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ΑΙΤΗΜΑ  
http://www.aitima.gr/index.php/gr/aitima-mko 
Τρίπου 4 - 6, Αθήνα 117 41 
Τηλέφωνο: 210 9241677 
E-mail: aitima@freemail.gr 
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑΙΤΗΜΑ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 και έχει την 
νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. 
Όπως αναφέρεται στο καταστατικό της σκοποί της είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος. 
Τους σκοπούς αυτούς η Μ.Κ.Ο. ΑΙΤΗΜΑ επιδιώκει να τους επιτύχει με: 
-την παροχή δωρεάν συμβουλευτικής και νομικής συνδρομής σε ευάλωτες ως προς 
την παραβίαση των δικαιωμάτων τους ομάδες (πρόσφυγες, μετανάστες, μέλη 
μειονοτήτων κλπ.) 
-την διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, συνεδρίων κλπ) 
-τη συνεργασία με άλλες οργανώσεις και συλλογικότητες 
-τη διεξαγωγή έρευνας και την προσφυγή στην Δικαιοσύνη. 
Η ιδρυτική ομάδα της Μ.Κ.Ο. ΑΙΤΗΜΑ αποτελείται αφενός από άτομα με πολυετή θητεία 
και εμπειρία στον χώρο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφετέρου 
από αναγνωρισμένους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. 
 
ΑΡΣΙΣ  
http://arsis.gr/ 
ΑΘΗΝΑ: Μαυρομματαίων 43 
T.K.10434 
Τηλ./Fax : 210 8259880 
E-mail : arsisathina@gmail.com 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Κέντρα υποστήριξης νέων 
 Δομές Φιλοξενίας Ανηλίκων 
 Δομές Φιλοξενίας Ενηλίκων και Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο 
 “Safe spaces” προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 
 Παρεμβάσεις στους καταυλισμούς 
 Street work για την υποστήριξη προσφύγων 
 Κοινωνική υπηρεσία 
 Trafficking-Παιδική εργασία 
 Δράση για τους αστέγους και το δικαίωμα στη στέγη 
 Mobile School-Κοινότητες Ρομά 
 Σωφρονιστικό σύστημα 
 Εκπαίδευση στα δικαιώματα 
 Τράπεζα Συλλογής Ειδών «ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ» 
 Χώρος δημιουργικής απασχόλησης Αλίμου 

 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  
http://mdmgreece.gr/ 
Σαπφούς 12, Αθήνα 
Τ.Κ.10553 
T: (+30) 2103213150 
F: (+30) 210 32 13 850 
ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Smile project: πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια οδοντιατρική περίθαλψη 

mailto:aitima@freemail.gr
mailto:arsisathina@gmail.com
tel:+302103213150


2 
 

 Δρόμοι της Αθήνας: μείωση της βλάβης και την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής 
φροντίδας και ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής σε χρήστες ουσιών 

 Κινητές ιατρικές μονάδες για παροχή υπηρεσιών σε πρόσφυγες σε ανοιχτά 
κέντρα υποδοχής 

 Κινητή μονάδα πρώτης υποδοχής-Λέσβος 
 Λητώ: Παιδιατρική και Οδοντιατρική Μονάδα για Παιδιά 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
 Ανοιχτά πολυϊατρεία (πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και 

κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες)  

 Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (παροχή ασφαλούς και υγιεινής 
στέγασης και διαβίωσης και παροχή υποστηρικτικών και κοινωνικών 
υπηρεσιών) 

 Κοινωνικό Φαρμακείο 
 Υπνωτήριο Αστέγων 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 http://mdmgreece.gr/missions/stin-ellada/olokliromena-programmata/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 http://mdmgreece.gr/missions/stin-ellada/programmata/  

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 
https://www.amnesty.gr/ 
Σίνα 30, 106 72 Αθήνα 
Τ: 210.36.00.628 
φ: 210.36.38.016 
Email: athens@amnesty.org.gr 
 
Άσκηση θεσμικής πίεσης 
Κινητοποίηση  
Εκπαίδευση 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΠΛΕΙΑΔΕΣ 
http://hellenicaction.blogspot.gr/ 
Νομική υπηρεσία 
Πολιτιστική Υπηρεσία 
Ιατρική Δράση 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
http://www.hlhr.gr/  
Βαλτετσίου 16 
106 80, Αθήνα 
τηλ .: 213 0264975 
e-mail : info@hlhr.gr 
Νομική πληροφόρηση σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο μέσω κινητών τηλεφώνων 
REACT: μίσθωση διαμερισμάτων για λόγους φιλοξενίας και παροχή νομικής βοήθειας 
GOLDEN DAWN WATCH: παρακολούθηση της δίκης της Χρυσής Αυγής 
PROVISION OF LEGAL AND OTHER ESSENTIAL INFORMATION TO REFUGEES: νομική 
συμβουλευτική και άλλη πληροφόρηση 
TOCSIN: η μελέτη των επιπτώσεων της όλο και αυξανόμενης οικονομικής κρίσης στον 
ευάλωτο πληθυσμό 

http://mdmgreece.gr/missions/stin-ellada/olokliromena-programmata/
http://mdmgreece.gr/missions/stin-ellada/programmata/
mailto:athens@amnesty.org.gr
mailto:info@hlhr.gr
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STOP MARE MORTUM: εξατομικευμένη νομική συμβουλευτική και νομική βοήθεια σε 
αιτούντες άσυλο 
C.O.N.T.A.C.T.:  βελτίωση, ενθάρρυνση, ανάλυση καταγραφών εγκλημάτων μίσους και 
ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και ευαισθητοποίηση  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
http://www.redcross.gr/ 
Λυκαβηττού 1, Αθήνα 106 72 
Τηλέφωνο: 21 0361 3848 
ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών, Νεότητας, Διεθνών Σχέσεων, Αναζητήσεων 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
http://www.gcr.gr/index.php/en/ 
Σολωμού 25, Τ.Κ. 10682, Αθήνα 
(+30)210-3800990-1  
F: (+30)210-3803774 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 
ΝΟΜΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ (http://www.gcr.gr/index.php/en/news/campaigns) 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  
http://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&type=index 
Πατησίων 81, Αθήνα 
info@migrant.gr 
210-8831620 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
http://www.migrant.gr/cgibin/pages/index.pl?arlang=Greek&argenkat=%CE%9
5%CE%A1%CE%93%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%94%CE
%A1%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3&type=list 
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων 
Ναυάρχου Νοταρά 12, 
106 83, Αθήνα 
Τηλ: (+30) 2130282976 
ΔΡΑΣΕΙΣ 
1) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: παραχώρηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους  
2) Ευαισθητοποίηση 
3) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  
1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
2. Μαθήματα Ελληνικών 
3. Στέγαση 
4. Σίτιση και Ένδυση 
5. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 
6. Ψυχολογική Στήριξη 
7. Νομική Συνδρομή και Συμβουλευτική 
8. Κοινωνικά Δικαιώματα και Παροχές 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B5%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&sa=X&ved=0ahUKEwjB2qbYv_fXAhWCJJoKHSLoDO8Q6BMIoQEwGA
http://www.gcr.gr/index.php/en/news/campaigns
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9. Προσφυγική Κρίση 
10. Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης 
 

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ  
http://positivevoice.gr/ 
Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 86 27 572 
Fax : 211 800 1051 
E-mail : info@positivevoice.gr 
Διεύθυνση: Αγίων Αναργύρων 13, 10554, Αθήνα 
 
1)ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ «checkpoint» 
2) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
3) RED UMBRELLA ATHENS 
4) ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
5)ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 
6)ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΟΜΑ 
 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  
http://medin.gr/ 
 Μιχαλακοπούλου 99, ΤΚ 11527, Αθήνα 
210 7778770  
1)ΞΕΝΩΝΑΣ ΙΡΙΔΑ (Φιλοξενία και υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων) 
2)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΜΟΣ (Παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στο 
κέντρο ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων στο Βαθύ της Σάμου): Ιατρική 
Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, Ψυχολογική Υπηρεσία 
 

Κέντρο Ζωής 
ΑΘΗΝΑ: Ιερά Οδός 42, 104 35 Κεραμεικός, Αθήνα 
Τ: +30 210 72 57 617 - +30 210 72 33 848 
F: 210 72 40 425 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 112, 546 22, Θεσσαλονίκη 
Τ: +30 2310 23 70 40 
www.kentrozois.gr info@kentrozois.gr 
www.facebook.com/CentreForLifeKentroZois 
 
 
Α. Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Υποστήριξης 
Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης  

 Πληροφόρηση και συμβουλευτική σε οροθετικούς/ές, συγγενείς και συντρόφους 
για τα δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές (επιδόματα, συντάξεις, ασφάλιση, 
δικαιώματα στην υγεία- εργασία κλπ.) 

 Πρόσβαση στην περίθαλψη και τη θεραπεία σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 
(μετανάστες, πρόσφυγες, θύματα trafficking, χρήστες ουσιών κ.α.) 

 Συνοδευτικές/ υποστηρικτικές υπηρεσίες σε οροθετικούς/ές που βρίσκονται σε 
εμφανή αδυναμία (ΑμεΑ, μη αυτοεξυπηρετούμενοι, άτομα τρίτης ηλικίας, 
νοσηλευόμενοι) 

 Διασύνδεση με τις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων 
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 Παραπομπή σε υπηρεσίες άλλων φορέων για την πληρέστερη αντιμετώπιση των 
αιτημάτων 

 Παρεμβάσεις στήριξης σε οροθετικούς/ες κρατούμενους/ες και 
αποφυλακισμένους/ες 

 Κινητοποίηση, στήριξη και συμβουλευτική για τη διαχείριση κοινωνικών και 
επαγγελματικών θεμάτων 

 Ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων και διεκδίκηση δικαιωμάτων 
 Εκπόνηση στοχευμένων προγραμμάτων Κοινωνικής Στήριξης 

 
 
Υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης  
 

 Ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία, σε ανθρώπους που 
ζουν με HIV/AIDS (δυσκολίες σχετικά με το HIV/AIDS, διαπροσωπικές σχέσεις, 
συνέπεια στη φαρμακευτική αγωγή, ψυχική υγεία κλπ.)  

 Οργάνωση και συντονισμός ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης οροθετικών 
(ομάδες αυτοστήριξης, ενδυνάμωση γυναικών, οροθετικοί κρατούμενοι)  

 Συμβουλευτική και ενημέρωση σε μέλη οικογενειών, συντρόφους και φίλους 
των οροθετικών ατόμων  

 Συναντήσεις γνωριμίας και ενημέρωσης για τις υπηρεσίες του Κέντρου Ζωής. 
 Στήριξη και παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ή/και σε εξειδικευμένο 

προσωπικό ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες (προγράμματα απεξάρτησης, 
ψυχιατρικές δομές κλπ.)  

 Συμβουλευτική και ενημέρωση σε οροαρνητικά άτομα για το HIV/AIDS, την 
εξέταση και την πρόληψη 

 Συμβουλευτική και ενημέρωση πριν και μετά την εξέταση για HIV, σε θέματα 
πρόληψης και ασφαλούς σεξουαλικής επαφής 
 
 

Υπηρεσία Νομικής Στήριξης 
 
Εξειδικευμένη ενημέρωση και παρεμβάσεις για τα δικαιώματά των οροθετικών, και 
επιλεκτική νομική εκπροσώπηση σε υποθέσεις παραβιάσεων δικαιωμάτων στους εξής 
τομείς:  
 

 Πρόσβαση στην περίθαλψη (σε περιπτώσεις άρνησης παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών, αποκλεισμού από την θεραπεία, ανασφάλιστων οροθετικών)  

 Προστασία προσωπικών δεδομένων (σε περιπτώσεις εξέτασης HIV ως 
προϋπόθεση πρόσληψης, εξέτασης HIV χωρίς τη συναίνεση, παραβίασης του 
απορρήτου, αναγραφής της πάθησης σε δημόσια έγγραφα)  

 Διοικητικά ζητήματα (σε περιπτώσεις μη έκδοσης/ανανέωσης αδειών διαμονής 
μεταναστών, μη τήρησης κανονισμού ΚΕΠΑ, συντάξεων, επιδομάτων)  

 Εργασιακά δικαιώματα (απολύσεις / υποβιβάσεις οροθετικών)  
 Δικαιώματα κρατουμένων 

 
 

Κέντρο Ημέρας 
Χώρος συνάντησης, ενημέρωσης στήριξης και ψυχαγωγίας των ανθρώπων 
που ζουν με HIV/AIDS, των συγγενών και συντρόφων τους, όπως και όλων των 
εκπαιδευμένων εθελοντών του Κέντρου Ζωής. 
 
Λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, 18:30-10:00μμ.  

 Ομάδες αυτοστήριξης  
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 Παροχή γευμάτων   
 Mαθήματα Yoga   
 Ενημερωτικές ομιλίες από γιατρούς και επαγγελματίες του χώρου   
 Info Centre - για την εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών  
 Δανειστική Βιβλιοθήκη  
 Μαθήματα Αγγλικών  
 Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (βραδιές σινεμά, εκδρομές, μουσικές 

βραδιές κ.α.) 
 
Άλλα Προγράμματα 

 Ενδυνάμωση οροθετικών γυναικών 
 Συντροφικότητα στα νοσοκομεία και στο σπίτι 
 Ενημέρωση πληθυσμού και διοργάνωση εκδηλώσεων 
 Στήριξη σε οροθετικούς/ες κρατούμενους/ες και αποφυλακισμένους/ες 
 Info Centre: Εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 Positive Counseling: Εκπαιδευτικές συναντήσεις για οροθετικούς/ες με 

θεματολογία σχετικά με τον HIV 
 Ισότητα στην εργασία: Προάσπιση εργασιακών δικαιωμάτων των ανθρώπων 

που ζουν με HIV/AIDS 
 Ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου πανελλαδικά 

 
Β. Συνοδευτικές Υπηρεσίες 
 
Πρόγραμμα Στήριξης Ομοτίμων 
Το Πρόγραμμα Στήριξης Ομοτίμων προσφέρεται από ειδικά εκπαιδευμένους 
ανθρώπους που ζουν με HIV προς άλλα άτομα που ζουν με HIV/AIDS, καθώς και 
προς τις οικογένειες και τους συντρόφους τους. 
 
Mέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο εχεμύθειας, κατανόησης, αμοιβαίου σεβασμού, 
υπευθυνότητας και τήρησης του απορρήτου, οι εκπαιδευμένοι από το Κέντρο 
Ζωής άνθρωποι που ζουν με HIV επιχειρούν μέσα από βιωματικές εμπειρίες, 
να ενδυναμώσουν τους νέους οροθετικούς με μία σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
όπως: 
 

 Στήριξη με στόχο τη διαχείριση ζητημάτων σχετικά με τον HIV με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο  

 Επισκέψεις και συνοδείες όπου υπάρχει ανάγκη (οικία, νοσοκομείο, χώρος 
Για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS φιλοξενίας) 

 Πρακτική βοήθεια σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη διεκπεραίωση 
διαδικασιών   

 Συμμετοχή σε υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην 
 κοινότητα 
 Συναντήσεις γνωριμίας με οροθετικά άτομα που θέλουν να ενημερωθούν 

γενικότερα για τις υπηρεσίες του Κέντρου Ζωής 
 

 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΒΑΒΕΛ»  
http://syn-eirmos.gr/babel/ 
Ι. Δροσοπούλου 72, 
Αθήνα 
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(Πλατεία Αμερικής) 11257 Ελλάδα  
babel@syn-eirmos.gr 
210 - 8616280 
210 - 8616102 
210 – 8616266 
 
Σεμινάρια, Κοινωνικές εκδηλώσεις, Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
http://www.kspm-erp.com 
 
 
 Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής, κοινωνικής υποστήριξης 

και συνηγορίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων 
 διαχείριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων Ελλήνων 

παλιννοστούντων 
 μελέτη όψεων του μεταναστευτικού φαινομένου, τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και 

την εκπόνηση ερευνών και προτάσεων μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής 
προς τις Ελληνικές και Κοινοτικές αρχές, προκειμένου να βελτιωθεί το υπάρχον 
θεσμικό πλαίσιο  

 πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης πάνω σε θέματα 
μετανάστευσης και διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω της παραγωγής ειδικών 
εντύπων και της διοργάνωσης ημερίδων και εκδηλώσεων.  

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
 
1. Διοικητικό και Λογιστικό Γραφείο καθώς και το Γραφείο Μελετών και Ερευνών: 

Ιασίου 1, 11521, Αθήνα, τηλ. 210 7272270 (πρόσωπα επικοινωνίας: Λέλα 
Χριστοδούλου, Ευαγγελία Δουρίδα), φαξ 210 7272280, e-mail address: 
kesypame@gmail.com, ωράριο εργασίας 08:00-16:00 

2. Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων: Μοσχονησίων 5, Κυψέλη , τηλ. 210 
7295926/7, e-mail: ecrpath@gmail.com, ωράριο εργασίας 09:00-17:00, ώρες 
υποδοχής κοινού, Τετάρτη & Παρασκευή 10.00 - 15.00 

 

ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 
http://www.kinisipatras.gr/ 
Ιωάννου Βλάχου 19 
262 22, Πάτρα 
+30 6974992559 kinisi.yperaspisis@gmail.com 
Παροχή πληροφοριών και κοινωνική υποστήριξη (πχ κάλεσμα και διοργάνωση 
εκδηλώσεων κοινωνικής βοήθειας) 
 

ΛΑΘΡΑ 
http://www.lathra.gr/ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : lathrachios@gmail.com 

mailto:babel@syn-eirmos.gr
http://www.kspm-erp.com/
http://www.kinisipatras.gr/
mailto:kinisi.yperaspisis@gmail.com
http://www.lathra.gr/
mailto:lathrachios@gmail.com
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 Νομική, ηθική και υλική συμπαράσταση στους πρόσφυγες με πάγιο αίτημα 
την κατάργηση των απελάσεων και της κράτησης, τη νομιμοποίηση των 
προσφύγων και τη δημιουργία χώρων υποδοχής. 

 Εντοπισμός και προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων στο χώρο 
κράτησης με την διαμεσολάβηση μας στις Αρχές και την δημοσιοποίηση των 
προβλημάτων αυτών. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τα 
προβλήματα των προσφύγων μέσω εκδηλώσεων, κινηματογραφικών προβολών, 
εντύπου υλικού. 

 Έκδοση του περιοδικού εντύπου «ΛΑΘΡΑ» όπου επιχειρούμε μία καταγραφή 
των θεμάτων για τους πρόσφυγες στη Χίο. 

 Επικοινωνία με άλλες ομάδες ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου σε  μία 
προσπάθεια αλληλοϋποστήριξης, συντονισμού και επίλυσης κοινών 
προβλημάτων. 

 Συνεργασία με  άλλες ΜΚΟ (GCR, Κέντρο αποκατάστασης θυμάτων 
βασανιστηρίων, Δίκτυο κ.λ.π) για την εξεύρεση λύσεων σε επιμέρους 
προβλήματα των προσφύγων. 

 

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ 
http://metadrasi.org/ 
25ης Μαρτίου 7, Τ.Κ.: 17778, Ταύρος 
Τηλ: 214 100 8700 
Fax: 210 483 1611 
Email: info@metadrasi.org 
ΔΡΑΣΕΙΣ 
1. ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων σε οικογένειες: Η Δράση υλοποιείται από τη 
ΜΕΤΑδραση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, σε συνεργασία με τις κατά τόπον Εισαγγελικές Αρχές και 
φορείς. 
Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  
Συνοδείες Ασυνόδευτων Ανηλίκων  
Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  
Χώροι Μητέρας & Παιδιού στην Υπηρεσία Ασύλου 
Φιλοξενία Μονογονεϊκών Οικογενειών  
Πιστοποίηση Θυμάτων Βασανιστηρίων  
Νομική Στήριξη  
Εκπαίδευση Διερμηνέων  
Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας  
Step2School – Ενισχυτική διδασκαλία:  
Καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
Μαθήματα Ελληνικής  
ΕΝΤΑΞΕΙ – Οδηγός Πολύγλωσσης Υποστήριξης  
Ηλεκτρονικό Πολυλεξικό σε 5 γλώσσες : Αλβανικά, Αραβικά, Γεωργιανά, Ουρντού-
Παντζαμπί και Ρώσικα. 
Μικρό Λεξικό Βασικής Επικοινωνίας σε 6 γλώσσες : Αραβικά, Φαρσί, Σορανί, 
Κιρμαντζί, Ουρντού, Γαλλικά και Ελληνικά και είναι διαθέσιμα και στα Αγγλικά. 
ΜΑΖΙ: Πολύγλωσσος οδηγός για την εκπαίδευση στην Ελλάδα  
Γέφυρες  
 

http://metadrasi.org/
mailto:info@metadrasi.org
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ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΣΜΒΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΛΚΕ) 
http://olkegr.blogspot.gr/ 
https://www.facebook.com/OLKEorg 
693 1471567 info.olke@gmail.com 

 Έκδοση ενημερωτικού ή άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, σεμινάρια, 
ομάδες εργασίας, περίπτερα ενημέρωσης, ημερίδες, διεθνή προγράμματα 

 Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, τηλεφωνική γραμμή αυτοβοήθειας, δημόσιες 
εκδηλώσεις, δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου, παρακολούθηση των ΜΜΕ 
καθώς και δυνατότητα ή συμμετοχή σε ΜΜΕ 

 Δράσεις, διαβήματα, παρεμβάσεις και παραστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς 
 Οργάνωση ομάδων με στόχο την ανάπτυξη, την κοινωνική αποδοχή και συνοχή 
 Δυνατότητα του σωματείου να παρεμβαίνει ως πολιτική αγωγή ή υπεράσπιση σε 

δίκες 
 Σύσταση συμβουλευτικών διεπιστημονικών επιτροπών και στήριξη ανάλογων 

πρωτοβουλιών. Δικτύωση και συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό με παρεμφερείς στόχους 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των θεσμών, των πολιτικών κομμάτων, των 
πολιτικών νεολαιών, εργατικών συνδικάτων, θρησκευτικών και επαγγελματικών 
φορέων. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ιδιαίτερων εθνικών, εθνοτικών, 
θρησκευτικών, πολιτισμικών ή άλλων κοινοτήτων. Συνεργασία μαζί τους, για την 
προώθηση σκοπών που συνάδουν με τους σκοπούς του σωματείου 

 άσκηση πίεσης – lobbying 
 Ίδρυση και λειτουργία συμβουλευτικών δομών ή συμμετοχή σε τέτοιες 
 Ίδρυση και λειτουργία ή συμμετοχή σε υπάρχουσες δομές για την επίβλεψη και 

τη φροντίδα hiv+ ατόμων 
 Εκδηλώσεις, σύνταξη και διανομή υλικού για την ενημέρωση γύρω από όλα τα 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 
 Δικτύωση με άλλες ομάδες, οργανώσεις, φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

που εργάζονται για την κατάργηση των διακρίσεων και την διασύνδεση μας με 
το παγκόσμιο κίνημα των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών, transsexual 
τρανσέξουαλ transgender – τρανστζέντερ, παρενδυτικών 

 Έρευνες και μελέτες για την σεξουαλικότητα 
 Εκπαίδευση κατάρτιση και συνεχή ενημέρωση των εθελοντών, κοινωνικών 

λειτουργών καθώς και όλων όσων ασχολούνται με τα θέματα σεξουαλικού 
προσανατολισμού, την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου και των σεξουαλικώς 
μεταδιδομένων νοσημάτων 

 Προγράμματα κοινωνικής εργασίας και στήριξης καθώς και εξωσχολική 
εκπαίδευση στα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά δρώμενα και θέματα υγείας. 

 Παροχή συμβουλών με ίδρυση και συντήρηση συμβουλευτικών σταθμών ή και 
συμμετοχή σε τέτοιους 

 Ίδρυση ομάδων και συμμετοχή σε ομάδες αποδοχής της σεξουαλικότητας ή/και 
του κοινωνικού φύλου 

 Τοποθετήσεις δηλώσεις και ενημερώσεις σε σεξουαλικά, παιδαγωγικά, 
θεολογικά, ιατρικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα και οτιδήποτε άλλο μας 
αφορά 

 Συμμετοχή στην συζήτηση για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα 
του κοινωνικού φύλου και των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων που 
αφορούν ιδιαίτερες- ειδικά πολιτισμικές, θρησκευτικές μειονότητες με ίδρυση 
και συντήρηση συμβουλευτικών σταθμών με χώρους συναντήσεων, με την 
δυνατότητα υπηρεσίας ενημέρωσης και συμβουλών και προώθηση 
πληροφοριών γύρω από τον πολιτισμό, ιστορία και τρόπος ζωής του σήμερα. 

 Προώθηση των σκοπών και των δράσεων του σωματείου χωρίς βία 
 Με όλα άλλα δόκιμα μέσα που δεν αντίκεινται στους σκοπούς αυτού του 

σωματείου και δεν συμβάλουν στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

http://olkegr.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/OLKEorg
mailto:info.olke@gmail.com
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (REFUGEE SUPPORT AEGEAN) 
http://rsaegean.org/el/ 
Ευστρατίου Αργέντη 7, 
82100 Χίος, Ελλάδα 
+30 22711 03721 info@rsaegean.org 

 Η Υπεράσπιση και η προστασία προσφύγων και αιτούντων διεθνούς προστασίας 
με έμφαση στις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως τα ασυνόδευτα ανήλικα και τα 
θύματα βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης. 

 Η παροχή νομικής, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε πρόσφυγες ή 
αιτούμενους διεθνούς προστασίας και θύματα παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

 Η προώθηση των αρχών της ‘μη διάκρισης’ και της μη επαναπροώθησης, η 
απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων μεθόδων κακομεταχείρισης, το 
δικαίωμα σε μια δίκαιη διαδικασία ασύλου, και η υπεράσπιση ατομικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

 Η παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής για ομάδες προσφύγων και αιτούντων 
διεθνή προστασία, θυμάτων ναυαγίων και ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων. 

 Η ανάπτυξη δράσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 
ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας και την 
προώθηση της μη-βίας. 

Υλοποίηση του "Προγράμματος Υποστήριξης προσφύγων στο Αιγαίο" του 
ιδρύματος Pro Asyl 
Νομικές Υπηρεσίες  
Καταγραφή παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων  
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΑΦΓΑΝΩΝ  
http://afghan-gr.blogspot.gr/p/blog-page_7968.html 
http://afg-u-gr.blogspot.gr/ 
Αραχώβης 45-47, Αθήνα  
2111830810 / 6947397864 afg.u.gr@gmail.com 
Οι σκοποί του συλλόγου είναι οι εξής: 

 Η καταγραφή και ενότητα των Αφγανών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. 
 Υποστήριξη των Αφγανών και συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικά, αθλητισμού, 

υγείας, εκπαίδευσης, αλλά και σε θέματα πολιτιστικά. 
 Ανάπτυξη της πολιτιστικής κουλτούρας και τέχνης των Αφγανών γυναικών στη 

Ελληνική κοινωνία.  
 Συμβουλευτική και ενημέρωση των Αφγανών για την Ελληνική νομοθεσία και 

την Ελληνική κουλτούρα καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
έχουν ίδιοι απέναντι σε αυτή την κοινωνία. 

 Συμβουλευτική στους Αφγανούς που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
 Εξοικείωση των Αφγανών με την ιστορία, τον πολιτισμό, και τον τρόπο ζωής των 

Ελλήνων και προσπάθεια για την συμμετοχή τους σε αυτά τα θέματα. 
 Ο εορτασμός της εθνικής και πολιτιστικής ημέρας των Αφγανών. 
 Οργάνωση μαθημάτων για εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας,της Αγγλικής 

γλώσσας κ της Νταρί και Παστούν που είναι η μητρική μας γλώσσα.  
 Η ενημέρωση προς την Ελληνική κυβέρνηση για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο αφγανικός λαός στο Αφγανιστάν αλλά και στην Ελλάδα. 
 

http://rsaegean.org/el/
mailto:info@rsaegean.org
http://afghan-gr.blogspot.gr/p/blog-page_7968.html
http://afg-u-gr.blogspot.gr/
mailto:afg.u.gr@gmail.com
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΙΛΙΚΩΝ 
http://www.transgender-association.gr/ 
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 11743 
6944820441 transgender.support.association@gmail.com 
 

ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
https://fmkritis.wordpress.com/ 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ 67, ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, XANIA     
302821058851/+306973525049 +306982445088 
forum.kritis@yahoo.gr 
Οι δράσεις του Φ.Μ.Κ. έχουν στόχο: 

ACT UP HELLAS 

ASANTE 

CARITAS ATHENS 
http://caritasathens.gr/ 
Ομήρου 9, 106 72 Αθήνα 
210 3626186 caritasathens@caritasathens.gr 
Προσφυγικό Έργο :  
Καποδιστρίου 52, 104 32 Αθήνα 
210 5246637 & 210 5249564 caritasref@caritasathens.gr 
Γραφείο Τύπου : press@caritasathens.gr 
Προγράμματα :  
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΑΤΟΜΑ 
Διάρκεια: Απρίλιος 2016 – Απρίλιος 2018 
 

CARITAS HELLAS 
http://www.caritas.gr/ 
Καποδιστρίου 52 
10432 Αθήνα 
210 5247879 caritashellas@caritas.gr 
Κοινωνικές Υπηρεσίες  

 

COLOR YOUTH  
http://www.colouryouth.gr/ 
Τηλέφωνο 
+30 6945583395 
Email 
info@colouryouth.gr 
Διεύθυνση: Σαχτούρη 3, Ψυρρή 
ΤΚ: 10 553 

 Εβδομαδιαίες ανοιχτές συναντήσεις 

http://www.transgender-association.gr/
mailto:transgender.support.association@gmail.com
https://fmkritis.wordpress.com/
mailto:forum.kritis@yahoo.gr
http://caritasathens.gr/
mailto:caritasathens@caritasathens.gr
mailto:caritasref@caritasathens.gr
mailto:press@caritasathens.gr
http://www.caritas.gr/
mailto:caritashellas@caritas.gr
mailto:info@colouryouth.gr
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 Καταγραφές περιστατικών βίας και διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα/έκφραση φύλου 

 Νομική Υποστήριξη θυμάτων βίας 
 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη θυμάτων βίας 
 Ατομικές Συνεδρίες με ψυχολόγο 
 Ομάδα Ψυχοδράματος 
 Βιωματική Ομάδα με Εποπτεία Ψυχολόγου 
 Βιωματική Ομάδα Υποστήριξης LGBTQ Γυναικών 
 Συνοδεία ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντων άσυλο κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτήματος 

παροχής ασύλου (απειλές, διώξεις λόγω ταυτότητας φύλου ή/και σεξουαλικού 
προσανατολισμού στη χώρα προέλευσης). 

 
  
 
 

Generation 2.0 RED 
https://g2red.org/el/ 
Πλατεία Ελευθερίας 14 (Πλατεία Κουμουνδούρου) 
Αθήνα, 10553 
213 0884499 info@g2red.org 
Νομική Συμβουλευτική & Πολιτισμική Διαμεσολάβηση 
Εργασιακή Συμβουλευτική 
Μη Τυπική Εκπαίδευση 
Πρόγραμμα Paralegals σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας 
Τον Οκτώβριο του 2016 αποφασίστηκε να εφαρμοστεί πιλοτικά ένα πρόγραμμα  
 

Melissa Network 
https://www.melissanetwork.org/homepage/ 
Refugee Support 
Refugee support actions that Melissa initiated and organised, focusing on refugee 
children. The Melissa Network has provided over 4000 meals to refugee children and 
distributed over 1200 care packs to refugees in need in Greece in the last year. 
Projects such as the 'Take My Hand' project work with local and refugee communities to 
create a chain of solidarity between old and new refugee communities. Find out more 
here.  
 

PRAKSIS 
https://www.praksis.gr/el/ 
Στουρνάρη 57 
10432, Αθήνα 
210 5205200 info@praksis.gr 

 άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
 βασικές υπηρεσίες υγιεινής (ντους, κιτ υγιεινής, ρούχα κλπ.) 
 ψυχολογική υποστήριξη 
 κοινωνική υποστήριξη 
 εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία 
 νομική συμβουλευτική 
 οικονομική ενίσχυση σε συγκεκριμένα προγράμματα 

https://g2red.org/el/
mailto:info@g2red.org
https://www.melissanetwork.org/homepage/
https://www.praksis.gr/el/
mailto:info@praksis.gr
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 συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες 
 στέγαση 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PRAKSIS ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL MOBILE UNITS (Ιατρός, Νοσηλευτής, Κοινωνικός, 
Διαμεσολαβητής) 
2. HUMANITARIAN SUPPORT FOR UNACCOMPANIED CHILDREN AT RISK AND 
VULNERABLE FAMILIES IN LESVOS, SAMOS, CHIOS 
 3. TRANSIT ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ 
Με τη χρηματοδότηση και σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία από τον Νοέμβριο 
2015, λειτουργεί στο νησί της Κω Transit Κέντρο Φιλοξενίας για Ασυνόδευτους 
Ανηλίκους. 
-Δυναμικότητα φιλοξενίας: 32 θέσεις 
-Υπάρχει πρόβλεψη για φιλοξενία αγοριών και κοριτσιών. 
Η International Catholic Migration Commission υποστηρίζει το πρόγραμμα με τη 
χρηματοδότηση δύο επιπλέον στελεχών στη δομή φιλοξενίας. 
 4. ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ ΛΕΣΒΟΥ 
 5. ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PRAKSIS ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 
2. VOUCHER PROGRAM IN THESSALONIKI 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΔΕΙΩΝ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
1. RELOCATION SCHEME AND EMERGENCY RESPONSE 
2. EMERGENCY TEMPORARY ACCOMMODATION IN LESVOS , ATHENS, SAMOS 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
1. SUPPORT OF FIRST RECEPTION ACTIONS TO NEW COMERS-THIRD COUNTRY 
NATIONALS IN GREECE- INFORMATION , MEDICAL SCREENING AND PSYCHOSOCIAL 
EVALUATION 
2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΟ, ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ 
 

SOLIDARITY NOW 
http://www.solidaritynow.org/ 
Δομοκού 2 (Συμβολή των οδών Δομοκού, Φιλαδελφείας και Σάμου), έναντι Σταθμού 
Λαρίσης, 2ος όροφος 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00-21:00) 
T. 210 8220883, Fax: 210 8250986 
Email: athens@solidaritynow.org 
Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων 
Ιωάννη Κωλέττη 25Δ, Θεσσαλονίκη 
Τ. 2310555263,  2310555264 
Email: thebluecenter@solidaritynow.org 
ΔΡΑΣΕΙΣ 
1.   Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας 

 Κεντρική κοινωνική υπηρεσία: παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής 
προστασίας, προώθηση και διαφύλαξη των αναφαίρετων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ασφαλής διαβίωση, μέσα από μία σειρά δράσεων σε συνεργασία 
και με άλλους φορείς. 

http://www.solidaritynow.org/
mailto:athens@solidaritynow.org
mailto:thebluecenter@solidaritynow.org
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 Ψυχολογική υποστήριξη: Παρέχεται Ατομική συμβουλευτική και 
ψυχοθεραπεία, Ομάδες ενδυνάμωσης, ένταξης και προσωπικής ανάπτυξης, 
Συμβουλευτική οικογένειας και ζεύγους για τη διαχείριση συγκρούσεων 

 Νομική υποστήριξη: Καλύπτει θέματα νομικής συμβουλευτικής, 
διαμεσολάβησης, καθώς και επιλεγμένης δικαστηριακής εκπροσώπησης. 

 Γραμμή Βοήθειας 11525 και Συμβουλευτικό Κέντρο για οικογένειες, 
παιδιά και εφήβους (μέσω της “Ένωσης μαζί για το Παιδί”) Η Γραμμή 11525 & 
το Συμβουλευτικό Κέντρο του «Μαζί για το Παιδί», παρέχουν υπηρεσίες για την 
ψυχολογική στήριξη, την καθοδήγηση και την ευαισθητοποίηση παιδιών, γονέων 
και εκπαιδευτικών. Ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες, ομάδες γονέων και 
ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια για την οικογένεια και το παιδί, Συμβουλευτική για 
παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς σε θέματα όπως : ψυχική υγεία παιδιών και 
εφήβων, ενδοοικογενειακή βία, σχέσεις γονέων-παιδιών, διαχείριση διαζυγίου με 
παιδιά κ.ά 

 Χώροι Φιλικοί για το Παιδί(μέσω του “Δικτύου για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού”) Ατομικά και ομαδικά παιδαγωγικά/δημιουργικά προγράμματα για 
παιδιά, Ομάδες κοινωνικοποίησης και μαθησιακής υποστήριξης, Ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις,  Μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών για γονείς, Υποστηρικτική 
συμβουλευτική σε γονείς και παιδιά 3 έως 12 ετών, Δανειστική βιβλιοθήκη, 

 Πρόγραμμα απασχολισιμότητας (μέσω της PRAKSIS) υπηρεσίες εργασιακής 
συμβουλευτικής, αναζήτησης εργασίας στο διαδίκτυο με τη βοήθεια 
εξειδικευμένων συμβούλων, ομαδικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και δράσεων 
δικτύωσης, επιδιώκεται η ενίσχυση των δυνατοτήτων των ανέργων από 
ευάλωτες ομάδες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

 Ιατρικές υπηρεσίες μέσω της PRAKSIS 
 Ειδικές θεραπείες: εργοθεραπεία, λογοθεραπεία μέσω του “Kέντρου Hμέρας 

Βαβέλ” 
 Περιγεννητική φροντίδα (μέσω της “Φαιναρέτη”  
 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Ασύλου Η Υπηρεσία Ασύλου στο Κέντρο 

Αλληλεγγύης Αθήνας, λειτουργεί με προκαθορισμένα ραντεβού από τα κεντρικά 
γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου. Προτεραιότητα δίνεται στις ευάλωτες ομάδες, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των ασυνόδευτων 
ανηλίκων 

 Εκδρομές και πολιτιστικές επισκέψεις, εκπαιδευτικά προγράμματα πλανόδιας 
βιβλιοθήκης. 

2. Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης επικεντρώνεται σε μέτρα επανένταξης 
(απασχολησιμότητα, εκπαίδευση κ.λπ.), που ενισχύουν την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ 
Ελλήνων υπηκόων, μεταναστών και προσφύγων. Στο Κέντρο είναι εφικτή η 
αντιμετώπιση κάθε ανάγκης- από τη διερμηνεία και τη διατροφική φροντίδα, έως τη 
νομική υποστήριξη και την πιστοποίηση δεξιοτήτων. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
αφορούν όλους εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη, χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις. 
3. Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 
2016 ως χώρος υποδοχής. Εκεί θα βρει κανείς ειδικά διαμορφωμένα σημεία για θηλασμό, 
οι «γωνιές θηλασμού», φροντίδα σε μητέρες και νεογνά (προγεννητική και 
μεταγεννητική συμβουλευτική), συμβουλευτική υποστήριξη, ενώ έχουν δημιουργηθεί 
χώροι φιλικοί προς τα παιδιά και χώροι που προσφέρουν τη δυνατότητα παροχής 
υποστήριξης στους ωφελούμενους σε συγκεκριμένα ζητήματα (πχ. νομική, κοινωνική, 
ψυχολογική υποστήριξη, γυναικολογική συμβουλευτική). 
Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κέντρου προσφέρονται: 

 Μια ποικιλία υπηρεσιών που συνδέονται με την καθημερινή ζωή 
των ωφελούμενων (διοικητικά θέματα, επαφές με κοινωνικές 
υπηρεσίες, πληροφορίες για υποβολή αναφορών, καταγγελιών, κλπ.) 

 Βασικές νομικές συμβουλές και μετάφραση εγγράφων 
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 Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής άμεσης επικοινωνίας για την παροχή 
πρακτικών πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες των ωφελούμενων, με τη 
συμμετοχή του 
προσωπικού και εθελοντών που προέρχονται από την ευρύτερη κοινότητα 
αυτών. 

Το έργο υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ γα τους Πρόσφυγες (UNHCR) 
και τη UNICEF και χρηματοδοτείται από την ECHO -European Commission – Civil 
Protection & Humanitarian Aid Operations 
4. Προγράμματα φιλοξενίας και στέγασης για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες 
άσυλο 
Στέγαση και παροχή υπηρεσιών σε ξενοδοχεία : Το SolidarityNow παρείχε σε 
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που πληρούσαν τις προϋποθέσεις μετεγκατάστασης μια 
σειρά από υπηρεσίες -ενημέρωση, διερμηνεία, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, 
ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των 
ανθρώπων αυτών κατά την προσωρινή τους παραμονή στην Ελλάδα. Το 2016, 2.729 
άτομα επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα σε Αθήνα, Εύβοια (Ροβιές), Πελοπόννησο 
(Κρανίδι) και Ήπειρο. 
Στέγαση και υποστήριξη σε ειδικά διαμορφωμένους ξενώνες και κτίρια : στη 
Θεσσαλονίκη και τη Σίνδο, μέσω δύο ανεξάρτητων κτιρίων με διαμερίσματα και ενός 
ξενώνα για ευάλωτες περιπτώσεις. Το 2016, περισσότερα από 500 άτομα ωφελήθηκαν 
από αυτά τα προγράμματα. 
«Ασφαλής Πρόσφυγας» – εξειδικευμένο πρόγραμμα για ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και 
αιτούντες άσυλο : παρέχεται στέγαση σε ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες σε ανεξάρτητα 
διαμερίσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα έλαβαν 
δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής, συμμετείχαν 
σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και έγιναν μέλη ενός ευρύτερου 
δικτύου υποστήριξης με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους κατά τη 
διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα. 
Τήλος – Πιλοτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνύπαρξης :  δημιουργήθηκε το 2015 
Τα Προγράμματα Στέγασης και Φιλοξενίας υλοποιούνται με την υποστήριξη της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τη χρηματοδότηση της ECHO. 
Σπίτια Αλληλεγγύης : Οι ομάδες μας βρίσκονται στο πεδίο και προσφέρουν μέσα από 
το πρόγραμμα Σπίτια Αλληλεγγύης | Solidarity Homes, στέγαση, ασφάλεια και 
πρόσβαση σε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας σε όσες περισσότερες 
οικογένειες μπορούν. 
5. Κινητές Μονάδες/Blue Dots» : σε συνεργασία με τη UNICEF 
Η λειτουργία των Kέντρων αυτών περιλαμβάνει: 

 Παροχή έγκυρης πληροφόρησης προς τους πρόσφυγες και μετανάστες, μέσω 
των παραπομπών τους στις αρμόδιες υπηρεσίες 

 Ενημέρωση προσφύγων/μεταναστών για τα δικαιώματα και το νομικό 
καθεστώς προστασίας τους (πριν και μετά την υποβολή αίτησης διεθνούς 
προστασίας) 

 Διαχείριση και παρακολούθηση των κατά περίπτωση αιτημάτων και ζητημάτων 
(συνεργασία με τα Κέντρα Αλληλεγγύης). 

 Εύρεση παιδιών σε κίνδυνο και ευάλωτων οικογενειών, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
ασυνόδευτα ανήλικα, σε άτομα με αναπηρία ή/και ασθένεια, σε περιπτώσεις που 
υπάρχουν υπόνοιες παράνομης διακίνησης, ανύπαντρες μητέρες κλπ και 
παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές στήριξης. 

 Παροχή πρώτων βοηθειών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Παραπομπές ή 
διαχείριση αιτημάτων και υποθέσεων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 Παραπομπή ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων στις 
εγκαταστάσεις υποδοχής των αιτούντων διεθνούς προστασίας, μέσω του 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

http://www.unhcr.gr/
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 Παραπομπή των αιτούντων διεθνούς προστασίας για τη δημιουργία 
εγκαταστάσεων υποδοχής και προγραμμάτων φιλοξενίας. 

 Χώρους φιλικούς προς τα παιδιά / ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για τους ανήλικους. 

 Χώρους για θηλασμό («γωνιές θηλασμού»), νεογνική και μεταγεννητική 
φροντίδα και συμβουλευτική σε μητέρες. 

6. Ακολουθώντας τα Βήματά τους 
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και 
καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των παιδιών που έχουν χωριστεί 
από τις οικογένειές τους και ζουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες στους δρόμους της 
Αθήνας καθώς και την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας και φιλοξενίας. 
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει στα παιδιά αυτά ευκαιρίες κοινωνικής 
ενσωμάτωσης, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος 
υποστηρικτικού δικτύου στην Αθήνα, να συμβάλει αποφασιστικά στον περιορισμό 
του φαινομένου άτυπης φυγής των ανήλικωναπό τις δομές φιλοξενίας μέσω της 
συνηγορίας για τη χάραξη συγκεκριμένης εθνικής πολιτικής. 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το EPIM (European Programme for Integration and 
Migration) 
 
 

http://www.epim.info/

