
                                                                         
 
 

 

 

 

Αθήνα,  29 Ιουνίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Φροντίδα εν κινήσει» 

Παρουσιάστηκε το λεωφορείο κινητή μονάδα ατομικής υγιεινής για τους αστέγους της Αθήνας 

 

Η MKO PRAKSIS με την ευγενική χορηγία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την υποστήριξη των Οργανισμών φορέων ΟΑΣΑ και ΟΣΥ, πραγματοποίησαν συνέντευξη 

τύπου την Τετάρτη 29 Ιουνίου, με αφορμή την έναρξη  λειτουργίας της 1ης στην Ευρώπη και 3ης σε παγκόσμιο επίπεδο 

κινητής μονάδας ατομικής υγιεινής για αστέγους (Mobile Day Center). 

Το λεωφορείο ξεκινά το ταξίδι του με σκοπό την ανακούφιση των άστεγων συνανθρώπων μας μέσα από την παροχή 

υπηρεσιών ατομικής υγιεινής (ντουζιέρα, χημική τουαλέτα ) και πρώτων βοηθειών με χώρο ιατρείου σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης, καθώς και με την καταγραφή των άστεγων από κοινωνιολόγους και την ψυχολογική υποστήριξη τους. 

Οι ωφελούμενοι άστεγοι θα έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της καινοτόμου αυτής δράσης 
καθημερινά, αφού το λεωφορείο θα διέρχεται από το κέντρο της Αθήνας σταματώντας σε προκαθορισμένα σημεία.  
 
Τα δρομολόγια, οι ώρες αναχώρησης και άφιξης ανά σημείο και ανά ημέρα, καθώς και οι ώρες παραμονής σε κάθε 

σημείο, έχουν προγραμματιστεί έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των αστέγων. 

Στόχος της πρωτοβουλίας «Φροντίδα εν Κινήσει» είναι να ωφεληθούν περισσότεροι από 1.250 άστεγοι μηνιαίως, ενώ 

υπολογίζεται ότι οι επισκέψεις θα φτάσουν συνολικά στις 15.000 το χρόνο.  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης και απηύθυναν χαιρετισμό ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, κ. Γιάννης 

Σκουμπούρης και η Πρόεδρος του ΟΣΥ κα Ζωή Γεωργίου. 

Η υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου επισήμανε ότι πρόκειται για πυκνή συνεργασία πολλών φορέων και 

αποτελεί παράδειγμα για το πώς πρέπει να συμμετέχει το Κράτος σε τέτοιες πρωτοβουλίες του Ιδιωτικού Τομέα και της 

Κοινωνίας των Πολιτών. Επίσης, επεσήμανε ότι το έργο αποτελεί ένα πυροσβεστικό μέτρο και όχι την πολιτική που 

ακολουθεί το Κράτος για τον άστεγο πληθυσμό. 

Στη Συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος ΔΣ της PRAKSIS, Τζανέτος Αντύπας, παρουσίασε το έργο της PRAKSIS και στοιχεία για 

τους αστέγους καθώς και τη λειτουργία του λεωφορείου. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Τα αρνητικά χαρακτηριστικά της 

ζωής του άστεγου πληθυσμού όπως Άρνηση – Αδυναμία – Αβεβαιότητα, θέλουμε να τα μετατρέψουμε σε θετικά όπως 

Αποδοχή – Ασφάλεια – Αποκατάσταση». 

 

 



O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος κ. Χρήστος Χαρπαντίδης ανέφερε «Στηρίζουμε έργα και 

πρωτοβουλίες όπως αυτό, γιατί θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο στηρίζουμε και εκατοντάδες συνανθρώπων μας. Είναι 

ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας, από αυτά που έχει ανάγκη η Ελλάδα του σήμερα. Αποτελεί δέσμευσή μας να 

είμαστε παρόντες για πολλά χρόνια ακόμα, να το παλεύουμε επιχειρηματικά και να βοηθάμε τη χώρα». 

Όλοι οι φορείς τόνισαν προς τους δημοσιογράφους ότι το πρώτο διάστημα λειτουργίας του λεωφορείου, θα πρέπει να 

επικρατήσει η διακριτικότητα σε σχέση με τον πληθυσμό που θα ωφεληθεί από τις υπηρεσίες του. Προτεραιότητα και 

σημαντικότερο μέλημα είναι να εξοικειωθούν οι ίδιοι με αυτό και τη χρήση των υπηρεσιών. 

Στη συνέχεια της παρουσίασης, προβλήθηκε video από όλη τη διαδικασία εργασιών κατασκευής του λεωφορείου. Δείτε 

το video. 

Οι παραβρισκόμενοι στη συνέντευξη Τύπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να επισκεφθούν τους εσωτερικούς 

χώρους του λεωφορείου. 

 

Λίγα λόγια για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ 

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, 85 χρόνια μετά την ίδρυσή της, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής προϊόντων καπνού στην Ελλάδα. Η μητρική 
εταιρεία Philip Morris International απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής ανατολικών καπνών. Με νέα έδρα από το 2009 
στον Ασπρόπυργο όπου στεγάζονται οι κεντρικές παραγωγικές και διοικητικές εγκαταστάσεις, κέντρο αποθήκευσης στο Αγρίνιο και περιφερειακά 
γραφεία πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, η εταιρεία απασχολεί συνολικά άμεσα και έμμεσα 800 εργαζόμενους. 
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης διεθνούς επιχείρησης με την ελληνική ταυτότητα μιας ιστορικής εταιρείας με 
μακρά διαδρομή στην επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pmi.com. 

Για επικοινωνία με την εταιρεία: Χριστίνα Ακουρή, Διευθύντρια Επικοινωνίας Παπαστράτος, τηλ. 210 4193584, Christina.Akouri@pmi.com 

Χρίστος Σμπώκος, Account Director CIVITAS, τηλ. 219 999 1933, c.sbokos@civitas.gr 

Λίγα λόγια για ΜΚΟ PRAKSIS 
 
Η PRAKSIS είναι ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων  
ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. 
Κύριος στόχος μας είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των 
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Αντικείμενο της PRAKSIS αποτελούν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η υλοποίηση προγραμμάτων 
ανθρωπιστικής δράσης, καθώς και καμπανιών ενημέρωσης για ποικίλα ζητήματα, όπως ΣΜΝ, Ηπατίτιδες, AIDS/ HIV. 
Οι τρεις άξονες που απαρτίζουν τη δουλειά μας είναι η Πρόληψη, η Άμεση Παρέμβαση / υποστήριξη και η Άσκηση Πίεσης και Διεκδίκηση 
Δικαιωμάτων. 
Τα προγράμματα και οι δράσεις προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού ανεξαρτήτως από φύλο, χρώμα, 
εθνικότητα, εθνότητα, φυλή, πολιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση, ταυτότητα φύλου ή/ και σεξουαλικό προσανατολισμό. 
Η PRAKSIS, 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. Ταυτόχρονα, με Κινητές Ιατρικές Μονάδες ταξιδεύουμε 
στα νησιά, καθώς και στα βόρεια σύνορα πάντα ανάλογα με τις ιατρικές ή /και ψυχοκοινωνικές καθώς και νομικές ανάγκες που προκύπτουν. 
www.praksis.gr | www.facebook.com/ngopraksis | twitter.com/praksisgr | www.youtube.com/praksisngo 


