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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 και τη συμβουλευτική επί σχετικών θεμάτων. Οι διαθέσιμες ειδικότητες 
σε σταθερή βάση για το 2019 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 Ψυχίατρο, 
Παιδίατρο, Καρδιολόγο και Γαστρεντερολόγο στη Θεσσαλονίκη. 

 

 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019 ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2.894 1.786 1.633 6.313

ΠΟΣΟΣΤΟ% 45,84% 28,29% 25,87% 100,00%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤO  %

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 694 10,99%

ΣΥΡΙΑ 495 7,84%

ΙΡΑΝ 351 5,56%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 268 4,25%

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 221 3,50%

ΝΙΓΗΡΙΑ 123 1,95%

ΙΡΑΚ 116 1,84%

ΚΟΝΓΚΟ 98 1,55%

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 86 1,36%

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 62 0,98%

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 59 0,93%

ΣΟΜΑΛΙΑ 47 0,74%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 26 0,41%

ΑΛΒΑΝΙΑ 19 0,30%

ΕΛΛΑΔΑ 17 0,27%

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 212 3,36%

ΣΥΝΟΛΟ 2.894 46%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΑΝΔΡΕΣ 1.965 67,90%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 929 32,10%

ΣΥΝΟΛΟ 2.894 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

<25 729 25,19%

25-45 1.334 46,10%

>45 831 28,71%

ΣΥΝΟΛΟ 2.894 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
786 27,16%

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 1394 48,17%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 714 24,67%

ΣΥΝΟΛΟ 2.894 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΝΑΙ 1245 43,02%

ΟΧΙ 1.649 56,98%

ΣΥΝΟΛΟ 2.894 100%

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 152 5,25%

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 16 0,55%

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 5 0,17%

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ
114 3,94%

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 6 0,21%

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 49 1,69%

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
99 3,42%

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
101 3,49%

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 324 11,20%

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
254 8,78%

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
124 4,28%

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΥΗΣΗΣ, ΤΟΚΕΤΟΥ 

ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ
12 0,41%

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 289 9,99%

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 417 14,41%

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
10 0,35%

ΑΣΑΦΟΥΣ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
452 15,62%

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ 137 4,73%

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 9 0,31%

ΠΟΛΛΑΠΛΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
324 11,20%

ΣΥΝΟΛΟ 2.894 100%

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 1039 35,90%

ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ
1.855 64,10%

ΣΥΝΟΛΟ 2.894 100%

ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΟΧΙ 2.325 80,34%

ΥΠΕΡΗΧΟΣ 4 0,14%

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 39 1,35%

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 26 0,90%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 68 2,35%

ΑΞΟΝΙΚΗ 5 0,17%

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 427 14,75%

ΣΥΝΟΛΟ 2.894 100%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
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ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤO  %

ΣΥΡΙΑ 485 7,68%

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 347 5,50%

ΝΙΓΗΡΙΑ 132 2,09%

ΙΡΑΚ 99 1,57%

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 91 1,44%

ΚΟΝΓΚΟ 85 1,35%

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 82 1,30%

ΙΡΑΝ 78 1,24%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 53 0,84%

ΣΟΜΑΛΙΑ 49 0,78%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 45 0,71%

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 43 0,68%

ΜΑΡΟΚΟ 27 0,43%

ΑΛΒΑΝΙΑ 21 0,33%

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 18 0,29%

ΕΛΛΑΔΑ 18 0,29%

ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 113 1,79%

ΣΥΝΟΛΟ 1.786 28%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΟΧΙ 1.215 68,03%

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 9 0,50%

ΥΠΕΡΗΧΟΣ 242 13,55%

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 3 0,17%

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 138 7,73%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 176 9,85%

ΑΞΟΝΙΚΗ 3 0,17%

ΣΥΝΟΛΟ 1.786 100%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΝΑΙ 529 29,62%

ΟΧΙ 1.257 70,38%

ΣΥΝΟΛΟ 1.786 100%

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 842 47,14%

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ 944 52,86%

ΣΥΝΟΛΟ 1.786 100%

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 570 31,91%

ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ
1.216 68,09%

ΣΥΝΟΛΟ 1.786 100%

ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

<25 486 27,21%

25-45 1.247 69,82%

>45 53 2,97%

ΣΥΝΟΛΟ 1.786 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΑΝΔΡΕΣ 1.105 67,67%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 528 32,33%

ΣΥΝΟΛΟ 1.633 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

<25 426 26,09%

25-45 1.018 62,34%

>45 189 11,57%

ΣΥΝΟΛΟ 1.633 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤO  %

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 556 8,81%

ΣΥΡΙΑ 241 3,82%

ΙΡΑΝ 205 3,25%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 95 1,50%

ΙΡΑΚ 79 1,25%

ΚΟΝΓΚΟ 48 0,76%

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 41 0,65%

ΕΛΛΑΔΑ 39 0,62%

ΑΛΒΑΝΙΑ 32 0,51%

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 31 0,49%

ΠΟΛΩΝΙΑ 28 0,44%

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 23 0,36%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 19 0,30%

ΝΙΓΗΡΙΑ 17 0,27%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 16 0,25%

ΓΟΥΙΝΕΑ 14 0,22%

ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 149 2,36%

ΣΥΝΟΛΟ 1.633 26%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ 852 52,17%

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
416 25,47%

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 158 9,68%

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
14 0,86%

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ 193 11,82%

ΜΟΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2 0,12%

ΑΛΛΟ 59 3,61%

ΣΥΝΟΛΟ 1.633 100%

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
234 14,33%

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 1087 66,56%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 312 19,11%

ΣΥΝΟΛΟ 1.633 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
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ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
ΙΑΤΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
(Γενικό, Καρδιολογικό, Γαστρεντερολογικό, Ψυχιατρικό) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 

ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ- ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 1,522 121 551 291 214 279 52 3.030

ΠΟΣΟΣΤΟ % 50,23% 3,99% 18,18% 9,60% 7,06% 9,20% 1,71% 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΙΡΑΚ 499 20,13%

ΣΥΡΙΑ 341 13,76%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 270 10,89%

ΕΛΛΑΔΑ 229 9,24%

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 217 8,75%

ΓΕΩΡΓΙΑ 128 5,16%

ΑΛΒΑΝΙΑ 124 5,00%

ΓΟΥΙΝΕΑ 71 2,86%

ΙΡΑΝ 64 2,58%

ΝΙΓΗΡΙΑ 59 2,38%

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 477 19,24%

ΣΥΝΟΛΟ 2.479 100%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
517 20,86%

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 1291 52,08%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ
671 27,07%

ΣΥΝΟΛΟ 2.479 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

<25 687 27,71%

25-45 1123 45,30%

>45 669 26,99%

ΣΥΝΟΛΟ 2.479 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΑΝΔΡΕΣ 1.637 66,03%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 842 33,97%

ΣΥΝΟΛΟ 2.479 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΟΧΙ 2.192 88,42%

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
13 0,52%

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ  
28 1,13%

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ – 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
45 1,82%

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 201 8,11%

ΣΥΝΟΛΟ 2.479 100%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΝΑΙ 545 21,98%

ΟΧΙ 1.934 78,02%

ΣΥΝΟΛΟ 2.479 100%

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 1039 41,91%

ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ
1.440 58,09%

ΣΥΝΟΛΟ 2.479 100%

ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
423 17,06%

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 243 9,80%

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 235 9,48%

ΑΣΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 217 8,75%

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 209 8,43%

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ 187 7,54%

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΙΚΟΥ 161 6,49%

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 116 4,68%

RAPID TEST 93 3,75%

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ 89 3,59%

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 76 3,07%

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ 74 2,99%

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
35 1,41%

ΆΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 321 12,95%

ΣΥΝΟΛΟ 2.479 100%

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

Για το 2019 έγιναν συνολικά  πεντακόσιες πενήντα μία (551) οδοντιατρικές πράξεις από τον  Οδοντίατρο.  Από αυτές 
οι εκατόν εβδομήντα επτά (177) πραγματοποιήθηκαν σε νεοεισερχόμενους  ασθενείς. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο των 
δράσεων πρόληψης πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις σε ανηλίκους ενώ από το οδοντιατρείο παρέχονται 
οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες και στοματικά διαλύματα. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΑΝΔΡΕΣ 241 43,74%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 310 56,26%

ΣΥΝΟΛΟ 551 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

<25 62 11,25%

25-45 417 75,68%

>45 72 13,07%

ΣΥΝΟΛΟ 551 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ 190 35,45%

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΕΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
170 31,72%

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
75 13,99%

ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

– ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
75 13,99%

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 26 4,85%

ΣΥΝΟΛΟ 536 100%

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
71 12,89%

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 431 78,22%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 49 8,89%

ΣΥΝΟΛΟ 551 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ 

ΦΑΡΜΑΚΑ
387 70,24%

ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ
164 29,76%

ΣΥΝΟΛΟ 551 100%

ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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ΚΙΝΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αυξημένων αναγκών των αιτούντων άσυλο που φιλοξενούνται σε δομές της 
ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας, η ΜΚΟ PRAKSIS συμμετείχε ενεργά για έξι μήνες (Φεβρουάριος – 
Ιούλιος 2019) με Κινητή Ιατρική Μονάδα στελεχωμένη από καρδιολόγο και κοινωνικό διαμεσολαβητή με στόχο την 
παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Η 
μονάδα επισκεπτόταν τακτικά, σε συνεργασία με τις κατά τόπους ιατρικές  ομάδες του PHILLOS I, τον ΕΟΔΥ, το ΕΚΕΠΥ 
τα Κέντρα Φιλοξενίας,  τα camp στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας (Αλεξάνδρεια, Λαγκαδίκια και Βέροια) όπου 
διέμεναν οικογένειες με αυξημένη ευαλωτότητα  και σοβαρά προβλήματα υγείας. Η δράση στόχο είχε την κάλυψη της 
ανάγκης για άμεση καρδιολογική εκτίμηση καθώς την περίοδο αυτή διαπιστώθηκε δυσκολία κάλυψης της ανάγκης 
από το δημόσιο σύστημα υγείας (μεγάλη αναμονή ραντεβού και ωφελούμενοι χωρίς ΑΜΚΑ).  
 
Η δράση με αριθμούς για το 2019: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΑΝΔΡΕΣ 97 69,29%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 43 30,71%

ΣΥΝΟΛΟ 140 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

<25 58 41,43%

25-45 30 21,43%

>45 52 37,14%

ΣΥΝΟΛΟ 140 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
0 0,00%

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 140 100,00%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 0 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ 140 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 33 23,57%

ΙΡΑΝ 2 1,43%

ΣΟΥΔΑΝ 4 2,86%

ΣΥΡΙΑ 65 46,43%

ΤΟΥΡΚΙΑ 4 2,86%

ΙΡΑΚ 32 22,86%

ΣΥΝΟΛΟ 140 100%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Τα Κοινωνικά Φαρμακεία 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.  

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 η πλατφόρμα της μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας GIVMED. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

Η μεγαλύτερη πρόκληση που συνέχισε να αντιμετωπίζει το Φαρμακείο Αθήνας της PRAKSIS το 2019 ήταν η έλλειψη 
των φαρμάκων σε συνδυασμό με τη συνέχιση της αυξημένης προσέλευσης των ανθρώπων. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα 
την ανάγκη περιορισμού της εξυπηρέτησης του γενικού πληθυσμού και εξυπηρετούσε κατά προτεραιότητα όσους  
λόγω μη νομιμοποιητικών εγγράφων δεν είχαν άλλο τρόπο πρόσβασης σε φάρμακα.  

Το 2019 στο Φαρμακείο της PRAKSIS στην Αθήνα χορηγήθηκαν  8.749 φαρμακευτικά σκευάσματα σε συνολικά 3.916  
ασθενείς, συνολικής αξίας 72.886,95€.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το 2019 στο Φαρμακείο της PRAKSIS στη Θεσσαλονίκη χορηγήθηκαν  12.781 φαρμακευτικά σκευάσματα σε συνολικά 
4.454 ασθενείς, συνολικής αξίας 135.348,52 €.  
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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.  

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

Το σύνολο των περιστατικών όλων των ιατρείων υποστηρίζεται και από την Κοινωνική Υπηρεσία. Το 2018 
εξυπηρετήθηκαν στο σύνολο 11.189 ωφελούμενοι. Από αυτούς οι 5.020 ήταν νέες εγγραφές, δηλαδή ήρθαν για πρώτη 
φορά στο Πολυϊατρείο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στις χώρες προέλευσης, με πρώτη χώρα το Αφγανιστάν 
και 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: 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΑΝΔΡΕΣ 3.398 67,69%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1.622 32,31%

ΣΥΝΟΛΟ 5.020 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

<25 1.725 34,36%

25-45 2.679 53,37%

>45 616 12,27%

ΣΥΝΟΛΟ 5.020 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το 2019 από την Κοινωνική Υπηρεσία του Πολυϊατρείου της Θεσσαλονίκης, εξυπηρετήθηκαν 1.675 άτομα. Κύρια χώρα 
καταγωγής των εξυπηρετούμενων είναι το Αφγανιστάν, 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 πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες εσωτερικές ή εξωτερικές παραπομπές των 
εξυπηρετούμενων, η ψυχοκοινωνική τους στήριξη καθώς επίσης 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.  
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤO  %

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 1.089 17,25%

ΣΥΡΙΑ 852 13,50%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 459 7,27%

ΙΡΑΝ 421 6,67%

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 178 2,82%

ΙΡΑΚ 146 2,31%

ΚΟΝΓΚΟ 143 2,27%

ΕΛΛΑΔΑ 141 2,23%

ΝΙΓΗΡΙΑ 115 1,82%

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 89 1,41%

ΑΛΒΑΝΙΑ 57 0,90%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 52 0,82%

ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 1.278 20,24%

ΣΥΝΟΛΟ 5.020 80%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1.033 20,58%

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 2.486 49,52%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1.501 29,90%

ΣΥΝΟΛΟ 5.020 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΑΝΔΡΕΣ 864 51,58%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 811 48,42%

ΣΥΝΟΛΟ 1.675 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

>18 45 2,69%

19 - 25 240 14,33%

26 - 50 1.120 66,87%

>50 270 16,12%

ΣΥΝΟΛΟ 1.675 97%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤO  %

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 261 4,13%

ΕΛΛΑΔΑ 193 3,06%

ΙΡΑΚ 187 2,96%

ΝΙΓΗΡΙΑ 156 2,47%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 145 2,30%

ΣΥΡΙΑ 144 2,28%

ΑΛΒΑΝΙΑ 132 2,09%

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 94 1,49%

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 69 1,09%

ΙΡΑΝ 52 0,82%

ΓΕΩΡΓΙΑ 43 0,68%

ΚΟΝΓΚΟ 40 0,63%

ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 159 2,52%

ΣΥΝΟΛΟ 1.675 27%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΙΚΑ 150 31,91%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 128 27,23%

AΛΛΕΣ MKO 97 20,64%

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 31 6,60%

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 29 6,17%

ΤΟΜ.Υ 25 5,32%

ΑΛΛΟ 10 2,13%

ΣΥΝΟΛΟ 470 100%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
363 21,67%

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 1128 67,34%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 184 10,99%

ΣΥΝΟΛΟ 1.675 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
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ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο υποστήριξης των ωφελούμενων οι κοινωνικές υπηρεσίες της PRAKSIS καταγράφουν και αποστέλλουν στις 
αρμόδιες αρχές τα ανάλογα αιτήματα για την στέγασή τους στις διαθέσιμες δομές της χώρας. Ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα και την ανακοίνωση τοποθέτησης σε στέγαση, ενημερώνουν τους ωφελούμενους και τους 
υποστηρίζουν στη διεκπαιρέωση της διαδικασίας και των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. 

Ακολουθεί η ανάλυση των αιτημάτων για το 2019: 

 

 

 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ 767

ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 75

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΟΜΗ 38

ΜΗ ΕΝΤΑΞΗ (*) 37

ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 645

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ

Αιτήματα Ενηλίκων / Οικογενειών

(*) δεν επιθυμούσαν την φιλοξενία ή δεν υπήρχε η δυνατότητα επικοινωνίας καθώς δεν 

λειτουργούσε το τηλέφωνο τους.

ΣΥΝΟΛΟ 77

ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 22

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΟΜΗ 12

ΜΗ ΕΝΤΑΞΗ (*) 10

ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 45

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ)

Αιτήματα Ασυνόδευτων Ανηλίκων
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PRAKSIS ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και πρόληψης που υλοποιεί η ΜΚΟ PRAKSIS σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη γίνεται ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα δημόσιας υγείας (ατομική υγιεινή, 
μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α.). Παράλληλα προσφέρεται δωρεάν, ανώνυμα και χωρίς ραντεβού το γρήγορο τεστ για 
τον ιό του HIV, της Ηπατίτιδας C&Bτόσο 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 όπου παρέχεται δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και 
διανέμονται ΚΙΤ ασφαλούς ενέσιμης χρήσης. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τους 
ωφελούμενους ανάλογα με τα αιτήματα τους με τον αρμόδιο κάθε αιτήματος. (Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο και 
Σύμβουλο Εξαρτήσεων). 
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις ομάδες Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνουν: 
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. 
 
Το πρόγραμμα της Κινητής Μονάδας Αθήνας σε αριθμούς: 
 
Για το 2019 επισκέφτηκαν συνολικά την Κινητή Μονάδα στην Αθήνα 11.288 άτομα, από αυτά οι 8.679 ήταν άνδρες και 
οι 2.609 γυναίκες. Η ομάδα της Δημόσιας Υγείας στο street work προσεγγίστηκε και προσέγγισε 3.283 άτομα., για τα 
αιτήματα των οποίων έγιναν συνολικά 241 παραπομπές:  194 εσωτερικές παραπομπές, 4 παραπομπές στο ΚΕΘΕΑ 
MOSAIC, 10 παραπομπές σε Νοσοκομεία. Πραγματοποιήθηκαν 49 ιατρονοσηλευτικές πράξεις που αφορούσαν 43 
άτομα.  
Στα πλαίσια των δράσεων διανεμήθηκε ενέσιμο υλικό σε 6.240 ΧΕΝ άτομα, συγκεκριμένα διανεμήθηκαν τα εξής: 
• Σύριγγες Insulin : 6.071 
• Σύριγγες 2,5 ml: 566 
• Σύριγγες 3 ml :24 
• Φίλτρο:  5.743 
• Τάσι: 5.820 
• Κιτρικό : 5.812 
• Ορός: 5.211 
• Μαντηλάκι: 5.800 
 
Τέλος δόθηκαν συνολικά 6.972 προφυλακτικά από τα οποία τα 1.150 δόθηκαν από το street, τα 5.822 δόθηκαν με το 
ενέσιμο υλικό.  

Στο πλαίσιο των δράσεων για τη Δημόσια Υγεία η PRAKSIS έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών με άλλες Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, Δήμους, αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, δημοτικά ιατρεία, πανεπιστήμια, το Γραφείο 

Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολεία , κρατικούς και ιδιωτικούς παιδικούς 

σταθμούς, συλλόγους και κοινότητες μεταναστών, προσφύγων, ROMA κ.ά., επιστημονικές κοινότητες, εξειδικευμένες 

δομές όπως οι μονάδες και τα προγράμματα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

κ.α. 
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Επιπρόσθετα το 2019 υλοποιήθηκαν τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα όπου συνολικά επιμορφώθηκαν 414 
μαθητές γυμνασίων:  
• Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος Αγωγής Υγείας στις θεματικές «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα» 

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

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, για την σχολική χρονιά 2018-2019. Αριθ. Πρωτ.: 

Φ2/185393/Δ7 

• Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος Αγωγής Υγείας στις θεματικές «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και 

Σεξουαλική Υγεία στην Εφηβεία» (Ηπατίτιδες, HIV/AIDS κ.τ.λ.) και «Δικαιώματα του Παιδιού» οι οποίες 

απευθύνονταν σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και του 

εκπαιδευτικού προγράμματος «Εφηβεία-Προκλήσεις και Προσέγγιση», το οποίο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης για την σχολική χρονιά 2019-2020. Αριθ. Πρωτ.: 

Φ.2.1/ΠΜ/ 1784/Δ7. 

 

Το πρόγραμμα Ενημέρωσης / Εξέτασης / Ευαισθητοποίησης για HIV & Ηπατίτιδας B&C σε αριθμούς: 

 

 

  ΔΟΜΗ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 295 308 298

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΘΗΝΑΣ 336 285 275

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 159 139 137

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 102 94 99

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 329 294 307

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 91 98 105

ΣΥΝΟΛΟ 1.312 1.218 1.221

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΦΥΛΟ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

ΑΡΡΕΝ 821 762 744

ΘΗΛΥ 460 425 446

TRANS ΑΝΤΡΑΣ 2 2 2

TRANS ΓΥΝΑΙΚΑ 25 25 25

GENDER QUEER / 

NON BINARY
3 3 3

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 1 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 1.312 1.218 1.221

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

<25 335 328 334

25-45 761 698 697

>45 216 192 190

ΣΥΝΟΛΟ 1.312 1.218 1.221
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

ΝΑΙ 5 5 91

ΌΧΙ 1307 1213 1130

ΣΥΝΟΛΟ 1.312 1.218 1.221

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

ΚΑΜΙΑ 556 542 549

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 140 111 99

ΑΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗ 616 565 573

ΣΥΝΟΛΟ 1.312 1.218 1.221

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 910 795 796

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 78 89 92

ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 173 181 177

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 97 99 99

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 49 49 52

ΆΛΛΟ 5 5 5

ΣΥΝΟΛΟ 1.312 1.218 1.221

ΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 825 792 796

ΥΠΟΠΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 189 163 171

ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΣΕΞ 41 29 29

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΑΙΜΑ 8 6 8

ΕΚΤΕΘΗΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 5 5 5

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 79 53 41

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 2 2 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 118 124 124

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 45 44 45

ΣΥΝΟΛΟ 1.312 1.218 1.221

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

ΕΛΛΑΔΑ 858 739 754

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 67 74 75

ΙΡΑΝ 55 58 55

ΑΛΒΑΝΙΑ 32 33 32

ΣΥΡΙΑ 31 40 34

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 28 28 29

ΙΡΑΚ 26 25 24

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 21 22 22

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 20 22 20

ΜΑΡΟΚΟ 20 21 21

ΚΟΝΓΚΟ 19 20 20

ΓΕΩΡΓΙΑ 15 12 14

ΝΙΓΗΡΙΑ 11 12 12

ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 109 112 109

ΣΥΝΟΛΟ 1.312 1.218 1.221
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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 2019 συνολικά φιλοξενήθηκαν στα διαμερίσματα του Προγράμματος 
1067 άνθρωποι (547 παιδιά 0 -18 ετών και 520 ενήλικες 18+) ενώ  εντάχθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 68 νέες 
οικογένειες. 

Το πρόγραμμα REACT με αριθμούς για το 2019: 

 
 
 
 
 

Ενέργειες για νεοεισερχόμενους 

στο πρόγραμμα
Ωφελούμενοι

Έλεγχος και παρακολούθηση υγείας 

νεοεισερχόμενου ωφελούμενου 

πληθυσμού από ομάδα PRAKSIS

257 άτομα

Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης 

νεοεισερχόμενων παιδιών
135 παιδιά

Δράσεις Ωφελούμενοι

Έλεγχος και παρακολούθηση υγείας 

συνολικού ωφελούμενου 

πληθυσμού από ομάδα PRAKSIS

1067 άτομα

Διεξαγωγή δράσεων μη τυπικής 

εκπαίδευσης συνολικού 

ωφελούμενου πληθυσμού

3624 άτομα

Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης 

παιδιών 
547 παιδιά
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Επιπλέον, για το σύνολο των επωφελούμενων του Προγράμματος υπήρξε συνεχής μετά-παρακολούθηση των 
ζητημάτων υγείας τους, κατά την οποία παρασχέθηκαν συνολικά 7622 υποστηρικτικές υπηρεσίες. Οι 5784 
παρασχέθηκαν κατά την διάρκεια δια ζώσης επισκέψεων στην ομάδα της PRAKSIS, ενώ οι 1838 μέσω της τηλεφωνικής 
υποστηρικτικής υπηρεσίας για θέματα Υγείας/Δημόσιας Υγείας. Αναλυτικότερα, ο συνολικός αριθμός των 
παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώθηκε ως εξής:  
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PRAKSIS SUPPORT 
 

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

το 2015 το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται μόνο στην Αθήνα. 

 

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 επτά προηγούμενους κύκλους χρηματοδότησης έχουν ήδη εξυπηρετηθεί, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 2.577 

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

 

Από το 2017 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.  
 

Το πρόγραμμα με αριθμούς για το 2019: 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το MACAIDSFUND  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΝΔΡΕΣ 3.168 81,54%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 651 16,76%

TRANS ATOMO 66 1,70%

ΣΥΝΟΛΟ 3.885 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ

Ψυχοκοινωνική στήριξη 281

Διασύνδεση με Μονάδα 

Ελέγχου Λοιμώξεων
48

Συνεδρίες με ΚΛ 1.255

Συνεδρίες με Ψ 1.096

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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PRAKSIS ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σκοπός των Κέντρων Νομικής Πληροφόρησης και αρωγής (Legal Information Centres) τα οποία λειτουργούν σε 
σταθερή και μόνιμη βάση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι η δωρεάν παροχή νομικής αρωγής σε όλες τις κοινωνικά 
αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες συνανθρώπων μας οι οποίοι διαβιούν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και 
χρήζουν υποστήριξης. Οι δομές αυτές παρέχουν νομικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άπορους Έλληνες πολίτες, 
αιτούντες διεθνή προστασία, αναγνωρισμένους πρόσφυγες ή δικαιούχους επικουρικής προστασίας, ανιθαγενείς, 
μετανάστες, καθώς και σε ομογενείς, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, θύματα εμπορίας ανθρώπων, Ρομά, και 
γενικότερα σε κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να λάβει νομική υποστήριξη και ανεξαρτήτως ιθαγένειας και 
καθεστώτος διαμονής στη χώρα.       
 
Οι υπηρεσίες μας παρέχονται καθημερινά και σε σταθερή βάση στα Πολυϊατρεία της PRAKSIS σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε δυνητικά ωφελούμενου. Στο πλαίσιο 
αυτό, κυρίαρχο μέλημα 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 σχετικά με τις παρεχόμενες από το νόμο δυνατότητες προάσπισης αυτών και 
συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για μια αμφίδρομη 
και δυναμική διαδικασία η οποία ενδυναμώνει τα ωφελούμενα πρόσωπα και τα βοηθάει να νιώθουν ενεργοί πολίτες.  
 
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, έχει υιοθετηθεί ως κύριο μεθοδολογικό εργαλείο η εξατομικευμένη 
προσέγγιση η οποία εδράζεται στις ανάγκες κάθε προσώπου ξεχωριστά. Στο πλαίσιο αυτό, διαγιγνώσκονται αρχικά οι 
πραγματικές ανάγκες κάθε προσώπου και στη συνέχεια παρέχονται νομικές υπηρεσίες σε συμβουλευτικό επίπεδο. Σε 
κάποιες δε περιπτώσεις, οι υπηρεσίες αυτές επεκτείνονται σε ενέργειες όπως η άσκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων 
προς φορείς της πολιτείας με σκοπό την προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων.  
 
Έτσι, κατά τη διάρκεια του έτους 2019 στο Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης Αθηνών εξυπηρετήθηκαν συνολικά 298 
άνθρωποι, ενώ αντίστοιχα την ίδια περίοδο στο Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης Θεσσαλονίκης εξυπηρετήθηκαν 
συνολικά 468 ωφελούμενοι που ανήκουν σε ευάλωτες  πληθυσμιακές ομάδες.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους παραπάνω πληθυσμούς συγκαταλέγονται πρόσωπα τα οποία  παραπέμφθηκαν στη 
νομική μας υπηρεσία από τοπικούς φορείς και από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με τις οποίες υπάρχει 
διαχρονικά διασύνδεση και ουσιαστική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες, σε 
συνδυασμό με τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται σε ιατρικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο, συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ολιστικού υποστηρικτικού πλαισίου για το σύνολο των ωφελούμενων που 
άλλωστε αποτελεί και μέλημα της οργάνωσης συνολικά. 
  

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 269 35,12%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 134 17,49%

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
(Συμπεριλαμβάνονται οι Έλληνες πολίτες)

164 21,41%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 115 15,01%

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 84 10,97%

ΣΥΝΟΛΟ 766 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Διαδικασία ασύλου 341

Οικογενειακή επανένωση 35

Άδεια διαμονής 152

Ποινικές υποθέσεις 36

Διοικητικές υποθέσεις 30

Αστικές υποθέσεις 28

Φορολογικές υποθέσεις 2

Ιθαγένεια 6

Άλλοι λόγοι 70

Υποθέσεις οικογενειακής 

φύσεως
66

ΣΥΝΟΛΟ 766

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
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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 2019 προσήλθαν στις δομές PRAKSIS και ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες του Κέντρου Υποδοχής Αποφυλακισμένων 
15 άτομα. 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. 

 

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 Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπως 
ονομάζεται πλέον το 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 από Κοινωνικό Λειτουργό και Σύμβουλο 
Εξαρτήσεων, οι οποίοι πραγματοποιούν εντός του χώρου των φυλακών ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε 
εβδομαδιαία βάση. Συγκεκριμένα, οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων 
Κορυδαλλού και στο παράρτημα του Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου 
2019 το οποίο στεγαζόταν στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στον Κορυδαλλό. 
 
Για το 2019 πραγματοποιήθηκαν δεκαεννιά (19) νέες αιτήσεις από κρατούμενους. Πραγματοποιήθηκαν εξήντα 
τέσσερις (64) ομαδικές και ατομικές συνεδρίες σε σαράντα (40) 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. Τέλος η 
ενδυνάμωση αποτελεί τον κύριο στόχο του προγράμματος.  Σημειώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις δόθηκε νομική 
στήριξη από νομικό του Οργανισμού κατόπιν αιτήματος του κρατούμενου. 
Κατά την διάρκεια του έτους 2019 πραγματοποιήθηκαν περίπου 18  μεταγωγές σε άλλες φυλακές. 
 
Οι παρεμβάσεις  

για το 2019 με αριθμούς:  

 

 

  

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ 30

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 1

ΑΛΒΑΝΙΑ 3

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 3

ΓΕΩΡΓΙΑ 2

ΙΤΑΛΙΑ 1

ΣΥΝΟΛΟ 40

ΗΛΙΚΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

>20 0

21-35 2

36-45 36

46-60 2

60+ 0

ΣΥΝΟΛΟ 40
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EMPLOYMENT ENHANCEMENT AND SOCIAL SERVICES INTEGRATION IN ATHENS MUNICIPALITY (ESTI@) 

Το πρόγραμμα αφορούσε στη λειτουργία δύο δομών στην Αθήνα στις οποίες παρέχονταν 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 υλοποιήθηκε από εταιρικό σχήμα με συντονιστή τον Δήμο Αθηναίων. 
 
Η PRAKSIS συμμετείχε 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 (έως και τον Μάιο 2019) 

 

Στόχος του Προγράμματος η δημιουργία Single Entry Points (SEP), δομών στις οποίες ο εξυπηρετούμενος θα είχε τη 
δυνατότητα να λάβει 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 εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα είναι το Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας (ΚΑΑ) και τα Δημοτικά Ιατρεία 
Πατησίων (οδός Σαρανταπόρου).  

Η PRAKSIS για το 2019 παρείχε υπηρεσίες απασχολησιμότητας (Δημοτικά Ιατρεία Πατησίων). 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης δόθηκαν 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, επιδιώχθηκε 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.  

Το Employability Center εξυπηρέτησε συνολικά 1.747 άτομα 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ BUSINESS COACHING CENTER 
 

Το PRAKSIS BCC είναι ένα πρόγραμμα στήριξης επιχειρηματικότητας που απευθύνεται σε άτομα από 
κοινωνικά ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες. Συγκεκριμένα, δίνει σε άτομα που βρίσκονται αντιμέτωπα με 
τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό, τη δυνατότητα να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους 
και τις οικογένειές τους, μέσω της επιχειρηματικότητας ή της αυτοαπασχόλησης.  
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του στο απόγειο της κρίσης, το 2014, δίνοντας μία εναλλακτική 
δίοδο σε άτομα που είχαν επιχειρηματικές ιδέες, αλλά δεν είχαν τη γνώση και τα εργαλεία για να 

μετατρέψουν την ιδέα σε βιώσιμη επιχείρηση . Η μεθοδολογία του 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, αλλά και την καινοτόμο 
εξατομικευμένη προσέγγιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε υποψήφιου επιχειρηματία, αλλά και στην 
ανάπτυξη των προσωπικών του δεξιοτήτων μέσω του coaching.  
 
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. 

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, και 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. 

 
Θεματικές σεμιναρίων: 
 

 Τεχνικές Πωλήσεων 

 Τεχνικές Διαπραγμάτευσης 

 Πηγές Χρηματοδότησης 

 Εταιρικές Μορφές & Νομικές, Φορολογικές 
Υποχρεώσεις 

 Διαχείριση Ομάδας 

 Ηγεσία 

 Ψηφιακό Marketing 

 Branding 

 StoryTelling 

 Δημιουργία Περιεχομένου για τα Social Media 

 Διαχείριση Χρόνου 

 Διαχείριση Άγχους 

 Τιμολόγηση 

 Κοστολόγηση 

 Δημόσια Ομιλία 

 Pitching σε επενδυτές 

 Αξιολόγηση Ιδέας 

 Στρατηγική Επιχειρήσεων 

 Μεθοδολογία Lean 

 Εργαστήριο Επιχειρηματικού Καμβά 

 Οικονομικά για Μη Οικονομικούς 

 The Mindset of E-Business 

 Αδειοδότηση Επιχειρήσεων 

 Εξεύρεση και Επιλογή Προσωπικού 

 Επιλογή Προμηθευτών 

 
 
 
Καινοτομία 
 
Το PRAKSIS BCC ξεχωρίζει γιατί δίνει ισάξια βαρύτητα στα νούμερα και στον άνθρωπο, στον στρατηγικό σχεδιασμό και 
στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η μεθοδολογία του PRAKSIS BCC στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: στην 
επιχειρηματική συμβουλευτική όπου στο επίκεντρο μπαίνει η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και στο business 
coaching που εστιάζει στον άνθρωπο, τον επιχειρηματία και τις δεξιότητές του. Επίσης ξεχωρίζει, γιατί η εργασία που 
γίνεται στο PRAKSIS BCC είναι καθαρά εξατομικευμένη και αφορά ξεχωριστά στις ανάγκες του κάθε επιχειρηματία και 
του κάθε project. 
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Ambassadors 
 
Το PRAKSIS BCC στηρίζεται από μία ομάδα πρεσβευτών (BCC Ambassadors). Πρόκειται για διακεκριμένους 
επιχειρηματίες που έχουν ξεχωρίσει ο καθένας στον κλάδο του, μεταδίδοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και 
πολλαπλασιάζοντας τον αντίκτυπο του προγράμματος. Στην ομάδα των BCC Ambassadors περιλαμβάνονται οι: 
- Αγγελόπουλος Αλέξανδρος | CEO, Aldemar Resorts 
- Καρακάσης Γιάννης | Master of Wine 
- Κρις Δημήτρης | CEO, Tuvunu A.E. 
- Κυριάκου Αιμίλιος | Citi Country Officer, Citi Ελλάδος 
- Λαμπράκη Μυρσίνη |Chef & Συγγραφέας 
- Μαρινάκης Κωνσταντίνος |Γενικός Διευθυντής, Oriflame 
- Μπατζιάς Σωτήρης |Principal | Strategy & Operations, Deloitte Business Solutions A.E. 
- Φουντουκάκου Δάφνη | Γενική Διευθύντρια, IST College 
 
 
Το BCC σε αριθμούς για το έτος 2019 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Σύνολο BCC ωφελούμενων  88 

Σύνολο επιχειρηματικών ιδεών 63 

Ώρες εξατομικευμένης συμβουλευτικής 516 

Ώρες εξατομικευμένου coaching 378 

Ομαδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια 35 

 
 
Συνεργασίες 
 
Κατά τη διάρκεια του 2019, το PRAKSIS BCC 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 BusinessModelCanvas.  
- 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 μικροχρηματοδοτήσεις σε νεοσύστατες ή και σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις με βασικό σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το The People’s Trust και το PRAKSIS BCC 
συνεργάζονται στενά προκειμένου να παρέχουν σε νέους επιχειρηματίες τα εφόδια που χρειάζονται για να 
υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. 

- AFI: Η AFI H Action Finance Initiative (AFI) είναι είναι μία μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με αποστολή, να εισάγει τις 
μικροπιστώσεις στην Ελλάδα, με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού και να 
βοηθήσει ανέργους να δημιουργήσουν τη δική τους θέση εργασίας. 

- Saint Startup: Το Saint Startup (www.saintstartup.com) είναι η διαδικτυακή εφαρμογή (web application) που βοηθά 
τα startups να μετρούν την ωριμότητα του project τους, να ορίζουν τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της 
επιχειρηματικής τους ιδέας, να κατανοούν μέσα από κείμενα 300-500 λέξεων κάθε βήμα επιχειρηματικής 
ανάπτυξής τους και να παρακολουθούν τα αποτελέσματα τους (πωλήσεις, χρηματοδότηση, ανθρώπινο δυναμικό).  

 
 

 
Από τον Αύγουστο του 2016, το PRAKSIS BCC χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Citi 
Foundation στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Pathways to Progress”. 
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PRAKSIS ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

 

ACCOMMODATION AND SERVICES TO ASYLUM SEEKERS AND BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION 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, διερμηνείας και 
ψυχοκοινωνικής στήριξης σε αιτούντες άσυλο και ιδιαίτερα ευπαθείς αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Η φιλοξενία των 
ωφελούμενων γίνεται  μέσω διαμονής σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης που έχουν ενοικιαστεί από την 
PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για το 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενήθηκαν 5.796 άτομα. 

Πιο συγκεκριμένα 5.796 άτομα διέμειναν σε διαμερίσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τα 1.761 ανήκαν στον 
ευάλωτο πληθυσμό (SPN). 

 

Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα σε Αθήνα 682 και 97 Θεσσαλονίκη (σύνολο θέσεων 4.477) τελευταία ημέρα του 2019. 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη 

Ηλικιακή 
κατανομή 

Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

0-4 465 460 925 

5-17 870 719 1589 

18-59 1.835 1.364 3.199 

60  > 42 41 83 

Σύνολο: 3.212 2.584 5.796 
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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 «MobileSchool – Κινητό Σχολείο» στη Θεσσαλονίκη από το 2009 
και στην Πάτρα από τον Νοέμβριο του 2016. 
 
Στην υλοποίηση του προγράμματος λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι θεμελιώδεις στόχοι. Οι στόχοι αφορούν αφενός τη 
μάθηση και αφετέρου την διαφορετικότητα, την επικοινωνία και την ψυχαγωγία. Ένας από τους βασικότερους στόχους 
είναι η εμπλοκή των παιδιών σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. Το Κινητό Σχολείο δεν αντικαθιστά την τυπική εκπαίδευση, 
όμως προσπαθεί να δημιουργήσει ή και να ενισχύσει τη σχέση παιδιού με τη μάθηση και το σχολείο. Επιπλέον, γίνεται 
προσπάθεια να αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και να συνειδητοποιηθούν και να ενδυναμωθούν 
οι δυνατότητες τους. 
 
Πάροχος του προγράμματος και του ομώνυμου εργαλείου είναι ο βέλγικος οργανισμός «MOBILESCHOOL». 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 

Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 25 παρεμβάσεις στον καταυλισμό Ρομά της Περαίας, 41 στον καταυλισμό του 
Παλαιοκάστρου και 6 στον Δενδροπόταμο. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 72 παρεμβάσεις στις οποίες ο συνολικός 
αριθμός συμμετοχών ξεπέρασε τις 1.300. Από το σύνολο των συμμετεχόντων δημιουργήθηκε ένας σταθερός πυρήνας 
παιδιών περίπου 140, τα οποία είχαν συστηματική συμμετοχή σε εβδομαδιαία βάση. Από αυτά πάνω από το 50% έχει 
ενταχθεί στην τυπική εκπαίδευση. Στις παρεμβάσεις του κινητού σχολείου απασχολήθηκαν συνολικά 38 εθελοντές 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  
Πέρα από τις παρεμβάσεις στο πεδίου, το πρόγραμμα του Κινητού σχολείου συμμετέχει με κάθε δυνατή ευκαιρία, σε 
καμπάνιες και εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας τόσο για τα δικαιώματα των 
παιδιών όσο και για το φαινόμενο της παιδικής εργασίας.  Παράλληλα αναπτύσονται συνεργασίες στο πλαίσιο 
βελτιστοποίησης των παροχών του προγράμματος:  

 The flying Seagull Project, βρετανική οργάνωση που πραγματοποιεί παραστάσεις με βάση το  θεραπευτικό παιχνίδι 
σε διάφορες χώρες όπου τα παιδιά ζούνε σε καταυλισμούς  

 Traverso post gap, Θεατρική Ομάδα με εκδηλώσεις για τα παιδιά εντός του καταυλισμού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 - 6 249

7 - 12 704

13 - 18 139

18 + 7

ΣΥΝΟΛΟ 1364

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΑΓΟΡΙΑ 713

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 671

ΣΥΝΟΛΟ 1364

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ
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Πάτρα 
 
Μέσα στο έτος 2019 συνολικά πραγματοποιήθηκαν 36 παρεμβάσεις του Κινητού Σχολείου σε παιδιά ρομά που ζουν 
και εργάζονται στο δρόμο καθώς και σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Οι συνολικοί συμμετέχοντες έφτασαν 
τους 122.  
 

 

 

  

0 – 7 ετών 16

7 – 12 ετών 51

13 – 18 ετών 55

ΣΥΝΟΛΟ 122

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΑΓΟΡΙΑ 79

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 43

ΣΥΝΟΛΟ 122

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ
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FutbolNet 
 
Το πρόγραμμα FutbolNet υλοποιήθηκε από την PRAKSIS σε συνεργασία με το Ίδρυμα του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου 
της Barcelona, με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Εφαρμόστηκε σε σχολεία 
των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Πεντέλης όπου συμμετείχαν δωρεάν αγόρια και κορίτσια από 8 
έως και 16 ετών. Στόχος του προγράμματος ήταν 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 
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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 και κοινωνικό 
διαμεσολαβητή. 
 
Οι ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων που οι επαγγελματίες του κέντρου καλούνται να καλύψουν είναι 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συνηγορία των εξυπηρετούμενων ενώπιον των αρχών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων,  
κοινωνική διασύνδεσή τους με τις οικογένειές τους, απρόσκοπτη πρόσβαση στο ΕΣΥ και την Υπηρεσία Ασύλου, 
διασύνδεση και αλληλεπίδραση με την Κοινότητα  καθώς και  παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με 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 να συμμετέχουν σε μαθήματα γλωσσών (ελληνικών, αγγλικών), να κάνουν μπάνιο, καθώς επίσης και 
να λάβουν στήριξη σε ψυχοκοινωνικά ζητήματα που τους αφορούν. Το Drop-In Centre αποτελεί το συνδετικό κρίκο 
προκειμένου παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο να ενταχθούν ομαλά σε δομές φιλοξενίας. 
 
Παράλληλα, λόγω της αυξημένης παρουσίας ενήλικου πληθυσμού τρίτων χωρών που διαμένει σε επισφαλείς 
συνθήκες και σε εγκαταλελειμένα εργοστάσια της περιοχής της Πάτρας, το κέντρο ημέρας παρέχει απρόσκοπτα τις 
υπηρεσίες του και σε ενήλικα άτομα με τις ανωτέρω υπηρεσίες τόσο εντός του κέντρου όσο και στα σημεία που 
διαμένουν με την πραγματοποίηση παρεμβάσεων streetwork. Συγκεκριμένα, για το έτος 2019 πραγματοποίηθηκαν 51 
παρεμβάσεις streetwork και εξυπηρετήθηκαν 270 άτομα από διανομές ρουχισμού και ειδών υγιεινής. 
 
Για το 2019 συνολικά 20 ασυνόδευτοι ανήλικοι έκαναν χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας, 19 
συνοδευόμενοι ανήλικοι ως μέλη οικογενειών καθώς και 127 ενήλικα άτομα που διαμένουν σε επισφαλείς 
συνθήκες και σε εγκαταλελειμμένα εργοστάσια. 
 

Το πρόγραμμα με αριθμούς για το 2019: 

 Ενήλικος Πληθυσμός:       Ανήλικος Πληθυσμός: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Αφγανιστάν 17

Ιράκ 8

Ιράν 10

Κουρδιστάν 1

Μαρόκο 1

Πακιστάν 2

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

< 5 ετών 4

6 - 9 ετών 7

10 - 12 ετών 8

13 - 15 ετών 2

16 - 18 ετών 18

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

18 - 30 ετών 92

31 - 40 ετών 29

> 41 ετών 6

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 189

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας 34

Μαθήματα αγγλικής γλώσσας 12

Δημιουργική απασχόληση σε ανήλικους 8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λουτρά 352

Ρούχα 319

Είδη υγιεινής 270

Κουβέρτες 5

 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Αγγλία 2

Αζερμπαιτζάν 1

Αλγερία 7

Αφγανιστάν 64

Βενεζουέλα 1

Γερμανία 1

Ιράκ 8

Ιράν 10

Κασμίρ 3

Μαρόκο 4

Μπαγκλαντές 1

Ουγκάντα 1

Πακιστάν 13

Παλαιστίνη 8

Ρουάντα 1

Ρουμανία 1

Ρωσία 1

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
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CHILD PROTECTION INTERVENTION ON SAMOS, CHIOS, LESVOS, SGBV AND CFLS/NFE SAMOS, SIL IN ATHENS 
 
Η ΜΚΟ PRAKSIS, με  τη χρηματοδότηση και υποστήριξη της UNHCR, από την 01.01.2019 ως 31.12.2019, συνεχίζει να 
υλοποιεί 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: 
 

 Διαχείριση υποθέσεων ασυνόδευτων ανηλίκων και ανηλίκων σε κίνδυνο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο 

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

 Υποθέσεις έμφυλης και σεξουαλικής βίας (Sexual and Gender Based Violence ) για υποθέσεις ενηλίκων στο νησί της 
Σάμου 

 Υποστηριζόμενη Ανεξάρτητη Διαβίωση σε ασυνόδευτους ανηλίκους 16-18 ετών. 
 
Το πρόγραμμα παρέχει άμεση ανταπόκριση στις παρούσες επείγουσες ανάγκες, επείγουσα προστασία και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες προσφέροντας πολύπλευρη προσέγγιση στα νησιά Λέσβος, Χίος και Σάμος. Η ομάδα της 
PRAKSIS εργάζεται προκειμένου να ανταποκριθεί στις άμεσες βασικές ανάγκες των ανθρώπων, όπως η ασφάλεια, η 
πρόσβαση σε πληροφορίες, η νομική υποστήριξη και η διερμηνεία. 
 
Child Protection – Case Management: 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. Έχοντας ως στόχο την ολιστική προσέγγιση των υποθέσεων των ανηλίκων παρέχεται 
ψυχοκοινωνική και  νομική υποστήριξη από τις ομάδες της PRAKSIS. 
 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης CFLS: υποδέχεται παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών που μένουν στο Κέντρο Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης της Σάμου, με τις οικογένειες τους, με δυνατότητα παρακολούθησης των εκπαιδευτικών και 
δημιουργικών δραστηριοτήτων περίπου 90 παιδιών ανά μήνα. 
 
Πρόγραμμα SGBV – Case Management: παρέχεται ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη σε ενήλικα άτομα που 
βρίσκονται σε κίνδυνο έμφυλης και σεξουαλικής βίας (SGBV), ιδιαίτερα στις πολύκροτες περιοχές, όπως τα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) . Για αυτόν τον λόγο, στο νησί της Σάμου προσφέρονται παροχές εστιασμένες σε 
αυτό το κομμάτι. 
 
Πρόγραμμα SIL (Supported-Independent Living): ξεκίνησε ως ένα πιλοτικό πρόγραμμα για ανήλικους πρόσφυγες 
ηλικίας 16-18 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία και η οργάνωση των ανηλίκων για την αυτόνομη 
διαβίωση τους μετά την ενηλικίωση. Η PRAKSIS παρέχει 24 θέσεις φιλοξενίας για  τους ανηλίκους. 
 
Οι κύριες δράσεις του προγράμματος αφορούν : 
 

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

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

 Την σύνθεση του ΒΙΑ (Best Interest Assessment) 

 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 

 Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών 

 Δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και δραστηριότητες έκφρασης 

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

 Υποστηριζόμενη Ανεξάρτητη φιλοξενία ανηλίκων ηλικίας 16- 18 ετών. 
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Το πρόγραμμα με αριθμούς για το 2019 

Ανήλικοι σε κίνδυνο που έλαβαν ψυχοκοινωνική & 
νομική υποστήριξη 

1093 

Λέσβος: 476, Χίος:  458, Σάμος: 159 

ΒΙΑ (Best Interest Assessment) 
803 

Λέσβος: 457, Χίος: 210, Σάμος: 136 

Ενήλικες γονείς/ κηδεμόνες/ φροντιστές που έλαβαν 
ψυχοκοινωνική & νομική υποστήριξη 

625 

Λέσβος: 499, Χίος:   79, Σάμος:  47 

Υποθέσεις SGBV ενηλίκων στην Σάμο 286 

SIL – Πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Ανεξάρτητης 
Διαβίωσης 

25 

 

 
 

Οι παρεμβάσεις στα νησιά χρηματοδοτήθηκαν από την ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή δια μέσου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. 

για τους Πρόσφυγες 
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PRAKSIS ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 

Τα Ανοιχτά Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη συστάθηκαν και λειτούργησαν 

το 2012 ως απάντηση στην ραγδαία κοινωνική και οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα. Υποστηρίχθηκαν και 

χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

 

1. Με μια ματιά Κέντρα Ημέρας Αθήνα-Πειραιάς-Θεσσαλονίκη Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019 

 

Συνοπτική Περιγραφή Αθήνα Πειραιάς Θεσσαλονίκη 
Σύνολο 

2019 
Σύνολο 

2018 

Νέοι εγγεγραμμένοι 1.041 95 403 1.539 1672 

Σύνολο Επισκέψεων 29.885 9.450 37.450 76.785 81.668 

Κοινωνική Υπηρεσία 4.488 1.317 5.341  11.146 12.412 

Ιατρική Υπηρεσία  4.658 1.265 2.250  8.173 7.724 

Εργασιακή Συμβουλευτική 1.744 62 1.234  3.040 3.096 

Νομική Συμβουλευτική 41 0 87 128 188 

Πλυντήρια 12.730 0 2.523 15.253 23.287 

Παραπομπές 3.748 563 4.040  8.351 4.276 

 

Τυπολογία ETHOS Αθήνα Πειραιάς Θεσσαλονίκη Σύνολο 

Άστεγοι στο δρόμο 373 52 251 676 

Στερούμενοι κατοικίας 75 11 67 153 

Σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης 372 20 29 421 

Σε ανεπαρκή καταλύματα 113 12  56  181 

Σύνολο 933 95 403  1.431 

 

2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Στα ιατρεία των τριών Ανοιχτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων εξυπηρετήθηκαν 8.784 επισκέψεις  ενώ, και 

για την χρονιά αυτή, οι συχνότερες ασθένειες που καταγράφηκαν συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης: 

μυοσκελετικές ασθένειες, αδυναμία, ψυχικές διαταραχές.  

 

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Μεταδιδόμενες και παρασιτικές ασθένειες  50 5 5  

Διαταραχές στο ενδοκρινολογικό και ανοσοποιητικό σύστημα 258 8 43 

Ψυχικές διαταραχές 489 825  148 

Διαταραχές στο Νευρικό και Αισθητηριακό Σύστημα 66 11  106 

Ασθένειες στο Κυκλοφορικό σύστημα  190 39 286  

Λοιμώξεις Αναπνευστικού  155 20  83 

Ασθένειες στο Πεπτικό Σύστημα  213 54  29 

Ασθένειες στο Ουροποιητικό Σύστημα 23 21  25 
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Δερματικές ασθένειες 363 14  33 

Μυοσκελετικές ασθένειες 572 28 69 

Αδυναμία και γενικότερα συμπτώματα  522 19 1111 

Τραυματισμός και δηλητηριάσεις 26 26  260 

Επείγοντα 9 2 7 

Πολλαπλές διαγνώσεις  321 67  - 

Αιματολογικές ασθένειες 19  3  2 

Επιπλοκές κατά την Εγκυμοσύνη, τον τεκετό και τη λοχεία 39 0  

Εξετάσεις 1783 122 43 

ΣΥΝΟΛΟ 5.098  1.436 2250  

 

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Πραγματοποιήθηκαν 1.744 συνεδρίες  στην Αθήνα και 282 άτομα έχουν ήδη βρει εργασία. Οι 1.234 συνεδρίες 
εργασιακής συμβουλευτικής στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν από τους συνεργάτες του Δήμου Θεσσαλονίκης 
στο πλαίσιο χρηματοδότησης του προγράμματος από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 
Θεσσαλονίκης 2014-2020.  

 

4.ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες συνέχισαν για έβδομη χρονιά μέσα από την υποστήριξη  εθελοντών αλλά και 

εταιρειών ή άλλων ιδρυμάτων και οργανισμών. Έτσι συνεχίζουν τη λειτουργία τους στην Αθήνα η Παιδική Γωνιά, 

η Δανειστική Βιβλιοθήκη, η Κινηματογραφική Λέσχη και στη Θεσσαλονίκη τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε 

μετανάστες και προσφυγικό πληθυσμό, το εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης, το εργαστήριο ανάγνωσης 

βιβλίου, το θεατρικό εργαστήριο και οι παροχές υπηρεσιών κομμωτηρίου. 

 

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη η ομάδα street work κατά το έτος 2019 πραγματοποίησε έρευνα  σε σχέση με την σημερινή 

κατάσταση διαβίωσης που βρίσκονται οι ωφελούμενοι (συνολικά 2545 ωφελούμενοι). Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  

με ατομικές συνεδρίες στην δομή, στον δρόμο και  μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών με ωφελούμενους οι οποίοι δεν 

επισκέφτηκαν την δομή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα από την  έρευνα συγκεντρώθηκαν στοιχεία για  873 

ωφελούμενους. Τα αποτελέσματα της έρευνας διαμορφώθηκαν ως εξής : 

506 άτομα έχουν βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες διαβίωσής τους. Πιο συγκεκριμένα, ένα μεγάλο μέρος 

αυτών διαμένουν πλέον σε δική τους οικία και έχουν αποκατασταθεί εργασιακά. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν 

βρει σταθερή φιλοξενία σε συγγενείς  ή φίλους και τέλος κάποιοι λαμβάνουν πλέον επιδόματα, συντάξεις ή εργάζονται 

περιστασιακά. Στο σύνολο των 873 ωφελούμενων τριάντα ένα (31) άτομα απεβίωσαν.Σε συνθήκες αστεγίας διαβιούν 

ακόμη τριακόσια τριάντα έξι (336) άτομα,  είτε σε ακατάλληλα καταλύματα, είτε στον δρόμο είτε φιλοξενούνται 

περιστασιακά σε ξενώνες, φιλικά η συγγενικά πρόσωπα.  

 

5.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Από το Μάρτιο 2018 το «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» στην Αθήνα εντάχθηκε στο στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)  Αττικής 2014 -2020, «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων : Ανοικτό Κέντρο 

Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5003596, Άξονα Προτεραιότητας 09, ο οποίος χρηματοδοτείται από 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).Η χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο είχε τριετή διάρκεια, ενώ τον Δεκέμβριο 2019, 

παράταθηκε για δύο ακόμη χρόνια, και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΠ 2014-2020), 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 
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 Ψυχοκοινωνική στήριξη από εξειδικευμένους κοινωνικούς επιστήμονες 

 Παραπομπές και συνοδείες σε κοινωνικές υπηρεσίες και νοσοκομεία. 

 Δυνατότητα ανάπαυσης. 

 Πρόσβαση σε internet και τηλέφωνο. 

 Ρόφημα 

 Παροχή συνοδευτικού σνακ 

 Φύλαξη προσωπικών αντικειμένων  

 

 

Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Αθήνας (ΑΚΗΑ) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο 

Αθηναίων  από 01/03/2018  έως και 28/02/2023, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 1.205.100,00. 

 

 

 

Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Θεσσαλονίκη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σ. Νιάρχος για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με το 

ποσό των 805.764,00 Ευρώ προς την PRAKSIS ως μέρος της συνολικής δέσμευσης προς το Δήμο Θεσσαλονίκης ύψους 10.000.000€ (2017-2019) 

 

 

 

  



 

Page 37 

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 σχεδίων δράσης ΣΕ 3 
και ΣΕ 10 αντίστοιχα).  
 
Τα προγράμματα με αριθμούς για το 2019: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

 

 

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΩΝ  

  

 
 

Τα σχέδια δράσεις υλοποιούνται 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. 

  

20 νοικοκυριά

( 17 μεμονωμένοι ενήλικοι & 3 οικογένειες)

13 άτομα

( μέσω επιδότησης του προγράμματος)

Κωδικός Σχεδίου ΣΕ 9 (Αθήνα)

Εγκεκριμένα νοικοκυριά

Ένταξη σε στέγαση 22 νοικοκυριά

Ένταξη σε εργασία

20 νοικοκυριά

( 15 μεμονωμένοι ενήλικοι & 5 οικογένειες)

16 άτομα

(5 μέσω επιδότησης του προγράμματος)

Κωδικός Σχεδίου ΣΕ 10 (Θεσσαλονίκη)

Εγκεκριμένα νοικοκυριά

Ένταξη σε στέγαση 19 νοικοκυριά (19 ενηλικοι & 8 ανήλικοι)

Ένταξη σε εργασία

20 νοικοκυριά

(20 μεμονωμένοι ενήλικοι)

8 άτομα

(4 μέσω επιδότησης του προγράμματος)

Εγκεκριμένα νοικοκυριά

Ένταξη σε στέγαση

Ένταξη σε εργασία

Κωδικός Σχεδίου ΣΕ 3 (Θεσσαλονίκη)

19 νοικοκυριά (19 ενήλικοι & 2 ανήλικοι)
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
“ACCESS TO SERVICES FOR MIGRANTS WITH DISABILITIES-AMiD”  
 
Το Έργο  “Access to services for Migrants with Disabilities-AMiD” (776055), υλοποιείται από τους εξής φορείς: 

 EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES, Βέλγιο (Συντονιστής) 
 CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET, 

Κύπρος (Εταίρος)   
 ASSEMBLEE DES REGIONS D'EUROPE ASSOCIATION, Γαλλία (Εταίρος)   
 SOLIDAR, Βέλγιο (Εταίρος)   
 CHANCE B HOLDING GMBH, Αυστρία (Εταίρος)   
 EUROPEAN DISABILITY FORUM AISBL, Βέλγιο (Εταίρος)   
 ASSOCIAZIONE ARCI, Ιταλία (Εταίρος)   
 ARBEITSGEMEINSCHAFT EUROPÄISCHER GRENZREGIONEN, Γερμανία (Εταίρος)   
 PRAKSIS, (Εταίρος)   
 DPI (DISABLED PEOPLE'S INTERNATIONAL) ITALIA ONLUS, Ιταλία (Εταίρος)   
 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ, Φινλανδία (Εταίρος)   
 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ- ΕΣΑΜΕΑ (Εταίρος)   

 
Το έργο AMiD είχε διάρκεια 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης 01/01/2018 και 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, στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκαν: 
 Ένα Εργαλείο 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. Προωθείται 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 να κατανοηθούν 
και να απαντηθούν οι επιπτώσεις της κατάστασης της αναπηρίας στην ταυτοποίηση των ατόμων και στις 
πολιτισμικές επιπτώσεις κατά τη μετεγκατάστασή τους. 

 Η δημιουργία μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κοινότητας που αποτελείται από ορισμένους εταίρους του 
προγράμματος, αντιπροσώπους Ευρωπαϊκών χωρών και κυβερνώντων, όπως επίσης και από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες που θα συμβάλουν στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Απώτερος στόχος της Επιτροπής 
είναι η ανάπτυξη μιας σταθερής ομάδας εργασίας για το συντονισμό μελλοντικών κοινών δράσεων μαζί με τις 
ευρωπαϊκές αρχές, για την ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης του ζητήματος. 

 
Κύρια παραδοτέα του έργου: Εθνικές αναφορές, Cross-country report, AMiD Training Course/ Εκπαιδεύσεις, Needs 
Assessment Tool (ΝΑΤ). 
 

Ιστοσελίδα του έργου 
https://www.easpd.eu/en/content/amid 
https://www.amidproject.eu/en/tool (Needs assessment tool σε 9 γλώσσες) 

 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Asylum, Migration and Integration 
Fund”. 
 

 
 
 
“A EUROPEAN SAFER INJECTING DRUG USE EDUCATION RESEARCH - EUROSIDER” 
 
Το Έργο “A European Safer Injecting Drug use Education Research-EUROSIDER” (758523), υλοποιείται από τους εξής 
φορείς: 

 INSERM - INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, Γαλλία (Συντονιστής)  
 AIDES, Γαλλία (Εταίρος) 
 ARAS - ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA, Ρουμανία (Εταίρος) 
 IHF - INITIATIVE FOR HEALTH FOUNDATION, Βουλγαρία (Εταίρος) 

https://www.easpd.eu/en/content/amid
https://www.amidproject.eu/en/tool
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 GAT– GRUPO PORTUGUES DE ACTIVISTAS SOBRE TRATAMENTOS DE VIH/SIDA-PEDRO SANTOS, Πορτογαλία 
(Εταίρος) 

 PRAKSIS, Ελλάδα (Εταίρος) 
 STICHTING DE REGENBOOG GROEP (FRG), Ολλανδία  (Εταίρος) 

 
Το έργο Eurosider είχε διάρκεια 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης 01/12/2017 και αποτελεί μια ερευνητική παρέμβαση 
μείωσης της βλάβης, που απευθύνεται σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) και έχει ως στόχο τη μείωση των 
πρακτικών υψηλού ρίσκου για μετάδοση κυρίως του HIV και HCV στη συγκεκριμένη ομάδα. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε 
μέσω του εκπαιδευτικού εργαλείου παρατήρησης ενέσιμης χρήσης: ITSESI (Individually-Tailored Support and Education 
for Safer Injection).  
 
Η συνολική παρέμβαση και το εργαλείο ITSESI, τα οποία έχουν λάβει επιτυχούς πιλοτικής εφαρμογής στη Γαλλία, 
υλοποιήθηκαν σε 4 χώρες  (Ελλάδα, Ρουμανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία)  ώστε να  αξιολογηθεί η δυνατότητά τους να 
επιφέρουν αντίστοιχα επιτυχή αποτελέσματα ως προς τη μείωση των πρακτικών υψηλού ρίσκου για μετάδοση του HIV 
και του HCV, στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. 
 
Οι κύριες δράσεις του Έργου περιλαμβάνουν: 
 Διερεύνηση και αξιολόγηση του εθνικού πλαισίου σχετικά με τις πολιτικές και τις υπηρεσίες πρόληψης για τον HIV 

και HCV.     
 Εκπαίδευση τριών (3) συνεργατών από κάθε χώρα υλοποίησης στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, προκειμένου να 

εκπαιδεύσουν ακολούθως τουλάχιστον δεκαέξι (16) συνεργάτες από τον οργανισμό τους και εν συνεχεία να 
υλοποιήσουν το ερευνητικό πρωτόκολλο του προγράμματος Eurosider και την παρέμβαση Εξατομικευμένης 
Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Ασφαλέστερη Ενέσιμη Χρήση (“ITSESI”). 

 Υλοποίηση της κυρίως φάσης παρέμβασης και αξιολόγηση του εργαλείου ITSESI σε 75 ωφελούμενους ΧΕΝ από 
κάθε χώρα υλοποίησης (συνολικά 300 ωφελούμενοι για όλες τις χώρες υλοποίησης).  

 Ενέργειες διάχυσης του εργαλείου ITSESI σε διάφορους φορείς, διενέργεια δράσεων διεκδίκησης και πρότασης 
πολιτικών σχετικά με τη μείωση της βλάβης.  

 Έκδοση του Ευρωπαϊκού Οδηγού Εκπαίδευσης για την Εξατομικευμένη Υποστήριξη και Εκπαίδευση για την 
Ασφαλέστερη Ενέσιμη Χρήση (“ITSESI”). 

 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Justice Programme - Drugs Policy 
Initiatives”. 
 

 
 
 
 
PEER2PEER: REINFORCING PEER'S INVOLVEMENT IN OUTREACH WORK-PEER2PEER 
 
Το Έργο “Peer2Peer:Reinforcing Peer's Involvement in Outreach Work-PEER2PEER” (807062), υλοποιείται  από τους 
εξής φορείς: 

 AGENCIA PIAGET PARA O DESENVOLVIMENTO APDES, Πορτογαλία (Συντονιστής) 
 STICHTING DE REGENBOOG GROEP - Regenboog Groep, Ολλανδία (Εταίρος) 
 FREE CLINIC -  VZW Free Clinic, Βέλγιο(Εταίρος) 
 EURAZIJOS ZALOS MAZINIMO ASOCIACIJA – EHRA, Λιθουανία (Εταίρος) 
 FUNDACJA POLITYKI SPOLECZNEJ PREKURSOR – PREKURSOR, Πολωνία (Εταίρος) 
 PRAKSIS – PRAKSIS, Ελλάδα (Εταίρος) 
 JOGRIPORTER ALAPITVANY – RRF, Ουγγαρία (Εταίρος) 
 AUTO-SUPPORT ET REDUCTION DES RISQUES PARMI LES USAGERS ET EXUSAGERS DE DROGUES – ASUD, Γαλλία 

(Εταίρος) 
 UNIVERSIDADE DO PORTO – UPORTO, Πορτογαλία (Εταίρος) 

 
Το έργο Peer2Peer είχε διάρκεια 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης 01/11/2018 και σκοπός του Έργου είναι η μείωση 
της ζήτησης των ψυχοδραστικών ουσιών μέσω της ενίσχυσης των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που 
παρέχουν υπηρεσίες στο δρόμο/πεδίο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ευρωπαϊκής εμπειρίας που αφορά στη 
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες στο δρόμο (επαγγελματίες, ομότιμοι, μικρό 
διακινητές, εκπρόσωποι των αρχών της επιβολής του νόμου). Στόχοι είναι: 

 Η ενίσχυση της εμπλοκής των ομοτίμων στην εργασία στο δρόμο. 

 Η βελτιωμένη επιστημονική γνώση, η κοινωνική καινοτομία και οι εξειδικευμένες πρακτικές. 

 Η εκπαίδευση και πιλοτική εφαρμογή βελτιωμένου πλαισίου συνεργασίας. 

 Η ενδυνάμωση των εμπλεκόμενων σε θέματα πολιτικής. 

 Η ενσωμάτωση των εξειδικευμένων πρακτικών στην πολιτική ατζέντα. 
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 Η βελτίωση των κοινοτικών παρεμβάσεων. 
 
Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν μέσω έρευνας, εκπαίδευσης και πιλοτικών παρεμβάσεων, στρατηγικών διεκδίκησης 
(advocacy) και στοχευμένων ενεργειών επικοινωνίας και διάχυσης. 
 
Ιστοσελίδα του έργου 
https://peer2peerproject.com/  

 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Justice Programme - Drugs Policy 
Initiatives”. 
 

 
 
 
“LOCAL ALLIANCE FOR INTEGRATION-LION” 
 
Το Έργο “LOcal Alliance for Integration-LION” (776213), υλοποιείται από τους εξής φορείς: 

 DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH POLICY OF THE UNIVERSITY OF WEST ATTICA (FORMER NATIONAL SCHOOL OF 
PUBLIC HEALTH), Ελλάδα (Συντονιστής) 

 UNIVERSITEIT GENT UGent, Βέλγιο (Εταίρος) 
 PRAKSIS, Ελλάδα (Εταίρος) 
 EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION EPLO, Ελλάδα (Εταίρος) 
 CMT PROOPTIKI CONSULTING MANAGEMENT TRAINING, Ελλάδα (Εταίρος)   
 SYN EIRMOS NGO OF SOCIAL SOLIDARITY ASTIKI ETAIRIA, Ελλάδα (Εταίρος) 

 
Το έργο LION είχε διάρκεια 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης 01/12/2017 και υλοποιείται 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. 
 
Οι κυρίως δράσεις, πέραν της απαραίτητης διερεύνησης του πεδίου και των αντίστοιχων πρακτικών σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, οι οποίες έλαβαν χώρα, 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 δύο (2) κοινών 
εκδηλώσεων αθλητικού ή/και πολιτισμικού χαρακτήρα, βάσει των προτιμήσεων των μεταναστών/προσφύγων. 
 

Ιστοσελίδα του έργου 
http://allianceforintegration.eu/el/arxiki-2/ 

 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Asylum, Migration and Integration 
Fund” (AMIF-2016-AG-INTE). 

 
 
 
 
 
“CAPACITY BUILDING AND TRAINING FOR PROFESSIONALS IN ALTERNATIVE CARE IN GREECE- RIGHT 
AFTER CARE (RAC)” 
 
Το Έργο “Capacity building and training for professionals in Alternative Care in Greece- RIGHT AFTER CARE” (785701), 
υλοποιείται από τους εξής φορείς: 

 ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, Ελλάδα (Συντονιστής)  
 PRAKSIS, Ελλάδα (Εταίρος) 
 M.K.O. CIVIS PLUS, Ελλάδα (Εταίρος) 
 ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUTΕ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ελλάδα (Εταίρος) 

https://peer2peerproject.com/
http://allianceforintegration.eu/el/arxiki-2/
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Το έργο RAC είχε διάρκεια 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης 01/04/2018 και λήξη 31/08/2020 και 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.  
 
Υπάρχουν δύο κύρια είδη δράσεων: 

 τα Εργαστήρια ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής σε νέους 

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

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

 ανάπτυξη των δεξιοτήτων επαγγελματιών φορέων παροχής φροντίδας 

 ανάπτυξη των δεξιοτήτων και προετοιμασία 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.).  

 
Ιστοσελίδα του έργου 
www.rightsaftercare.com 

 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Rights, Equality and Citizenship 
Programme (2014-2020).” 
 

 
 
 
 
“EMPLOYMENT 4 INCLUSION: INNOVATION FOR ENABLING SOCIAL AND LABOUR INCLUSION OF 
MIGRANTS, NEWCOMERS, ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES-E4I” 
 
Το Έργο: “Employment 4 Inclusion: Innovation for enabling social and labour inclusion of migrants, newcomers, asylum 
seekers and refugees-E4I” (2019-1-ES01-KA204-065510), υλοποιείται από τους εξής φορείς:  

 SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS-SSF, Ισπανία (Συντονιστής) 
 ITG-CONSEIL, Γαλλία (Εταίρος) 
 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  FORMAZIONE E COMUNIONE-FO.CO, Ιταλία (Εταίρος) 
 THE ASSOCIATION NEW DANE, Δανία (Εταίρος) 
 PRAKSIS, Ελλάδα (Εταίρος) 

 
Το έργο Ε4Ι έχει διάρκεια από 01/10/2019 έως και 30/09/2021 και επικεντρώνεται σε μια από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών, των νεοεισερχομένων, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων 
στην Ευρώπη: πώς να παρέχεται το βέλτιστο πρότυπο παρέμβασης για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
και της εργασιακής τους ένταξης, της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
της δημόσιας διοίκησης και των εταιρειών. 
 
Το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους: 

 Την ανάπτυξη και παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης για τους επαγγελματίες, με τη χρήση 
των πιο καινοτόμων εργαλείων και μέσω ενός αλληλεπιδραστικού μοντέλου για την  κοινωνική και εργασιακή 
ένταξη των ομάδων στόχου 

 Παροχή στους επαγγελματίες που εργάζονται με τις ομάδες στόχου της απαραίτητης καθοδήγησης και των 
εργαλείων για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων, με τη βοήθεια 
και τη  συνεργασία δημόσιων φορέων και εταιρειών. 

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των ομάδων στόχου στην κοινωνία, αναπτύσσοντας τις 
επαγγελματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, καθώς και αναπτύσσοντας και δοκιμάζοντας στην πράξη 
αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης αυτών των ομάδων. 

 
Το έργο απευθύνεται σε: 

 Επαγγελματίες που δουλεύουν με μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, όπως: κοινωνικοί λειτουργοί, 
εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι, εκπαιδευτές ενηλίκων,  ψυχολόγοι,  διαμεσολαβητές κλπ. 

http://www.rightsaftercare.com/
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 Μετανάστες, νεοεισερχόμενοι, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες   (18 ετών και άνω). 

 Επαγγελματίες που υποστηρίζουν μετανάστες/αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες σε τοπικούς, περιφερειακούς και 
εθνικούς δημόσιους φορείς (κυρίως δήμους, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης). 

 Προσωπικό από εταιρείες. 

 Πολιτικοί σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
 
 
Ιστοσελίδα του έργου 
https://www.employment4inclusion.eu/el/  

 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  “ERASMUS+ Programme- Strategic 
partnership KA 2 in the field of adult education”. 
 

 
 
 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV: ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
 
Το έργο υλοποιείται από την Deutsche AIDS Hilfe e.V. και το Δίκτυο οργανώσεων AIDS ACTION EUROPE και εταίρος 
υλοποίησης για την Ελλάδα είναι η PRAKSIS. Η διάρκεια του έργου είναι από 01/09/2018 μέχρι και 31.12.2019 
(συνολικά 16 μήνες). 
 
Ο γενικός στόχος του έργου είναι να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί τρόποι για να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πρόληψη, 
συμβουλευτική, εξέταση, θεραπεία και φροντίδα για HIV/AIDS και ιογενείς ηπατίτιδες, σε όλους όσους καταγράφονται 
νομικά εμπόδια που τους περιορίζουν τις παραπάνω υπηρεσίες, με στόχο να εφαρμοστούν τελικά πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διέπονται από δικαιωματική προσέγγιση. 
 
Προς την επίτευξη των ανωτέρω στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται: 
Η επιτήρηση και η εξέταση της υπάρχουσας νομοθεσίας που αφορά τον HIV μεταξύ των χωρών της ζώνης. 
Η δημιουργία καλύτερων και πιο στρατηγικών διασυνδέσεων μεταξύ τοπικών, εθνικών και περιφερειακών φορέων με 
σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων ως προς τις πολιτικές υγείας για τον HIV και τις ιογενείς ηπατίτιδες. 
Την παραγωγή τοπικών συναφών πηγών και οδηγών καλών πρακτικών που θα φανούν χρήσιμα σε εργαζόμενους/ες 
στον τομέα της υγείας, σε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών αλλά και τεκμηριωμένη γραφή για τους ανθρώπους που 
ζουν με HIV και ιογενείς ηπατίτιδες. 
 
Κύρια παραδοτέα του έργου 
Αναφορά των παρόντων συνθηκών στις φυλακές και τα κλειστά κέντρα κράτησης εν γένει, μέσα από τη συμπλήρωση 
κεντρικού ερωτηματολογίου ανά χώρα. 
Χρήση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο εθνικό ή ευρωπαϊκό, με στόχο την βελτίωση της κατάστασης ή την 
γνωστοποίηση καλών πρακτικών αλλά και την ενδυνάμωση των σχέσεων των φορέων που εργάζονται στην Ελλάδα για 
τα θέματα αυτά. 
 
Ιστοσελίδα του φορέα 
https://www.aidsactioneurope.org//en/content/the-european-hiv-legal-forum 

 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δικτύου AIDS ACTION EUROPE.  
 

 
 
“GUARDIANSHIP ADVANCED INSTRUMENTS FOR CHILD PROTECTION - G.A.IN.” 
 
Το Έργο “Guardianship Advanced Instruments for Child Protection – G.A.IN.” (764270), υλοποιείται από τους εξής 
φορείς: 
 SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE (STC IT), Ιταλία (Συντονιστής) 
 PRAKSIS, Ελλάδα (Εταίρος) 
 MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG (HHC), Ουγγαρία (Εταίρος) 
 VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN (VwV), Βέλγιο (Εταίρος) 
* Υποστηρικτής φορέας (associate partner) του Έργου για την Ελλάδα είναι το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την 
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.). 
 

https://www.employment4inclusion.eu/el/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b4%ce%b1/
https://www.aidsactioneurope.org/en/content/the-european-hiv-legal-forum
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Το έργο GAIN έχει διάρκεια από 01/09/2017 έως και 30/09/2019 και στόχος του Έργου G.A.IN. είναι η διερεύνηση των 
συστημάτων Επιτροπείας στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Ιταλία, για την καλύτερη υποστήριξη των 
Επιτρόπων και των λοιπών επαγγελματιών που εργάζονται με ασυνόδευτους και χωρισμένους από την οικογένειά τους 
ανηλίκους.  
 
Ευρύτερος στόχος του προγράμματος είναι η προστασία και ο σεβασμός στα δικαιώματα όλων των ασυνόδευτων 
ανηλίκων και χωρισμένων από την οικογένειά τους που διαβιούν στην περιοχή της Ε.Ε., μέσω της διαμόρφωσης 
μηχανισμών ανάπτυξης ικανοτήτων και συνεργασίας.   
 
Κύρια παραδοτέα του έργου για την  Ελλάδα 
• Εθνικές μελέτες σχετικά με την Επιτροπεία για τις τέσσερις (4) χώρες 
• Συγκριτική μελέτη Συστημάτων Επιτροπείας σε Βέλγιο-Ελλάδα-Ουγγαρία-Ιταλία 
• High level meetings στις τέσσερις (4) χώρες 
• Οδηγός επαγγελματιών για ζητήματα προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα 

 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης REC – Rights, Equality and 
Citizenship Programme 2014-2020. 

 
 
 
 
“PARTICIPATORY APPROACH FOR RAISE AWARENESS AND DISCRIMINATION AGAINST 
SEXUAL AND GENDER ORIENTATION IN HEALTHCARE SECTOR-PARADISO” 
 
Το Έργο “ Participatory Approach for Raise Awareness and DIscrimination against Sexual and gender Orientation in 
healthcare sector-PARADISO” (“Συμμετοχική Προσέγγιση για την Ευαισθητοποίηση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων 
βάσει του Σεξουαλικού Προσανατολισμού και της Ταυτότητας Φύλου στον τομέα της υγείας-PARADISO”)  υλοποιείται 
από τους εξής φορείς: 

 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΔΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (Συντονιστής) 
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (Εταίρος) 
 PRAKSIS (Εταίρος) 
 ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ & ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΛΚΕ  (Εταίρος)  
 ASSOCIATION FOR REGIONAL DEVELOPMENT AND MENTAL HEALTH -  EPAPSY (Εταίρος) 
 CMT PROOPTIKI CONSULTING MANAGEMENT TRAINING, Ελλάδα (Εταίρος) 
 EUROPEAN FORUM FOR PRIMARY CARE – EFPC, Ολλανδία (Εταίρος) 
 CENTRE HOSPITALIER DE MAISON BLANCHE -  EPSMB, Γαλλία (Εταίρος) 
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Εταίρος) 

 
Το έργο PARADISO έχει διάρκεια 16 μήνες με ημερομηνία έναρξης 01/01/2018 και στόχοι του προγράμματος PARADISO 
αποτελούν:  
• Η αξιολόγηση των υφιστάμενων αντιλήψεων και πεποιθήσεων σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, των ομοφοβικών 

απόψεων και των αντιλήψεων διάκρισης στους επαγγελματίες υγείας 
• Η ανάπτυξη πρακτικών οδηγών για τους επαγγελματίες του τομέα υγείας (επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό) 
• Η προετοιμασία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τι να κάνουν και τι όχι σε 

ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 
• Η βελτίωση της στάσης διαφόρων επαγγελματιών απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

διοικητικό προσωπικό κ.λπ.).  
• Η εισαγωγή ρητών, πρακτικών βημάτων για την αλλαγή των διαδικασιών σε δομές και υπηρεσίες ώστε να 

λειτουργούν χωρίς αποκλεισμούς για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 
• Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε θέματα υγείας 
 
Κύριες Δράσεις: 
• Έρευνα πεδίου για τις γνώσεις, στάσεις και πρακτικές των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα 
• Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων σε επαγγελματίες υγείας 
• Η πιλοτική εφαρμογή μιας δομής ευαισθητοποιημένης και ενήμερης σχετικά με ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+  
• Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ+  άτομα 
 
Ιστοσελίδα του έργου  
www.paradiso.gr   

 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Rights, Equality and Citizenship 
Programme (2014-2020)”. 

http://www.paradiso.gr/
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FACING ALL THE FACTS! 
 
Το έργο  “FACING ALL THE FACTS!”, υλοποιείται από τους εξής φορείς: 

 CEJI, Βέλγιο (Συντονιστής)  

 Community Security Trust (CST), Ηνωμένο Βασίλειο (Εταίρος) 

 Dutch Center for Information and Documentation Israel (CIDI), Ισραήλ (Εταίρος) 

 European Network Against Racism (ENAR), Ιρλανδία  (Εταίρος) 

 European Network on Independent Living (ENIL), Βέλγιο (Εταίρος) 

 European Roma Information Office (ERIOnet), Βέλγιο (Εταίρος) 

 Movimiento Contra Intolerancia (MCI), Ισπανία (Εταίρος) 

 National Police Chiefs’ Council (NPCC), Ηνωμένο Βασίλειο (Εταίρος) 

 National University of Public Services (NUPS), Ουγγαρία (Εταίρος) 

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

 PRAKSIS, Ελλάδα (Εταίρος) 
 
Το έργο έχει διάρκεια από  15/10/2016 έως και 14/10/2019 και έχει ως στόχο τη βελτίωση της αναγνώρισης, της 
καταγραφής καθώς και των αντιδράσεων απέναντι στην ρητορική και τα εγκλήματα μίσους σε εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο, μέσω της συνέργειας της Κοινωνίας των Πολιτών με τις δημόσιες αρχές και μελέτησε τους δείκτες 
προκατάληψης απέναντι σε άτομα με αναπηρία, Ρομά, Μουσουλμάνους, Εβραίους, ΛΟΑΤΚΙ και μετακινούμενους 
πληθυσμούς (μετανάστες και πρόσφυγες). 
Επίσης, στο έργο Στο FACING ALL THE FACTS! συμμετείχαν ως συνεργαζόμενοι οι φορείς από Βέλγιο και Ελλάδα: ILGA-
Europe, European Network against Racism, Social Platform, European Roma Rights Centre, European Network on 
Religion and Belief, European Union of Jewish Students, Generation 2.0.   
 
Κύριες δράσεις: 

 Εκπόνηση Έρευνας και Αναφορών (Εθνικών και Ευρωπαϊκής) 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 

 Δημιουργία και διάχυση 11 διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων για τα εγκλήματα και τη ρητορική μίσους, τη 
δημιουργία πολιτικής και επεξεργασία των δεικτών προκατάληψης για αστυνομικούς και εισαγγελείς.  

 Σεμινάρια και εργαστήρια σε εθνικό επίπεδο για τους δείκτες προκατάληψης, τη συνεργασία μεταξύ των φορέων 
και τις αιτίες και διαχείριση της υπο-καταγραφής των εγκλημάτων μίσους 

 Συνέδριο πολυμέσων για τη διάχυση των δράσεων και των εργαλείων του Προγράμματος. 

 Εκπαίδευση αστυνομικών για τα εγκλήματα μίσους 

 Παρακολούθηση των εγκλημάτων μίσους για Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών 

 Καταγραφή των εγκλημάτων μίσους και η χάραξη πολιτικών 

 7 κύκλοι μαθημάτων που αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με εγκλήματα μίσους που στοχεύουν 
τις ακόλουθες κοινότητες: Disabled, Jewish, LGBT, Migrants and Refugees, Muslim, Roma 

 
Ιστοσελίδα του έργου 
www.facingfacts.eu  
 

  
Το έργο  “FACING ALL THE FACTS!” χρηματοδοτείται από το European Union Rights, Equality and 
Citizenship Programme (JUST/2015/RRAC/AG/TRAI/8997). 

  

http://www.facingfacts.eu/
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PRAKSIS ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ  

 
Το έτος 2019 η PRAKSIS συμμετείχε στη συγγραφή περιεχομένου και διαβούλευση για: 
 

 Σχέδιο Νόμου που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,  

 τροποποίηση του Νόμου 4139/2013 με σκοπό τη νομική κατοχύρωση των Χώρων Επιτηρούμενης Χρήσης, 

 Σχέδιο Νόμου που αφορά τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος υπαγωγής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχετικών 
με φαρμακευτικά προϊόντα, σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης για επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, σε εναρμόνιση με οδηγία της ΕΕ.  

 
 

Προσφυγικό: 
 
• Σχολιασμός σε ανοιχτές διαβουλεύσεις Νομοσχεδίων αναφορικά με τη διεθνή προστασία / προσφυγικό καθώς και 

της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη.  
• Συμμετοχή σε κείμενα διαμαρτυρίας για τη συμπλήρωση 3 χρόνων από την κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και την 

ομηρία των ανθρώπων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 
• Επεξεργασία αναφοράς – σε συνεργασία με την οργάνωση Safe Passage:  “Caught in the middle”, η οποία 

περιλαμβάνει συστάσεις προς το ελληνικό κράτος και την ευρωπαϊκή επιτροπή για ζητήματα οικογενειακών 
επανενώσεων, οι οποίες συζητήθηκαν σε συνάντηση εργασίας με παρευρισκόμενους stakeholders. 

 
 
Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης για ψυχοδραστικές ουσίες 
 
• Συμμετοχή σε συνεδρίες Ελλήνων ειδικών για ζητήματα Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών που διοργανώνει το 

ΕΚΤΕΠΝ. 
• Στήριξη για 6η συνεχή χρονιά της διεθνούς εκστρατείας του IDPC με τίτλο SUPPORTDON’TPUNISH, με τη 

διοργάνωση εκδήλωσης και θέμα «Γυναίκες στη χρήση ναρκωτικών: η εκκωφαντική σιωπή». 
• Συμμετοχή στις συναντήσεις συνεργασίας της Πλατφόρμας Οργανώσεων για τις ψυχοδραστικές ουσίες. 
• Εκλογή και συμμετοχή στο streering committee του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη μείωση βλάβης Correlation – EHRN. 
 
 
Υγεία-φάρμακο 
 
• Οργάνωση εκδηλώσεων για τις διαδικτυακές πρεμιέρες στο YouTube και σε προβολές σε Πανεπιστημιακές Σχολές 

και σε δημοσιογράφους των ντοκιμαντέρ του προγράμματος praksisaccess (Κλινικές Μελέτες: ένας άλλος διάλογος 
– Ορφανά Φάρμακα).  

• Συμμετοχή στην 7η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS και Ηπατίτιδες». 
• Συμμετοχή στο steering committee του ευρωπαϊκού Δικτύου AIDS ACTION EUROPE  
• Συμμετοχή στην 5η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για υπεύθυνη Έρευνα και Ανάπτυξη και Προσιτά 

Φάρμακα. 
 
 
Ζητήματα βίας και διακρίσεων 
 
• Συμμετοχή στη διοργάνωση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Πάρτε θέση!» με θέμα το φασισμό ενόψει 

ευρωπαϊκών εκλογών. 
• Συμμετοχή στο ΔΣ της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη στο πλαίσιο της οποίας υπήρξε στενή 

παρακολούθηση του προγράμματος MURAL – δράσεις για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και της 
ισλαμοφοβίας. 
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ΔΙΚΤΥΑ 

 
 ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ 
 
 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
 
 ACCMR 
 
 VICTORIASQUARE 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 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) 
 
 CORRELATION – EUROPEAN HARM REDUCTION NETWORK 
 
 AIDS ACTION EUROPE 
 
 CIVIL SOCIETY FORUM ON HIV/AIDS 
 
 EU HEALTH INNOVATION ALLIANCE 
 
 PICUM 


