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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  

 

Το Πολυϊατρείο Αθήνας ξεκίνησε τη λειτουργία του σε νέο χώρο τον Φεβρουάριο 2020, όπου υπάρχει η δυνατότητα 
παροχής επιπλέον υπηρεσιών και εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού ωφελούμενων ταυτόχρονα και μετονομάστηκε 
σε PRAKSIS Community Centre. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 είχαν ως αποτέλεσμα να 
ανασταλεί η λειτουργία κατά τη διάρκεια του πρώτου περιορισμού κυκλοφορίας ενώ από τον Ιούνιο έως και τον 
Δεκέμβριο 2020 εξυπηρετούσε τον πληθυσμό πάντα με βάση τις προϋποθέσεις / διατάξεις σε ισχύ. 

Αντίστοιχα, το Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο 2020 εξυπηρέτησε τον πληθυσμό 
τηρώντας τα εν λόγω μέτρα, ενώ η εθελοντική υποστήριξη των ιατρείων ανεστάλη προσωρινά. 

 

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 2020 ήταν: Γενική Ιατρική, Γυναικολογία και Οδοντιατρική. Με την πολύτιμη βοήθεια των 
εθελοντών ιατρών μας, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη διαθεσιμότητα από Ψυχίατρο, Παιδίατρο, Καρδιολόγο και 
Γαστρεντερολόγο. 

 

 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

2020 ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΤΟΜΑ 375 213 462 1050

ΠΟΣΟΣΤΟ % 35,71% 20,29% 44,00% 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

2020 ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 450 267 921 1638

ΠΟΣΟΣΤΟ % 27,47% 16,30% 56,23% 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ



 

Page 3 

ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ 312 83%

ΟΧΙ 63 17%

ΣΥΝΟΛΟ 375 100%

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 3 1%

ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 171 46%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 159 42%

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 30 8%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 12 3%

ΣΥΝΟΛΟ 375 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

14-18 30 8%

18-24 66 18%

25-35 141 38%

36-45 90 24%

46-60 39 10%

> 60 9 2%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΛΒΑΝΙΑ 6 2%

ΑΛΓΕΡΙΑ 6 2%

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 75 20%

ΓΕΩΡΓΙΑ 6 2%

ΓΚΑΝΑ 15 4%

ΓΟΥΙΝΕΑ 3 1%

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 3 1%

ΙΝΔΙΑ 3 1%

ΙΡΑΚ 15 4%

ΙΡΑΝ 39 10%

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 45 12%

ΚΕΝΥΑ 3 1%

ΚΟΝΓΚΟ 45 12%

ΜΑΡΟΚΟ 3 1%

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 15 4%

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 3 1%

ΝΙΓΗΡΙΑ 12 3%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 21 6%

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 6 2%

ΣΟΜΑΛΙΑ 9 2%

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 3 1%

ΣΥΡΙΑ 27 7%

ΤΟΓΚΟ 6 2%

ΤΟΥΡΚΙΑ 3 1%

ΥΕΜΕΝΗ 3 1%

ΣΥΝΟΛΟ 375 100%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (ΑΤΟΜΑ)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΝΔΡΕΣ 245 65%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 129 34%

ΤΡΑΝΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 1 0%

ΣΥΝΟΛΟ 375 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ (ΑΤΟΜΑ)



 

Page 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΡΗΜΑ - Κ.Φ. 27 6%

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
15 3%

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 3 1%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, 

ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ 

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

6 1%

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
6 1%

ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ & 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
12 3%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
15 3%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
3 1%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ
3 1%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
39 9%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
51 11%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
48 11%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
36 8%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

90 20%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

48 11%

ΚΥΗΣΗ, ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ 3 1%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

3 1%

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΣΗΜΕΙΑ & 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ & 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

9 2%

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 33 7%

ΣΥΝΟΛΟ 450 100%

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 216 48%

ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 162 36%

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 72 16%

ΣΥΝΟΛΟ 450 100%

ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΌΧΙ 318 71%

Ro 3 1%

BLOOD TEST 3 1%

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 18 4%

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 15 3%

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 9 2%

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 3 1%

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 3 1%

ΩΡΛ 9 2%

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 6 1%

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 3 1%

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 6 1%

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 9 2%

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 15 3%

ΆΛΛΟ 30 7%

ΣΥΝΟΛΟ 450 100%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
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ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

14-17 9 4%

18-24 69 32%

25-35 93 44%

36-45 33 15%

46-60 9 4%

ΣΥΝΟΛΟ 213 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΛΒΑΝΙΑ 3 1%

ΑΛΓΕΡΙΑ 3 1%

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 24 11%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3 1%

ΓΚΑΝΑ 15 7%

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 9 4%

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 3 1%

ΙΝΔΙΑ 6 3%

ΙΡΑΚ 12 6%

ΙΡΑΝ 21 10%

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 21 10%

ΚΟΝΓΚΟ 15 7%

ΛΙΒΑΝΟΣ 3 1%

ΜΑΡΟΚΟ 6 3%

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 3 1%

ΝΙΓΗΡΙΑ 3 1%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 6 3%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3 1%

ΣΥΡΙΑ 51 24%

ΤΟΥΡΚΙΑ 3 1%

ΣΥΝΟΛΟ 213 100%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 6 3%

ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 147 69%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 45 21%

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 12 6%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 3 1%

ΣΥΝΟΛΟ 213 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ 180 85%

ΌΧΙ 33 15%

ΣΥΝΟΛΟ 213 100%

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 195 73%

ΔΟΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 72 27%

ΣΥΝΟΛΟ 267 100%

ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΡΗΜΑ - Κ.Φ. 33 12%

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 6 2%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
3 1%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 
156 58%

ΚΥΗΣΗ, ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ 63 24%

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ

6 2%

ΣΥΝΟΛΟ 267 100%

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

OXI 225 84%

U/S 18 7%

BLOOD TEST 9 3%

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 6 2%

ΑΛΛΟ 9 3%

ΣΥΝΟΛΟ 267 100%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΜΦΡΑΞΗ 417 45%

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 267 29%

ΕΞΑΓΩΓΗ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 45 5%

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ 153 17%

ΑΛΛΟ 39 4%

ΣΥΝΟΛΟ 921 100%

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

NAI 387 84%

OXI 75 16%

ΣΥΝΟΛΟ 462 100%

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 3 1%

ΑΛΒΑΝΙΑ 3 1%

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 150 32%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 9 2%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3 1%

ΓΕΩΡΓΙΑ 3 1%

ΓΚΑΜΠΙΑ 9 2%

ΓΚΑΝΑ 6 1%

ΓΟΥΙΝΕΑ 6 1%

ΕΛΛΑΔΑ 6 1%

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 6 1%

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 3 1%

ΙΡΑΚ 24 5%

ΙΡΑΝ 57 12%

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 9 2%

ΚΟΝΓΚΟ 27 6%

ΛΙΒΑΝΟΣ 3 1%

ΜΑΛΙ 3 1%

ΜΑΡΟΚΟ 6 1%

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 12 3%

ΝΙΓΗΡΙΑ 6 1%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 24 5%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3 1%

ΡΩΣΙΑ 3 1%

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 6 1%

ΣΟΜΑΛΙΑ 6 1%

ΣΥΡΙΑ 60 13%

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 3 1%

ΤΟΥΡΚΙΑ 3 1%

ΣΥΝΟΛΟ 462 100%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 15 3%

ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 441 95%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3 1%

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 3 1%

ΣΥΝΟΛΟ 462 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

14-17 120 26%

18-24 54 12%

25-35 159 34%

36-45 84 18%

46-60 33 7%

>60 12 3%

ΣΥΝΟΛΟ 462 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΝΔΡΑΣ 306 66%

ΓΥΝΑΙΚΑ 156 34%

ΣΥΝΟΛΟ 462 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ
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ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

2020
ΓΕΝΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ
ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 648 121 219 10 8 285 1291

ΠΟΣΟΣΤΟ % 50% 9% 17% 1% 1% 22% 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΝΔΡΕΣ 595 59%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 411 41%

ΣΥΝΟΛΟ 1006 100,00%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

<18 8 1%

18-25 191 19%

25-40 493 49%

40-60 277 28%

> 60 37 4%

ΣΥΝΟΛΟ 1006 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ 488 49%

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ 518 51%

ΣΥΝΟΛΟ 1006 100%

ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ 263 26%

ΌΧΙ 743 74%

ΣΥΝΟΛΟ 1006 100%

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΟΧΙ 901 90%

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ 6 1%

ΥΠΕΡΗΧΟΣ 1 0%

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 11 1%

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 3 0%

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ 1 0%

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 0%

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 5 0%

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ/ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 9 1%

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 7 1%

ΩΡΛ 1 0%

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 8 1%

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 0%

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 6 1%

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ 7 1%

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 4 0%

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 8 1%

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 4 0%

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 4 0%

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 2 0%

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 0%

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 4 0%

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 4 0%

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 3 0%

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 1 0%

ΑΝΑΠΤΥΞΙΟΛΟΓΟΣ –ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 4 0%

ΣΥΝΟΛΟ 1006 100%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΙΤΩΝ  ΑΣΥΛΟ 449 45%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 131 13%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 195 19%

ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 133 13%

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 12 1%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΑ 82 8%

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ / Η 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
4 0%

ΣΥΝΟΛΟ 1006 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 5 0%

ΑΛΒΑΝΙΑ 36 4%

ΑΛΓΕΡΙΑ 8 1%

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 110 11%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 6 1%

ΓΕΩΡΓΙΑ 36 4%

ΕΛΛΑΔΑ 125 12%

ΙΡΑΚ 152 15%

ΙΡΑΝ 38 4%

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 21 2%

ΚΟΝΓΚΟ 11 1%

ΚΟΥΒΕΪΤ 6 1%

ΜΑΛΙ 2 0%

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 6 1%

ΝΙΓΗΡΙΑ 30 3%

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 8 1%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 103 10%

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 23 2%

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 23 2%

ΣΟΜΑΛΙΑ 6 1%

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 11 1%

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 6 1%

ΑΡΜΕΝΙΑ 11 1%

ΤΟΥΡΚΙΑ 6 1%

ΜΑΡΟΚΟ 30 3%

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 5 0%

ΛΙΒΑΝΟΣ 9 1%

ΓΟΥΙΝΕΑ 27 3%

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 7 1%

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 9 1%

ΤΥΝΗΣΙΑ 7 1%

ΣΥΡΙΑ 108 11%

ΓΚΑΜΠΙΑ 1 0%

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1 0%

ΡΩΣΙΑ 1 0%

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1 0%

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 2 0%

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 3 0%

ΙΝΔΙΑ 1 0%

ΛΙΒΥΗ 3 0%

ΓΚΑΝΑ 2 0%

ΣΥΝΟΛΟ 1006 100%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΡΗΜΑ - Κ.Φ. 12 1%

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
18 2%

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ 3 0%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, 

ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ & ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ 

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

16 2%

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ, 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

21 2%

ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ & 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

148 15%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
26 3%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
173 17%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

164 16%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
23 2%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

19 2%

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΤΟΚΕΤΟΥ, 

ΛΟΧΕΙΑΣ

3 0%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
79 8%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

21 2%

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΣΗΜΕΙΑ & 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ & 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ 

ΑΛΛΟΥ

17 2%

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ 

ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΑΙΤΙΕΣ

25 2%

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 12 1%

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 75 7%

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
25 2%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
33 3%

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 15 1%

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 39 4%

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 3 0%

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

HIV, HBV, HCV
36 4%

ΣΥΝΟΛΟ 1006 100%

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 254 89%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 8 3%

ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 2 1%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΑ 11 4%

ΣΥΝΟΛΟ 285 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΝΔΡΕΣ 146 51%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 139 49%

ΣΥΝΟΛΟ 285 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

<18 24 8%

18-25 46 16%

25-45 126 44%

40-60 19 7%

ΣΥΝΟΛΟ 285 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΣΥΡΙΑ 76 27%

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 67 24%

ΙΡΑΚ 50 18%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 21 7%

ΙΡΑΝ 19 7%

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 16 6%

ΕΛΛΑΔΑ 10 4%

ΝΙΓΗΡΙΑ 6 2%

ΑΛΓΕΡΙΑ 4 1%

ΡΩΣΙΑ 4 1%

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 4 1%

ΑΛΒΑΝΙΑ 3 1%

ΚΟΝΓΚΟ 2 1%

ΜΑΡΟΚΟ 2 1%

ΓΕΩΡΓΙΑ 1 0%

ΣΥΝΟΛΟ 285 100%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΜΦΡΑΞΗ 108 38%

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 95 33%

ΕΞΑΓΩΓΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 18 6%

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 29 10%

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ 23 8%

ΑΛΛΟ 12 4%

ΣΥΝΟΛΟ 285 100%

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ 211 74%

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ 74 26%

ΣΥΝΟΛΟ 285 100%

ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

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

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 

Το 2020 στο Φαρμακείο της PRAKSIS στην Αθήνα χορηγήθηκαν 2.104 φαρμακευτικά σκευάσματα σε συνολικά 123 
ασθενείς που πραγματοποίησαν 210 επισκέψεις, συνολικής αξίας 23.429,70€.  

Στο Φαρμακείο της PRAKSIS στην Αθήνα χορηγήθηκαν 1.712 σκευάσματα αξίας 16.648,72 € από δωρεές ιδιωτών ενώ 
παράλληλα χορηγήθηκαν δωρεάν 146 σκευάσματα συνολικής αξίας 2.322,25 € από την GIVMED. Τέλος, το Φαρμακείο 
της PRAKSIS στην Αθήνα διέθεσε δωρεάν στην GIVMED 187 σκευάσματα συνολικής αξίας 1.826,26 €.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κατά το 2020 προσήλθαν 1.867 ωφελούμενοι και έλαβαν φάρμακα οι 1.747.  Ο αριθμός των σκευασμάτων που 
χορηγήθηκε ήταν 5.778, συνολικής αξίας 77.976,31€. 
 
Επίσης, το φαρμακείο δώρισε στη διάρκεια της χρονιάς 976 σκευάσματα συνολικής αξίας 26.561,09€. 
 
Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν: 

 
• 490 σκευάσματα αξίας 2946,82€ στο θεραπευτήριο «Άγιος Παντελεήμων» 
• 61 σκευάσματα αξίας 1.936,14€ στον Ελληνικό Σύλλογο Θαλασσαιμίας 
• 206 σκευάσματα αξίας 16.615,05€ στο Σύλλογο Φίλων Θεαγενείου 
• 99 σκευάσματα 2.761,46€ στην Ελληνική Εταιρεία Alzheimer 
• 103 σκευάσματα αξίας 2.301,62€ στο Σύλλογο Παρκινσονικών Β. Ελλάδος 

 
Συνολική αξία δωρεών  26.561,09€. 
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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 συχνά ότι 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 και γι’ αυτό έχει αναπτυχθεί ένα δομημένο και σταθερό σύστημα παραπομπών 
σε κρατικούς φορείς ή άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Πρωταρχικό μέλημα των στελεχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης ώστε να 
μπορέσουν οι ωφελούμενοι να καταθέσουν τα προσωπικά τους βιώματα, τα ζητήματα που τους απασχολούν και να 
σχεδιαστεί από κοινού η παρέμβαση που θα ακολουθηθεί. Στην ανάπτυξη αυτής της σχέσης οι 
διερμηνείς/διαπολιτισμικοί μεσολαβητές παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. 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 γνωστοποιεί συνεχώς στο τμήμα Διεκδίκησης Δικαιωμάτων τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες αναφορικά με την πρόσβαση στην υγεία, τα φάρμακα, την εργασία, τα προνοιακά 
επιδόματα και την εκπαίδευση.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

Το σύνολο των περιστατικών όλων των ιατρείων υποστηρίζεται και από την Κοινωνική Υπηρεσία. Το 2020 
εξυπηρετήθηκαν στο σύνολο 1.470 ωφελούμενοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν 1.827 επισκέψεις.  

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΙΚΑ 138 22%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 333 53%

ΆΛΛΕΣ ΜΚΟ 117 19%

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 2%

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 27 4%

ΣΥΝΟΛΟ 627 100%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 324 22%

ΚΟΝΓΚΟ 195 13%

ΣΥΡΙΑ 156 11%

ΙΡΑΝ 117 8%

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 99 7%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 96 7%

ΓΚΑΝΑ 54 4%

ΙΡΑΚ 48 3%

ΝΙΓΗΡΙΑ 39 3%

ΣΟΜΑΛΙΑ 39 3%

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 33 2%

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 30 2%

ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 240 16%

ΣΥΝΟΛΟ 1470 100%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 1068 73%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 237 16%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 72 5%

ΜΑΤΑΝΑΣΤΕΣ 48 3%

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 45 3%

ΣΥΝΟΛΟ 1470 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

<18 189 13%

18-25 282 19%

25-40 702 48%

40-60 270 18%

>60 27 2%

ΣΥΝΟΛΟ 1470 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΝΔΡΑΣ 780 53%

ΓΥΝΑΙΚΑ 660 45%

ΛΟΑΤΚΙ 30 2%

ΣΥΝΟΛΟ 1470 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το 2020 από την Κοινωνική Υπηρεσία του Πολυϊατρείου της Θεσσαλονίκης, εξυπηρετήθηκαν 690  άτομα. Κύρια χώρα 
καταγωγής των εξυπηρετούμενων είναι το Αφγανιστάν, με την Συρία και την Ελλάδα να ακολουθούν.  

Παρατηρούμε σημαντική μείωση του συνολικού ωφελούμενου πληθυσμού καθώς από τον Μάρτιο του 2020 όλες οι 
υπηρεσίες του Πολυϊατρείου παρέχονται μόνο κατόπιν ραντεβού και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 
προστασίας από την covid-19, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής απόστασης μεταξύ των ραντεβού ημερησίως.  

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 των  ωφελούμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και την οικονομική ή υλική βοήθεια για την 
κάλυψη των καθημερινών βιοτικών αναγκών τους. 

Ανάλογα με τα αιτήματα πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες εσωτερικές ή εξωτερικές παραπομπές των 
εξυπηρετούμενων και η ψυχοκοινωνική τους στήριξη. 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 στο Δήμο που κατοικούν. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΝΔΡΑΣ 380 55%

ΓΥΝΑΙΚΑ 310 45%

ΣΥΝΟΛΟ 690 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

<18 13 2%

19-25 122 18%

26-50 442 64%

>50 113 16%

ΣΥΝΟΛΟ 690 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΙΚΑ 46 36%

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 36 28%

ΜΚΟ 20 16%

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 16%

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 3%

ΠΡΟΝΟΙΑ 1 1%

ΑΛΛΟ 1 1%

ΣΥΝΟΛΟ 128 100%

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ/ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 463 67%

ΕΛΛΗΝΕΣ 74 11%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 43 6%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 40 6%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 38 6%

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 3%

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 8 1%

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 1 0%

ΣΥΝΟΛΟ 690 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 140 20%

ΣΥΡΙΑ 77 11%

ΕΛΛΑΔΑ 71 10%

ΙΡΑΚ 66 10%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 52 8%

ΝΙΓΗΡΙΑ 39 6%

ΙΡΑΝ 37 5%

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 30 4%

ΚΟΝΓΚΟ 25 4%

ΑΛΒΑΝΙΑ 24 3%

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 19 3%

ΣΟΜΑΛΙΑ 15 2%

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 14 2%

ΜΑΡΟΚΟ 12 2%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 8 1%

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 8 1%

ΓΕΩΡΓΙΑ 7 1%

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 6 1%

ΚΟΥΒΕΙΤ 5 1%

ΡΩΣΙΑ 5 1%

ΣΟΥΔΑΝ 5 1%

ΑΛΓΕΡΙΑ 4 1%

ΛΙΒΑΝΟΣ 4 1%

ΓΚΑΝΑ 3 0%

ΓΟΥΙΝΕΑ 2 0%

ΤΟΥΡΚΙΑ 2 0%

ΑΡΜΕΝΙΑ 1 0%

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 1 0%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 0%

ΙΝΔΙΑ 1 0%

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 1 0%

ΜΑΛΙ 1 0%

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1 0%

ΣΕΡΒΙΑ 1 0%

ΤΟΝΓΚΟ 1 0%

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1 0%

ΣΥΝΟΛΟ 690 100%

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
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Οι παραπομπές των εξυπηρετούμενων προκύπτουν είτε κατόπιν αιτήματος του ίδιου είτε από ανάγκη που θα διακρίνει 
ο/η κοινωνικός λειτουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον ωφελούμενο. Με αυτό ως βάση, έχουν γίνει οι 
παραπάνω εξωτερικές παραπομπές και οι οποίες αποτελούν το 18,6% των ενεργειών της Κοινωνικής Υπηρεσίας.  
 
Στον πίνακα με το νομικό καθεστώς των εξυπηρετούμενων του φορέα παρατηρούμε πως οι αιτούντες 
άσυλο/πρόσφυγες αποτελούν το κύριο νομικό καθεστώς στην κατανομή ενώ διαπιστώνεται σημαντική μείωση στον 
πληθυσμό από την Ελλάδα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2019 - 221 άτομα).  
 
Στο πλαίσιο της ολιστικής διαχείρισης των περιστατικών και ιδιαίτερα της διασύνδεσης τους με τις κατάλληλες δομές, 
αναλόγως των αιτημάτων (ιατρικά, κοινωνικά, νομικά), η Κοινωνική Υπηρεσία συνεργάστηκε με διάφορους φορείς και 
υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά αναφέρουμε:  
 

 το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης   

 το Multifunctional Centre for Refugees του Ερυθρού Σταυρού  

 το Κέντρο Στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού  

 το Blue Refugee Centre του Solidarity  

 τα Δημοτικά Ιατρεία  

 ΤΟ.Μ.Υ.  

 Συμβουλευτικός Σταθμός Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Θεσσαλονίκης  

 το Σωματείο «Αποστολή Άνθρωπος»  

 IRIDA WOMEN CENTER  

 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων  
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ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

 

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της PRAKSIS, στο πλαίσιο υποστήριξης των ωφελούμενων, καταγράφουν και αποστέλλουν 
στις αρμόδιες αρχές τα ανάλογα αιτήματα στέγασής στις διαθέσιμες δομές της χώρας. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 
και την ανακοίνωση τοποθέτησης σε στέγαση, ενημερώνουν τους ωφελούμενους και τους υποστηρίζουν στη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας και των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Εξετάσεις πραγματοποιούνται πλέον μόνο 
κατά την ένταξη ανηλίκων σε κέντρα φιλοξενίας. Από το Σεπτέμβριο του 2020, η καταγραφή των αιτημάτων στέγασης 
έχει αλλάξει, αφού δημιουργήθηκε και ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου τα αιτήματα συμπληρώνονται διαδικτυακά. 

Ακολουθεί η ανάλυση των αιτημάτων για το 2020: 

 

 

 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ 13

ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 4

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΟΜΗ 3

ΜΗ ΕΝΤΑΞΗ (*) 1

ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 9

Αιτήματα ασυνόδευτων ανηλίκων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ 89

ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 30

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΟΜΗ 21

ΜΗ ΕΝΤΑΞΗ (*) 9

ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 59

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ

Αιτήματα ενηλίκων / οικογενειών
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PRAKSIS ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και πρόληψης που υλοποιεί η 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 
και της Ηπατίτιδας C & B στις σταθερές δομές της Οργάνωσης (Community Centre Αθήνας, Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης, 
Κέντρα Ημέρας Αστέγων Αθήνας, Πειραιά). 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. 
 
Τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στοχεύουν κυρίως στην Προαγωγή και Αγωγή της 
Υγείας κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών 
γίνεται μέσω της συνεργασίας επαγγελματιών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (ιατρικού, νοσηλευτικού 
και ψυχοκοινωνικού προφίλ). 
 
Μέσω των δράσεων Δημόσιας Υγείας γίνεται προσπάθεια να κινητοποιηθούν και ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 
ατομικής υγιεινής οι πληθυσμοί που βρίσκονται που ζουν υπό επισφαλείς συνθήκες ή βρίσκονται στον δρόμο. Πιο 
συγκεκριμένα γίνεται: 
• αναγνώριση και καταγραφή αναγκών που εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας υγείας, σε χώρους συγκέντρωσης 

πληθυσμιακών ομάδων-στόχου  
• βελτίωση των συνθηκών υγιεινής με απώτερο σκοπό τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών 
• μαζική ενημέρωση των ομάδων-στόχου για τις μεθόδους πρόληψης  
 
Επιπλέον, μέσα από τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας γίνονται μια σειρά από δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης 
όπως: 
• εκστρατείες ενημέρωσης και εξέτασης για Ηπατίτιδες, HIV/AIDS 
• επιμορφωτικά εκπαιδευτικά σε σχολεία, φυλακές, γειτονιές, κοινότητες θεραπείας εξαρτημένων ατόμων και 

διάφορους άλλους οργανισμούς 
• εμβολιασμοί ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων - παιδιών και ενηλίκων. 
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις ομάδες Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνουν: 

 πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (περιποίηση τραυμάτων, κλινική εξέταση κλπ.) 

 εξέταση και ενημέρωση για HIV, HCV,HBV 

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

 προφυλακτικά 

 συμβουλευτική σε θέματα ΣΜΝ και διασύνδεση με ΜΕΛ και Ηπατολόγους 

 συμβουλευτική και κινητοποίηση για ένταξη σε προγράμματα υποκατάστασης-απεξάρτησης 

 ερευνητικό έργο στο πλαίσιο ευρωπαϊκώμ προγραμμάτων για την ασφαλή ενέσιμη χρήση 

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

 ψυχοκοινωνική στήριξη χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών και άλλων ευάλωτων πληθυσμών. 
 
Τα αποτελέσματα των δράσεων Δημόσιας Υγείας σε αριθμούς: 
 
Στo πλαίσιo των δράσεων, και ειδικότερα από την ομάδα streetwork στην Αθήνα, διανεμήθηκε ενέσιμο υλικό σε ΧΕΝ 
άτομα. Συγκεκριμένα διανεμήθηκαν: 

• Σύριγγες Insulin : 7.407 
• Σύριγγες 2,5 ml: 357 
• Σύριγγες 3 ml :15 
• Φίλτρο:  7.299 
• Τάσι: 7.313 
• Κιτρικό : 7.297 
• Ορός: 7.311 
• Μαντηλάκι: 7.294 
• Προφυλακτικό: 7.343 

 
Με την έναρξη της πανδημίας Covid-19, οι ανάγκες στον δρόμο φάνηκαν να αλλάζουν άρδην, ειδικά δε με την έναρξη 
του πρώτου lockdown όπου οι άνθρωποι στο δρόμο δεν είχαν πρόσβαση σε νερό, τουαλέτα, φαγητό καθώς ήταν 
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κλειστά τα καταστήματα εστίασης. Παράλληλα, η ανάγκη χρήσης μάσκας και αντισηπτικών καθώς επίσης και η τήρηση 
αποστάσεων αποτέλεσαν μεγάλη πρόκληση για τους ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα Δημόσιας Υγείας χρειάστηκε να τροποποιήσει τις παρεμβάσεις της, προσθέτοντας στο υλικό 
που μοιράζει ειδικά κιτ υγιεινής που περιείχαν μάσκα, γάντια και αντισηπτικά μαντηλάκια και τα οποία μοιράζονταν 
στο δρόμο σε καθημερινή βάση, σε όσους ανθρώπους τα είχαν ανάγκη. Συνολικά, διανεμήθηκαν 5.563 κιτ υγιεινής.  
 
Τέλος, τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό εμπόδισαν τις εξορμήσεις των κινητών μονάδων. 
Αφενός αφού ο χώρος διενέργειας του τεστ ήταν απαγορευτικός χωροταξικά για παραπάνω από ένα άτομο και 
αφετέρου οι σταθερές δομές της οργάνωσης αναγκάστηκαν να δουλέψουν με ραντεβού και πάλι λόγω των μέτρων 
των τετραγωνικών μέτρων και συνωστισμού, με αποτέλεσμα να μειωθούν κατά πολύ τα γρήγορα τεστ για τον HIV και 
την Ηπατίτιδα Β και C. 
 
Το πρόγραμμα Ενημέρωσης / Εξέτασης / Ευαισθητοποίησης για HIV & Ηπατίτιδα B & C σε αριθμούς: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΜΗ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 12 0 9

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΘΗΝΑΣ 0 0 0

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 50 0 47

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 41 41 41

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 23 23

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 5 5

ΣΥΝΟΛΟ 131 69 125

ΦΥΛΟ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

ΑΡΡΕΝ 92 45 94

ΘΗΛΥ 34 21 28

TRANS ΓΥΝΑΙΚΑ 5 3 3

ΣΥΝΟΛΟ 131 69 125

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

18-25 48 25 56

25-45 71 34 57

45-60 12 10 12

ΣΥΝΟΛΟ 131 69 125

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 80 38 86

ΆΛΛΗ 51 31 39

ΣΥΝΟΛΟ 131 69 125

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

ΚΑΜΙΑ 25 13 16

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 40 4 49

ΑΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗ 66 52 60

ΣΥΝΟΛΟ 131 69 125

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΟΥΜΕΡΑ HIV ΝΟΥΜΕΡΑ HBV ΝΟΥΜΕΡΑ HCV

ΝΑΙ 2 1 15

ΌΧΙ 129 68 110

ΣΥΝΟΛΟ 131 69 125
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Στο πλαίσιο των δράσεων για τη Δημόσια Υγεία η PRAKSIS έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών με άλλες 
οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, 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 και προσφύγων, Ρομά, 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. 

Επιπρόσθετα, το 2020 υλοποιήθηκε τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα όπου συνολικά επιμορφώθηκαν 506 
μαθητές γυμνασίων:  
 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στις θεματικές «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και 
Σεξουαλική Υγεία στην Εφηβεία» (Ηπατίτιδες, HIV/AIDS κλπ.) και «Δικαιώματα του Παιδιού» οι οποίες 
απευθύνονταν σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης. 

 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εφηβεία-Προκλήσεις και Προσέγγιση», το οποίο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης για την σχολική χρονιά 2019-2020.  
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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, τη ΧΑΝΘ- Χριστιανική Αδελφότητα Νέων 
Θεσσαλονίκης, την PRAKSIS, την ΑΡΣΙΣ 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 893 θέσεις στέγασης σε ιδιωτικά διαμερίσματα 
και 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 κλπ.), 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 διασύνδεση με δομές υγείας για τη 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 2020 συνολικά φιλοξενήθηκαν στα διαμερίσματα του Προγράμματος 
1.153 άνθρωποι (434 παιδιά 0 -18 ετών και 719 ενήλικες 18+) ενώ  εντάχθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 137 
νέες οικογένειες. 

Το πρόγραμμα REACT με αριθμούς για το 2020: 

 

 

 

 

Ενέργειες για νεοεισερχόμενους στο 

πρόγραμμα
Ωφελούμενοι

Έλεγχος και παρακολούθηση υγείας 

νεοεισερχόμενου ωφελούμενου 

πληθυσμού από ομάδα PRAKSIS

427 άτομα

Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης 

νεοεισερχόμενων παιδιών
229 παιδιά

Ενέργειες για το σύνολο του 

φιλοξενούμενου πληθυσμού
Ωφελούμενοι

Έλεγχος και παρακολούθηση υγείας 

συνολικού ωφελούμενου πληθυσμού από 

ομάδα PRAKSIS

1.153 άτομα

Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης του 

συνολικού αριθμού παιδιών
600 παιδιά

Ενεργοποίηση άυλης συνταγογράφησης σε 

ωφελούμενους με υψηλή ευαλωτότητα με 

σκοπό την διασφάλιση της απρόσκοπτης 

συνέχισης της φαρμακευτικής αγωγής και 

την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των 

απαραίτητων εξετάσεων και με γνώμονα 

των περιορισμό των μετακινήσεων 

ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο έκθεσης 

στον Covid-19

58 άτομα

Προγραμματισμός και πραγματοποίηση 

επισκέψεων για θέματα υγείας
Ωφελούμενοι

Αριθμός διαφορετικών ατόμων για τους 

οποίους προγραμματίστηκε κάποιο ιατρικό 

ραντεβού

811

Συνολικός αριθμός ραντεβού που 

προγραμματίστηκαν για θέματα υγείας
4.753

Συνολικός αριθμός επισκέψεων* που 

πραγματοποιήθηκαν για θέματα υγείας
2.591
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Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.692 ενημερώσεις της ομάδας στόχου, αναφορικά με: 

 Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη (citizenship skills) σε θέματα αναφορικά με την υγεία και παράλληλη 
εκπαίδευση σε θέματα Πρόληψης της Υγείας και σωστής Υγιεινής όπως παρακάτω: 

 Ενημέρωση των ωφελούμενων σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης στην υγεία - και την φαρμακευτική αγωγή 
- Ενημέρωση στα πλαίσια πρόληψης (Ελληνικό Εθνικό Σύστημα υγείας, υπηρεσίες υγείας εκτός εθνικού 
συστήματος υγείας, συμβουλευτική στην διαδικασία πρόσβασης). 

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

 Εξατομικευμένες ενημερώσεις για λοιμώδη νοσήματα 

 

Επιπλέον, για το σύνολο των επωφελούμενων του Προγράμματος υπήρξε συνεχής μετά-παρακολούθηση των 
ζητημάτων υγείας τους, κατά την οποία παρασχέθηκαν συνολικά 7.021 υποστηρικτικές  υπηρεσίες. Οι 1.481 
παρασχέθηκαν κατά την διάρκεια δια ζώσης επισκέψεων στην ομάδα της PRAKSIS, ενώ οι 5.540 μέσω της τηλεφωνικής 
υποστηρικτικής υπηρεσίας του Προγράμματος για θέματα Υγείας/Δημόσιας Υγείας.  
 
Αναλυτικότερα, ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώθηκε ως εξής: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εμβολιασμοί παιδιών και χορήγηση 

πιστοποιητικών υγείας
Ωφελούμενοι

Διενέργεια εμβολιασμού του 

προσχολικού/σχολικού πληθυσμού
446

Χορήγηση βεβαιώσεων υγείας για το 

σχολείο (ΑΔΥΜ) / συμμετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες

114

Αριθμός ιατρικών εξετάσεων ή / και 

φαρμάκων που πραγματοποιήθηκαν μέσω 

άυλης συνταγογράφησης

77

Περιγραφή επισκέψεων*

Λοιπές Ιατρικές Επισκέψεις και 

Επισκέψεις για Λήψη Φαρμακευτικής 

Αγωγής

Ωφελούμενοι

Αριθμός  λοιπών υπηρεσιών υγείας 

(ιατρικές εξετάσεις, παρακολούθηση 

χρόνιων νοσημάτων, χορήγηση 

φαρμακευτικής αγωγής, οδοντιατρική 

εξέταση, κτλ.)

1.954

Περιγραφή επισκέψεων*
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Είδος παρεχόμενων υπηρεσιών  

 
 
 
COVID-19 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
 
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020 η ομάδα της PRAKSIS ανέπτυξε εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης 
(M&E) στο πλαίσιο της επιδημιολογικής παρακολούθησης των ωφελούμενων του Προγράμματος, με σκοπό συνολικά 
την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του Έργου REACT. Μέσα από την επιδημιολογική παρακολούθηση της PRAKSIS 
και σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), 
πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες: 
 
 

Covid-19 - Επιδημιολογική Επιτήρηση και Υποστήριξη του Προγράμματος (1.153 ωφελούμενοι) 
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PRAKSIS SUPPORT 
 
 
Το 2012 η PRAKSIS ξεκίνησε την υλοποίηση προγράμματος 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.  
 
Στους επτά προηγούμενους κύκλους χρηματοδότησης έχουν 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 εξορμήσεις την Κινητής Μονάδας σε περιοχές της Αθήνας για τη διενέργεια 
διαγνωστικού τεστ για τον ιό του HIV σε ομάδες υψηλού κινδύνου. 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.  
 
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο 
2020 δεν πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις της Κινητής Μονάδας ούτε παρεμβάσεις στις φυλακές. 
 

 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το MACAIDSFUND  
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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 στο Community Centre στην Αθήνα και το Πολυϊατρείο 
στην 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 2020 στο Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης Αθηνών εξυπηρετήθηκαν συνολικά 241 
άνθρωποι, ενώ αντίστοιχα την ίδια περίοδο στο Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης Θεσσαλονίκης εξυπηρετήθηκαν 
συνολικά 431 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. 
  

 ΑΘΗΝΑ:        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

Διαδικασία Ασύλου 167 69%

Οικογενειακή επανένωση 19 8%

Άδεια διαμονής 28 12%

Ποινικές υποθέσεις 7 3%

Αστικές υποθέσεις 7 3%

Άλλοι λόγοι 13 5%

ΣΥΝΟΛΟ 241 100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 134 56%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 51 21%

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (Συμπεριλαμβάνονται 

οι Έλληνες πολίτες)
6 2%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 32 13%

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 18 7%

ΣΥΝΟΛΟ 241 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

Διαδικασία Ασύλου 117 27%

Οικογενειακή επανένωση 28 6%

Άδεια διαμονής 86 20%

Ποινικές υποθέσεις 15 3%

Διοικητικές υποθέσεις 38 9%

Αστικές υποθέσεις 10 2%

Φορολογικές υποθέσεις 3 1%

Ιθαγένεια 3 1%

Υποθέσεις οικογενειακής φύσεως 36 8%

Άλλοι λόγοι 35 8%

ΣΥΝΟΛΟ 431 100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 196 45%

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 41 10%

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (Συμπεριλαμβάνονται 

οι Έλληνες πολίτες)
77 18%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 48 11%

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 68 16%

ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΣ 1 0%

ΣΥΝΟΛΟ 431 100%

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
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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 2020 ανεστάλη η λειτουργία του ΚΥΑ λόγω της μεταφοράς του Community Center σε νέο κτίριο και των 
περιοριστικών μέτρων για την πανδημία COVID 19.   

 

 

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. 
 
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στις 
φυλακές το 2020. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ BUSINESS COACHING CENTER 
 

To PRAKSIS BCC είναι ένα πρόγραμμα στήριξης επιχειρηματικότητας που απευθύνεται σε άτομα από 
κοινωνικά ευπαθείς ή/και ευάλωτες ομάδες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο 
για τους ίδιους και τις οικογένειές τους μέσω της επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε 
άτομα που έχουν μία επιχειρηματική ιδέα και τους προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία και την 
τεχνογνωσία που χρειάζονται προκειμένου να τη μετατρέψουν σε μία βιώσιμη επιχείρηση. Η μεθοδολογία 
του προγράμματος έχει βραβευθεί (βραβείο «Νεανικής Επιχειρηματικότητας» και «Σύνδεσης 

Εκπαιδευόμενων με Οργανισμούς και Φορείς» στα Education Business Awards 2016 και 2017), για την εξατομικευμένη 
και ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών του νέου επιχειρηματία.  
 
Το PRAKSIS BCC λειτουργεί σε 4μηνους κύκλους, στους οποίους εντάσσονται 30 επιχειρηματικά project. Στους 
συμμετέχοντες προσφέρονται παράλληλα οι ακόλουθες υπηρεσίες: 
 
Εξατομικευμένες Υπηρεσίες 
1. Επιχειρηματική Συμβουλευτική: Αναγνωρισμένοι και καταξιωμένοι επιχειρηματικοί σύμβουλοι προσφέρουν γνώση 

και καθοδήγηση μέσω προσωπικών συναντήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους κάθε συμμετέχοντα. 
Η επιχειρηματική συμβουλευτική μπορεί να εστιάζει σε διάφορους τομείς (έλεγχος βιωσιμότητας, ψηφιακό 
marketing, ηλεκτρονικό εμπόριο, επιχειρηματικό σχέδιο, πλάνο χρηματοδότησης κ.α.) και οδηγεί στην ανάπτυξη 
ενός παραδοτέου, που είναι χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης. 

2. Business Coaching: Στο coaching, στο επίκεντρο δεν βρίσκεται η ίδια η επιχείρηση (η ιδέα) αλλά ο άνθρωπος (ο 
επιχειρηματίας), οι προσωπικές δεξιότητες που χρειάζεται να ενδυναμώσει και οι αδυναμίες που πρέπει να 
αντιμετωπίσει προκειμένου να πετύχει επιχειρηματικά. Σε περιπτώσεις ομαδικών project, το coaching συμβάλει 
στη βελτίωση της επιχειρηματίας, στην κατανομή ρόλων και στην ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των μελών της 
ομάδας.  

 
Ομαδικά Σεμινάρια 
Στο πλαίσιο κάθε κύκλου υλοποιούνται αυτοτελή εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικού τρόπου σκέψης. Εισηγητές των σεμιναρίων είναι στελέχη του PRAKSIS 
BCC αλλά και αναγνωρισμένοι και διακεκριμένοι παράγοντες της αγοράς. Μεταξύ άλλων, στα σεμινάρια έχουν 
συμμετάσχει φορείς όπως Citi Ελλάδος, Deloitte Ελλάδος, Oriflame, ΚΕΜΕΛ, HAEC, The Storytelling Gene, The People’s 
Trust και AFI.  
 
Θεματικές σεμιναρίων 

 Τεχνικές Πωλήσεων                                                                   
 Pitching σε Επενδυτές 

 Στρατηγική Επιχειρήσεων 

 Μεθοδολογία Lean 

 Οικονομικά για μη Οικονομικούς 

 Αδειοδότηση Επιχειρήσεων 

 Επιλογή Προσωπικού 

 Διαχείριση Ομάδας 

 Επιλογή Προμηθευτών 

 Project Management 

 Δημόσια Ομιλία 

 Τεχνικές Διαπραγμάτευσης 

 Πηγές Χρηματοδότησης 

 Φορολογικές & Νομικές Υποχρεώσεις  

 Διαχείριση Ομάδας 

 Ηγεσία 

 Ψηφιακό Marketing 

 E-Business 

 Branding 

 Storytelling 

 Content Marketing 

 Διαχείριση Χρόνου 

 Διαχείριση Άγχους 

 Τιμολόγηση 

 Κοστολόγηση 

 Επιχειρηματικός Καμβάς 
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Καινοτομία  
 
Το PRAKSIS BCC ξεχωρίζει για την ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών του νέου επιχειρηματία, καθώς δίνει ισάξια 
βαρύτητα στην ιδέα, αλλά και στον άνθρωπο, στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. 
Για τον λόγο αυτό, η επιχειρηματική συμβουλευτική υλοποιείται παράλληλα και σε απόλυτη συνεργασία με το business 
coaching. Επίσης ξεχωρίζει για την καθαρά εξατομικευμένη προσέγγιση καθώς κάθε ωφελούμενος εργάζεται πάνω 
στις συγκεκριμένες ανάγκες και τον σχεδιασμό του δικού του project, υπό την καθοδήγηση έμπειρων συμβούλων και 
coach.  
 
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 2020: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ

Επιχειρηματικά Project 65

Ωφελούμενοι 89

Ποσοστό Γυναικών 70%

Ώρες Εξατομικευμένης Επιχ. Συμβουλευτικής 585

Ώρες Εξατομικευμένων Coaching 489

Σεμινάρια 26

Εταιρίες που δημιουργήθηκαν 22
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PRAKSIS ΣΤΕΓΑΣΗΣ  

  

 

 

UNHCR: ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Greece 
 
MMA: «PRAKSIS – Λειτουργία ΕΣΤΙΑ ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΜΜΑ). 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 2020 στο πλαίσιο 

του προγράμματος φιλοξενήθηκαν 4.784 άτομα (στο κλείσιμο του έτους 2.798 άτομα στην UNHCR και 1.986 άτομα 

στο ΜΜΑ). 

 

UNHCR 

Πιο συγκεκριμένα 2.798 άτομα διέμειναν σε διαμερίσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τα 942 ανήκαν στον ευάλωτο 
πληθυσμό (SPN) - στο κλείσιμο του έτους. 

Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα σε Αθήνα 275 και 67 Θεσσαλονίκη (σύνολο θέσεων 1.765) τελευταία ημέρα του 2020. 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη 

 

MMA 

Πιο συγκεκριμένα 1.986 άτομα διέμειναν σε διαμερίσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τα 701 ανήκαν στον ευάλωτο 
πληθυσμό (SPN- στο κλείσιμο του έτους. 

Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα σε Αθήνα 289 και 29 Θεσσαλονίκη (σύνολο θέσεων 2.484) τελευταία ημέρα του 2020. 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη 

 

  

Ηλικιακή κατανομή Άντρες Γυναίκες Σύνολο

0-4 207 229 436

5 - 17 408 383 791

18-59 884 653 1.537

60  > 18 16 34

Σύνολο: 1.517 1.281 2.798

Ηλικιακή κατανομή Άντρες Γυναίκες Σύνολο

0-4 160 188 348

5 - 17 365 297 662

18-59 527 427 954

60  > 12 10 22

Σύνολο: 1.064 922 1.986
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PRAKSIS ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 

MOBILE SCHOOL  

 

Η PRAKSIS υλοποιεί προγράμματα παιδικής προστασίας, διαπιστώνοντας αφενός τα διαρκώς αυξανόμενα φαινόμενα 
της παιδικής εργασίας και της σχολικής διαρροής, φαινόμενα άρρητα συνδεδεμένα με την κρίση της εποχής μας και 
τη φτώχεια και, αφετέρου, προσπαθώντας να συμβάλλει στην εξάλειψή τους. 
 
Στο πλαίσιο του άξονα αυτού υλοποιείται η δράση «Mobile School – 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». 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: με τα παιδιά, με τις οικογένειες των παιδιών και 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 2020 το κινητό σχολείο της PRAKSIS στην Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε 19 παρεμβάσεις συνολικά κατά το πρώτο 
τρίμηνο του έτους και πριν την εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19. 
Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 11 παρεμβάσεις στον καταυλισμό Ρομά του Δενδροποτάμου και 8 στον 
καταυλισμό του Παλαιοκάστρου. Ο συνολικός αριθμός συμμετοχών ξεπέρασε τις 300 και στα δύο πεδία. Από το 
σύνολο των συμμετεχόντων δημιουργήθηκε ένας σταθερός πυρήνας παιδιών περίπου 70, τα οποία είχαν συστηματική 
συμμετοχή σε εβδομαδιαία βάση. Από αυτά, πάνω από το 70% έχει ενταχθεί στην τυπική εκπαίδευση, χωρίς όμως 
συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων. Στις παρεμβάσεις του κινητού σχολείου απασχολήθηκαν συνολικά 22 
εθελοντές από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο 2020, όποτε και σταμάτησαν οι παρεμβάσεις.  
 
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.  H φετινή χρονιά δεν μας άφησε το περιθώριο δράσεων   
ευαισθητοποίησης στο πεδίο, αλλά στην θέση τους πραγματοποιήθηκαν αναρτήσεις, δημοσιεύσεις, φωτογραφικά 
αφιερώματα, άρθρα και συνεντεύξεις εθελοντών για τον ίδιο σκοπό. Παράλληλα, με την βοήθεια της βέλγικης 
οργάνωσης Mobile School, πραγματοποιήσαμε σειρά webinars με στόχο την ενημέρωση για την νέα ψηφιακή 
βιβλιοθήκη παιχνιδιών Street Smart Play και την γενικότερη ενεργοποίηση και διατήρηση του κινήτρου σε εθελοντές 
αλλά και  σε streetworkers σε αναστολή. 
 
Τέλος, στο διάστημα του lockdown έγιναν 3 επισκέψεις στα 3 βασικά πεδία παρεμβάσεων του κινητού σχολείου, στην 
Περαία, στον Δενδροπόταμο και στο Παλαιόκαστρο με σκοπό την ενημέρωση μας γύρω από τις συνθήκες διαβίωσης 
κατά την διάρκεια της πανδημίας αλλά και την πληροφόρηση των οικογενειών για σχετικές υπηρεσίες βοήθειας. 

 
 

 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

0-6 81 27%

07-12 157 52%

13-18 59 20%

18 και άνω 3 1%

ΣΥΝΟΛΟ 300 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΓΟΡΙΑ 166 55%

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 134 45%

ΣΥΝΟΛΟ 300 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ
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Πάτρα 
 
Μέσα στο έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν 38 παρεμβάσεις του Κινητού Σχολείου σε παιδιά Ρομά που ζουν και 
εργάζονται στο δρόμο καθώς και σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Οι συνολικοί συμμετέχοντες έφτασαν τους 
266.  
 

 

 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΓΟΡΙΑ 191 72%

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 75 28%

ΣΥΝΟΛΟ 266 100%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

0-6 72 27%

07-12 141 53%

13-18 52 20%

18 και άνω 1 0%

ΣΥΝΟΛΟ 266 100%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
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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 εγκαταλελειμμένα 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 2020 πραγματοποιήθηκαν 56 
παρεμβάσεις streetwork και εξυπηρετήθηκαν 318 άτομα από διανομές ρουχισμού και ειδών υγιεινής. 
 
Για το 2020 συνολικά 25 ασυνόδευτοι ανήλικοι έκαναν χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας, 42 
συνοδευόμενοι ανήλικοι ως μέλη οικογενειών καθώς και 286 ενήλικα άτομα που διαμένουν σε επισφαλείς 
συνθήκες και σε εγκαταλελειμμένα εργοστάσια.  
 

Μετά από 10 χρόνια, το Drop-In Centre σταμάτησε τη λειτουργία του τον Δεκέμβριο 2020. 
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CHILD PROTECTION INTERVENTION ON SAMOS, CHIOS, LESVOS, SGBV AND CFLS/NFE SAMOS, SIL IN ATHENS 
 
Η PRAKSIS, με  τη χρηματοδότηση και υποστήριξη της UNHCR, από την 01.01.2020 ως 31.12.2020, 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. Η δράση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2020 όταν και έγινε η μετάβαση του σε άλλη οργάνωση. 

 Υποστηριζόμενη Ανεξάρτητη Διαβίωση σε ασυνόδευτους ανηλίκους 16-18 ετών. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε υπό 
την χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στα τέλη Ιουλίου. 

 
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. Τον 
Οκτώβριο του 2020, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων σε δομές στην ενδοχώρα. Σαν 
αποτέλεσμα, οι ομάδες μας προσανατολίστηκαν στην υποστήριξη παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο και διαμένουν 
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης με τις οικογένειες τους.  
 
Το 2020, οι ομάδες μας προσέφεραν ενημέρωση στους ωφελούμενους σχετικά με τον covid-19, καθώς και τα μέτρα 
προσωπικής υγιεινής που πρέπει να ακολουθούνται. 
 
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 – 17 ετών που μένουν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Σάμου, με τις 
οικογένειες τους, με δυνατότητα παρακολούθησης των εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων περίπου 
146 παιδιών ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό παιδιών, τα 198 . 
Τα κύρια μαθήματα που διδάσκονται είναι: ελληνική γλώσσα, αγγλική γλώσσα και μαθηματικά.  
Κατά την διάρκεια του 2020 και λόγω της πανδημίας του Covid-19, το Κέντρο Μη Τυπικής εκπαίδευσης στις χρονικές 
περιόδους όπου στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ίσχυε η απαγόρευση κυκλοφορίας, συνέχιζε να υποστηρίζει 
τους μαθητές παρέχοντας τους έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. 
 
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. 
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2020, όπου και έγιναν όλες οι προβλεπόμενες και συμφωνημένες με 
τον χρηματοδότη διαδικασίες για την παράδοση του προγράμματος σε άλλη οργάνωση. 
 
Πρόγραμμα SIL (Supported-Independent Living):  
 
Η PRAKSIS παρείχε 24 θέσεις φιλοξενίας για  τους ανηλίκους. με  τη χρηματοδότηση και υποστήριξη της UNHCR, από 
την 01.01.2020 ως 31.07.2020. 
 
Οι κύριες δράσεις του προγράμματος αφορούν σε: 
 

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

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

 Σύνθεση του Best Interest Assessment (ΒΙΑ) 
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 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. 
 
 

Το πρόγραμμα σε αριθμούς για το 2020 

Ανήλικοι σε κίνδυνο που έλαβαν ψυχοκοινωνική & 
νομική υποστήριξη 

1119 
Λέσβος: 674, Χίος: 290, Σάμος: 155 

ΒΙΑ (Best Interest Assessment) 
1182 
Λέσβος: 790, Χίος: 282, Σάμος: 110 

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

795 
Λέσβος: 577, Χίος: 103, Σάμος: 115 

Υποθέσεις SGBV ενηλίκων στην Σάμο 19 

SIL – Πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Ανεξάρτητης 
Διαβίωσης 

34 

 

 
 

Οι παρεμβάσεις στα νησιά χρηματοδοτήθηκαν από την ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή δια μέσου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. 
για τους Πρόσφυγες 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 

 

Το πρόγραμμα της PRAKSIS «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και 
άνω» αποτελεί την συνέχεια του προγράμματος SIL. Ξεκίνησε την λειτουργία του την 1η/8/20, με την χρηματοδότηση 
του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων Πόρων του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, διατηρώντας τη δυναμικότητα των 24 θέσεων φιλοξενίας.  
 
Στόχος του προγράμματος είναι η ασφαλής στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων, η κάλυψη των βασικών τους 
αναγκών και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία, την κοινωνική ένταξη και τη σταδιακή 
αυτονόμησή τους. Μέσω της ημιαυτόνομης διαβίωσης προωθείται η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων 
εφήβων για τη μετάβαση στην ενηλικίωση,  η χάραξη στόχων, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της δυνατότητας 
αυτοσυντήρησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων και της ικανότητας των 
ανηλίκων να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους. 
 
Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής: 
  
• Ασφαλής Στέγαση σε πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες. 
• Υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε οι 

φιλοξενούμενοι να έχουν πρόσβαση στην προληπτική, θεραπευτική και επείγουσα υγειονομική περίθαλψη.  
• Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη από τη διεπιστημονική ομάδα του προγράμματος, μέσω συνεδριών υποστήριξης και 

συμβουλευτικής, με εξατομικευμένη προσέγγιση και με βάση το βέλτιστο συμφέρον και τις ιδιαίτερες ανάγκες του 
κάθε ανηλίκου.  

• Νομική συμβουλευτική και συνδρομή εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε νομική ενημέρωση και εκπροσώπηση των 
φιλοξενούμενων. 

• Διερμηνεία σε γλώσσα που κατανοεί  ο κάθε ωφελούμενος για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται στα 
εποπτευόμενα διαμερίσματα.  

• Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Συμμετοχή στην τυπική  και μη τυπική 
εκπαίδευση  με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 
Παράλληλα, πραγματοποιούνται μαθήματα υποστηρικτικής διδασκαλίας και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 
εντός των διαμερισμάτων.  

• Οικονομική ενίσχυση μέσω της λήψης οικονομικού βοηθήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο 
εποπτευόμενο διαμέρισμα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών.  

• Μηνιαία Κάρτα Απεριόριστων Διαδρομών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) καθ’ όλη τη διάρκεια της στέγασής 
τους.  

• Υπηρεσία Ανταπόκρισης σε έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά μέσω της λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής 
επικοινωνίας με την ομάδα έργου υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

 
Το πρόγραμμα κατά την περίοδο 1/8/20 – 31/12/20 φιλοξένησε συνολικά 27  ωφελούμενους. 
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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 2020 

Σημειώνεται ότι η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας υποδοχής Αστέγων στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο του 2020. 

 

Συνοπτική Περιγραφή Αθήνα Πειραιάς 

Θεσσαλονίκη 
(Ιανουάριος 

2020) 
Σύνολο 

2020 
Σύνολο 

2019 

Νέοι εγγεγραμμένοι 628 123 38 789 1.539 

Σύνολο Επισκέψεων 17.157 8.753 3.505 29.415 76.785 

Κοινωνική Υπηρεσία 2.211 551 446 3.208 11.146 

Ιατρική Υπηρεσία  2.518 907 220 3.645 8.173 

Εργασιακή Συμβουλευτική 513 7 0 520 3.040 

Νομική Συμβουλευτική 78 1 5 84 128 

Πλυντήρια 7.290 3.750 207 11.247 15.253 

Παραπομπές 1.375 102 396 1.873 8.351 

 

Τυπολογία ETHOS Αθήνα Πειραιάς 
Θεσσαλονίκη 

(Ιανουάριος 2020) Σύνολο 

Άστεγοι στο δρόμο 328 32 25 385 

Στερούμενοι κατοικίας 56 26 3 85 

Σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης 55 31 6 92 

Σε ανεπαρκή καταλύματα 189 34 4 227 

Σύνολο 628 123 38 789 

 
2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Στα ιατρεία των τριών Ανοιχτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων πραγματοποιήθηκαν 3.425 επισκέψεις 
(αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.057 ωφελούμενους)  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 24 2 1 

Διαταραχές στο ενδοκρινολογικό και ανοσοποιητικό σύστημα 9 15 4 

Ψυχικές διαταραχές 107 34 9 

Διαταραχές στο Νευρικό και Αισθητηριακό Σύστημα 26 16 8 

Ασθένειες στο Κυκλοφορικό σύστημα 71 0 41 

Λοιμώξεις Αναπνευστικού 96 0 14 
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Ασθένειες στο Πεπτικό Σύστημα 108 110 0 

Ασθένειες στο Ουροποιητικό Σύστημα 54 27 3 

Δερματικές ασθένειες 111 81 1 

Μυοσκελετικές ασθένειες 183 70 4 

Αδυναμία και γενικότερα συμπτώματα 77 9 119 

Τραυματισμός και δηλητηριάσεις 14 0 8 

Επείγοντα 17 0 4 

Πολλαπλές διαγνώσεις 25 0 0 

Αιματολογικές ασθένειες 9 2 0 

Επιπλοκές κατά την Εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία 17 0 0 

Εξετάσεις 399 167 4 

ΣΥΝΟΛΟ 1.347 533 220 

 
3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Πραγματοποιήθηκαν πεντακόσιες δεκατρείς (513) συνεδρίες στην Αθήνα και σαράντα (40) άτομα εντάχθηκαν στην 
αγορά εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία δε λειτουργούσε κατόπιν σχετικών οδηγιών το χρονικό διάστημα 
11.03.2020- 20.07.2020, λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID 19. Στη Θεσσαλονίκη, δεν πραγματοποιήθηκαν 
συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής. 

4. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες συνέχισαν για όγδοη χρονιά μέσα από την υποστήριξη  εθελοντών αλλά και εταιρειών ή 
άλλων ιδρυμάτων και οργανισμών, όσο ήταν επιτρεπτό από την πανδημία. Έτσι από τις 11.03.2020, έχει ανασταλεί η 
λειτουργία τους της Παιδικής Γωνιάς, της Δανειστικής Βιβλιοθήκης, της Κινηματογραφικής Λέσχης μέχρι και σήμερα 
Στην Αθήνα και τον Πειραιά. 
 
5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Από το Μάρτιο 2018 το «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» στην Αθήνα εντάχθηκε 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 παρατάθηκε για δύο 
ακόμη χρόνια. Εποπτεύεται από την Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΠ 2014-2020), παρέχοντας τις υπηρεσίες: 

 Ιατροφαρμακευτική πρωτοβάθμια φροντίδα, περίθαλψης και κάλυψης επειγόντων ιατρικών αναγκών 

 Λουτρά και Κιτ υγιεινής μιας χρήσης 

 Πλυντήρια 

 Ιματιοθήκη 

 Παιδική γωνιά για τα παιδιά των εξυπηρετούμενων 

 Ψυχοκοινωνική στήριξη από εξειδικευμένους κοινωνικούς επιστήμονες 

 Παραπομπές και συνοδείες σε κοινωνικές υπηρεσίες και νοσοκομεία 

 Δυνατότητα ανάπαυσης 

 Πρόσβαση σε Internet και τηλέφωνο 

 Ρόφημα 

 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) 
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ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 
 
Η υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Εστία, Εργασία, Κοινωνική Επανένταξη στην Περιφέρεια Αττικής -2» αφορά το 
πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» με κωδικό ΣΕ-9 και δικαιούχο φορέα το Κέντρο Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Φορέας διαχείρισης είναι η PRAKSIS. Οι πόροι για την χρηματοδότηση του Σχεδίου 
προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Η χρηματοδότηση προέρχεται από Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2559, έτους 2017. 

 
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 

 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 2020:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Εγκεκριμένα νοικοκυριά

Ένταξη σε στέγαση

Κωδικός Σχεδίου ΣΕ 9 (Αθήνα)

24 νοικοκυριά (29 άτομα συνολικά)

22 νοικοκυριά 

Ένταξη σε εργασία
17 ωφελούμενοι                                            

(5 μέσω επιδότησης του προγράμματος)
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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. 

  

Εγκεκριμένα νοικοκυριά

Ένταξη σε στέγαση

Κωδικός Σχεδίου ΣΕ 3 (Θεσσαλονίκη)

20 νοικοκυριά (19 μεμονωμένα 

άτομα & 1 οικογένεια)

19 νοικοκυριά (19 ενήλικες & 2 

ανήλικα τέκνα)

Ένταξη σε εργασία
12 ωφελούμενοι ( 6 μέσω 

επιδότησης του προγράμματος)

Εγκεκριμένα νοικοκυριά

Ένταξη σε στέγαση

Κωδικός Σχεδίου ΣΕ 10 (Θεσσαλονίκη)

20 νοικοκυριά (14 μεμονωμένοι 

ωφελούμενοι & 6 οικογένειες)

19 νοικοκυριά (21 ενήλικες & 12 

ανήλικα τέκνα) 

Ένταξη σε εργασία
19 ωφελούμενοι (6 μέσω 

επιδότησης του προγράμματος
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

 

 
«PEER2PEER: REINFORCING PEER'S INVOLVEMENT IN OUTREACH WORK-PEER2PEER (P2P)» 
 
Το έργο «Peer2Peer: Reinforcing Peer's Involvement in Outreach Work-PEER2PEER» (807062), υλοποιείται  από τους 
φορείς: 

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

 
Το έργο Peer2Peer έχει διάρκεια από 01/11/2018 έως και 31/01/2021.  
 
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 και απευθύνονται σε άτομα που κάνουν χρήση 
ψυχοδραστικών ουσιών. 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 του προγράμματος 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. 
 Η βελτίωση των κοινοτικών παρεμβάσεων. 
 Η διενέργεια συνεργασιών. 

 
Τα ανωτέρω επιτεύχθηκαν μέσω των ακόλουθων δράσεων: 

 Έρευνα σχετική με τη συνεργασία φορέων που υλοποιούν παρεμβάσεις στο πεδίο και απευθύνονται σε 
άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. 

 Εκπαίδευση με στόχο την ενσωμάτωση των ομότιμων στις ομάδες που δουλεύουν στο δρόμο/πεδίο.  
 Πιλοτικές παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες της κάθε χώρας. 
 Ανάπτυξη στρατηγικών διεκδίκησης (advocacy) με στόχο την ενίσχυση των συνεργασιών και την ενσωμάτωση 

του ρόλου των ομοτίμων στις παρεμβάσεις στο πεδίο.  
 Στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας και διάχυσης. 

 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις στην Ελλάδα: 

 Ομάδα Εστίασης Αξιολόγησης Αναγκών, με συμμετοχή εκπροσώπων βασικών εμπλεκόμενων φορέων. 
 Ομάδα Εστίασης μετά την 1η φάση της πανδημίας, με συμμετοχή εκπροσώπων βασικών εμπλεκομένων 

φορέων. 
 Συναντήσεις εργασίας της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας (European Advisory Group) με στόχο την 

ανάπτυξη και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. 
 Εκπαίδευση τριήμερη διάρκειας δεκαπέντε ωρών (15), με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης των ατόμων 

που έχουν εμπειρία χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στις παρεμβάσεις στο πεδίο και τη διερεύνηση των 
βέλτιστων πρακτικών στη συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών φορέων. Εκπαιδευόμενοι: ομότιμοι και 
επαγγελματίες πρώτης γραμμής. 

 Πιλοτική Παρέμβαση που συμπεριλάμβανε δύο (2) μέρη: α) ταχύρρυθμη εκπαίδευση σε επαγγελματίες 
πρώτης γραμμής του Δήμου Αθηναίων σχετικά με ζητήματα μείωσης βλάβης και διαχείρισης περιστατικών 
στην πρώτη γραμμή υποστήριξης και β) συγκεκριμένες εξορμήσεις στο πεδίο (streetwork) με μοίρασμα κιτ με 
καθαρό ενέσιμο υλικό, κιτ με μάσκα, γάντια, αντισηπτικά μαντηλάκια, snacks  και υπνόσακους. 

 Desk Review των υφισταμένων Εθνικών Σχεδίων Δράσης και αναφορών. 
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 Οργάνωση και υλοποίηση Συζήτησης με Δημοσιογράφους (Discussion Forum)  σχετικά με τη μείωση βλάβης, 
τις παρεμβάσεις στο πεδίο, τη διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών σε ζητήματα περιεχομένου και 
παρουσίασης αυτών από τα ΜΜΕ σε συνεργασία με το Δίκτυο Ομότιμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών. 

 Οργάνωση και υλοποίηση Συζήτησης (Discussion Forum) σχετικά με τη μείωση βλάβης, τις παρεμβάσεις στο 
πεδίο, τη σημερινή πραγματικότητα των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών από υπηρεσίες ψυχικής υγείας και 
τα επιμέρους ζητήματα, τα οποία προκύπτουν στη διαχείριση και αντιμετώπιση.  

 Υλοποίηση Εθνικής Συνάντησης Εργασίας με θέμα: “Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης της 
βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής”. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα του έργου, όπως προέκυψαν από τις επιμέρους δράσεις της έρευνας, των συζητήσεων σε 
συγκεκριμένα αντικείμενα με διάφορους φορείς, της εκπαίδευσης, των ομάδων εργασίας και οι προτάσεις 
που αναδείχθηκαν μέσα από όλα αυτά και στη συνέχεια υπήρξε επεξεργασία σε τρία (3) κεντρικά θεματικά 
αντικείμενα σχετικά με τη μείωση βλάβης:  εμπλεκόμενοι φορείς και δυναμική συνεργασίας, ζητήματα υγείας 
και ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος της οργάνωσης ήταν να κληθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς, 
να ανοίξει διάλογος και να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις. 

 Κεντρικές οδηγίες σχετικά με ζητήματα μείωσης βλάβης σε επίπεδο ΕΕ και κείμενο συστάσεων πολιτικής προς 
τα αρμόδια κέντρα λήψης αποφάσεων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

 
Ιστοσελίδα του έργου: https://peer2peerproject.com/ 
 
 

 
Το έργο «Peer2Peer:Reinforcing Peer's Involvement in Outreach Work-PEER2PEER» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
“Justice Programme - Drugs Policy Initiatives”. 

 

  

 

 

 

                        
 

  

https://peer2peerproject.com/
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«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  
 M.K.O. CIVIS PLUS, Ελλάδα  
 ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUTΕ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ελλάδα 

 
Το έργο RAC έχει διάρκεια από 01/04/2018 έως και 31/08/2020. 
 
Σκοπός του έργου είναι η 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 (2) κύρια είδη δράσεων: 

 Τα Εργαστήρια Aνάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής σε νέους. 
 Η δημιουργία των Ατομικών Πλάνων προετοιμασίας για την αποχώρηση των ανηλίκων από τους φορείς 

φροντίδας. 
 
Το έργο συμβάλει στην: 

 Ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανηλίκων που αποχωρούν από οργανισμούς φροντίδας στην Ελλάδα 
(συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν σε δομές 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.).  

 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκαν από τη Σύμπραξη τα εξής: 

 Έρευνα με την χρήση διακοσίων (200) ερωτηματολογίων, τριάντα (30) συνεντεύξεων και τριών (3) ομάδων 
εστίασης με παιδιά, επαγγελματίες και άλλους φορείς με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.  

 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού «After Care Life Skills Curriculum/ After Care Life Skills Handbook και The 
Life Skills Toolkit». 

 Εκπαιδεύσεις επαγγελματιών εκπαιδευτών (ToT), διάρκειας είκοσι (20) ωρών. Οι θεματικές των ΤοΤ ήταν 
ποικίλες, με έμφαση την παροχή στα παιδιά δεξιοτήτων ζωής και τρόπων να αναπτύξουν στο μέγιστο τις 
δυνατότητές τους, πληροφόρησης για σειρά ζητήματα που τα απασχολούν, υποστήριξης για παιδιά που τυχόν 
σπουδάζουν και διερεύνησης ζητημάτων στέγασης όσων φεύγουν από δομές. 

 Εργαστήρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής. 
 Εκπαίδευση για Mentoring.  
 Ενέργειες διάχυσης και ευαισθητοποίησης, όπως μεταξύ άλλων ενημερωτικά φυλλάδια,  newsletters κ.α. 
 Στις 30/06/2020 υλοποιήθηκε η τελική ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση του προγράμματος RIGHT AFTER CARE 

και δημόσια συζήτηση για την στρατηγική της αποϊδρυματοποίησης», με πλήθος εκπροσώπων που 
δραστηριοποιούνται στον άξονα της παιδικής προστασίας.   

 
Σχετικά με τα Εργαστήρια: 

 Συνολικά, η Σύμπραξη υλοποίησε πενήντα δύο (52) Εργαστήρια Ανάπτυξής Δεξιοτήτων Ζωής. 
 Η PRAKSIS, για τη διεκπεραίωση των Εργαστηρίων Aνάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής, υλοποίησε εργαστήρια σε 

προγράμματα που συντονίζονται από το Σωματείο, αλλά και από άλλους συνεργαζόμενους φορείς. 
Συγκεκριμένα, η PRAKSIS συνεργάστηκε με την οργάνωση «Ευρωπαϊκή Έκφραση» και με την «Med-in Ιατρική 
Παρέμβαση». Επίσης, υπήρχε εσωτερική συνεργασία με το πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης 
ασυνόδευτων ανηλίκων, πρόγραμμα «SIL - Supported Independent Living» της PRAKSIS. 
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 Από 24/11/2019 έως και 31/08/2020 πραγματοποιήθηκαν από την PRAKSIS, δεκαέξι (16) ομάδες νέων, πέντε 
(5) ομάδες στο SIL, τέσσερις (4) ομάδες στους ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων της Ευρωπαϊκής Έκφρασης και 
επτά (7) ομάδες στους ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων στην Med-in Ιατρική Παρέμβαση.  

 Τα Εργαστήρια ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής διεξάγονταν δια-ζώσης έως και τον Μάρτιο του 2020. Λόγω της 
πανδημίας του covid-19 από τον Μάρτιο του 2020 έως την λήξη, η εκπαίδευση γινόταν διαδικτυακά (μέσω 
συγκεκριμένων  εφαρμογών/ πλατφόρμας). Τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν αγόρια, ηλικίας από 15 έως 18 
ετών. Στην εκπαίδευση συνολικά πήραν μέρος εκατό δεκατέσσερα (114) ανήλικα παιδιά. Το σύνολο των 
εκπαιδευτικών ωρών ήταν εξακόσιες ενενήντα μία (691). Τα Εργαστήρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής 
πλαισιώθηκαν από τους επαγγελματίες της PRAKSIS. Η επιλογή των εκπαιδευτών έγινε με βάση τις θεματικές 
ενότητες των μαθημάτων. Οι ενότητες που καλύφθηκαν ήταν: Νομικό Πλαίσιο και Άσυλο, Βιογραφικό 
σημείωμα & Εύρεση εργασίας/συνέντευξη, Εκπαίδευση, Ρατσιστική βία και Προκαταλήψεις, Διατροφή, 
Βρίσκω Σπίτι, Ψυχική Υγεία, Σωματική Υγεία και Σ.Μ.Ν. και Ελεύθερος χρόνος.  

 
Ιστοσελίδα του έργου: www.rightsaftercare.com 
 

 

 
Το έργο «Capacity building and training for professionals in Alternative Care in Greece- RIGHT AFTER CARE» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Rights, Equality and Citizenship Programme- REC (2014-2020)». 

 

 

 

 

   

  

http://www.rightsaftercare.com/
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«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  
 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FORMAZIONE E COMUNIONE-FO.CO, Ιταλία  
 THE ASSOCIATION NEW DANE, Δανία  
 PRAKSIS, Ελλάδα  

 
Το έργο Ε4Ι έχει διάρκεια από 01/10/2019 έως και 30/09/2021. 
 
Το έργο 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 απευθύνεται σε επαγγελματίες που δουλεύουν, αλλά και υποστηρίζουν μετανάστες, νεοεισερχόμενους, 
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες σε τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς , 
προσωπικό από εταιρείες, πολιτικούς σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και τους ίδιους τους 
μετανάστες, νεοεισερχόμενους, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. 
 
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. 

 
Μέσω του εν λόγω προγράμματος έχει δημιουργηθεί  ο  “Κόμβος Ηλεκτρονικής Μάθησης του E4I για τη Βελτίωση της 
Παρέμβασης των Επαγγελματιών που Εργάζονται με Μετανάστες, Νεοεισερχόμενους, Αιτούντες Άσυλο και 
Πρόσφυγες-ΜΝΑΠ”. Μια ανοιχτή και διαδραστική εκπαιδευτική πηγή (με καλές πρακτικές από όλες τις χώρες) για τη 
βελτίωση της παρέμβασης των επαγγελματιών που εργάζονται με τις ομάδες στόχου, η οποία και μεταφράστηκε σε 
όλες τις γλώσσες των εμπλεκόμενων εταίρων (Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Δανέζικα).  
 
Επιπλέον, θα δημιουργηθούν τα παρακάτω εργαλεία από το σύνολο της Σύμπραξης:  

 “Διαδραστικό Μοντέλο του E4I για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη: καινοτόμα επαγγελματικά εργαλεία 
για τη διευκόλυνση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης Μεταναστών, Νεοεισερχομένων, Αιτούντων Άσυλο 
και Προσφύγων”. Ένα καινοτόμο διαδραστικό μοντέλο για τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης 
προς τις ομάδες στόχου, το οποίο καλύπτει όλες τις διαστάσεις για την επίτευξη του σκοπού αυτού (Θεματικά 
πεδία: Σχεδιασμός Παρέμβασης, Εκπαίδευση, Εργασία, Συνέργειες για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη, 
Κοινωνική Ένταξη και Ενσωμάτωση, Follow up). Η PRAKSIS ως εταίρος ασχολήθηκε ειδικότερα με τη 
δημιουργία θεματικού κεφαλαίου εστιαζόμενο στην έμφυλη βία, την κοινωνική συμμετοχή και ενσωμάτωση, 
και τη μεταπαρακολούθηση ωφελούμενων γενικά με κατευθυντήριες οδηγίες. 

 “Κατευθυντήριες γραμμές του Ε4Ι για την Εμπλοκή των Δημόσιων Διοικήσεων και των Επιχειρήσεων στην 
κοινωνική και εργασιακή ένταξη των Μεταναστών, Νεοεισερχομένων, Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων ”. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα παράσχουν καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για τους επαγγελματίες με στόχο 
να εμπλέκουν και να υποστηρίζουν δημόσιους φορείς και εταιρείες ως προς την κοινωνική και εργασιακή 
ένταξη των ομάδων στόχου. 

 
Επίσης, η PRAKSIS ως εταίρος, διοργάνωσε διαδικτυακές συναντήσεις του προγράμματος τον Απρίλιο και τον  
Νοέμβριο του 2020 . Τον Απρίλιο του 2020 πραγματοποιήθηκε η 2η  διακρατική συνάντηση του έργου και τον Νοέμβριο 
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του 2020 πραγματοποιήθηκε πενθήμερη συνάντηση εκπαίδευσης και ανταλλαγής πρακτικών και εργαλείων (LTTA), 
όπου ειδικοί επιστήμονες από τους εταίρους, εξειδικευμένοι στο αντικείμενο αντάλλαξαν απόψεις και τροποποίησαν 
τα εργαλεία του προγράμματος, τα οποία και θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες σχετικά με την εργασιακή και 
κοινωνική ένταξη μεταναστών, προσφύγων, νεοεισερχομένων, αιτούντων άσυλο.   
 
Ιστοσελίδα του έργου: www.employment4inclusion.eu 

 

 
Το έργο «Employment 4 Inclusion: Innovation for enabling social and labour inclusion of migrants, newcomers, asylum seekers and refugees-E4I» 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «ERASMUS+ Programme- Strategic partnership KA 2 in the field of adult education». 
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 «MULTIPLE INTELLIGENT CONVERSATION AGENT SERVICES FOR RECEPTION, MANAGEMENT AND INTEGRATION OF 
THIRD COUNTRY NATIONALS IN THE EU- WELCOME» 
 
Το έργο «Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country 
Nationals in the EU- WELCOME» (870930) υλοποιείται από τους εξής φορείς: 
 

 UNIVERSIDAD POMPEU FABRA- UPF, Ισπανία (Συντονιστής) 
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-CERTH, Ελλάδα  
 UNIVERZITA KARLOVA-CUNI, Τσεχία 
 VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE-BUT, Τσεχία  
 DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUR KUNSTLICHE INTELLIGENZ GMBH-DFKI, Γερμανία 
 SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY-SHU, Ηνωμένο Βασίλειο 
 EVERIS SPAIN SL-EVERIS, Ισπανία  
 NUROGAMES GMBH-NURO, Γερμανία  
 METODO ESTUDIOS CONSULTORES SL-METODO, Ισπανία  
 MIND REFUGE GUG- MR, Γερμανία  
 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-KEMEA, Ελλάδα 
 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES. GENERALITAT DE CATALUNYA-DTASF, Ισπανία  
 CARITASVERBAND HAMM EV CARITAS, Γερμανία  
 PRAKSIS, Ελλάδα  
 FUNDACIO ISOCIAL PER LA INNOVACIO EN L ACCIO SOCIAL-IS, Ισπανία 

 
Το έργο WELCOME έχει διάρκεια από 01/02/2020  έως και 31/01/2023. 
 
Σκοπός του έργου είναι η έρευνα και η ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών για την υποστήριξη της υποδοχής και  της 
ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το WELCOME θα παρέχει μια πλατφόρμα 
σχεδιασμένη για κινητές συσκευές, η οποία θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση των Υπηκόων Tρίτων Xωρών με 
εικονικούς βοηθούς, καθώς και για υπολογιστές για την υποστήριξη των φορέων που εργάζονται στην υποστήριξη 
Yπηκόων Tρίτων Xωρών. Για την πληρέστερη και ταχύτερη αλληλοεπίδραση, θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες 
εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. 
 
Επιμέρους στόχοι είναι: 

 Συν-σχεδιασμός τεχνολογιών για την υποδοχή, ένταξη και συμπερίληψη των Yπηκόων Tρίτων Xωρών  στις 
χώρες υποδοχής, καθώς και δυνατότητα υποστήριξης των αρμόδιων αρχών. 

 Ανάπτυξη υπηρεσιών συντονισμού και διαχείρισης τεχνολογιών διαλόγου για έξυπνους, ψηφιακούς βοηθούς. 
 Ανάπτυξη πολυγλωσσικών τεχνολογιών. 
 Σχεδιασμό σχημάτων αναπαράστασης γνώσης και ανάπτυξη τεχνολογιών απόκτησης γνώσης και διερμηνείας. 
 Υλοποίηση εξατομικευμένων ολοκληρωμένων περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης Yπηκόων Tρίτων Xωρών – 

βοηθού. 
 Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τις αρμόδιες αρχές. 

 
Το WELCOME θα επικυρώσει την αναπτυγμένη πλατφόρμα στο σύνολό της, καθώς και καθεμία από τις τεχνολογίες 
της, εφαρμόζοντάς την στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Υποδοχή και υποστήριξη/ προσανατολισμό. 
 Ένταξη των Yπηκόων Tρίτων Xωρών. 
 Υποστήριξη της διαβίωσης των Yπηκόων Tρίτων Xωρών στη χώρα υποδοχής. 

 
Προς την επίτευξη των ανωτέρω, κατά τoν πρώτο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος σχεδιάστηκαν διάφορα 
προϊόντα και υλοποιήθηκαν τόσο εικονικοί διάλογοι όσο και συγκεκριμένα μοντέλα υποστήριξης. Επίσης, 
υλοποιήθηκε έρευνα σχετικά με τις ανάγκες, αλλά και τις κοινωνικο-ψυχολογικές διαστάσεις, η οποία θα προχωρήσει 
σε 2η φάση εξέλιξης και εμπλουτισμού. Υποβλήθηκαν από το σύνολο της Σύμπραξης, συνολικά, τα παρακάτω: 
 

 D1.1 Project management and quality assurance plan/ Σχέδιο διαχείρισης έργου και διασφάλισης 
ποιότητας 
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 D1.2 Data management and self-assessment plan v1/ Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων και 
αυτοαξιολόγησης v1  
 

 D2.1 Basic interaction patterns between TCNs and actors in the host countries and their socio-
psychological dimensions/ Βασικά πρότυπα αλληλεπίδρασης μεταξύ ΥTΧ και φορέων στις χώρες 
υποδοχής και των κοινωνικο-ψυχολογικών τους διαστάσεων  

 D2.2 Basic user requirement driven technology co-design and co-creation/ Βασική απαίτηση χρήστη με 
γνώμονα την τεχνολογία συν-σχεδιασμού και συν-δημιουργίας 

 D3.1 Basic agent, agent team planning and dialogue management techniques/ Βασικές τεχνικές 
διαχείρισης διαλόγου πρακτόρων και σχεδιασμού ομάδων πρακτόρων  

 D4.1 Basic version of machine translation/ Βασική έκδοση αυτόματης μετάφρασης 
 

 D5.1 Initial version of the semantic knowledge structures and representation/ Αρχική έκδοση 
σημασιολογικών δομών γνώσης και αναπαράστασης 

 D7.1 Roadmap towards the implementation of the WELCOME platform/ Χάρτης πορείας για την 
υλοποίηση της πλατφόρμας WELCOME 
 

 D7.2 Technical requirements and architecture/ Τεχνικές απαιτήσεις και αρχιτεκτονική 
 

 D7.3 Data and material collection, v1/ Συλλογή δεδομένων και υλικού, v1 
 

 D8.1 Pilot use case definition and user requirements, v1/ Ορισμός πιλοτικής χρήσης και απαιτήσεις 
χρήστη, v1 
 

 D9.1 Privacy, data protection, social and ethical issues preliminary guide for WELCOME design and 
development/ Προκαταρκτικός οδηγός απορρήτου, προστασίας δεδομένων, κοινωνικών και 
δεοντολογικών ζητημάτων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του WELCOME 
 

 D10.1 Initial dissemination plan, communication material, and Project website/ Αρχικό σχέδιο διάχυσης, 
επικοινωνιακό υλικό και ιστότοπος έργου 
 

 D10.2 Initial market analysis, industrial requirements, and business plan/ Αρχική ανάλυση αγοράς, 
βιομηχανικές απαιτήσεις και επιχειρηματικό σχέδιο 

 D10.3 Report on standardization, dissemination and collaboration activities v1/ Έκθεση σχετικά με 
δραστηριότητες τυποποίησης, διάδοσης και συνεργασίας v1 
 

 D11.1 Requirement No. 2/ Απαίτηση Νο. 2  
 

 
Οι δύο (2) πιλοτικές δοκιμές των λειτουργικών πρωτοτύπων και η τελική πιλοτική εφαρμογή επίδειξης της πλατφόρμας 
WELCOME θα επικυρωθούν σε τρεις (3) περιπτώσεις χρήσης στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ισπανία. Η πρώτη 
πιλοτική εφαρμογή θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους υλοποίησης του έργου. 
 
Ιστοσελίδα του έργου: http://www.welcome-h2020.eu  

 

Το έργο «Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the  
EU- WELCOME» (870930) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  “Horizon 2020 Research and Innovation programme” υπό τη 
Συμφωνία Επιδότησης No 870930.  

 

http://www.welcome-h2020.eu/
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«IMMEDIATE SUPPORT FOR THOSE AT MOST RISK BECAUSE OF THE COVID-19 SITUATION» 
 
Το έργο «Immediate support for those at most risk because of the covid-19 situation» υλοποιείται από τους εξής φορείς: 

 SAFE PASSAGE INTERNATIONAL, Ελλάδα (Συντονιστής) 
 HIAS HELLAS, Ελλάδα  
 ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Ελλάδα  
 PRAKSIS, Ελλάδα  

 
Το έργο έχει διάρκεια από 09/2020 έως και 03/2021.  
 
Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι να ανιχνευθούν δυσκολίες και εμπόδια στην πρόσβαση στο σύστημα ασύλου στην 
Ελλάδα που προέκυψαν την εποχή της πανδημίας εξαιτίας των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της, 
όπως αυτές προκύπτουν από την εμπειρία των φορέων από το πεδίο.  
 
Πιο συγκεκριμένα, η ανίχνευση αφορά σε: 

 Zητήματα καταγραφής και πρόσβασης σε νομικές διαδικασίες. 
 Πρόσβαση σε δικαιώματα στέγασης και υγείας.  
 Μετακινήσεις εντός Ελλάδας και από την Ελλάδα σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.  
 Ζητήματα διαπίστωσης ανηλικότητας.  

 
Προς την επίτευξη των ανωτέρω στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται μέσα στο διάστημα υλοποίησης:   

 Η ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανταλλαγή της εμπειρίας των εταίρων με σκοπό την αρχειακή καταγραφή 
των αλλαγών που αφορούν τους παραπάνω άξονες ενόψει πανδημίας. 

 Η επαφή με αρμόδιους κρατικούς και κυβερνητικούς φορείς με σκοπό τη γνωστοποίηση των καταγραφών και 
τη συζήτηση προτάσεων για την κατά το δυνατόν επίλυσή τους. 

 Η επεξεργασία τελικής αναφοράς ως προς τα παραπάνω. 
 
Κύρια παραδοτέα του έργου είναι: 

 Διοργάνωση συναντήσεων με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων. 
 Επιδίωξη συναντήσεων με αρμόδιους φορείς για την κατάθεση προβλημάτων και προτάσεων. 
 Τελική γραπτή αναφορά. 

 
 

 

  
Το έργο «Immediate support for those at most risk because of the covid-19 situation»  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ένταξη 
και τη Μετανάστευση - EPIM.  
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«EUROPEAN HIV LEGAL FORUM-PEOPLE IN PRISON AND OTHER CLOSED SETTINGS» 
 
Το έργο «European HIV Legal Forum- People in prison and other closed settings» υλοποιείται σε συνεργασία με το 
Δίκτυο AIDS ACTION EUROPE από προγράμματα της Deutsche AIDS Hilfe e.V. και με εταίρο υλοποίησης για την Ελλάδα 
την PRAKSIS. Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υγείας και από τον ιδιωτικό τομέα [ViiV Healthcare 
- Gilead Sciences Europe]. 
 
To έργο αφορά μια προσπάθεια ανίχνευσης του νομικού καθεστώτος, αλλά και της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο 
σε ενδεικτικές χώρες της ΕΕ. Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με ζητήματα μετακινούμενων πληθυσμών και τα έτη 2019-
2020 ασχολήθηκε με ζητήματα φυλακών και άλλων χώρων κράτησης.  
 
Ο κεντρικός 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. 

 Η 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 ανά χώρα (Δανία, 
Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία, Ισπανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα). 

 Κείμενο γενικών συστάσεων προς την πολιτική ηγεσία των χωρών.   
 
Ιστοσελίδα του φορέα: 
https://www.aidsactioneurope.org//en/content/the-european-hiv-legal-forum 

 

 

 

 

 

 
Το έργο «European HIV Legal Forum- People in prison and other closed settings» υλοποιείται σε συνεργασία με το Δίκτυο AIDS ACTION EUROPE 
από προγράμματα της Deutsche AIDS Hilfe e.V.    

 

 

 

  

https://www.aidsactioneurope.org/en/content/the-european-hiv-legal-forum
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«HEALTH ON THE ROAD: MODELING LOW-THRESHOLD INTERVENTIONS AND TRAINING SOCIAL WORKERS 
(PROXIMITY HEALTH)»  
 
Το έργο «Health on the road: Modeling low-threshold interventions and training social workers (Proximity Health)», 
2020-1-IT02-KA204-079139, υλοποιείται από τους εξής φορείς: 

 C.A.T. Cooperativa Sociale ONLUS, Ιταλία (Συντονιστής) 
 Infirmiers de rue, Βέλγιο  
 PRAKSIS, Ελλάδα  
 ASOCIATIA SAMUSOCIAL DIN ROMANIA, Ρουμανία 

 
Το έργο PROXIMITY HEALTH έχει διάρκεια από 01/09/2020 έως και 31/08/2023.  
 
Το έργο αφορά σε άστεγο πληθυσμό που διαβιεί στο δρόμο, με μειωμένη πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες υγείας, για τους οποίους γίνονται δράσεις streetwork και outreach από διάφορες οργανώσεις. 
 
Στόχοι του έργου αποτελούν τα εξής:  

 Ανάλυση των εθνικών/τοπικών πλαισίων διαβίωσης του άστεγου πληθυσμού στο δρόμο, καθώς και των 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας στις χώρες εταίρους. 

 Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εμπειρογνωμόνων που έχουν σε βάθος γνώση του φαινομένου των 
αναγκών υγείας των άστεγων που διαβιούν στον δρόμο και των διαμενόντων σε περιθωριοποιημένες αστικές 
περιοχές. 

 Η δημιουργία καινοτόμων μοντέλων παρέμβασης για την προστασία της υγείας του ωφελούμενου 
πληθυσμού μέσων συγκεκριμένων δράσεων.  

 Η βελτίωση των δεξιοτήτων  των εργαζομένων στην προσέγγιση των αστέγων και όσων βιώνουν κοινωνικό 
αποκλεισμό. 

 Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μοντέλων παρέμβασης  (streetwork/outreach) για την παροχή και διασύνδεση 
με υπηρεσίες υγείας, ο καθορισμός σχετικών ορθών κατευθυντήριων γραμμών   σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Η βελτίωση της πρόσβασης ατόμων που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση στις υπηρεσίες υγείας και στη 
φροντίδα ως πρώτο βήμα προς την κοινωνική ένταξη. 

 Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για άτομα που ζουν στο δρόμο. 
 
Τα κύρια είδη δράσεων αφορούν σε Blended mobility of adult learners/ Εκπαιδευτικές δράσεις σε χώρες/εταίρους, με 
τις εξής θεματικές: 

 Health proximity intervention methods/ Συγκεκριμένοι Μέθοδοι παρέμβασης στην υγεία. 
 Free health polyclinics and welfare system/ Δωρεάν πολυκλινικές υγείας και σύστημα κράτους πρόνοιας.  
 From primary health care to social inclusion: tools and methods/ Από την πρωτοβάθμια υγειονομική 

περίθαλψη έως την κοινωνική ένταξη: εργαλεία και μέθοδοι. 
 Street workers and primary health tools/ Εργασία στο δρόμο/ streetworkers και πρωτογενή εργαλεία υγείας.   
  

Αναμενόμενα αποτελέσματα υλοποίησης είναι:  
 Η βελτιωμένη γνώση και δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα υγείας για όσους διαμένουν στο δρόμο, 

για τις ανάγκες περιθωριοποιημένων ομάδων, τις μεθόδους και τα τεχνικά εργαλεία για την προσέγγισή τους.  
 Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου και ενισχυμένη συνεργασία με εταίρους.  
 Η απόκτηση βελτιωμένων εκπαιδευτικών δεξιοτήτων  για την προσέγγιση κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων 

με δυσκολία πρόσβασης στην υγεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες και η Βελτιωμένη κατανόηση και 
ανταπόκριση στην κοινωνική, πολιτιστική, εθνοτική και γλωσσική πολυμορφία για την προστασία της υγείας 
σε υπηρεσίες streetwork.  

 
  
Το έργο «Health on the road: Modelling low-threshold interventions and training social workers (Proximity Health)» 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ERASMUS+ Programme- Key Action 2, Cooperation for 

innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult education». 
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«SURVIVAL STRATEGIES AND HEALTH REPERCUSSIONS IN FORCED DISPLACEMENT: A MULTI-COUNTRY STUDY ON 
TRANSACTIONAL SEX AND HEALTH REPERCUSSIONS IN FORCED DISPLACEMENT» 
 
Το ερευνητικό έργο «Survival strategies and health repercussions in forced displacement: A Multi-Country Study on 
Transactional Sex and Health repercussions in Forced Displacement», υλοποιείται στην Ελλάδα σε συνεργασία με: 
 

 ΚΜΟΠ (Συντονιστής έρευνας για την Ελλάδα) 
 Δίκτυο Μέλισσα (εταίρος για την έρευνα στην Ελλάδα) 
 PRAKSIS (εταίρος για την έρευνα στην Ελλάδα) 

 
καθώς και με τους παρακάτω εταίρους στις άλλες χώρες: 
 

 Graduate Institute, Geneva, Ελβετία (Συντονιστής έργου)   
 Swiss Red Cross Outpatient Clinic for Victims of Torture and War, Bern, Ελβετία 
 La Cimade, Γαλλία 
 Médecins du Monde, Γαλλία 
 Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA), Université Paris 8 
 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
 United Nations Population Fund (UNFPA) 

 
Το ερευνητικό έργο έχει διάρκεια από 01/12/2020 έως και 30/11/2022. 
 
Το έργο στοχεύει:  

 Να προταθούν και υλοποιηθούν στοχευμένες πολιτικές με βάση πραγματικά στοιχεία και πάντα με γνώμονα 
την έμφυλη διάσταση που θα συμβάλουν στην εκπαίδευση του προσωπικού υγείας. 

 Στη βελτίωση των προγραμμάτων στήριξης στην ψυχική και στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. 
 Προώθηση ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αμοιβαίας μάθησης μέσω μιας συνεργατικής και συμμετοχικής 

προσέγγισης με οργανώσεις πεδίου, ερευνητές/τριες και πρόσφυγες.  
 

Η έρευνα στοχεύει να εξετάσει το γιατί, πότε και πώς πρόσφυγες (άνδρες, γυναίκες, τρανς άτομα) εμπλέκονται με το 
transactional sex/ ανταλλακτικό σεξ και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτό στη σεξουαλική, αναπαραγωγική υγεία 
και ψυχική υγεία τους. Αποτελεί την πρώτη συγκριτική πολυτομεακή διεπιστημονική μελέτη που εξετάζει αυτό το θέμα 
και την έμφυλή του διάσταση. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ελβετία μέσω 
εθνογραφικής παρατήρησης, συνεντεύξεων και ομαδικών συζητήσεων. 
 

 

 Το ερευνητικό έργο «Survival strategies and health repercussions in forced displacement: A Multi-Country Study on Transactional 
Sex and Health repercussions in Forced Displacement» χρηματοδοτείται από το Swiss Network for International Studies (SNIS).  

 

 

  

https://snis.ch/
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«ΠΡΟΣΙΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ» 
 
Η δράση «Προσιτά και προσβάσιμα φάρμακα και διαγνωστικά» 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 της δράσης είναι από 01/09/2020 έως και 01/12/2021. 
 
Ο κεντρικός στόχος της δράσης είναι η παροχή εκπαίδευσης σε ζητήματα προσιτού και προσβάσιμου φαρμάκου και 
διαγνωστικών στην Ελλάδα. Ο άξονας προσιτά φάρμακα ξεκίνησε να αναπτύσσεται στο Δίκτυο οργανώσεων AIDS 
ACTION EUROPE από το 2015. Το Δίκτυο έχει παράξει εγχειρίδιο για το θέμα των προσιτών φαρμάκων και 
διαγνωστικών και με βάση αυτό έχει εκπαιδεύσει κεντρικά εκπροσώπους οργανώσεων για να μπορέσουν στη συνέχεια 
εκείνοι να εκπαιδεύσουν σε σεμινάρια και εργαστήρια άτομα και οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο. Η PRAKSIS συμμετείχε 
και στη διαδικασία συγγραφής του εγχειριδίου και στη διαδικασία εκπαίδευσης εκπαιδευτών. 
 
Προς την επίτευξη των ανωτέρω στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται:   

 Η μετάφραση, προσαρμογή και επεξεργασία περιεχομένου σε ενότητες και διαφάνειες με σκοπό τη 
διοργάνωση διήμερου διαδικτυακού εργαστηρίου στην Ελλάδα, βασισμένο στο εγχειρίδιο του AIDS ACTION 
EUROPE, με καλεσμένους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. 

 Η διοργάνωση διήμερου διαδικτυακού εργαστηρίου διάρκειας 6 ωρών συνολικά. 
 Μετά την ολοκλήρωση του διήμερου εργαστηρίου η αποστολή αναφοράς για την αποτίμηση του 

εργαστηρίου, σημεία ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκαν και συμπεράσματα για το μέλλον. 
 
Κύρια παραδοτέα της δράσης: 

 Δομή και περιεχόμενο του εργαστηρίου. 
 Διαδικτυακό εργαστήριο. 
 Αναφορά εκτίμησης του εργαστηρίου. 

 
Ιστοσελίδα του φορέα: https://www.aidsactioneurope.org/en/content/affordability-and-accessibility-medication 
 

 

 
 

 
Η δράση «Προσιτά και προσβάσιμα φάρμακα και διαγνωστικά» χρηματοδοτείται από πόρους του Δικτύου AIDS ACTION EUROPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aidsactioneurope.org/en/content/affordability-and-accessibility-medication
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PRAKSIS ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ  

 
Το έτος 2020 η PRAKSIS συμμετείχε στη συγγραφή περιεχομένου για Σχέδιο Νόμου που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, παρακίνησε μέσω της συμμετοχής της στο ΔΣ της Ελληνικής Πλατφόρμας 
για την Ανάπτυξη μια διαδικασία ευρύτατης διαβούλευσης με άλλες οργανώσεις (και σε συνάντηση δια ζώσης και 
διαδικτυακή) και είχε κεντρικό ρόλο στην τελική έκθεση και αποστολή του περιεχομένου στο Πρωθυπουργικό γραφείο 
(Ιούλιος 2020). 
 
Επιπρόσθετα και ανά θεματική:  
 
Προσφυγικό: 
 

1. Παρακολούθηση των εργασιών του Advocacy Working Group. 

2. Συνυπογραφή κειμένων διαμαρτυρίας για: 

 Τις υποχρεωτικές επαναπροωθήσεις. 

 Τις μετεγκαταστάσεις ασυνόδευτων ανηλίκων σε χώρες της ΕΕ. 

 Την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στο εσωτερικό της χώρας, με ειδική έμφαση στην ανάγκη 
κατάργησης της προστατευτικής κράτησης. 

 Τις αναγκαίες παρεμβάσεις αποσυμφόρησης και κλεισίματος του κέντρου υποδοχής και 
ταυτοποίησης στη Μόρια. 

 Το κλείσιμο της δομής PIKPA. 

 Των κριτηρίων που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την εγγραφή των 
οργανώσεων σε Μητρώο. 

3. Συνάντηση γνωριμίας και εξεύρεσης κοινών τόπων συνεργασίας με την Εθνική Συντονίστρια για τα 
ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, Ειρήνη Αγαπηδάκη (στο πλαίσιο του προγράμματος με τους Safe Passage. 

 
Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης για ψυχοδραστικές ουσίες 
 
• Επιστολή στο Υπουργείο Υγείας για θεσμοθέτηση συμμετοχής των οργανώσεων στην Εθνική Επιτροπή για τα 

Ναρκωτικά. 
• 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 SUPPORT. DON’TPUNISH. με τη 

διοργάνωση εκδήλωσης και θέμα «Παρεμβάσεις για τα άτομα χωρίς στέγη που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών 
ουσιών». 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις συνεργασίας της Πλατφόρμας Οργανώσεων για τις ψυχοδραστικές ουσίες. 
• Συμμετοχή και υποστήριξη στις συναντήσεις της Πλατφόρμας Οργανώσεων για τις ψυχοδραστικές ουσίες με τον 

Εθνικό Συντονιστή για τα Ναρκωτικά. 
• Συμμετοχή στη συμβουλευτική ομάδα του Εθνικού Συντονιστή για τα Ναρκωτικά. Συμμετοχή στο Streering 

Committee του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη μείωση βλάβης Correlation – EHRN. 
• Συμμετοχή στη διοργάνωση ελληνικού webinar για δημοσιογράφους και χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. 
• Συμμετοχή στη διοργάνωση ελληνικού webinar για ζητήματα ψυχικής υγείας και χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. 
• Συγγραφή κειμένων για υπηρεσίες της ομάδας δημόσιας υγείας της οργάνωσης προς άτομα που κάνουν χρήση 

ψυχοδραστικών ουσιών, ενόψει πρώτου lockdown στο drugreporter. 
 

 
Υγεία-φάρμακο 
 
• Επιστολή στο Υπουργείο Υγείας για ζητήματα πρόσβασης σε αντιβιοτικά. 
• Συμμετοχή σε διαδικτυακό πάνελ για το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά φάρμακα, εμβόλια και 

διαγνωστικά στην πανδημία. 
• Συγγραφή περιεχομένου για 8η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS και Ηπατίτιδες». 
• Βοήθεια στη συγγραφή περιεχομένου για το ετήσιο συνέδριο AIDS. 
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• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό webinar με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα AIDS, που διοργάνωσε το Scottish Drugs 
Forum. 

• Συμμετοχή σε πάνελ μαζί με το ευρωπαϊκό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που διοργάνωσε το δίκτυο 
Correlation – EHRN για τη σύνδεση ευάλωτων ομάδων και πρόσβασης στα εμβόλια, φάρμακα και διαγνωστικά για 
την πανδημία. 

• Σχολιασμός της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το φάρμακο. 
• Μηνιαίο update του Facebook page της εκστρατείας praksisaccess. 
• Συνυπογραφή της ανακοίνωσης της ευρωπαϊκής συμμαχίας για προσιτά φάρμακα στις αρχές της πανδημίας. 
• Εκπροσώπηση της οργάνωσης στη διαδικτυακή συνάντηση μελών του δικτύου AIDS ACTION EUROPE και του 8ου 

Patients in Power, της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. 
• Διοργάνωση διήμερου εργαστηρίου για την πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα, βασισμένο στο εγχειρίδιο του AIDS 

ACTION EUROPE, με τη συμμετοχή εκπροσώπων οργανώσεων υγείας και δικαιωμάτων, οργανώσεων ασθενών, 
ΕΟΦ, EPHA, EATG. 
 
 

Ζητήματα διακρίσεων 
Συγγραφή και ηχογράφηση μηνύματος συμμετοχής της PRAKSIS στην εκστρατεία του Αθήνα 984 για την παγκόσμια 
ημέρα ομοφοβίας. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ (ΕΛΛΑΔΑ και ΕΥΡΩΠΗ) 

 
Η PRAKSIS συμμετέχει ως μέλος σε Δίκτυα και Πλατφόρμες, στην Ελλάδα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αρκετά δε, 
είναι μέλος των Διοικητικών τους Συμβουλίων. 
 
 ACCMR (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) 

 AIDS ACTION EUROPE 

 CIVIL SOCIETY FORUM ON HIV/AIDS 

 CORRELATION – EUROPEAN HARM REDUCTION NETWORK 

 EU HEALTH INNOVATION ALLIANCE 

 FEANTSA 

 INTERNATIONAL DRUG POLICY CONSORTIUM (IDPC) 

 PICUM 

 SELECT RESPECT 

 SMES 

 ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ 

 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (HELLENIC PLATFORM)  

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ  

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  


