κοινωνικό Λειτουργό ο οποίος πραγματοποιεί εντός του χώρου των φυλακών ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε 

εβδομαδιαία βάση. Συγκεκριμένα οι συνεδρίες του Κοινωνικού Λειτουργού πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο 

Κρατουμένων Κορυδαλλού «Ο Άγιος Παύλος» και στο παράρτημα του Νοσοκομείου το οποίο στεγάζεται στο Κατάστημα 

Κράτησης Γυναικών στον Κορυδαλλό. 

Για το 2018 πραγματοποιήθηκαν τριάντα (30) νέες αιτήσεις από κρατούμενους. Πραγματοποιήθηκαν ογδόντα δύο (82) 

ομαδικές και ατομικές συνεδρίες σε πενήντα έξι (56) άτομα 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 

συμβουλευτική για την έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων σε πρόσφυγες κρατούμενους. Επίσης, έχοντας στόχο την 

ενδυνάμωση και την επανένταξή τους μόλις αποφυλακιστούν, πραγματοποιούνται βιωματικές ασκήσεις. 

ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 43 

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 3 

ΑΛΒΑΝΙΑ 2 

ΙΡΑΝ 2 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 2 

ΓΕΩΡΓΙΑ 1 

ΓΚΑΝΑ 1 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 56 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ >20 0 

21-35 8 

36-45 44 

46-60 3 

60+ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 56 

EMPLOYMENT ENHANCEMENT AND SOCIAL SERVICES INTEGRATION IN ATHENS MUNICIPALITY (ESTI@) 
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Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία δύο δομών στην Αθήνα στις οποίες θα παρέχονται συνολικά υπηρεσίες ιατρικής, 
εργασιακής και ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής. Με καλή πρακτική τη λειτουργία του Φρουραρχείου ως Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με την επιτυχία του προγράμματος EMPLOYABILITY (παροχή υπηρεσιών εργασιακής 
συμβουλευτικής και διασύνδεση με την αγορά εργασίας ευάλωτου πληθυσμού) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 
χρηματοδοτικού μηχανισμού PROGRESS χρηματοδότησε τη λειτουργία υπηρεσιών σε δύο δομές: 
 
Α. Του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας (που στεγάζεται στο παλαιό Φρουραρχείο, επί της οδού Δομοκού στο Σταθμό 
Λαρίσσης) 
Β. Μιας ακόμη αντίστοιχης δομής επί της οδού Σαραντοπόρου, στην Αθήνα. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται δε από το κάτωθι εταιρικό σχήμα με συντονιστή τον Δήμο Αθηναίων:  
 
Η PRAKSIS συμμετέχει στο πρόγραμμα: 
-Με τη λειτουργία Γενικού – Δερματολογικού και Οφθαλμιατρικού Τμήματος και Employability Centre στο Κέντρο 
Αλληλεγγύης Αθήνας (για το 2017) 
-Με τη λειτουργία Εmployability Centre στη νέα δομή στη Σαρανταπόρου (για δύο περίπου έτη) 

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία Single Entry Points (SEP), δομών στις οποίες ο εξυπηρετούμενος θα 
λαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες: 

 συμβουλευτική απασχόλησης 

 κοινωνική επιχειρηματικότητα 

 υπηρεσίες προς οικογένειες και παιδιά 

 νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση 

 περιγενετική φροντίδα 

 ιατρικές υπηρεσίες 

 παροχή ειδών 
 

Οι δομές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα είναι το Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας (ΚΑΑ) και τα Δημοτικά Ιατρεία 
Πατησίων (οδός Σαρανταπόρου).  

Η PRAKSIS για το 2018 παρείχε υπηρεσίες απασχολησιμότητας (ΚΑΔΑ και Δημοτικά Ιατρεία Πατησίων). 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης ανέργων κατά την αναζήτηση εργασίας. Μέσα από 
τις υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής, αναζήτησης εργασίας στο διαδίκτυο με τη βοήθεια εξειδικευμένων 
συμβούλων, ομαδικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και δράσεων δικτύωσης, επιδιώκεται η ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των ανέργων από ευάλωτες ομάδες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

Το προφίλ των εξυπηρετούμενων ήταν αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά, άνθρωποι χωρίς 
νομιμοποιητικά έγγραφα, μονογονεϊκές οικογένειες.  

Για το 2017 το Employability Center εξυπηρέτησε συνολικά 341 άτομα 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 341    

ΑΝΤΡΕΣ 182  ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 159  ΑΤΟΜΑ  (ΠΑΛΑΙΟΙ & ΝΕΟΙ) 549 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 654 

ΕΛΛΑΔΑ 126 <18 2  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INTERNET CORNER 351 

ΑΛΒΑΝΙΑ 31 18-29 79  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  204 

ΝΙΓΗΡΙΑ 30 30-39 88  ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  1 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 23 40-49 91  CV  136 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 21 50-59 68    

ΙΡΑΝ 10 60+ 13    

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 9      

ΣΥΡΙΑ 8      
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Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Business Coaching Center 

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. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο 

εξατομικευμένος χαρακτήρας των υπηρεσιών που προσφέρει και η ολιστική του προσέγγιση.   

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2014 και μέσα σε αυτό το διάστημα έχει οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων από 

80 νέων επιχειρήσεων και 250 θέσεων εργασίας. Από τον Αύγουστο του 2016 μέχρι και τον Ιούλιο του 2019 

αποκλειστικός χρηματοδότησης του προγράμματος είναι το Citi Foundation με την υποστήριξη της Citi Ελλάδος.  

Η μεθοδολογία του προγράμματος έχει βραβευθεί (βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Σύνδεσης 

Εκπαιδευόμενων με Οργανισμούς και φορείς στα Education Business Awards 2016 και 2017) κυρίως για την ολιστική 

αντιμετώπιση των νέων επιχειρηματιών. Το PRAKSIS BCC λειτουργεί στη λογική των κύκλων. Κάθε κύκλος διαρκεί 4 

μήνες, περιλαμβάνει 30 επιχειρηματικές ιδέες στις οποίες προσφέρονται παράλληλα οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

1. 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 με κάθε νέο επιχειρηματία.  

2. Business Coaching: Στο coaching επίκεντρο δεν είναι το επιχειρηματικό project, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος, ο 

επιχειρηματίας, οι προσωπικές δεξιότητες που χρειάζεται να ενδυναμώσει προκειμένου να πετύχει 

επιχειρηματικά. Σε περιπτώσεις ομαδικών επιχειρηματικών project, συμβάλει στη βελτίωση της επικοινωνία της 

ομάδας και στην κατανομή ρόλων. Οι συμμετέχοντες του BCC πραγματοποιούν 5 έως 7 εξατομικευμένες 

συναντήσεις με coach σε συνολικό διάστημα 4 μηνών. 

3. Ομαδικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: Στο πλαίσιο κάθε κύκλου 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. Μεταξύ άλλων, στα 

σεμινάρια έχουν συμμετάσχει φορείς όπως, Citi Ελλάδος, Deloitte Ελλάδος, Oriflame, ΚΕΜΕΛ, HAEC, Jamjar, 

Yoleni’s, The Storytelling Gene, Symphonia Globe και άλλοι.  

Κατά τη διάρκεια του 2018 υλοποιήθηκαν σεμινάρια στις ακόλουθες θεματικές ενότητες, μεταξύ άλλων: 

 Στρατηγική Marketing  

 Business Model Canvas  

 Lean Startup 

 Οικονομικά για Μη Οικονομικούς 

 Κοστολόγηση 

 Βασικές Αρχές Διοικητικής Λογιστικής  

 Digital Marketing  

 Φορολογικές και Ασφαλιστικές 

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων 

 Τεχνικές Πωλήσεων  

 Personal Branding  

 Pitching to Investors  

 Πηγές χρηματοδότησης στην Ελλάδα της 

κρίσης  

 Οι δυνατότητες στα προγράμματα 

επιδοτήσεων ΕΣΠΑ  

 Branding  

 Δεξιότητες Ηγεσίας  

 Team Building 

 Storytelling  

 Content Marketing 

 

 

Το BCC σε αριθμούς για το έτος 2018 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Σύνολο BCC ωφελούμενων  102 



 

 

  

Σύνολο επιχειρηματικών ιδεών 63 

Αναλογία ανδρών - γυναικών Άνδρες 45% Γυναίκες 55% 

Ποσοστό ωφελούμενων που θα σύστηναν το BCC 100% 

Ώρες εξατομικευμένης συμβουλευτικής 420 

Ώρες εξατομικευμένου coaching 385 

Ομαδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια 36 

 

Συνεργασίες: 

Κατά τη διάρκεια του 2017, το PRAKSIS Business Coaching Center αναζήτησε συνεργασίες με διακεκριμένους φορείς του 

επιχειρηματικού και οικονομικού κόσμου της χώρας. Συγκεκριμένα:  

Oriflame: Η Oriflame φιλοξενεί στο συνεδριακό της χώρο τα σεμινάρια του προγράμματος. Παράλληλα, τρία ανώτατα στελέχη 

της εταιρείας συμμετείχαν ως εισηγητές σε σεμινάρια. 

Deloitte: Η Deloitte συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία των ωφελούμενων, καθώς τρία ανώτατα στελέχη της 

εταιρείας συμμετείχαν ως εισηγητές σε σεμινάρια. 

ΚΕΜΕΛ: Το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, υλοποιώντας το 

εργαστήριο Business Model Canvas. Παράλληλα, έχουμε συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΚΕΜΕΛ, για την υλοποίηση 

προγράμματος Follow Up Mentorship, βάσει του οποίου ανατίθεται στους «απόφοιτους» του BCC μέντορας του ΚΕΜΕΛ, για 

ένα διάστημα 6 μηνών, προκειμένου να στηρίζεται η υλοποίηση της επιχείρησης. 

HAEC: Το Hellenic American College και συγκεκριμένα η Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα, Διευθύντρια, Γραφείο Προσωπικής Ανάπτυξης 

& Σταδιοδρομίας, ανέπτυξαν ειδικά για το πρόγραμμα ένα ψυχομετρικό εργαλείο αναγνώρισης επιχειρηματικών ταλέντων, 

το οποίο χρησιμοποιείται στις συνεδρίες coaching των ωφελούμενων. 

The People’s Trust: Το The People's Trust παρέχει μικροχρηματοδότηση σε νεοσύστατες ή και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις 

με βασικό σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το The People’s Trust και το PRAKSIS Business Coaching Center 

συνεργάζονται στενά προκειμένου να παρέχουν σε νέους επιχειρηματίες τα εφόδια που χρειάζονται για να υλοποιήσουν τα 

επιχειρηματικά τους σχέδια.  

 

 

  



 

 

  

PRAKSIS ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

  

ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE  

 

Το πρόγραμμα  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR). Στόχος του προγράμματος η παροχή υπηρεσιών στέγασης, συνοδείας, και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ανθρώπους 
που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες από τις Ελληνικές αρχές καθώς επίσης και σε ιδιαίτερα ευπαθείς αιτούντες άσυλο. Η 
φιλοξενία των ωφελούμενων γίνεται  μέσω διαμονής σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης που έχουν ενοικιαστεί από 
την PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για το 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενήθηκαν 7.599 άτομα. 

Πιο συγκεκριμένα 7.559 άτομα διέμειναν σε διαμερίσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 

Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα  

Αθήνα, Θεσσαλονίκη 

Ηλικιακή 
κατανομή 

Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

0-4 570 541 1111 

5-17 1208 994 2202 

18-59 2327 1833 4160 

60  > 69 57 126 

Σύνολο: 4174 3425 7599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

PRAKSIS ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 

MOBILE SCHOOL  

 

Η PRAKSIS, διαπιστώνοντας τα διαρκώς αυξανόμενα φαινόμενα της παιδικής εργασίας, και της σχολικής διαρροής, φαινόμενα 
άρρητα συνδεδεμένα με την κρίση της εποχής μας και τη φτώχεια, και προσπαθώντας να συμβάλλει στην εξάλειψή τους, 
υλοποιεί προγράμματα παιδικής προστασίας 
 
Στο πλαίσιο αυτού του άξονα υλοποιείται η δράση «Mobile School – Κινητό Σχολείο» στη Θεσσαλονίκη από το 2009 και στην 
Πάτρα από τον Νοέμβριο του 2016. 
 
Πάροχος του προγράμματος και του ομώνυμου εργαλείου είναι ο βέλγικος οργανισμός «MOBILE SCHOOL». Πιο αναλυτικά, 
μια ομάδα από ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές από διάφορες ειδικότητες, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και 
εκπαιδευτικοί, μέσω επιτόπιων streetwork παρεμβάσεων,  με εβδομαδιαία παρουσία σε καταυλισμούς και οικισμούς, 
προσεγγίζει τους πληθυσμούς και δουλεύει σε τρεις άξονες: 1. με τα παιδιά 2. με τις οικογένειες των παιδιών 3.με τη 
κοινότητα μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης/κινητοποίησης. Η ομάδα στόχου είναι παιδιά που έχουν ωθηθεί σε αναγκαστική 
εργασία ή επαιτεία, παιδιά Ρομά, ασυνόδευτοι ανήλικοι που βρίσκονται εν κινήσει εκτός προστατευτικού μηχανισμού. 
 
Θεσσαλονίκη 
 
Μέσα στο έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 45 παρεμβάσεις στον καταυλισμό Ρομά της Περαίας και  31 στον 
καταυλισμό του Παλαιοκάστρου. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 76  παρεμβάσεις του Κινητού Σχολείου και οι συνολικές 
συμμετοχές των παιδιών ξεπέρασαν τις 1000. Από τους συνολικούς συμμετέχοντες δημιουργήθηκε ένας σταθερός πυρήνας 
παιδιών περίπου 100, τα οποία είχαν συστηματική συμμετοχή στις παρεμβάσεις στα διάφορα πεδία. Στις παρεμβάσεις του 
κινητού σχολείου απασχολήθηκαν συνολικά 43 εθελοντές καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
πάνω από 100 παιδιά είχαν εβδομαδιαία σχεδόν συμμετοχή . Από αυτά τα παιδιά παραπάνω από τα μισά έχουν ενταχθεί 
στην τυπική εκπαίδευση. 
 
 

Κατανομή συμμετεχόντων  

ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΟΡΙΑ 704 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 817 

ΣΥΝΟΛΟ 1.520 

 
 
 
Πάτρα 
Μέσα στο έτος 2018 συνολικά πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις του Κινητού Σχολείου σε καταυλισμούς Ρομά και σε 
εγκαταλελειμμένα εργοστάσια και οι συνολικοί συμμετέχοντες έφτασαν τους 177.  
 

 

ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΟΡΙΑ 78 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 39 

ΣΥΝΟΛΟ 117 

 

  

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  

0 - 6 524 

7 - 12 918 

13 - 18 78 

18 + 1 

ΣΥΝΟΛΟ 1.521 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  

0 - 7 34 

7- 12 27 

13 - 18 56 

ΣΥΝΟΛΟ 117 



 

 

  

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ 
 
Η PRAKSIS, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και Νέων, ΕΝΤΟΣ#ΕΚΤΟΣ πραγματοποίησε 
τη δράση Παιχνίδια της Αυλής στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά». Το πρόγραμμα 
αποτέλεσε πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την 
Creativity Platform (ΑΜΚΕ) και αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
 
Στόχος του προγράμματος ήταν μέσα από τη δημιουργία ενός ομαδικού παιχνιδιού με απλά και καθημερινά υλικά να 
καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα, η φαντασία, η συνεργασία και ο διάλογος των συμμετεχόντων/ουσών. Οι δράσεις 
απευθύνονταν σε παιδιά και ενήλικες οι οποίοι καλούνταν να σχεδιάσουν ένα παιχνίδι με απλά, καθημερινά υλικά. Κατά 
τη διάρκεια των παρεμβάσεων η δημοκρατική λήψη αποφάσεων, η προάσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων και η ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων αποτέλεσαν κεντρικές αξίες και στόχους. Παράλληλα, η εναλλακτική χρήση απλών αντικειμένων 
κατά τη δημιουργία παιχνιδιών συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς 
στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  
 
Η ομάδα που πραγματοποιούσε τις παρεμβάσεις αποτελούταν από δύο ψυχολόγους στον ρόλο των συντονιστριών και 
από εκπαιδευμένους/ες εθελοντές/ριες από διάφορες ειδικότητες, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και 
εκπαιδευτικοί. Στο σύνολο της δράσης απασχολήθηκαν 8 εθελόντριες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 24 παρεμβάσεις από τις 
12/06/2018 ως τις 02/08/2018, σε έξι δημοτικά σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
 

 55ο Δημοτικό Σχολείο (Κ. Κρυστάλλη 10) 

 64ο Δημοτικό Σχολείο (Κων/νου Μαζαράκη 1) 

 67ο Δημοτικό Σχολείο (Δ. Παπαθανασίου 41) 

 Δημοτικό Σχολείο  Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Νικ. Καπάτου 13) 

 77ο Δημοτικό Σχολείο (Καβείρων 6) 

 11ο Δημοτικό Σχολείο (Αμαλίας 60) 
 
 
  
Κατανομή συμμετοχών  

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

55ο Δημοτικό Σχολείο 69 

64ο Δημοτικό Σχολείο 14 

67ο Δημοτικό Σχολείο 59 

77ο Δημοτικό Σχολείο 57 

11ο Δημοτικό Σχολείο 45 

Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
49 

ΣΥΝΟΛΟ 293 

 
  

ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Ενήλικες 13 

Ανήλικοι 280 

ΣΥΝΟΛΟ 293 



 

 

  

FutbolNet 
 
Το πρόγραμμα FutbolNet υλοποιείται από την PRAKSIS για το Ίδρυμα του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου της Barcelona, με τη 
στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Εφαρμόζεται σε σχολεία των Δήμων Αθηναίων, 
Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Πεντέλης και συμμετέχουν δωρεάν αγόρια και κορίτσια από 8 έως και 16 ετών. Στόχος του 
προγράμματος είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης των παιδιών από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, 
χρησιμοποιώντας την φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό ως παράγοντες αλλαγής  
 
Το πρόγραμμα προωθεί τις αξίες του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου της Barcelona, όπως η προσπάθεια, ο σεβασμός, η 
ομαδικότητα, η σεμνότητα και η φιλοδοξία, οι οποίες νοούνται στο πλαίσιο της συνεργατικής φιλοσοφίας. Αξίες που ευνοούν 
τα άτομα αλλά και ολόκληρη την κοινότητα, με στόχο να συμβάλει σε μία κοινωνία αλληλεγγύης και ισότητας.  
 
Έπειτα από ενάμιση χρόνο υλοποίησης εντός Ελλάδος και επτά χρόνων υλοποίησης του προγράμματος σε περισσότερες από 
πενήντα πέντε χώρες σε όλον τον κόσμο, έχει αποδειχτεί ότι η μεθοδολογία FutbolNet ενισχύει την αυτοεκτίμηση και τη 
θετική αλλαγή συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στη μείωση των επιθετικών συμπεριφορών των συμμετεχόντων, 
τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον. Τα σαφώς προσδιορισμένα όρια και το κλίμα εμπιστοσύνης 
υφαίνουν έναν συνδυασμό που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να είναι οι πραγματικοί δημιουργοί αυτής της εκπαιδευτικής 
δράσης. Επίσης, προάγει την ένταξη των παιδιών με αναπηρίες, μεταδίδει υγιείς συνήθειες στα παιδιά, προωθεί την ισότητα 
των φύλων, προσφέρει εμπειρίες ανάληψης αρμοδιοτήτων και πρωτοβουλιών, προάγει τον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών 
και προωθεί τη συνοχή και την κοινωνική ένταξη. 
 
Ωφελούμενοι 2018 (φάση Ι) : 188 παιδιά στο Δήμο Αθηναίων 
Ωφελούμενοι 2018-2019 (φάση ΙΙ) : 260 παιδιά στο Δήμο Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Πεντέλης 
  



 

 

  

DROP-IN CENTRE – KΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του μεταναστευτικού πληθυσμού της Πάτρας, τον Αύγουστο του 2011 ξεκίνησε η λειτουργία 
του Drop-In Centre. Πρόκειται για ένα Κέντρο Ημέρας, ανοιχτό σε ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά τρίτων χωρών, τα οποία είναι 
χωρισμένα από τους γονείς τους και χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η διεπιστημονική ομάδα που στελεχώνει το Drop-In 
Centre αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο,  ιατρό, δικηγόρο και κοινωνικούς διαμεσολαβητές. 

 

Οι ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων που οι επαγγελματίες του κέντρου καλούνται να καλύψουν είναι: ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, νομική συμβουλευτική, συνηγορία των εξυπηρετούμενων ενώπιον των αρχών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων,  
κοινωνική διασύνδεσή τους με τις οικογένειές τους, παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, απρόσκοπτη πρόσβαση στο ΕΣΥ και 
την Υπηρεσία Ασύλου, διασύνδεση και αλληλεπίδραση με την Κοινότητα  καθώς και  παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με 
παροχή γευμάτων και είδη πρώτης ανάγκης, όπως είδη υγιεινής και ένδυσης. 

 

Στο Drop-In Centre οι εξυπηρετούμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, να έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τις οικογένειες τους,  να λάβουν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως 
ομάδα εφήβων, να συμμετέχουν σε μαθήματα γλωσσών (ελληνικών, αγγλικών και άλλων), να κάνουν μπάνιο, να επισκεφτούν  
γιατρό, να συμβουλευτούν δικηγόρο καθώς επίσης και να λάβουν στήριξη σε ψυχοκοινωνικά ζητήματα που τους αφορούν.  
Παράλληλα το Drop-In Centre αποτελεί το συνδετικό κρίκο προκειμένου παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο να ενταχθούν 
ομαλά σε δομές φιλοξενίας. 

Για το 2018 συνολικά 126 ασυνόδευτοι ανήλικοι έκαναν χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας. 

 

ΑΤΟΜΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

112 Αφγανική 

1 Αλγερινή 

11 Πακιστανική 

2 Ιρανική  

 

 

 

 

 

Παροχές σε είδη: α΄ ανθρωπιστική βοήθεια 

Γεύματα 926 

Showers 890 

Ρούχα 21 

Είδη υγιεινής 208 

Υπνόσακοι-Κουβέρτες 6 

 

Νομική Υπηρεσία  

 
 

 

 

Ιατρείο Κέντρου Ημέρας 

Αριθμός περιστατικών που εξετάσθηκαν  

(δεν περιλαμβάνονται οι επανεξετάσεις) 

                        94 

 

ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 

 Άτομο 1 8 ετών 

 Άτομα 1 10 ετών 

 Άτομα 3 12 ετών 

 Άτομα 3 13 ετών 

  

 Άτομα 7 14 ετών 

 Άτομα 18  15 ετών 

 Άτομα 42 16 ετών 

 Άτομα 49 17 ετών 

Νομική συμβουλευτική 12 ανήλικοι 

Διερεύνηση family link  27  άτομα 



 

 

  

 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  

 

Τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της PRAKSIS αποτελούν προστατευμένες Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας έχοντας 
τη βάση ενός ολιστικού μοντέλου προσέγγισης, με γνώμονα πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και την προστασία των 
δικαιωμάτων του. Παράλληλα με την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (κατάλληλη στέγαση και συνθήκες υγιεινής, 
σίτιση, ασφάλεια, καθαριότητα), παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ιατροφαρμακευτικής στήριξη, γίνεται 
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 για τους ανήλικους και οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, 
εκπαίδευση/ κατάρτιση/ επαγγελματικός προσανατολισμός για ανηλίκους, με σκοπό την ένταξη στην τοπική κοινωνία. 

Στο πλαίσιο της ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων στην κοινωνία και στην ελληνική πραγματικότητα, οι φιλοξενούμενοι 
των Κέντρων Φιλοξενίας της PRAKSIS συμμετέχουν σε εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες τους και σε σταθερά προγράμματα δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης (εντός και εκτός Δομής), τα 
οποία συνδράμουν στην κοινωνικοποίηση των ανηλίκων (επαφή με την κοινότητα) αλλά και συμβάλλει στη διαδικασία 
αυτονόμησης τους (ενηλικίωση). 

Τα πρώτα Κέντρα Φιλοξενίας δημιουργήθηκαν το 2014 ενώ σε συνέχεια και στην ίδια λογική των δύο πρώτων Κέντρων 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της PRAKSIS προκειμένου να απαντήσουν σε καίρια ζητήματα όπως ακατάλληλες 
συνθήκες φιλοξενίας για παιδιά στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης, απουσία κατάλληλου υποστηρικτικού 
πλαισίου για παιδιά, αποφυγή κράτησης και αστεγία- καταστάσεις που εξέθεταν τους ανηλίκους σε πολλαπλούς κινδύνους. 
Μάλιστα, την χρονική περίοδο 2015-2016, λόγω της προσφυγικής κρίσης, δημιουργήθηκε άμεσα η ανάγκη για δημιουργία 
ακόμη περισσότερων δομών φιλοξενίας. Από το καλοκαίρι του 2016 αλλά και κατά τη διάρκεια του 2017 η PRAKSIS, θέλοντας 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών, δημιούργησε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με χρηματοδότηση της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με σκοπό την άμεση μετακίνηση ασυνόδευτων ανηλίκων από τα ΚΥΤ σε 
προστατευμένους χώρους φιλοξενίας. 

Το 2018 η PRAKSIS λειτούργησε συνολικά 12 Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την 
Πάτρα στα οποία φιλοξενήθηκαν 473 Ασυνόδευτοι Ανήλικοι: 438 αγόρια και 35 κορίτσια. 

Αναλυτικά παρατίθενται τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «PRAKSIS π». 

Όνομα Δομής / Προγράμματος Τοποθεσία Χωρητικότητα Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας 

PRAKSIS π Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων (Κορίτσια) Ίλιον 
Αθήνα 25 Κλίνες 18/07/2016 

PRAKSIS π Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Πεντέλη  
Αθήνα 21 Κλίνες 26/07/2016 

PRAKSIS π Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Εξάρχεια 
Αθήνα 35 Κλίνες 08/09/2016 

PRAKSIS π Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Χαλάνδρι 
Αθήνα 20 Κλίνες 11/10/2016 

PRAKSIS π Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Πετράλωνα 
Αθήνα 16 Κλίνες 01/05/2015 

PRAKSIS π Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Γλυφάδα 
Αθήνα 22 Κλίνες 05/08/2016 

PRAKSIS π Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Άνω Πατήσια 
Αθήνα 14 Κλίνες 21/11/2016 

PRAKSIS π Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Κυψέλη 
Αθήνα 15 Κλίνες 29/12/2016 

PRAKSIS π Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Κυψέλη ΙΙ 
Αθήνα 22 Κλίνες 02/01/2014 

PRAKSIS π Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Θεσσαλονίκη 
Θεσσαλονίκη 30 Κλίνες 14/10/2016 

PRAKSIS π Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Πάτρα 
Πάτρα 19 Κλίνες 01/03/2014 



 

 

  

PRAKSIS π Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Αιγάλεω 
Αθήνα 30 Κλίνες 29/03/2017 

 

Εθνικότητα Αριθμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων  

Συρία 79  Ηλικία Αριθμός Α.Α. 

Αφγανιστάν 117  6 ετών 1 

Πακιστάν 182  8 ετών 1 

Αλγερία 6  9 ετών 1 

Γουινέα 6  10 ετών 2 

Ερυθραία 2  11 ετών 6 

Ιράκ 14  12 ετών 8 

Ιράν 15  13 ετών 9 

Μαρόκο 3  14 ετών 20 

Μπαγκλαντές 16  15 ετών 44 

Αιθιοπία 2  16 ετών 68 

Τζιμπουτί 1  17 + ετών 313 

Αίγυπτος 6  

Παλαιστίνη 5  

Κονγκό 4  Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Αριθμός Α.Α. 

Καμερούν  2  Ατομικές συνεδρίες στο σύνολο τους 6400 

Μάλι 2  Ομαδικές 710 

Σομαλία 4    

Υεμένη  1  Νομική Υποστήριξη Αριθμός Α.Α. 

Σιερα Λεόνε 1  Συνεδρίες 2230 

Νιγηρία 1  Αιτήματα Διεθνούς Προστασίας 430 

Λίβανος 1  Οικογενειακές επανενώσεις 
ολοκληρωμένες / Σε εξέλιξη 

66/98 
Μιανμάρ 1  

Αλβανική 1  Μετεγκαταστάσεις ολοκληρωμένες  23/15 

Ακτή Ελεφαντοστού 1  Εθελούσιοι Επαναπατρισμοί 1 

 

 

Τα Κέντρα Φιλοξενίας PRAKSIS π Ίλιον, Πεντέλη, Εξάρχεια, Χαλάνδρι, χρηματοδοτήθηκαν από 01/01/2018 έως και 31/12/2018 από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια μέσου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες 

 

Τα Κέντρα Φιλοξενίας PRAKSIS π Πετράλωνα, Γλυφάδα, Άνω Πατήσια, Κυψέλη, Κυψέλη ΙΙ, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα χρηματοδοτήθηκαν από 01/01/2018 έως και 31/12/2018 από το από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας 2014-2020  



 

 

  

 “INTERVENTION IN ISLANDS AND MENTORSHIP” 

Η ΜΚΟ PRAKSIS, με  τη χρηματοδότηση και υποστήριξη της UNHCR  αναπτύσσει δράσεις με σκοπό την υποστήριξη και 
προστασία ανηλίκων που βρίσκονται στη Λέσβο, στη Σάμο και Χίο, μέσω των μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων. 
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται οι κάτωθι δράσεις: 

 Δράση Δημιουργικής Απασχόλησης CFLS (Child Friendly Learning Space), στη Σάμο 

 Case Management UASC σε Λέσβο, Χίο, Σάμο 

 Ομάδες outreach , για τον εντοπισμό και υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων παιδιών σε Σάμο, Λέσβο και 
Χίο 

 Δράση παρακολούθησης και υποστήριξης των Buddies που υποστηρίζουν την λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας 

 Υποθέσεις έμφυλης και σεξουαλικής βίας (SGBV) Σεμινάρια αγωγής υγείας για τους φιλοξενούμενους στα Κέντρα 
Φιλοξενίας της PRAKSIS. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρέχει άμεση ανταπόκριση στις παρούσες επείγουσες ανάγκες, επείγουσα προστασία και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες προσφέροντας περιεκτική και πολύπλευρη προσέγγιση στα νησιά Λέσβος, Χίος και Σάμος. 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε παιδιά και οικογένειες σε κίνδυνο, εστιάζοντας περισσότερο σε παιδιά ασυνόδευτα ή 
χωρισμένα από την οικογένεια τους, τα οποία ανήκουν στην πιο ευάλωτη ομάδα ανάμεσα στον προσφυγικό πληθυσμό. 

 

Επιπλέον, σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο SGBV, ιδιαίτερα στις πολύκροτες περιοχές, όπως τα camps. Για αυτόν τον 
λόγο, στο νησί της Σάμου προσφέρονται παροχές εστιασμένες σε αυτό το κομμάτι. 

Οι κύριες δράσεις του προγράμματος αφορούν : 

 Την σύνθεση του ΒΙΑ (Best Interest Assessment) 

 Την νομική συμβουλευτική, υποστήριξη και εκπροσώπηση στις υπηρεσίες ασύλου και σε άλλες νομικές διαδικασίες 

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

 Προστασία γυναικών, κοριτσιών, ανδρών και αγοριών θυμάτων έμφυλης βίας (στο νησί της Σάμου) 

 Διασφάλιση ότι οι επιζώντες φαινομένων SGBV έχουν την δυνατότητα να αναφέρουν τα γεγονότα και εγκαίρως να έχουν 
αδιάκριτα πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης, περιλαμβάνοντας ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, νομικές και υλικές 
απολαβές. 

 Παροχή διερμηνείας και μετάφρασης 

 Παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες για θέματα προστασίας 

 Επέκταση των ήδη υπαρχόντων δικτύων σε τοπικό επίπεδο και για τα τρία νησιά 

 Δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και δραστηριότητες έκφρασης 

 Μη τυπική εκπαίδευση και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στην Σάμο, στο πρόγραμμα CFLS 

 

Οι παρεμβάσεις στα νησιά χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια μέσου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους 

Πρόσφυγες 

 

  



 

 

  

PRAKSIS ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ 

O Δ’ κύκλος της Κοινωνικής Κατοικίας ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2016, τη χρονιά που η μακροχρόνια ύφεση φαινόταν να 

σταθεροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με το δείκτη ανεργίας να είναι στο 25%, σε υψηλό ακόμη επίπεδο, και 

το δείκτη των νοικοκυριών που ζουν σε υλική αποστέρηση να αγγίζει το 40%.  

Κατά το τελευταίο εξάμηνο της υλοποίησης το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης βρίσκεται σε πλήρη πλέον εφαρμογή ως 

καθαρά μια επιδοματική πολιτική. Οι συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που στόχο θα είχαν την κινητοποίηση και την 

ενδυνάμωση όσων βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού παραμένει ευχής έργον με μακροπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης.  

Συνολικά στο πρόγραμμα της Κοινωνικής Κατοικίας εξυπηρετήθηκαν, από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Ιούνιο 2018,  2290 

νέες οικογένειες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό οικογενειών εξαντλείται το χρονικό διάστημα 

των έξι μηνών και ο μέσος όρος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στις 2.150 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό 

(400 ευρώ) επαρκεί να καλύψει καθημερινές ανάγκες και πρόσφατες οφειλές αλλά αδυνατεί να καλύψει συσσωρευμένες 

οφειλές. Το ποσοστό αποκατάστασης στην αγορά εργασίας των ανέργων κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος ανέρχεται 

στο 51,5%.   

Παρακάτω αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της υλοποίησης του προγράμματος της Κοινωνικής Κατοικίας κατά το τελευταίο 

εξάμηνο από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο 2018 που ολοκληρώθηκε.  

Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2018 

Σύνολο Αιτημάτων 821 

Ανάλυση Πληρούν 281 

  Απορρίφτηκαν 540 

 

 Λόγοι Απόρριψης 2018 

Γεωγραφικά 22 

Δημογραφικά 148 

Οικονομικά (πάνω από το όριο) 11 

Οικονομικά (κάτω από το όριο) 30 

Απασχολησιμότητα 37 

Εθνικότητα 5 

Άλλο αίτημα 218 

Ενημερώθηκαν αλλά δεν απέστειλαν 69 

Σύνολο 540 

 

 

 

 

Σύσταση οικογένειας  

2016-2018 1 ανήλικο 
2 ανήλικα / 

προστατευόμενα 

3 ανήλικα / 

προστατευόμενα 

≤4 ανήλικα / 

προστατευόμενα 
Σύνολο 

1 γονέας  (1) 48 48 10 6 112 

2 γονείς 44 99 20 6 170 

Σύνολο 92 147 30 12 281 

 

 

 

 

 

Ιανουάριος 2018–Ιούνιος 2018, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 

Σύνολο νέων οικογενειών που εντάχθηκαν 281 

Οικογένειες που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 

Σύνολο οικογενειών 648 

281 νέες 

373 συνέχεια 

από 2017 

Ανάλυση Λήξη συμφωνητικού 581 

 Διακοπή 67 

 Οικον. υπόλοιπο  



 

 

  

Λήξη συμφωνητικών (ολοκλήρωση οικονομικής ενίσχυσης)* 

Λήξη στους 1 μήνες 7 Βγήκαν χωρίς χρέη 191 

Λήξη στους 2 μήνες 91 Βγήκαν με χρέη 457 

Λήξη στους 3 μήνες  145 Βγήκαν χωρίς εργασία 381 

Λήξη στους 4 μήνες  41 Βγήκαν με εργασία  267 

Λήξη στους 5 μήνες  22   

Λήξη στους 6 μήνες  342   

* Αφορά σε νοικοκυριά κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης του προγράμματος (-αριθμός οικογενειών) 

Λόγοι διακοπής  

Εξαπάτηση  5 

Απροθυμία στη συνεργασία 4 

Μετακόμιση εκτός γεωγραφικής ζώνης - 

Επαγγελματική αποκατάσταση - 

Άλλο 58 

 

Ωφελούμενοι που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας: 204/303 (άνεργα ενήλικα μέλη): 67,3% 

  Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο 

Ιδιωτικός Τομέας 86 81 167 

Δημόσιος Τομέας 14 23 37 

* Αφορά σε άτομα-μέλη των οικογενειών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους που βρήκαν εργασία (όχι την ένταξη σε προγράμματα 

κατάρτισης ή επιδότησης) και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (204/303-αριθμός άνεργων γονέων) 

 

Δείκτες παρακολούθησης διαδικασίας (process) 

Συνολικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος, έγιναν οι παρακάτω συναντήσεις με στόχο την αξιολόγηση ή την υποστήριξη 

των οικογενειών από το πρόγραμμα της κοινωνικής κατοικίας: 

Τύπος  Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο 

Κατ' οίκον συναντήσεις λήψης κοινωνικού ιστορικού και 
οικονομικών στοιχείων της οικογένειας 

148 118 266 

Συναντήσεις καθορισμού στόχων και πλάνου δράσης  10 112 122 

Συναντήσεις υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας 165 110 275 

Συναντήσεις απολογισμού συνεργασίας και υπογραφής 
ανανεωμένου συμφωνητικού συνεργασίας 

273 500 773 

Συναντήσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  1040 900 1940 

Συναντήσεις μεταπαρακολούθησης 104 10 114 

Συναντήσεις νομικής συμβουλευτικής 28 5 33 

Τηλεφωνικές επικοινωνίες - Συναντήσεις χρηματοπιστωτικής 
συμβουλευτικής 

202 105 307 

Συναντήσεις οικονομικής στήριξης 639 637 1276 

Συναντήσεις εργασιακής συμβουλευτικής 947 769 1716 

Παραπομπές 835 905 1740 

 

 

       Το  πρόγραμμα Κοινωνική Κατοικία χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 



 

 

  

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 

1. Με μια ματιά Κέντρα Ημέρας Αθήνα-Πειραιάς-Θεσσαλονίκη Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 

 

Συνοπτική Περιγραφή Αθήνα Πειραιάς Θεσσαλονίκη 
Σύνολο 

2018 
Σύνολο 

2017 

Νέοι εγγεγραμμένοι 995  125  552 1547 1465 

Σύνολο Επισκέψεων 36451  11960  33257 69708 82518 

Κοινωνική Υπηρεσία 5380  1431  5601  5380 10808 

Ιατρική Υπηρεσία  4846  1305  1573  4846 5816 

Εργασιακή Συμβουλευτική 1281  69  1746  1281 1537 

Νομική Συμβουλευτική   31  157  0 155 

Πλυντήρια 21016  - 2271  21016 24086 

Παραπομπές 1157  346  2773  1157 4680 

 

Τυπολογία ETHOS Αθήνα Πειραιάς Θεσσαλονίκη Σύνολο 

Άστεγοι στο δρόμο 312  68  279  659 

Στερούμενοι κατοικίας 119  5  138  262 

Σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης 411  36  67  514 

Σε ανεπαρκή καταλύματα 153  16  68  237 

Σύνολο 995  125  552  1672 

 

2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Στα ιατρεία των τριών Ανοιχτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων εξυπηρετήθηκαν 7.724 επισκέψεις  ενώ, και για την 

χρονιά αυτή, οι συχνότερες ασθένειες που καταγράφηκαν συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης: ψυχικές διαταραχές, 

λοιμώξεις αναπνευστικού.  

 

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Μεταδιδόμενες και παρασιτικές ασθένειες  134 16  2  

Διαταραχές στο ενδοκρινολογικό και ανοσοποιητικό σύστημα 181   4  42 

Ψυχικές διαταραχές  822  731  145 

Διαταραχές στο Νευρικό και Αισθητηριακό Σύστημα 118   17  66 

Ασθένειες στο Κυκλοφορικό σύστημα  350  47 109  

Λοιμώξεις Αναπνευστικού  130 19   54 

Ασθένειες στο Πεπτικό Σύστημα  291  32  14 

Ασθένειες στο Ουροποιητικό Σύστημα 59   17  9 

Δερματικές ασθένειες 349   7  45 

Μυοσκελετικές ασθένειες 479   27 43  

Αδυναμία και γενικότερα συμπτώματα  295  11 803  

Τραυματισμός και δηλητηριάσεις  42  3  100 

Επείγοντα 15   - 4  

Πολλαπλές διαγνώσεις  355  68  - 

Αιματολογικές ασθένειες 8   -  2 



 

 

  

Επιπλοκές κατά την Εγκυμοσύνη, τον τεκετό και τη λοχεία 8   5 3  

Εξετάσεις 1193  301  38  

ΣΥΝΟΛΟ  4846  1305 1479  

 

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Πραγματοποιήθηκαν 3.096 συνεδρίες  συνολικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 99 άτομα έχουν ήδη βρει εργασία. 

 

4. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες συνέχισαν για πέμπτη χρονιά μέσα από την υποστήριξη  εθελοντών αλλά και εταιρειών ή άλλων 

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

Κινηματογραφική Λέσχη.  

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 τους. 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 το Μάρτιο 2018 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 το Δήμο Αθηναίων. Η χρηματοδότηση 

έχει τριετή διάρκεια και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΠ 2014-2020). Με τον τρόπο αυτό το Κέντρο Ημέρας 

ενισχύθηκε και συνέχισε τη λειτουργία του έως και 31 Δεκεμβρίου 2018, 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 

 

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

Δεκέμβριο 2018 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 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων  από 

01/03/2018  έως και 28/02/2021,στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με συνολικό ποσό 

χρηματοδότησης 699.140,00€. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

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 για το 2018 συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος  με τέσσερα σχέδια δράσης: δύο (2) στην Αθήνα, ένα 
ως δικαιούχος (κωδικός σχεδίου Α-5) και ένα ως φορέας διαχείρισης (κωδικός σχεδίου Α-6) και δύο (2) στη Θεσσαλονίκη ως 
φορέας διαχείρισης (κωδικοί σχεδίου δράσης Θ-1 και Θ-2 αντίστοιχα).  

Μέσα στο 2018 το πρόγραμμα πήρε παράταση έως 28/02/2019 διατηρώντας τον ίδιο αριθμό ωφελούμενων. Συγκεκριμένα 
στην Αθήνα στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν 36 νοικοκυριά και στην Θεσσαλονίκη 52. 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» έχει ως βασικό σκοπό την παροχή πολύπλευρων, 

αλληλοσυμπληρούμενων, οργανωμένων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική ενδυνάμωση και εργασιακή 

προετοιμασία ευάλωτων ατόμων, που πλήττονται από τις πιο ακραίες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού, την έλλειψη στέγης 

και την ανεργία.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο η ομάδα – στόχος / ωφελούμενοι του Σχεδίου είναι οι εξής ευάλωτες ομάδες:  

 Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Υπνωτήρια, 

 Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο 

δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, 

Containers, ακατάλληλα για κατοίκηση κτίρια με βάση την κείμενη νομοθεσία) 

 Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας, 

 Άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν 

σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία. 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται  είναι : 

 Επιδότηση ενοικίου 

 Επιδότηση για την αγορά οικοσυσκευών 

 Επιδότηση ΔΕΚΟ 

 Επιδότηση εργασίας  

 Ψυχοκοινωνική στήριξη 

 Εργασιακή συμβουλευτική 

 Νομική συμβουλευτική  

 Χρηματοοικονομική διαχείριση 

 Διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες 

 

Η PRAKSIS από το φθινόπωρο του 2018 συμμετέχει ως φορέας διαχείρισης στην υλοποίηση του προγράμματος με τρία σχέδια 
δράσης: ένα (1) στην Αθήνα (κωδικός σχεδίου ΣΕ 9) και δύο (2) στη Θεσσαλονίκη (κωδικοί σχεδίου δράσης ΣΕ 3 και ΣΕ 10 
αντίστοιχα).  

 

 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 
 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  

 

 
 

 

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» και χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο 
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και χρηματοδότηση από Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2559, έτους 2017. 

 
 
  



 

 

  

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ 

Το πρόγραμμα Φροντίδα Εν Κινήσει έχει ως στόχο να προσεγγίσει τους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο με στόχο να τους 
ανακουφίσει, να τους ενισχύσει και να τους ενδυναμώσει ώστε να μπορέσουν να ανακτήσουν την αυτονομία τους και 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.  

Το πρόγραμμα Φροντίδα εν κινήσει χρηματοδοτήθηκε από την Εταιρεία Παπαστράτος από τον Νοέμβριο 2015 ωστόσο, μετά 
από συμφωνία των αρχικά εμπλεκόμενων μερών, ήτοι της Εταιρείας Παπαστράτος και της PRAKSIS, αποφασίστηκε προς χάριν 
βιωσιμότητας, η καινοτομία ενός μοντέλου παρέμβασης που συνδυάζει το τρίγωνο Πολιτεία-Ιδιωτικός Τομέας-Κοινωνία των 
Πολιτών. Έτσι, συνεργάτες του προγράμματος από τον Ιανουάριο 2016 ήταν και παραμένουν το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ΟΣΥ, ο ΟΑΣΑ, η εταιρεία Παπαστράτος και η PRAKSIS. Υπογράφηκε 
σχετική συμφωνία συνεργασίας όπου περιγράφονται αναλυτικά ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα.  

Οι μετατροπές του λεωφορείου πραγματοποιήθηκαν από την ΟΣΥ και την επισκευαστική της βάση και ολοκληρώθηκαν τον 
Ιούνιο 2016. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Φροντίδα Εν Κινήσει γίνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο 
2016, ενώ λειτουργεί, για πρώτη φορά, για το σκοπό του, στην Πλατεία Κουμουνδούρου το Νοέμβριο 2016, μετά από 
μαραθώνιο επικοινωνιών, γραπτών και προφορικών, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα προκειμένου να αξιοποιηθούν 
περισσότερα σημεία και το Φροντίδα εν κινήσει να κυκλοφορήσει στους δρόμους για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Από 
τον Φεβρουάριο του 2017 δόθηκε η άδεια να παρέχει τις υπηρεσίες του εκτός από την πλατεία Κουμουνδούρου και στο 
πάρκο Φιξ, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τη χρήση του στο λιμάνι του Πειραιά ακόμη συνεχίζονται.  

Από τους δώδεκα (12) συνολικά μήνες του έτους, η παροχή υπηρεσιών ήταν δυνατόν να δοθεί μόνο για διάστημα οκτώ (8), 
λόγω καθυστερήσεων αδειοδότησης των σημείων από τον Δήμο Αθηναίων. 

Στο διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2018 η ομάδα του Φροντίδα Εν Κινήσει έχει προσεγγίσει 
συνολικά 620 άτομα, από τα οποία νέες εγγραφές ήταν τα 97 και έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών του λεωφορείου. Από το 
σύνολο των ατόμων που εξυπηρετούνται στο Φροντίδα Εν Κινήσει (620), 173 είναι σε εξάρτηση ουσιών ή αλκοόλ (ήτοι 28% 
περίπου) ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία ζουν στο δρόμο, είναι άνδρες, Έλληνες πολίτες, παραγωγικής ηλικίας.   

Από τα 620 άτομα που επισκέφθηκαν την ομάδα του Φροντίδα εν κινήσει, έγιναν εκατόν τριάντα έξι (136) συνεδρίες 
κοινωνικής υπηρεσίας και χίλια εκατόν τριάντα τέσσερα (1134) λουτρά. Συνολικά έγιναν εβδομήντα επτά (77) παραπομπές 
σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και δεκαέξι (16) συνοδείες σε υπηρεσίες, νοσοκομεία κλπ. 

 

Προφίλ ωφελούμενων 

Χώρα καταγωγής Άτομα 

Πακιστάν 51 

Αλβανία 11 

Βουλγαρία 1 

Γεωργία 1 

Συρία 15 

Ιράκ 10 

Καζακστάν 2 

Ουγκάντα 1 

Αλγερία 15 

Ρωσία 4 

Νέα Ζηλανδία 1 

Μαρόκο 14 

Αίγυπτος 7 

Σουδάν 5 

Τουρκία 8 

Ελλάδα 376 

Παλαιστίνη 5 

Ιράν 16 

Αφγανιστάν 21 

Πολωνία 26 

Ινδία 7 

Ερυθραία 1 

Μπαγκλαντές 6 

Λιβύη 2 

Λίβανος 1 



 

 

  

Τυνησία 6 

Ρουμανία 5 

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2 

ΣΥΝΟΛΟ 620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλο Άτομα 

Άνδρες 491 

Γυναίκες 124 

Trans 3 

Ν/Α 2 

Σύνολο 620 

Ηλικία Άτομα 

  <18 12 

18-25 106 

26-35 192 

35-55 212 

56-65 86 

>65 12 

Σύνολο 620 

Μορφωτικό Επίπεδο Άτομα 

Αναλφάβητος 84 

Δημοτικό 147 

Γυμνάσιο 156 

Λύκειο 73 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 39 

Ν/Α 121 

Σύνολο 620 



 

 

  

PRAKSIS ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

SUPPORT TO REFUGEES AND MIGRANTS LINKED TO THE RECENT INFLUX WITH TAILORED CASE MANAGEMENT AND 
TARGETED SUPPORT FOR BASIC NEEDS 

Το πρόγραμμα “Support to refugees and migrants linked to the recent influx with tailored case management and targeted 
support for basic needs” ξεκίνησε την υλοποίησή του από τον Δεκέμβριο του 2016 (1.12.2016) με αρχική διάρκεια 8 μηνών. 
Το πρόγραμμα παρατάθηκε έως και τον Δεκέμβριο του 2017 (31.12.2017) όπου και ανανεώθηκε μέρος του έως και τον Μάρτιο 
του 2018 (31.03.2018). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό CARE και χρηματοδοτήθηκε από την 
ECHO. 
Το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε νεοεισερχόμενο προσφυγικό πληθυσμό (εισαγωγή στη χώρα από 1.1.2015) και προσέφερε 
υπηρεσίες υποστήριξης μέσω τεσσάρων δράσεων: 
 
 
1. Κινητές Μονάδες 
Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής και Νομικής ενημέρωσης και στήριξης. Στο πλαίσιο της δράσης, δύο ομάδες αποτελούμενες από 
κοινωνικούς επιστήμονες, δικηγόρους και διερμηνείς δραστηριοποιήθηκαν στα δύο Πολυιατρεία της PRAKSIS στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη (01.01.2017 – 31.03.2018). Παράλληλα τέσσερις Κινητές Μονάδες με αντίστοιχη σύνθεση ομάδας, 
δραστηριοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017 στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα (2) και Θεσσαλονίκη (2) (01.01.2017 
– 31.01.2018). Οι Κινητές Μονάδες έβγαιναν καθημερινά σε διαφορετικά σημεία των πόλεων με στόχο την ενημέρωση και 
εξυπηρέτηση του πληθυσμού καθώς και την παραπομπή τους σε ανάλογες με τα αιτήματά τους υπηρεσίες. Οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες περιλάμβαναν επίσης εξειδικευμένη υποστήριξη θυμάτων βίας (SGBV) και υποστήριξη σε γραφειοκρατικές 
διαδικασίες με απώτερο στόχο την αίτηση για υπαγωγή στο ΚΕΑ (Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης). Στο σύνολό τους οι 
ομάδες υποστήριξαν 7.205 εξυπηρετούμενους εκ των οποίων οι 4.688 ήταν πολύ ευάλωτες περιπτώσεις (ασυνόδευτοι 
ανήλικοι, άτομα με σοβαρά θέματα υγείας / ψυχικής υγείας, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα βασανιστηρίων κ.α.).  
Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το φύλο, την ηλικία και την εθνικότητα του εξυπηρετούμενου πληθυσμού: 
 
 
Ψυχοκοινωνική & Νομική υποστήριξη ευάλωτων περιπτώσεων: 
Φύλο: 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

71% 29% 

 
Εθνικότητα: 

 
 
Ηλικία: 

 
 
 

 
Υποστήριξη Θυμάτων Βίας: 
Φύλο: 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΛΟΑΤΚΙ (+) 

13% 83% 4% 

 
Εθνικότητα: 

 
 
 

Ηλικία: 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΣΥΡΙΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΚ ΙΡΑΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΛΓΕΡΙΑ ΑΛΛΟ 

38% 16% 9% 8% 5% 1% 1% 22% 

Κάτω των 18 18 - 29 30 - 45 46 - 59 Άνω των 60 

11% 39% 38% 10% 3% 

ΣΥΡΙΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΜΑΡΟΚΟ ΙΡΑΚ ΙΡΑΝ ΑΛΛΟ 

17% 11% 9% 26% 11% 26% 

18-25 26-35 36-45 46-60 Over 60 

41% 30% 24% 4% 0% 



 

 

  

 
2. Κέντρο Φιλοξενίας Νέων (18 – 22) – Youth Shelter 
Το Youth Shelter ξεκίνησε τη λειτουργία του από τον Μάρτιο 2017 έως και τον Ιανουάριο 2018. Στόχος του κέντρου φιλοξενίας 
η ασφαλής και αξιοπρεπής διαβίωση σε νέους πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο που ήρθαν στην Ελλάδα ως ασυνόδευτοι 
ανήλικοι, και ως επί το πλείστον φιλοξενήθηκαν σε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων έως και την ενηλικίωσή τους. 
Το Youth Shelter ήρθε να καλύψει το κενό υποστήριξης των νέων αυτών, παρέχοντας επιπρόσθετα ψυχοκοινωνική στήριξη, 
νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση, εργασιακή συμβουλευτική και κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Οι 
φιλοξενούμενοι παράλληλα λάμβαναν cash assistance για την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών για την καλύτερη 
διαχείριση του οποίου είχαν επίσης υποστήριξη.  
Το Youth Shelter φιλοξένησε συνολικά 37 νέους, στην πλειοψηφία τους 18 ετών παρέχοντας ολιστική υποστήριξη με στόχο 
την ενδυνάμωσή τους για μετάβαση σε αυτόνομη διαβίωση. Επτά φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βρουν και να διατηρήσουν 
εργασία (3 πλήρους και 4 μερικής απασχόλησης), δεκαοκτώ εγγράφηκαν σε ελληνικό σχολείο, όλοι εγγράφηκαν και 
παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα (όπως μαθήματα ελληνικών / αγγλικών / γερμανικών, επαγγελματική 
εκπαίδευση σε μαγειρική / ζωγραφική / φωτογραφία) και ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες (όπως γυμναστήριο, μαθήματα 
καλλιτεχνικών).  
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας σχετικά με την εθνικότητα των φιλοξενούμενων: 

Συρί
α 

Πακιστάν Μπαγκλαντ
ές 

Παλαιστίν
η 

Αφγανιστάν Ιράκ Γκάν
α 

Γουινέ
α 

Μαρόκο Αλγερί
α 

Μάλι Ερυθραί
α 

8 12 4 2 3 2 1 1 1 1 1 1 

 
 
3. Διαμερίσματα Φιλοξενίας Ευάλωτων Γυναικών – Women’s Apartments 
Μέσω του προγράμματος φιλοξενήθηκαν συνολικά 70 περιπτώσεις γυναικών μόνων ή με μικρά παιδιά σε συνολικά 21 
διαμερίσματα ημι-αυτόνομης διαβίωσης (70 γυναίκες και 65 παιδιά). Προτεραιότητα δόθηκε σε γυναίκες με νεογέννητα, 
γυναίκες στα τελευταία στάδια εγκυμοσύνης και γυναίκες με ή χωρίς παιδιά θύματα κακοποίησης. Τα διαμερίσματα 
εξοπλίστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος το οποίο επίσης κάλυψε τα λειτουργικά έξοδα ενώ παράλληλα λαμβάνουν 
cash assistance για την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών. Η ολιστική υποστήριξη των ωφελούμενων περιλάμβανε 
ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση, παραπομπή σε φορείς / δομές με βάση τις 
εξατομικευμένες ανάγκες καθώς και υποστήριξη στην διαχείριση του cash assistance. Παράλληλα, μέσω δωρεών καλύφθηκαν 
ανάγκες σε είδος (όπως ρούχα, φάρμακα, βρεφικά είδη κτλ). 
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας σχετικά με την εθνικότητα και την ηλικία των φιλοξενούμενων καθώς και με το φύλο των 
φιλοξενούμενων παιδιών: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγόρια Κορίτσια 

34 31 

ΗΛΙΚΙΑ / 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  

0-17 18-35 >36 

Συρία 11 4 1 

Ιράν 2 7 3 

Ιράκ 2 0 1 

Αφγανιστάν 16 10 3 

Αλγερία 2 2 1 

Ερυθραία 1 6 1 

Αιθιοπία 1 3 0 

Λ. Δ. Κονγκό 14 13 1 

Απάτριδες 10 1 1 

Δ. Κεντρικής 
Αφρικής 

0 1 0 

Καμερούν 4 3 0 

Σομαλία 0 2 2 

Δ. Κονγκό 1 1 0 

Μαρόκο 0 1 0 

Γκάνα 1 1 0 

Ακτή 
Ελεφαντοστού 

0 1 0 

ΣΥΝΟΛΟ 65 56 14 



 

 

  

 
 
4. Συνοδείες σε Υπηρεσίες Υγείας – Hospital Accompaniment 
Η ομάδα συνοδειών, αποτελούμενη από κοινωνικούς επιστήμονες και διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, στόχο είχε τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των προσφύγων / αιτούντων άσυλο σε υπηρεσίες υγείας καθώς και της επικοινωνίας τους με το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η ομάδα εξυπηρέτησε 175 ωφελούμενους. Συνολικά έγιναν 576 επισκέψεις σε 36 
διαφορετικές υπηρεσίες υγείας. Στόχος της παρέμβασης ήταν η συνοδεία του ωφελούμενου στο ιατρικό ραντεβού, η 
υποστήριξή του στις απαιτούμενες διαδικασίες αλλά και η διευκόλυνση της επικοινωνίας από και προς τους επαγγελματίες 
υγείας. Η ομάδα υποστήριξε ωφελούμενους τόσο σε τακτικά ραντεβού όσο και σε έκτακτα περιστατικά.  
Η έρευνα ικανοποίησης που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος τόσο με το ιατρικό / νοσηλευτικό 
προσωπικό όσο και με τους ωφελούμενους έδειξε υψηλά ποσοστά ικανοποίησης σχετικά με τη συγκεκριμένη παρέμβαση και 
από τις δύο πλευρές (100% επαγγελματίες υγείας / 99% ωφελούμενοι). 
Ακολουθούν πίνακες αναφορικά με το φύλο, την ηλικία και την εθνικότητα του εξυπηρετούμενου πληθυσμού: 
Φύλο: 

Άνδρες Γυναίκες ΛΟΑΤΚΙ (+) 

110 62 3 

 
Εθνικότητα: 

Συρία Αφγανιστάν Ιράκ Ιράν Πακιστάν άλλο 

59 33 17 14 11 41 

 
Ηλικία: 

Κάτω των 18 18-29 30-45 46-59 Άνω των 60 

39 56 56 15 9 

 

  



 

 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

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! είχε 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 συμμετέχουν 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 
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 των 11 διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων. 

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 870.605,04 ευρώ. 

 

 

ΕΜΙΝ2 – EUROPEAN MINIMUM INCOME NETWORK 

 

Το Πρόγραμμα αυτό αφορά στη λειτουργία ενός άτυπου Δικτύου οργανώσεων και φορέων από ευρωπαϊκές χώρες με κύριο 
στόχο την προοδευτική υλοποίηση του δικαιώματος σε επαρκή, και προσβάσιμα σχήματα ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών σε περισσότερες από 25 χώρες, σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  

Στόχος του Προγράμματος είναι επίσης η ενδυνάμωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή οικονομικά αποκλεισμένων κοινωνικών 
ομάδων και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Στην Ελλάδα 
χρησιμοποιείται ο όρος Κοινωνικό Εισόδημα. 

Leader του ΕΜΙΝ2 είναι το European Antipoverty Network (EAPN). Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2018. 

 

 

 



 

 

  

LION-LOcal Alliance for Integration 

Το πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στοχεύει στην προώθηση της ενσωμάτωσης  των 
υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία και στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στο κοινωνικό πεδίο, ιδιαίτερα στον 
τομέα της εκπαίδευσης, της εργασίας, της υγείας. 

Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί μια κοινή Πλατφόρμα μέσω της οποίας τόσο η τοπική κοινότητα όσο και οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών θα ανταλλάσσουν συμβουλές, γνώμες, εμπειρίες και πρακτικές. Στόχος είναι η εγκαθίδρυση και ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της τοπικής κοινότητας και των μεταναστών/προσφύγων και η ανάπτυξη κοινών δράσεων. Αυτή η πλατφόρμα θα 
αποτελέσει μέρος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών, που έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν ήδη από το 2010. 

Οι κυρίως δράσεις, πέραν της απαραίτητης διερεύνησης του πεδίου και των αντίστοιχων πρακτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο, που θα λάβουν χώρα συγχρόνως με την πλατφόρμα, περιλαμβάνουν: 

 Δράσεις προετοιμασίας της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνουν κυρίως 
δραστηριότητες  ενίσχυσης των ικανοτήτων διαφόρων επαγγελματιών και μη από το χώρο της υγείας, της 
εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), την αστυνομία, το δημόσιο τομέα, μέσω εργαστηρίων και 
ενημερωτικών ημερίδων σχετικά με μεταναστευτικά ζητήματα, ζητήματα διακρίσεων και ξενοφοβίας, 
διαπολιτισμικότητα κ.ά.. 

 Δράσεις προετοιμασίας των υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω γνωριμίας τους με την πόλη, γνωριμία με τους 
ανθρώπους, τους φορείς ένταξης που υπάρχουν στην πόλη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, δημιουργικές 
δραστηριότητες, προετοιμασία εκπροσώπων μεταναστών ώστε να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές ψυχικής 
υγείας στην ομάδα των υπηκόων τρίτων χωρών. 

 Κοινές δράσεις της τοπικής κοινωνίας με τους υπηκόους τρίτων χωρών, μέσω διοργάνωσης 2 κοινών εκδηλώσεων 
αθλητικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα, βάσει των προτιμήσεων των μεταναστών/προσφύγων. 

 

 

G.A.IN.- Guardianship Advanced INstruments for child protection in Europe 

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος είναι η καλύτερη προστασία και ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που 

είναι μετανάστες/πρόσφυγες. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η ενδυνάμωση του συστήματος επιτροπείας μέσω της ανάπτυξης 

ενός πρακτικού εργαλείου και του σχεδιασμού ενός γραφείου και μιας τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης σε 4 ευρωπαϊκές 

χώρες. Οι άμεσες ομάδες στόχου περιλαμβάνουν τουλάχιστον 400 επιτρόπους, εθνικούς και τοπικούς συνηγόρους παιδιών, 

αρχές για την προστασία του παιδιού και άλλους φορείς που εμπλέκονται στα εκάστοτε συστήματα επιτροπείας. Περίπου 80 

παιδιά θα εμπλακούν ως άμεσοι ωφελούμενοι σε μια δράση παροχής συμβουλευτικής.  

Δράσεις 

 H χαρτογράφηση και η ανεύρεση των κενών, αδυναμιών αλλά και δυνατών σημείων του συστήματος επιτροπείας 

 H δημιουργία ενός σετ εργαλείων και ενός γραφείου/τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για επιτρόπους 

 H εφαρμογή αυτών των εργαλείων και η διάχυσή τους. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα  

 H ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης της εθελοντικής επιτροπείας και της επιτροπείας ανεξάρτητων ατόμων, 

μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων εργαλείων 

 H έκφραση της γνώμης των ανηλίκων στους επιτρόπους και στο ευρύτερο σύστημα επιτροπείας προκειμένου επίσης 

να ληφθεί υπόψη στην ανάπτυξη του εργαλείου 

 Η ανάπτυξη του γραφείου/τηλεφωνικής γραμμής που θα παρέχει άμεση και δωρεάν, συστηματική και εξειδικευμένη 

υποστήριξη σε επιτρόπους για οποιαδήποτε νομική απορία σχετικά με τους ανηλίκους που κηδεμονεύουν  

 H υποστήριξη των εθνικών και περιφερειακών αρχών για τη βελτίωση και τη διαχείριση του συστήματος επιτροπείας 

μέσω τεχνικής βοήθειας 

 H ενίσχυση της διεθνικής διάστασης και του συστήματος παραπομπής στην ΕΕ μέσω συνεργασίας μεταξύ των 

γραφείων/τηλ.γραμμών υποστήριξης που θα αναπτυχθούν σε διάφορες χώρες.  

 

 

 

 



 

 

  

PARADISO- Participatory Approach for Raise Awareness and DIscrimination against Sexual and gender Orientation in 

healthcare sector 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην 

 Αξιολόγηση των υφιστάμενων αντιλήψεων και πεποιθήσεων σχετικά με τα ΛΟΑΤ άτομα, των ομοφοβικών απόψεων και 

των αντιλήψεων διάκρισης  στους επαγγελματίες  υγείας 

 Ανάπτυξη πρακτικών οδηγών για τους επαγγελματίες του τομέα υγείας (επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό)  

 Προετοιμασία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τι να κάνουν και τι όχι σε  ΛΟΑΤ 

άτομα    

 Βελτίωση της στάσης διαφόρων επαγγελματιών απέναντι στα ΛΟΑΤ άτομα (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

διοικητικό προσωπικό κ.λπ.). Συνολικά 500 επαγγελματίες στο χώρο της γενικής και ψυχικής υγείας αναμένεται να 

ωφεληθούν  

 Εισαγωγή ρητών, πρακτικών βημάτων για την αλλαγή των διαδικασιών  σε δομές και υπηρεσίες ώστε να λειτουργούν 

χωρίς αποκλεισμούς για ΛΟΑΤ άτομα 

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ΛΟΑΤ ατόμων σε θέματα υγείας 

 

Δράσεις 

 Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με ΛΟΑΤ άτομα 

 Η πιλοτική εφαρμογή μιας δομής ευαισθητοποιημένης και ενήμερης σχετικά με ζητήματα ΛΟΑΤ 

Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes 

Το ζήτημα της καταπολέμησης των ΛΟΑΤ εγκλημάτων μίσους όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς, 

καθώς και πολλές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. Παρά το γεγονός αυτό, απομένει ακόμα να αναπτυχθούν συντονισμένες 

διασυνοριακές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.  

Στόχοι   
 Η αύξηση του αριθμού των ειδικών κέντρων αναφοράς πρώτης γραμμής, με την ανάπτυξη ικανοτήτων της κοινωνίας των 

πολιτών και των επίσημων εταίρων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 
 Η βελτίωση της πρόσβασης σε εξειδικευμένη υποστήριξη, με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των παρόχων υπηρεσιών 

υποστήριξης για θύματα  
 Η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η ενίσχυση της διασυνοριακής και δι-υπηρεσιακής συνεργασία. 
 Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η ενδυνάμωση των θυμάτων. 

 

Δράσεις 
 Έρευνα για τα μη δηλωμένα αντί-ΛΟΑΤ εγκλήματα μίσους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες των θυμάτων, την αξιολόγηση 

των αναγκών και των βέλτιστων πρακτικών  
 Δημιουργία μιας ομάδας διεθνών εκπαιδευτών  
 Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη  
 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης  
 Δραστηριότητες διάδοσης, όπως η διεθνής διάσκεψη, πληροφοριακό υλικό και έκδοση βιβλίων. 
 
 
EUROSIDER- A European Safer Injecting Drug use Education Research 

Πρόκειται για μια έρευνα παρέμβασης, μέσω του εκπαιδευτικού εργαλείου επιτηρούμενης ενέσιμης χρήσης ονόματι ITSESI. 
Πιο συγκεκριμένα, το έργο συνίσταται σε  μια ερευνητική παρέμβαση μείωσης της βλάβης σε χρήστες ενδοφλέβιων 
ναρκωτικών (ΧΕΝ), μέσω ενός εκπαιδευτικού εργαλείου, που έχει λάβει επιτυχούς πιλοτικής εφαρμογής στη Γαλλία. Στόχος 
είναι η μείωση των πρακτικών υψηλού ρίσκου για μετάδοση κυρίως του HIV και HCV στη συγκεκριμένη ομάδα. Η παρέμβαση 
θα υλοποιηθεί σε 4 χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία.  

Δράσεις 

Οι κυρίως δράσεις περιλαμβάνουν  

 Διερεύνηση και αξιολόγηση του πλαισίου κάθε χώρας σχετικά με τις υπηρεσίες πρόληψης HIV και HCV.     

 Εκπαίδευση εργαζόμενων στο πεδίο ώστε να γίνουν τοπικοί παροχείς της εκπαιδευτικής παρέμβασης (3 άτομα ανά 

χώρα υλοποίησης). Ακολούθως, εκπαίδευση επιπλέον 16 ατόμων από κάθε οργανισμό ώστε να αναπτύξουν τις 

ικανότητες να υλοποιούν την εν λόγω παρέμβαση. 

 Η υλοποίηση και ακολούθως η αξιολόγηση του εργαλείου μέσω της διεξαγωγής της παρέμβασης σε 75 

ωφελούμενους ΧΕΝ σε κάθε χώρα υλοποίησης (συνολικά 300 ωφελούμενοι). Τα άτομα, αφού συμπληρώσουν το 

ερευνητικό ερωτηματολόγιο στην αρχή της έρευνας, θα λάβουν την παρέμβαση, που θα έχει τη μορφή της παροχής 

εξειδικευμένης συμβουλευτικής για τον βέλτιστο και ασφαλέστερο τρόπο χρήσης, αφού κάνουν μια προσομοίωση 



 

 

  

της χρήσης μπροστά σε ένα εκπαιδευμένο επαγγελματία. Έπειτα από 6 μήνες, τα άτομα θα συμπληρώσουν ξανά το 

ερευνητικό ερωτηματολόγιο και θα αξιολογηθεί κατά πόσον η παρέμβαση συνολικά οδήγησε σε μειωμένες 

συμπεριφορές υψηλού ρίσκου για HIV και HCV. 

 Ενέργειες διάχυσης του εργαλείου σε όλους τους εμπλεκόμενους και δράσεις διεκδίκησης-πρότασης πολιτικών. 

 

AMiD- ACCESS TO SERVICES FOR MIGRANTS WITH DISABILITIES  
 
Το πρόγραμμα, στοχεύει  
 στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της υποδοχής, ταυτοποίησης και αξιολόγησης των αναγκών των μεταναστών και 

αιτούντων άσυλο /προσφύγων με αναπηρίες  

 στην προώθηση της ένταξής τους στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.  

 
Προς την επίτευξη των ανωτέρω, στα πλαίσια του προγράμματος προβλέπεται:  
 Η δημιουργία ενός Εργαλείου Αξιολόγησης των Αναγκών των μεταναστών/προσφύγων με αναπηρία. Το εν λόγω 

εργαλείο στοχεύει στην ενίσχυση των ΜΚΟ και των Τοπικών Αρχών (ΤΑ), προκειμένου να αξιολογήσουν τις ανάγκες και 
να υποστηρίξουν τα άτομα με αναπηρία. Θα προωθηθεί η συστηματοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, που 
θα βελτιώνει την συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ και ΤΑ.  

 Η δημιουργία μιας σειράς μικτών μεθόδων ανταλλαγής (εργαστηρίων ενημέρωσης) για τη βελτίωση της γνώσης και της 
ανταπόκρισης στις αντίστοιχες ανάγκες, των στελεχών διεπιστημονικών ομάδων των ΜΚΟ που εργάζονται είτε με 
μετανάστες/πρόσφυγες, είτε με άτομα με αναπηρία γενικότερα. Απώτερος σκοπός είναι η κατανοηθούν και να 
απαντηθούν οι επιπτώσεις της κατάστασης της αναπηρίας στην ταυτοποίηση των ατόμων και στις πολιτισμικές 
επιπτώσεις κατά τη μετεγκατάστασή τους (relocation)  

 
Το πρόγραμμα που συντονίζεται από την βελγική οργάνωση EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS 
WITH DISABILITIES (και στο οποίο συμμετέχουν ακόμη 11 φορείς) θα διαρκέσει δύο χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
τον Δεκέμβριο 2019. 
 
 
RIGHT AFTER CARE- BUILDING AND TRAINING FOR PROFESSIONALS IN ALTERNATIVE CARE IN GREECE  
Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και παροχή μιας ολιστικής παρέμβασης για την προετοιμασία των ανηλίκων που αποχωρούν 
από φορείς παροχής φροντίδας και πρόνοιας, ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις μιας ανεξάρτητης, ενήλικης 
ζωής. Η δράση εναρμονίζεται με τις προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των ανηλίκων, που 
τονίζουν την ανάγκη προετοιμασίας των ανηλίκων ώστε να ενσωματωθούν στην κοινότητα, αποκτώντας σημαντικές 
κοινωνικές δεξιότητες/δεξιότητες ζωής. Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία ανηλίκων που διαμένουν σε 
φορείς παροχής φροντίδας στην Ελλάδα, για τη μελλοντική τους αποχώρηση από αυτές.  
 
Δράσεις  
Υπάρχουν δύο κύρια είδη δράσεων:  
 τα Εργαστήρια ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής  

 η δημιουργία των Ατομικών Πλάνων προετοιμασίας για την Αποχώρηση των ανηλίκων από τους φορείς φροντίδας  
 
Το έργο θα συμβάλει στην  

 ανάπτυξη των δεξιοτήτων 600 ανηλίκων που αποχωρούν από οργανισμούς φροντίδας στην Ελλάδα 
(συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν σε ξενώνες)  

 ανάπτυξη των δεξιοτήτων 100 επαγγελματιών φορέων παροχής φροντίδας  
 ανάπτυξη των δεξιοτήτων και προετοιμασία 25 μεντόρων που θα βοηθήσουν τα ανήλικα άτομα που επίκειται να 

αποχωρήσουν, ώστε να αναπτύξουν πλάνα δράσης για την ενήλικη ζωή (προγραμματισμός για ζητήματα στέγασης, 
υγείας, εκπαίδευσης, εργασίας, οικονομικής διαχείρισης, ανάπτυξης κοινωνικού δικτύου κ.ά.).  

 
Το πρόγραμμα που συντονίζεται από την ARSIS - Association for the Social Support of Youth (και στο οποίο συμμετέχουν 
ακόμη 3 φορείς) θα διαρκέσει δύο χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2020.  
 
SYD: Street Youth Development Tracker  
Σκοπός αυτού του Project είναι η κατασκευή μιας ψηφιακής εφαρμογής που θα εξυπηρετεί υπηρεσίες street working όπως 
το κινητό σχολείο στο κομμάτι της αρχειοθέτησης, προετοιμασίας, παρακολούθησης – follow up και αξιολόγησης. Πέρα από 
την εφαρμογή στόχος είναι να δημιουργηθεί και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα – βιβλιοθήκη όπου θα μεταφέρονται οι 
πληροφορίες που θα καταγράφονται στην εφαρμογή. Η πρόσβαση τόσο στην εφαρμογή όσο και στην πλατφόρμα δεν είναι 
περιορισμένη.  
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus + συμμετέχουν οι οργανώσεις: StreetWize – Mobile School (Bέλγιο) ως Συντονιστής, 
PRAKSIS και ΑΡΣΙΣ (Ελλάδα) και CME (Πολωνία). 
 



 

 

  

 

PRAKSIS ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ  

 

Περιγραφή δράσεων: 
 

1. Προσφυγικό: α) υποδοχή  

Διμερής συνάντηση με δικαστικό σώμα Γερμανίας: παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε ζητήματα 
υποδοχής – ειδικά από την υπογραφή κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας Μάρτιο 2016 και μετά -  και με άξονες τη μεταφορά 
της αρνητικής εμπειρίας μας σε ζητήματα μετεγκατάστασης και οικογενειακής επανένωσης ανηλίκων.  
Κοινή θέση με άλλες 12 οργανώσεις της «Καμπάνιας για το Άσυλο» ενόψει της Σύσκεψης Κορυφής των κρατών μελών 
της ΕΕ για το άσυλο: ειδικές αναφορές στις λανθασμένες πολιτικές ασύλου (κλειστά κέντρα κράτησης, fast track 
διαδικασίες ασύλου, ενίσχυση αρμοδιοτήτων FRONTEX, ποινικοποίηση αλληλεγγύης, διμερείς συμφωνίες που 
αντιβαίνουν στις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες). 
Εκπροσώπηση της οργάνωσης στην ημερίδα του Φόρουμ Προσφύγων, με θέμα «Εξελίξεις στις πολιτικές του 
προσφυγικού ζητήματος και ρόλος της κοινωνίας των πολιτών». 
Δελτίο Τύπου μετά την επίσκεψη στη Μόρια κλιμακίου της οργάνωσης για την ανάδειξη της κατάστασης που 
επικρατεί στο πολυπληθέστερο κέντρο υποδοχής της Ευρώπης. 
Κοινή ανακοίνωση με άλλες 20 οργανώσεις προς την Ελληνική Κυβέρνηση με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας για την επιβεβλημένη άρση του γεωγραφικού περιορισμού καθώς κρίθηκε παράνομη. 
Κοινή ανακοίνωση με άλλες 8 οργανώσεις με αφορμή την συμπλήρωση 2 χρόνων από την εφαρμογή της κοινής 
Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας με στόχο την άρση του γεωγραφικού αποκλεισμού των αιτούντων άσυλο στα νησιά. 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα του AIDS ACTION EUROPE με θέμα τις συνθήκες κράτησης των ανθρώπων που 
μετακινούνται σε σχέση με ζητήματα HIV, HCV και TB. 
 
 
2. Προσφυγικό β) ένταξη 

Τακτική παρουσία στις συναντήσεις του Δικτύου για τα Ασυνόδευτα ανήλικα με τον Συνήγορο του Παιδιού με στόχο 
τη συνεργασία με την ανεξάρτητη αρχή για θέματα ένταξης (σχολεία, γραφειοκρατία για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και περαιτέρω 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ζητήματα ψυχικής υγείας, αιτήματα για μετεγκατάσταση ανηλίκων μέσα από το 
πρόγραμμα DUBS στη Μ. Βρετανία). 
Εκπροσώπηση στην στρογγυλή τράπεζα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ με θέματα που αφορούν ένταξη σε εργασία, εκπαίδευση, 
στέγαση, υγεία και καλές πρακτικές από την οργάνωση. 
Σύνταξη από κοινού με άλλα τμήματα σειράς επιστολών με στόχο την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος AMIF 
για ζητήματα χρηματοδότησης που αφορούν τους ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων της οργάνωσης.  
 
 
3 – Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης για ψυχοδραστικές ουσίες 
Συνέδρια: 

 Συμμετοχή στο συνέδριο "Κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και πολιτική για τα ναρκωτικά στη Νοτιο-Ανατολική 

Ευρώπη", στη Θεσσαλονίκη, που διοργανώθηκε από το Διογένη – Διάλογος για τα ναρκωτικά, με θέμα 

"Προσφυγικός πληθυσμός και παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στην Ελλάδα". 

 Συμμετοχή στο 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μείωσης Βλάβης στο Βουκουρέστι, που διοργανώθηκε από την 

Correlation, με θέμα "Προσφυγικός πληθυσμός και παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στην Ελλάδα". 

 Συμμετοχή στο Βαλκανικό συνέδριο για τη Μείωση Βλάβης, στο Βελιγράδι, που διοργανώθηκε από το Δίκτυο 

Drug Policy Network South Eastern Europe, με θέμα "Προσφυγικός πληθυσμός και παρεμβάσεις μείωσης 

βλάβης στην Ελλάδα". 

 

Εκπροσώπηση της οργάνωσης στις συνεδρίες Ελλήνων ειδικών για ζητήματα Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών που 
διοργανώνει το ΕΚΤΕΠΝ. 
Εκπροσώπηση μαζί με τον Γιάννη Κίσσα στο διάλογο που συγκάλεσε η οργάνωση Διογένης για ζητήματα μείωσης 
βλάβης και παρεμβάσεων που είναι αναγκαίες με αιχμές του δόρατος την νομική θωράκιση της χορήγησης ναλοξόνης, των 
Χώρων Επιτηρούμενης Χρήσης, των παρεμβάσεων εν γένει της μείωσης βλάβης και την προσαρμογή τους ανάλογα με τις 
εξελίξεις στις ουσίες χρήσης. 
Αιτήματα στον ΟΚΑΝΑ και το Δήμο Αθηναίων με στόχο τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα διανομής συριγγών και 
υπνωτηρίων για ανθρώπους που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και βρίσκονται στο δρόμο. 
 
  
 



 

 

  

Πλατφόρμα οργανώσεων για τις ψυχοδραστικές ουσίες: 

 Στήριξη για 5η συνεχή χρονιά της διεθνούς εκστρατείας του IDPC με τίτλο SUPPORT DON’T PUNISH, με τη 

διοργάνωση εκδήλωσης στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. 

 Κοινό αίτημα για την επίσημη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην Επιτροπή Ναρκωτικών του 

Υπουργείου Υγείας μέσω Υπουργικής απόφασης ή τροποποίησης του Νόμου 4139/2013. 

 Συντονισμός δράσεων για το Πεδίο του Άρεως. 

 Συναντήσεις με το Υπουργείο Υγείας, την Εθνική Συντονίστρια για τα Ναρκωτικά, το ΕΚΤΕΠΝ. 

 
 

4 - Υγεία-φάρμακο 
Προσφυγή με άλλες 5 οργανώσεις κατά της απόφασης του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, με 
στόχο την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης που πήρε το ΕΓΔΕ το Σεπτέμβριο του 2018 να μην γίνει ανάκληση του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το sofosbuvir. 
Μανιφέστο για τις πολιτικές του φαρμάκου ενόψει ευρωεκλογών, συνυπογεγραμμένο με άλλες 26 οργανώσεις: για 
την επιστροφή του οφέλους των δημοσίων επενδύσεων στο δημόσιο, βιώσιμο σύστημα έρευνας και ανάπτυξης, υγιή 
ανταγωνισμό και εμπόριο, πραγματική καινοτομία και ασφάλεια ασθενών. 
Παρουσίαση του PRAKSISACCESS στο 5ο Ευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό Φόρουμ, στη Μαδρίτη. 
Ολοκλήρωση της παραγωγής 2 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με θέμα τις Κλινικές Μελέτες και τα Ορφανά Φάρμακα. 
Πιλοτική προβολή τους σε κινηματογράφο και εκπόνηση πλάνου επικοινωνίας τους για το επόμενο έτος (2019). 
Συμμετοχή στο Train of trainers του AIDS ACTION EUROPE με στόχο να λάβει η οργάνωση πιστοποίηση διοργάνωσης 
εργαστηρίων, webinars και εν γένει κάθε είδους συναντήσεις ενδυνάμωσης με θέμα την πρόσβαση στα προσιτά 
φάρμακα. 
Συμμετοχή και εκπροσώπηση της οργάνωσης στην επιτροπή κοινωνικού διαλόγου του ΚΕΕΛΠΝΟ για σύνταξη 
εκθέσεων και προώθηση διεκδικήσεων για ζητήματα HIV/AIDS. 
Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για το εθνικό στρατηγικό σχέδιο HIV/AIDS για θέματα συ-νοσηρότητας HIV και 
Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα. 
 
 
5- Συμμετοχή σε ΔΣ και Steering Committees 
Συμμετοχή στις (δια ζώσης και διαδικτυακές) συναντήσεις του steering committee του δικτύου AIDS ACTION EUROPE. 
Εκπροσώπηση της οργάνωσης στο ΔΣ της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και στενή παρακολούθηση του 
προγράμματος MURAL – δράσεις για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας. 

  



 

 

  

ΔΙΚΤΥΑ 

 

 ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ 
 

 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

 

 ACCMR 

 

 VICTORIA SQUARE 

 

 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 

 SELECT RESPECT 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (HELLENIC PLATFORM)  

 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΈΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΈΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  

 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΈΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ  

 

  ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ 

 

 FEANTSA 

 

 SMES 

 

 INTERNATIONAL DRUG POLICY CONSORTIUM (IDPC) 

 

 EUROHARMREDUCTIONNETWORK (SOUTH REGION) 

 

 AIDS ACTION EUROPE 

 

 CIVIL SOCIETY FORUM ON HIV/AIDS 

 

 EU HEALTH INNOVATION ALLIANCE 
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