
        

 

 

 

 

 

             

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ  

 

 

Ένας χρόνος κοινής δράσης στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας  

 

Πολλαπλασιαστικά οφέλη και αποτελέσµατα 

 

Την Πέµπτη 14 Ιανουαρίου 2016, οι Οργανώσεις ΑΡΣΙΣ, PRAKSIS, ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΕΝΩΣΗ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι, η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ και, το 

«αλληλεγγύη-SolidarityNow» σας καλούν στην κοινή Συνέντευξη Τύπου που 

πραγµατοποιούν µε αφορµή τη συµπλήρωση ενός χρόνου δράσης στο Κέντρο Αλληλεγγύης 

Αθήνας. 

Μετά τη συν-λειτουργία ενός έτους, όλοι οι συνεργαζόµενοι φορείς και υπό το 

συντονισµό του «αλληλεγγύη-SolidarityNow» παρουσιάζουν το έργο τους, τα 

αποτελέσµατα της δράσης αλλά και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της προσφοράς δωρεάν 

υπηρεσιών στους ωφελούµενους, λειτουργώντας σε µία κοινή δοµή. 

 

Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, περιλαµβάνουν: 

� Νοµική Βοήθεια από την ΑΡΣΙΣ 

� Ιατρικές Υπηρεσίες από την PRAKSIS 

� Υπηρεσίες Απασχολησιµότητας από την PRAKSIS 

� Λειτουργία Kέντρου Ηµέρας για το Παιδί από το ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

� Υπηρεσίες Συµβουλευτικής από την ΕΝΩΣΗ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 

� Εξέταση αιτηµάτων ασύλου από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 

 

To «αλληλεγγύη-SolidarityNow» συντονίζει και επικοινωνεί τις δράσεις του Κέντρου, 

στο σύνολό τους. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο Κέντρο Αλληλεγγύης δωρεάν και απευθύνονται σε όλους: 

ενήλικες και παιδιά που βρίσκονται αντιµέτωποι µε τη φτώχια και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό, µε προβλήµατα στέγασης και ασφάλισης, σε µετανάστες και αιτούντες 

άσυλο/πρόσφυγες, καθώς και σε κάθε οικογένεια που επιθυµεί να λάβει εξειδικευµένες 

υπηρεσίες συµβουλευτικής. Στο Κέντρο Αλληλεγγύης ακολουθούµε πολιτική 

«ανοιχτών θυρών» και είναι προσβάσιµο σε όλους ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, 

εθνοτικής καταγωγής και κοινωνικής θέσης. 

 

Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγµατοποιηθεί στις 12:00, στο Κέντρο Αλληλεγγύης 

Αθήνας (∆οµοκού 2 & Φιλαδελφείας | έναντι του Σταθµού Λαρίσης, 1ος όροφος). 

 

 

 

 

 



PRAKSIS 

Η PRAKSIS έχει ως κύριο στόχο το σχεδιασµό, εφαρµογή και υλοποίηση προγραµµάτων 

αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Με βάση τα δύο Πολυϊατρεία σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, τα Κέντρα Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων (Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη), το Κέντρο 

Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πάτρα, τα Κέντρα Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων ΣΤΕΓΗ 

PLUS (+) δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία, 

στα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Λέσβος, Σάµος, Κως, Χίος, Λέρος κ.ά), στα  βόρεια σύνορα της χώρας 

καθώς και στην περιοχή της Πάτρας προσφέροντας εδώ και 18 χρόνια άµεση και δωρεάν 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και νοµική υποστήριξη σε γηγενείς άστεγους, άπορους, 

ανασφάλιστους, νεο-αφιχθέντες αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και µετανάστες, παλιννοστούντες, 

ασυνόδευτους ανήλικους, παιδιά των φαναριών, αποφυλακισµένους καθώς και σε άλλες κοινωνικά 

και οικονοµικά αποκλεισµένες οµάδες. Με Κινητές Μονάδες Εξέτασης και Ενηµέρωσης, παρέχει 

δωρεάν εξετάσεις για τον ιό του HIV και την Ηπατίτιδα B,C. Λειτουργεί επίσης, τηλεφωνική γραµµή 

ενηµέρωσης 800 11 11 600 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 82 50 600 (χωρίς χρέωση από κινητό) 

ενηµερώνοντας για τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, Ηπατίτιδα Β,C και τον HIV. 

www.praksis.gr | email: info@praksis.gr 

 

ARSIS – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 

Η ΑΡΣΙΣ είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση εξειδικευµένη, κυρίως, στην κοινωνική υποστήριξη των 

παιδιών και νέων και στην προάσπιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων. Βασικός άξονας 

των δράσεων της είναι η πρόληψη, η υποστήριξη, η επανένταξη, η εκπαίδευση, η εξασφάλιση στέγης 

και εργασίας, η υπεράσπιση των δικαιωµάτων, η ευαισθητοποίηση, η κινητοποίηση και η οργάνωση 

πολιτών σε εθελοντικές δράσεις  αλληλεγγύης. ∆ραστηριοποιείται ενάντια στις διακρίσεις, στη φτώχεια 

και στην περιθωριοποίηση. Ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί µε κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, 

την Αλεξανδρούπολη, το Βόλο και την Κοζάνη 

www.arsis.gr | email: arsisathina.legalaid@gmail.com 

 

∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

Το ∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού είναι µη κερδοσκοπικό  σωµατείο, που ιδρύθηκε το 2004, µε 

στόχο την ευαισθητοποίηση και παρέµβαση στα προβλήµατα  που αφορούν τα ∆ικαιώµατα του   

Παιδιού. Έχει αναπτύξει  πρωτοβουλίες και δράσεις σχετικά µε την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης 

για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ στη χώρα µας, καθώς επίσης και για το σεβασµό της 

διαφορετικότητας και τις διακρίσεις. Τα µέλη του είναι εκπαιδευτικοί, γονείς, πανεπιστηµιακοί, 

συγγραφείς, καλλιτέχνες και παιδιά, που δρουν εθελοντικά µέσα και έξω από τη σχολική κοινότητα, 

πραγµατοποιούν έρευνες, καµπάνιες και προγράµµατα. 

www.ddp.org.gr | email: diktio1@gmail.com 

 

 

ΕΝΩΣΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι» 

Το «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι» είναι µια Ένωση 10 κοινωφελών φορέων που έχουν ως κοινό παρονοµαστή 

το παιδί και τη σύγχρονη οικογένεια και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1996.Η πανελλαδική  

 

Γραµµή «11525» & το «Συµβουλευτικό Κέντρο» της Ένωσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι», στεγάζονται από 

τον Ιανουάριο του 2015 στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, προσφέροντας µέσω εξειδικευµένου 

προσωπικού δωρεάν υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέµα απασχολεί γονείς, παιδιά & εφήβους µε σκοπό 

την ευαισθητοποίηση, καθοδήγηση και ψυχο-συναισθηµατική στήριξη κάθε οικογένειας. 

www.mazigiatopaidi.gr | email: info@mazigiatopaidi.gr, 11525@mazigiatopaidi.gr 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας για την παροχή πολιτικού ασύλου 

και άλλων µορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω 

δικαιολογηµένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, 

πολιτικών πεποιθήσεων ή συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα, οι οποίοι δεν µπορούν ή δεν 

επιθυµούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Όπως προβλέπει ο νόµος, η Υπηρεσία παραλαµβάνει, 



        

 

 

 

 

 

             

 

 

εξετάζει και αποφασίζει, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, για 

τα αιτήµατα ασύλου που υποβάλλονται στη χώρα µας. Στο Κέντρο Αλληλεγγύης εξυπηρετούνται 

ευάλωτα άτοµα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άµεση  συνδροµή των ιατρικών, ψυχοκοινωνικών και 

νοµικών υπηρεσιών των φορέων που στεγάζονται στο Φρουραρχείο, όπου αυτό απαιτείται. 

www.asylo.gov.gr/en/ | email: press.asylo@asylo.gov.gr 

 

 

«αλληλεγγύη – SolidarityNow» 

Το SolidarityNow είναι ένα δίκτυο ανθρώπων και οργανώσεων που ιδρύθηκε το 2013 στην Ελλάδα µε 

πρωτοβουλία του ιδρύµατος Open Society Foundations (OSF) µε κύριο στόχο δράσης την παροχή 

βοήθειας και υποστήριξης σε όσους πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση. Aπό τον 

Ιανουάριο του 2014 το πρόγραµµα «Κέντρα Αλληλεγγύης» που βασίζεται στην ιδέα ενός ανοικτού 

χώρου, ενός πυρήνα που ενισχύει τη συµµετοχή διαφορετικών οµάδων της κοινωνίας των πολιτών µε 

σκοπό να καλύψει την έλλειψη πρόσβασης των πιο ευάλωτων πληθυσµών της πόλης σε 

ολοκληρωµένες υπηρεσίες.   

www.solidaritynow.org | email: contact@solidaritynow.org 

 

 

 

 

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας λειτουργεί µε την οικονοµική υποστήριξη του Open Society 

Fοundations, των EEA Norway Grants και της Πρεσβείας της Νορβηγίας στην Ελλάδα, µε τη 

συνεργασία του ∆ήµου Αθηναίων και διαχειριστή δωρεάς τη σύµπραξη των PWC Cyprus και 

First Elements Euroconsultants Ltd. O Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός 2009-2014 του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ, EEA Grants), ο οποίος είναι και ο βασικός δωρητής του Κέντρου 

Αλληλεγγύης Αθήνας, αποτελεί την οικονοµική συµβολή των τριών ∆οτριών Χωρών Νορβηγίας, 

Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, για τη µείωση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων µεταξύ των 

περιφερειών του ΕΟΧ και την ενίσχυση των διµερών σχέσεων µε τις δικαιούχες χώρες. Συγκεκριµένα, 

ο XM ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, συνεισφέρει συνολική χρηµατοδοτική ενίσχυση ύψους 993 εκατ. 

ευρώ για την ενίσχυση 86 προγραµµάτων σε 16 ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, 

Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία. 

 

Το ποσό που έχει δεσµευτεί για την Ελλάδα είναι ύψους 63.4 εκατ. ευρώ και οι τοµείς προτεραιότητας 

που έχουν επιλεγεί είναι, η Προστασία και ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος, η Κλιµατική Αλλαγή και οι 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, η Κοινωνία των Πολιτών, η Ανθρώπινη και Κοινωνική Ανάπτυξη και η 

Ακαδηµαϊκή Έρευνα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

 



PRAKSIS: Χρυσούλα Πατσού, Υπεύθυνη Τύπου, presspraksis@gmail.com/2105205200, 6947719678 
 
ARSIS: Ευαγγελία Κοντοδήµα, arsisathina.legalaid@gmail.com /2108257661 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: Κατερίνα Πρέντζα, 
e.prentza@asylo.gov.gr, 210 6988690 
 
∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ: Αγγελική Σανδήλου, diktio4@gmail.com/ 
2108257667 
 
ΕΝΩΣΗ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι: Εβίνα Σωτηροπούλου, Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου & Digital Media 
socialmedia@mazigiatopaidi.gr 210 74 82 690 
 
αλληλεγγύη-SolidarityNow: Σοφία Ιωάννου, ∆ιευθύντρια Επικοινωνίας & Ανεύρεσης Πόρων, 
sophia@solidaritynow.org/ 2106772500, 6937251997 

 


