
Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία δύο 

Κέντρων Φιλοξενίας στην Αθήνα και την 

Πάτρα με σκοπό την παροχή στέγασης σε 

ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς και σε 

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που ζητούν 

άσυλο στη χώρα.
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Συντονιστής Φορέας: Εταίρος:



Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ PLUS (+)» υλοποιείται από εταιρικό σχήμα, με 
συντονιστή φορέα την MKO PRAKSIS και εταίρο τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό.

Αφορά στη λειτουργία δύο (2) Κέντρων Φιλοξενίας στην Αθήνα και την 
Πάτρα με σκοπό την παροχή στέγασης σε ασυνόδευτους ανήλικους καθώς 
και σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που ζητούν άσυλο στη χώρα. 

Το «ΣΤΕΓΗ PLUS (+)» δεν επικεντρώνεται μόνο στην ασφαλή διαβίωση 
και την εξασφάλιση κατοικίας σε ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο, 
αλλά και στην κάλυψη των ψυχοκοινωνικών και άλλων αναγκών τους, με 
σκοπό την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Ειδικότερα:
•  Αθήνα : μία (1) δομή φιλοξενίας για τριάντα (30) ασυνόδευτους ανήλικους
•  Πάτρα : μία (1) δομή φιλοξενίας για τριάντα (30) ασυνόδευτους 

ανήλικους και για σαράντα (40) μέλη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού 
(μονογονεικές και πολυμελείς οικογένειες, άτομα με χρόνια προβλήματα 
υγείας, ηλικιωμένοι, θύματα βασανιστηρίων κλπ). 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

• Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (στέγη, τροφή)

• Ψυχοκοινωνική στήριξη 

• Ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική φροντίδα

• Νομική συμβουλευτική

• Υπηρεσίες διερμηνείας/ διαμεσολάβησης

•  Υπηρεσίες συνοδείας σε δομές και υπηρεσίες 

 (νοσοκομεία, Υπηρεσία Ασύλου κλπ)

•  Εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην αγορά εργασίας 

 (για τους ενήλικες)

•  Εκπαίδευση, κατάρτιση, επαγγελματικός προσανατολισμός 

 (για τους ασυνόδευτους ανήλικους)

•  Προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, δημιουργικής απασχόλησης, 
 ενισχυτικής διδασκαλίας και οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων



Tη διαχείριση του Κέντρου Φιλοξενίας στην Αθήνα έχει αναλάβει η 
PRAKSIS σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (υπεύθυνο 
για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τη δημιουργική απασχόληση 
των φιλοξενουμένων). 

Στην Πάτρα, η PRAKSIS υλοποιεί τις δράσεις για τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τις αντίστοιχες δράσεις 
για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος:
1/9/2013 έως και 30/4/2016

Συντονιστής Φορέας:   
Η PRAKSIS, έχει ως κύριο στόχο τον σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίη-
ση ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων Κοινωνικής Στήριξης 
και Ιατρικής Συνεργασίας. Τα προγράμματα της PRAKSIS προσφέρουν 
υποστήριξη και υπηρεσίες σε κάθε συνάνθρωπό μας που βιώνει κοινωνικό 
ή και οικονομικό αποκλεισμό και στερείται βασικών αγαθών, ανεξάρτητα 
από φύλο, χρώμα, εθνικότητα, φυλή, πολιτική, θρησκευτική κατεύθυν-
ση και σεξουαλικό προσανατολισμό, όπως: Ελληνικές οικογένειες που 
πλήττονται από την οικονομική κρίση, άπορους Έλληνες, άστεγους, 
ανασφάλιστους, οικονομικούς μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυ-
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γες, ασυνόδευτα παιδιά, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking), 
εκδιδόμενα άτομα, παιδιά του δρόμου, ROMA, χρήστες ναρκωτικών 
ουσιών, οροθετικούς (HIV/AIDS), πάσχοντες από Ηπατίτιδα Β, C, MSM 
(men having sex with men), κρατούμενους και αποφυλακισμένους.Οι 
υπηρεσίες που παρέχει η PRAKSIS στους παραπάνω πληθυσμούς μέσα 
από τα προγράμματά της είναι άμεση και δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική 
φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική υποστήριξη, εργασιακή 
συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία, νομική συμβουλευτική, 
στέγαση, παρεμβάσεις δημόσιας υγείας (Κινητές Ιατρικές Μονάδες), 
δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και την Ηπατίτιδα Β και C, βασικές υπη-
ρεσίες υγιεινής (ντους, κιτ υγιεινής, ρούχα κ.α). Επίσης, πραγματοποιεί 
εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Εταίρος :
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των 
Εθνικών Συλλόγων Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, ιδρύ-
θηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό 
Οργανισμό στην Ελλάδα. Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική προ-
σφορά και στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τόσο σε 
περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, 
πρόσφυγες, ηλικιωμένους και γενικότερα τις ευάλωτες πληθυσμιακές 



ομάδες, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογι-
κή διάκριση. Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου συνεργάζε-
ται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη. 
Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο Ε.Ε.Σ. συ-
νεργάζεται με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών 
Ημισελήνων και Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών για τη συμμετοχή 
σε επιχειρήσεις διεθνούς βοήθειας και την αποστολή ανθρωπιστικού 
υλικού. Στην Ελλάδα, το έργο του Ε.Ε.Σ., το οποίο είναι πολυδιάστατο 
(κοινωνική πρόνοια, Ιατρονοσηλευτική φροντίδα, αναζήτηση και επανα-
σύνδεση οικογενειών, εκπαίδευση και κινητοποίηση εθελοντών, διάδο-
ση των αρχών Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, προσέλκυση νέων για 
την προώθηση μέσω του εθελοντισμού των θεμελιωδών αρχών και αν-
θρωπιστικών αξιών του Κινήματος κλπ.) υλοποιείται σε 83 Περιφερειακά 
Τμήματα και Επιτροπές. 

Το Πρόγραμμα (SOAM) «Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν με-
ταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα» / Supporting 
Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece” 
βασίζεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ των Δω-
ρητριών Χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και της Ελλάδος, 
την 1η Νοεμβρίου 2011, στο πεδίο του ασύλου και της μετανάστευσης. Το 
Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του Προγράμ-
ματος SOAM. Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία του ευαίσθη-
του πληθυσμού μέσω της αύξησης των θέσεων υποδοχής αλλά και της 
βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και η βελτίωση της εν 
γένει κατάστασης των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. 



“STEGI PLUS (+)” project is implemented by a partnership scheme, 
with NGO PRAKSIS being the leader and the Hellenic Red Cross the 
partner organization.

The project refers υο the operation of two (2) Αccommodation Cent-
ers in Athens and Patras, aiming at providing housing and assistance 
to unaccompanied minors as well as vulnerable groups of population 
seeking asylum in Greece.

“STEGI PLUS (+)” does not focus only on safeguarding a safe and secure 
living environment to vulnerable groups of asylum seekers. It also aiming 
at meeting mainly their psychosocial needs in order to enhance their ef-
fective and smooth social integration in the Greek society.

Specifically:

•  Athens: One (1) Accommodation Centre for thirty (30) unaccompanied 
minors

•  Patras:  One (1) accommodation centre for thirty (30) unaccompanied 
minors as well as for forty (40) beneficiaries belonging to concrete 

 vulnerable groups (single-headed and multimembered  families, 
 people with chronic health problems, elderly, victims of torture, etc)

Services provided:
• Meet beneficiaries’ basic living needs (housing, nutrition)
• Provision of psychosocial support 
• Medical and nursing care
• Legal counseling and advocacy
• Interpretation  services and mediation
•  Escort services to community agencies and public authorities 
 (hospitals, Asylum Departments, etc)
•  Labor counseling, orientation to labor market for adults
•  for (40) beneficiaries belonging to
• Education, training and labor guidance for unaccompanied minors
•  Greek learning courses, tutoring, implementation of creative 
 occupation activities, intercultural activities



PRAKSIS NGO has the responsibility of Athens Accommodation Cen-
tre management in cooperation with the Hellenic Red Cross (being re-
sponsible for running both the educational and the creative occupa-
tional activities for the minors).

In Patras Accommodation Centre, PRAKSIS implements activities for 
the benefit of the unaccompanied minors, whereas the Hellenic Red 
Cross has the responsibility for running relevant activities for the vulner-
able population groups.

Duration of the project: 
1/9/2013 until 30/4/2016

Coordinator:       
PRAKSIS’s mandate is the design, application and implementation 
of humanitarian projects of Social Support and Medical Cooperation. 
PRAKSIS’s projects provide support and services to all those experi-
encing social and/or  economic exclusion, having no access to basic 
welfare provisions, regardless of their gender, color, ethnicity, race, po-
litical, religious and sexual orientation, such as: Greek families affected 
by the economic crisis, deprived people,  homeless, people with no 
social security, migrants, asylum seekers, refugees, unaccompanied 
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minors, victims of trafficking,  prostitutes, street children, Roma ori-
gin people, drug users, HIV-positive (HIV / AIDS), hepatitis B, C, MSM 
(men having sex with men) patients, detainees and ex-prisoners. Main 
services provided by PRAKSIS to the above populations through its 
programs and activities are: immediate and free of charge medical aid, 
psychological and social support, labor counseling and promotion to 
the labor market, legal counseling, housing, public health interventions 
(mobile medical units), free of charge testing for HIV-AIDS and hepatitis 
C, B, basic hygiene services (shower, provision of hygiene kits, clothing 
etc). Furthermore, PRAKSIS implements information and public aware-
ness raising campaigns.

Partner:
The Hellenic Red Cross, member of the International Movement of 
Red Cross and Red Crescent Societies founded on June 10, 1877, is 
the biggest Humanitarian Organization in Greece. Hellenic Red Cross 
mission is based on volunteering, aiming to alleviate human suffering, 
both in war and peace era, with the provision of support to injured, refu-
gees, elderly and vulnerable population groups in general, regardless 
of their political, racial, religious or ideological background. To achieve 



its humanitarian mandate, Hellenic Red Cross collaborates with other 
entities, both governmental and private. Additionally, when there is a 
high need for the provision of assistance abroad, the HRC cooperates 
with the International Federation of Red Cross and Red Crescent So-
cieties and concrete National Societies to participate in international 
aid operations and humanitarian material and aid dispatch. In Greece, 
HRC performance, is multilayered: social welfare, medical and nursing 
care, tracing and family reunification, volunteer training and mobilizing, 
dissemination of International Humanitarian Law, young people recruit-
ment for the promotion of Movement’s fundamental principles and hu-
manitarian values through volunteering. Services and activities are car-
ried out through its 83 Branch Offices and Committees.

SOAM Program: “Supporting Organizations that assist migrant asylum 
seeking population in Greece”, is based on the Memorandum of Under-
standing signed between the donor countries (Iceland, Liechtenstein 
and Norway) and Greece, on 1 November 2011, in the field of asylum 
and migration. The Project is funded by the European Economic Area 
(Iceland, Liechtenstein, Norway), through IOM (Programme Managing 
Authority of SOAM). The program aims to protect vulnerable groups of 
population through increasing of accommodations vacancies and im-
provement of both services provided and the overall situation of asylum 
seekers living in Greece.

The project is funded by the European Economic Area
(Iceland, Liechtenstein and Norway) through ΙΟΜ,
Fund Operator of SOAM Programme.



Le Programme “STEGI PLUS (+)” est réalisé sous forme de partenariat, 
ayant comme agent coordinateur l’ONG “PRAKSIS” en partenariat 
avec la Croix-Rouge hellénique.
Il concerne l’opération de deux Centres d’hébergement (situés à 
Athènes et à Patras) intervenant dans le domaine de l’accueil et du 
logement des mineurs non accompagnés ainsi que des groupes vulné-
rables qui demandent l’asile en Grèce.
Le Programme “STEGI PLUS (+)” ne se concentre pas seulement sur 
la sécurisation des moyens de survie et du logement pour les groupes 
vulnérables qui demandent à bénéficier du droit d’asile. Il couvre éga-
lement leurs besoins (psychosociaux et d’autre nature) afin de promou-
voir leur intégration dans la société grecque.

Plus précisement:
•  Athènes: fonctionne une (1) structure d’hébergement pour trente (30) 

mineurs non accompagnés. 
•  Patras: fonctionne une (1) structure d’hébergement pour trente (30) 

mineurs non accompagnés et pour quarante (40) personnes 
 appartenant à des groupes vulnérables (familles monoparentales et 
 nombreuses, personnes ayant des problèmes  de santé chroniques, 
 personnes âgées, victimes des tortures, etc.)

Services offerts par le Programme: 
•  Couverture des besoins urgents de survie (hébergement, aide 
 alimentaire)
• Soutien psychosocial
• Traitement médical et infirmier
• Aide juridique gratuite
• Services  d’interprétation / intermédiation
•  Services d’accompagnement dans les infrastructures nationales
 (hôpitaux, services d’asiles, etc.)
•  Services consultatifs pour aider les adultes à s’insérer sur le marché 

du travail
•  Education, formation et orientation professionnelle des mineurs non 

accompagnés
•  Programmes  d’apprentissage de la langue grecque, programmes 

créatives, programmes d’assistance scolaire et organisation des 
 activités interculturelles



La gestion du Centre d’hébergement d’Athènes est assumée par 
l’ONG “PRAKSIS” en coopération avec la Croix-Rouge hellénique qui 
est responsable de la réalisation des activités éducatives et créatives. 
Quant à Patras, “PRAKSIS” entreprend toutes les activités concernant 
les mineurs non accompagnés et la Croix-Rouge hellénique s’occupe 
des activités relatives aux besoins des groupes vulnérables.

Durée de la mise en œuvre du Programme:  
du 1er  Septembre 2013 au 30 Avril 2016

Agent coordinateur:  
PRAKSIS a comme objectif principal la conception, la planification et 
l’élaboration des programmes humanitaires de soutient social et de coo-
pération sanitaire. Les programmes de PRAKSIS offrent un soutien et 
des services professionnels aux personnes confrontés au risque de pau-
vreté ou d’exclusion sociale, dépourvues de biens de première néces-
sité, sans distinction de sexe, de couleur, de nationalité, de race, d’ orien-
tation politique, religieuse ou sexuelle, telles  que: les familles grecques 
touchées par la crise économique, les personnes économiquement 
faibles, les sans- abris, les non assurés, les immigrants économiques, 
les demandeurs d’asile, les réfugies, les mineurs non accompagnés, les 
victimes de trafficking, les prostituées, les enfants de la rue, les Roms, 
les drogués, les séropositifs (HIV/AIDS), les personnes infectées par 
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les virus de l’hépatite B et C, les MSM (men having sex with men), les 
détenus et les ex-détenus. Les services basiques qu’offre PRAKSIS à 
travers ses programmes aux groupes sociaux cités ci-dessus sont les 
suivants: couverture directe et gratuite des besoins médicaux et infir-
miers, soutien psychologique, assistance sociale, aide consultatif et pro-
motion sur le marché du travail, aide juridique, hébergement, interventions 
de nature sanitaire (disposition des Unités Médicales Mobiles), tests gratuits 
de HIV et d’hépatites C et B, services d’assainissement de base (douche, 
kits d’hygiène, aides vestimentaires, etc.). PRAKSIS réalise également des 
campagnes d’information et de sensibilisation.

Partenaire:
La Croix-Rouge hellénique, membre du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, a été fondée le 10 juin 1877 et demeure la 
plus grande organisation humanitaire de la Grèce. Son fonctionnement 
est basé sur l’implication bénévole, visant à soulager la souffrance hu-
maine (en période de guerre autant qu’en période de paix) en venant en 
aide aux blessés, aux malades, aux réfugies, à des personnes âgées et 
en général à des groupes vulnérables, sans distinction d’appartenance 
politique, tribale, ethnique, religieuse ou idéologique. Pour réaliser son  
projet humanitaire elle collabore avec d’autres entités gouvernemen-



tales et non gouvernementales. Parallèlement, si besoin se présente 
à l’étranger, la Croix-Rouge hellénique coopère avec la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ainsi qu’avec les associations nationales d’autres pays pour participer 
aux opérations professionnelles internationales d’aide humanitaire. En 
Grèce, le rôle de la Croix-Rouge est multidimensionnel (bien être so-
ciale, traitement médical et infirmier, recherche et regroupement fami-
lial, formation et mobilisation des volontaires, diffusion des principes du 
droit international humanitaire, attraction des nouveaux membres pour 
promouvoir les principes fondamentaux  et les valeurs humanitaires du 
Mouvement, etc.) et se déploie à travers ses 83 départements et comi-
tés régionaux tout au long du territoire grec.

Le programme SOAM “Soutenant les Organisations qui aident la popu-
lation immigrante à demander l’asile en Grèce/ Supporting Organisa-
tions that assist migrant asylum seeking population in Greece” est basé 
au mémorandum de coopération qui a été signé, le 1 Novembre 2011, 
entre les  pays européens  donateurs (Islande, Liechtenstein et Nor-
vège) et  la Grèce dans le domaine d’asile et d’immigration. Le projet 
est financé par les fonds fournis par les pays cités ci-dessus sous la 
direction de Ο.Ι.Μ (Organisation Internationale pur les Migrations) qui 
constitue le gérant officiel du SOAM. L’objectif du programme est de 
protéger  la population vulnérable en augmentant les positions d’ac-
cueil, tout en améliorant les services offerts ainsi que la situation des 
demandeurs d’asile en Grèce.

Le projet est financé par des fonds européens des pays membres 
(Islande, Liechtenstein et Norvège) à travers D. O. M  qui est le gérant 
officiel du SOAM.
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Κέντρο Φιλοξενίας Αθήνας:

Σκιάθου 89, 112 55 Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 2022388

Κέντρο Φιλοξενίας Πάτρας:

Σατωβριάνδου 17 & Ρήγα Φεραίου 18, 
262 23, Πάτρα,
Τηλ./Fax: 2610 277706

Κεντρικά Γραφεία: Στουρνάρη 57, 104 32,  Αθήνα
Τηλ.: 210 520 5200, Fax: 210 520 5201
Email: info@praksis.gr
Website: www.praksis.gr

Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας: Λυκαβηττού 1,
106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210 3639538, 210 3629842
E-mail: swd@redcross.gr
Website: www.redcross.gr

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, 
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος SOAM.


