
  

 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ  

 

 

 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ &  

        ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

 

Το Ππόγπαμμα ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος «Εςπυπαφκού Έηοςρ καηά ηηρ Φηώσειαρ και ηος Κοινυνικού Αποκλειζμού 2010» ηος Υποςπγείος Επγαζίαρ και 
Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ και σπημαηοδοηείηαι με κοινοηικούρ και εθνικούρ πόποςρ. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ 

και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου 

 
 
 

ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 

« Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ 
Υτώχειασ και του Κοινωνικού Αποκλειςμού » 

 

Πολυζωΐδησ Περικλήσ 

καμνάκησ Φριςτόφοροσ 

Σήκοσ Ευςτάθιοσ 

 

                                                                 

 

                Αθόνα, Δεκϋμβριοσ 2010 
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Ειςαγωγή 
 

Η παρούςα προςπϊθεια επιχειρεύ μια μεθοδικό αποτύπωςη κοινωνικών υπηρεςιών 

ςτον ευρύτερο χώρο του πολεοδομικού ςυγκροτόματοσ των Αθηνών που 

απευθύνονται ςτον γενικό πληθυςμό ό ςε κϊποιεσ ειδικϋσ κατηγορύεσ και υποβοηθούν 

το δύχτυ αςφϊλειασ των εργαζόμενων ό των ϊνεργων κατούκων τησ πόλησ. Η 

προφανόσ αδυναμύα των μηχανιςμών του κρϊτουσ  να οργανώςουν ςυνθόκεσ 

κοινωνικόσ αςφϊλειασ παρϋχει το ϋδαφοσ για την εκδόλωςη μιασ πληθώρασ 

υπηρεςιών από επύςημουσ φορεύσ, ΜΚΟ και πρωτοβουλύεσ φορϋων ό πολιτών. 

Επιδύωξό μασ δεν εύναι η εξαντλητικό αποτύπωςη των διαθϋςιμων υπηρεςιών, 

περιςςότερο εςτιϊςτηκε ςτο ςχεδιαςμό ενόσ ανοιχτού εργαλεύου το οπούο επιδϋχεται 

διαρκό ανϊπτυξη και εξϋλιξη. Η καταγραφό αυτό εύναι δυνατό να προςφϋρει 

ενημϋρωςη ςτουσ πολύτεσ που ϋχουν ανϊγκη από πρόςθετεσ υπηρεςύεσ ωςτόςο εύναι 

χρόςιμη και ςτον ερευνητό τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ αφού αναδεικνύει πεδύα δρϊςησ 

από το ςύνολο των κοινωνικών δυνϊμεων.  

Η ύλη ϋχει διανεμηθεύ ςε τϋςςερισ κατηγορύεσ προκειμϋνου να εύναι περιςςότερο 

εύχρηςτη. Η πρώτη αφορϊ τισ υπηρεςύεσ υγεύασ. Η δεύτερη κατηγορύα αποτυπώνει 

υπηρεςύεσ κοινωνικόσ πρόνοιασ, ενώ η τρύτη εύναι εςτιαςμϋνη ςε μια ςειρϊ υπηρεςιών 

προσ ομϊδεσ του πληθυςμού που αντιμετωπύζουν πρόβλημα ςτϋγησ και τροφόσ. Σϋλοσ 

μια ςειρϊ ςυμβουλευτικών και υποςτηρικτικών υπηρεςιών ϋχει αποτελϋςει μια 

τελευταύα τϋταρτη κατηγορύα.  
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Ι.  Τπηρεςίεσ υγείασ 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ  

ΓΙΑΣΡΟά ΣΟΤ ΚΌΜΟΤ 
P.R.A.K.S.I.S 
ΔΗΜΟΣΙΚΩ ΙΑΣΡΕάΑ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
ΥΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟά ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΓΡΑΜΜΫ ΖΨΫ 
 

1 Όνομα φορέα Γιατροί του Κόςμου 

 

Η οργάνωςη Γιατροί του Κόςμου/ Medecins du Monde, ιδρύθηκε το 1980 ςτη Γαλλία. 
τόχοσ των Γιατρών του Κόςμου είναι η άμεςη και αποτελεςματική παροχή 
ανθρωπιςτικήσ βοήθειασ ςε εκείνουσ που την έχουν περιςςότερο ανάγκη. 
Μακροπρόθεςμοσ ςτόχοσ τουσ είναι να κάνουν την υγεία βαςικό ανθρώπινο 
δικαίωμα.  

την Ελλϊδα, οι Γιατρού του Κόςμου δημιουργόθηκαν το 1990. Από τότε, ϋχουν 
πραγματοποιόςει δεκϊδεσ αποςτολϋσ ιατρικόσ και ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ, ςτο Ιρϊκ, το 
Λύβανο, το Αφγανιςτϊν, τη ρι Λϊνκα, το ουδϊν κ.α., ανταποκρινόμενοι ςε όλεσ τισ μεγϊλεσ 
κρύςεισ και τισ επεύγουςεσ ανϊγκεσ ςε χώρεσ του αναπτυςςόμενου κόςμου αλλϊ και ςτην 
Ελλϊδα ςτο πλευρό μεταναςτών, προςφύγων και, όςων δεν ϋχουν πρόςβαςη ςτο ςύςτημα 
υγεύασ τησ χώρασ. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Επεύγοντα Περιςτατικϊ, όπου ςτηρύζεται ςε ϋνα 
δύκτυο εθελοντών ςτα νοςοκομεύα όλησ τησ 
χώρασ, το οπούο και μεςολαβεύ ςε περιπτώςεισ 
ϊμεςησ ανϊγκησ πρόςβαςησ ςτο Εθνικό ύςτημα 
Τγεύασ, "παρακϊπτοντασ" τισ γραφειοκρατικϋσ 
δυςκολύεσ. 

 
ΜΚΟ 

Υαρμακεύο εξυπηρετεύ την ανϊγκη χορόγηςησ 
φαρμϊκων, μετϊ την παρακολούθηςη του 
αςθενούσ από τουσ ιατρούσ του Πολυιατρεύου. 

  

 

Φωροθέτηςη  

Διεύθυνςη απφούσ 12,  105 53 

τηλέφωνο 210.32.13.150 210.32.13.180 

ιςτότοποσ http://www.mdmgreece.gr/ 

email info@mdmgreece.gr 

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 

http://www.mdmgreece.gr/
mailto:info@mdmgreece.gr
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2 Όνομα φορέα P.R.A.K.S.I.S 

 

Η P.R.A.K.S.I.S είναι μια ανεξάρτητη, Μη Κυβερνητική Οργάνωςη, που βαςικό ςτόχο 
έχει τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηςη προγραμμάτων ανθρωπιςτικήσ και 
ιατρικήσ δράςησ. 
Η οργϊνωςη απευθύνεται ςε κϊθε κοινωνικϊ αποκλειςμϋνη ομϊδα που δεν ϋχει πρόςβαςη ςε 
υπηρεςύεσ υγεύασ, κοινωνικόσ και νομικόσ υποςτόριξησ και διαθϋτει δύο Πολυώατρεύα ςτην 
Αθόνα και Θεςςαλονύκη. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

 ϊμεςη και δωρεϊν 
ιατροφαρμακευτικό 
περύθαλψη  

 

 οικονομικούσ μετανϊςτεσ 
 αιτούντεσ ϊςυλο /πρόςφυγεσ 
 ϊπορουσ, ϊςτεγουσ, 

αναςφϊλιςτουσ 
 παιδιϊ των φαναριών 
 μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ 
 ROMA 
 θύματα διεθνικόσ ςωματεμπορύασ 

(trafficking) 
 αποφυλακιςμϋνου 

ΜΚΟ 

 ψυχολογικό υποςτόριξη    

 

Φωροθέτηςη  

Διεύθυνςη Κεντρικά Γραφεία:  
τουρνϊρη 57, 104 32, Αθόνα,  

Πολυιατρείο Αθήνασ: 
Παιωνύου 5, 104 40,  

Πλ. Βικτωρύασ 

τηλέφωνο Κεντρικά Γραφεία:   
210.52.05.200, 

Πολυιατρείο Αθήνασ: 
210.82.13.704 

ιςτότοποσ http://www.praksis.gr/ 

email info@praksis.gr 

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 

 

 

http://www.praksis.gr/
mailto:info@praksis.gr
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3 Όνομα φορέα Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αθηναίων 

 

Σα Δημοτικά Ιατρεία ωσ φορέασ Πρωτοβάθμιασ Υροντίδασ-Τγείασ παρέχουν ςε όλουσ 

τουσ πολίτεσ μια δέςμη βαςικών υπηρεςιών υγείασ και κοινωνικήσ αλληλεγγύησ. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

 Τπηρεςύεσ υγεύασ που δεν 

απαιτούν ειςαγωγό ςτο 

Νοςοκομεύο 

 Σην εκτύμηςη των 

αναγκών Τγεύασ των 

πολιτών, το ςχεδιαςμό 

και την υλοπούηςη 

μϋτρων για την πρόληψη 

των νοςημϊτων και την 

προαγωγό τησ υγεύασ. 

 Τποδομϋσ για την 

εξαςφϊλιςη και την 

διαχεύριςη όλων των 

ιατρικών πληροφοριών 

και δεδομϋνων του 

πληθυςμού. 

 Οικογενειακό 

προγραμματιςμό 

 Προληπτικό 

οδοντιατρικό και 

φροντύδα 

 Μετα-νοςοκομειακό 

φροντύδα και 

αποκατϊςταςη 

 Παρακολούθηςη χρονύων 

παςχόντων 

 Κοινωνικό φροντύδα 

 

Οι εν λόγω υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτο 
ςύνολο των πολιτών 

Δημόςιοσ Υορϋασ 
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Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

τα Μικροβιολογικϊ Εργαςτόρια 

παρέχονται δωρεάν ςτουσ Δημότεσ 

οι κϊτωθι εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ:  

Γενικό αύματοσ, Γενικό ούρων, ΣΚΕ, 

Φοληςτερύνη, Σριγλυκερύδια, Ουρύα, 

Ουρικό οξύ, ϊκχαρο κλπ. Επύςησ, 

γύνεται δωρεϊν Παπ Σϋςτ.  
 

Δωρεϊν ςτουσ δημότεσ. 
 

 

Φωροθέτηςη  

Διεύθυνςη  1o Δημοτικό Ιατρεύο - Καλφοπούλειο Τγειονομικό Κϋντρο 
όλωνοσ 78 

 2o Δημοτικό Ιατρεύο - Ν. Κόςμοσ Υανοςθϋνουσ & Υρειδ. 
μιθ 

 2Α Δημοτικό Ιατρεύο – Παγκρϊτι, Πρωταγόρα 3 
 3ο Δημοτικό Ιατρεύο - Πετρϊλωνα Θεςςαλονύκησ 48 & 

Ηρακλειδών 
 4ο Δημοτικό Ιατρεύο – Κολωνόσ, Προποντύδοσ & Αγ.οφύασ 

110 
 5ο Δημοτικό Ιατρεύο - Πατόςια αρανταπόρου 4 

 6ο Δημοτικό Ιατρεύο – Κυψϋλη, Φανύων 4Β 

τηλέφωνο  1o Δημοτικό Ιατρεύο - Καλφοπούλειο Τγειονομικό Κϋντρο, 
210. 36.26.748, 210. 36.26.587 

 2o Δημοτικό Ιατρεύο - Ν. Κόςμοσ, 210. 92.37.646, 210. 
92.39.865 

 2Α Δημοτικό Ιατρεύο – Παγκρϊτι, 210. 70.11.948, 210. 
70.11.949 

 3ο Δημοτικό Ιατρεύο - Πετρϊλωνα 210.34.27.513, 210. 
34.27.516 

 4ο Δημοτικό Ιατρεύο – Κολωνόσ, 210. 51.21.921, 210. 
51.20.519 

 5ο Δημοτικό Ιατρεύο – Πατόςια, 210. 20.15.510, 210. 
20.15.511 & 210. 20.15.559 

 6ο Δημοτικό Ιατρεύο – Κυψϋλη,210. 88.37.831, 210. 
88.33.798 

ιςτότοποσ http://www.cityofathens.gr 

email  

ωράριο λειτουργίασ υνόθωσ κατϊ τισ πρωινϋσ ώρεσ (8:00-13:00) εκτόσ 
οριςμϋνων ειδικοτότων, όπου οι υπηρεςύεσ παρϋχονται και το 

απόγευμα (13:00-18:00) 
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4 Όνομα φορέα Υαρμακοποιοί του Κόςμου 

Η Oργϊνωςη "Υαρμακοποιού του Κόςμου" ιδρύθηκε το 1996 ςτην Αθόνα από μια ομϊδα 24 
Ελλόνων Υαρμακοποιών, ενώ αναγνωρύςτηκε επύςημα ςαν ανεξϊρτητη Μη κυβερνητικό 
Ανθρωπιςτικό Οργϊνωςη (ΜΚΟ) ςτισ 27 Νοεμβρύου του 1997. 

Οι "Υαρμακοποιού του Κόςμου", λειτουργούν ωσ Μη Κυβερνητικό Οργϊνωςη και βαθμιαύα 
αναπτύςςουν ςυνεχώσ την δρϊςη τουσ ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό ενώ ςυνεργϊζονται με ϊλλεσ 
παρεμφερεύσ Οργανώςεισ και Διεθνεύσ Οργανιςμούσ (Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγεύασ / WHO, Ερυθρόσ 
ταυρόσ, κ.ϊ). 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

 Δημιουργύα δικτύου ςυλλογόσ, 

ελϋγχου και ταξινόμηςησ 

υγειονομικού υλικού και 

ςκελετών γυαλιών, χϊρη ςτην 

προςφορϊ Υαρμακοποιών και 

ιδιωτών από όλη την Ελλϊδα. 

Σο υλικό αυτό, ανανεώνεται 

και προωθεύται ςε ευπαθεύσ 

ομϊδεσ πληθυςμού που το 

ϋχουν ανϊγκη.  

ευπαθεύσ ομϊδεσ πληθυςμών (παιδιϊ, 
γυναύκεσ, πρόςφυγεσ). 

ΜΚΟ 

 Εφοδιαςμόσ διαφόρων 

Ιδρυμϊτων με κιβώτια 

Υαρμακεύων Α΄ Βοηθειών.  

  

 Προγρϊμματα εμβολιαςμών 

για παιδιϊ προςφύγων και 

απόρων οικογενειών, ςε 

υποβαθμιςμϋνεσ περιοχϋσ τησ 

Αθόνασ  

και Πειραιϊ (Κερατςύνι κ.ϊ.).  

  

 

Φωροθέτηςη  

 



______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

Διεύθυνςη Τψηλϊντου 41, Γλυφϊδα 

τηλέφωνο 210.96.23.845, 210.88.35.411 & 
210.38.16.720 

ιςτότοποσ http://www.worldpharmacists.org 

email worldpharmacists@yahoo.com, 
serio@hol.gr 

ωράριο λειτουργίασ  

 

mailto:worldpharmacists@yahoo.com
mailto:serio@hol.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

5 Όνομα φορέα Κλίμακα 

 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ιδρύθηκε το 2000 και εύναι ϋνασ Μη Κυβερνητικόσ Οργανιςμόσ, με 
δραςτηριότητεσ που ςτοχεύουν τόςο ςτην διϊθεςη υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ όςο και ςτην 
υλοπούηςη προγραμμϊτων κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ ευϊλωτων ομϊδων πληθυςμού. Προςφϋρει 
υπηρεςύεσ ιατρικϋσ, ψυχοκοινωνικϋσ, ειδικόσ υποςτόριξησ και φροντύδασ ςε ϊτομα και ομϊδεσ 
ευπαθεύσ με πολλαπλϊ προβλόματα που χρόζουν ςυςτηματικόσ και ολοκληρωμϋνησ παρϋμβαςησ. 
υμβϊλλει ςτον περιοριςμό των ανιςοτότων, ςτισ ύςεσ ευκαιρύεσ πρόςβαςησ ςτα δημόςια αγαθϊ, 
ςτην αύξηςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και αλληλεγγύησ, ςτην Ελλϊδα και ςε χώρεσ του εξωτερικού. Η 
ΚΛΙΜΑΚΑ εύναι αναγνωριςμϋνοσ φορϋασ από την Τ.Δ.Α. (Τπηρεςύα Διεθνούσ Αναπτυξιακόσ 
υνεργαςύασ) του Τπουργεύου Εξωτερικών και αναλαμβϊνει αποςτολϋσ αναπτυξιακόσ και 
ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ προσ τρύτεσ χώρεσ.  

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

 Κϋντρα Ημϋρασ 

ϊτομα που αντιμετωπύζουν ψυχικϊ και 
κοινωνικϊ προβλόματα ό / και εύναι 
προερχόμενοι από πολιτιςμικϊ ιδιαύτερεσ 
ομϊδεσ που βιώνουν τον κοινωνικό 
αποκλειςμό. 

ΜΚΟ 

 Τπηρεςύεσ θεραπευτικόσ 
αντιμετώπιςησ και 
αποκατϊςταςησ των ατόμων που 
πϊςχουν 

  

 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Ευμολπιδών 30-32, 118 54 

τηλέφωνο 210.34.17.160-3 

ιςτότοποσ http://www.klimaka.org.gr/ 

email info@central@klimaka.org.gr 

ωράριο λειτουργίασ  

 

 

 

 

 

 

http://www.klimaka.org.gr/
mailto:info@central@klimaka.org.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

6 Όνομα φορέα Γραμμή Ζωήσ 

Η Γραμμή Ζωήσ είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωςη που δραςτηριοποιείται για 
πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι.  

Ιδρύθηκε το 2006 από μύα ομϊδα ανθρώπων με επιςτημονικό γνώςη και εμπειρύα ςτο χώρο τησ 
κοινωνικόσ μϋριμνασ, τησ ςωματικόσ και ψυχικόσ υγεύασ, ευαιςθητοποιημϋνουσ από τα υπϊρχοντα 
προβλόματα ςτην οργανωμϋνη και ουςιαςτικό ςτόριξη των ηλικιωμϋνων. Ϊχει προγρϊμματα δρϊςησ 
για παροχό φροντύδασ, προςταςύασ και αςφϊλειασ ςτουσ ηλικιωμϋνουσ, ςυνεργαζόμενη με τισ 
Διευθύνςεισ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ των Δόμων.  
Οι υπηρεςύεσ παρϋχονται δωρεϊν ςε όλουσ τουσ ηλικιωμϋνουσ (65 ετών και ϊνω) ανεξϊρτητα από την 
οικονομικό ό την οικογενειακό τουσ κατϊςταςη. Ψςτόςο, δύνεται προτεραιότητα ςε όςουσ ζουν μόνοι 
και το ειςόδημϊ τουσ δεν τουσ επιτρϋπει να εξαςφαλύςουν την απαιτούμενη αυτονομύα τουσ.  

  

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

 παροχό φροντύδασ, 

προςταςύασ και αςφϊλειασ 

ςτουσ ηλικιωμϋνουσ μϋςω τησ 

υπηρεςύασ Σηλεειδοπούηςη 

(«κόκκινο κουμπύ»). 

Προςφορϊ ποιότητασ ζωόσ και 
αξιοπρεπούσ διαβύωςησ ςτουσ ανθρώπουσ 
τησ 3ησ και τησ 4ησ ηλικύασ 

ΜΚΟ 

 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Κοδρϊτου 4, Μεταξουργεύο, 104 37 

τηλέφωνο 210.69.90.885 

ιςτότοποσ http://www.lifelinehellas.gr/ 

email  

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 



______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

ΙΙ.  Τπηρεςίεσ κοινωνικήσ πρόνοιασ 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΝΑΚΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  
Γιατροί του Κόςμου 
Εθνικό Κέντρο Ωμεςησ Κοινωνικήσ Βοήθειασ (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) 
Νομαρχία Αθηνών 
Δήμοσ Αθηναίων 
«Αλληλεγγύη»-Μ.Κ.Ο. Εκκληςίασ τησ Ελλάδασ 
Ωρτοσ- Δράςη 
Κάριτασ Ελλάσ 
Γραμμή Ζωήσ 
«Ηλιαχτίδα» ύλλογοσ για το παιδί και την οικογένεια 
Πρυτανείον Ίδρυμα Αγάπησ 
Αναπτυξιακή Κίνηςη Πολιτών 2ου Διαμερίςματοσ Αθηνών  (Α.ΚΙ.Β.Δ.Α.) 
Χ- POLIS 

 

1 Όνομα φορέα Γιατροί του Κόςμου 

 Η οργάνωςη Γιατροί του Κόςμου/ Medecins du Monde, ιδρύθηκε το 1980 ςτη Γαλλία. τόχοσ 
των Γιατρών του Κόςμου είναι η άμεςη και αποτελεςματική παροχή ανθρωπιςτικήσ βοήθειασ ςε 
εκείνουσ που την έχουν περιςςότερο ανάγκη. Μακροπρόθεςμοσ ςτόχοσ τουσ είναι να κάνουν την υγεία 
βαςικό ανθρώπινο δικαίωμα.  

την Ελλϊδα, οι Γιατρού του Κόςμου δημιουργόθηκαν το 1990. Από τότε, ϋχουν πραγματοποιόςει δεκϊδεσ 
αποςτολϋσ ιατρικόσ και ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ, ςτο Ιρϊκ, το Λύβανο, το Αφγανιςτϊν, τη ρι Λϊνκα, το ουδϊν 
κ.α., ανταποκρινόμενοι ςε όλεσ τισ μεγϊλεσ κρύςεισ και τισ επεύγουςεσ ανϊγκεσ ςε χώρεσ του αναπτυςςόμενου 
κόςμου αλλϊ και ςτην Ελλϊδα ςτο πλευρό μεταναςτών, προςφύγων και, όςων δεν ϋχουν πρόςβαςη ςτο 
ςύςτημα υγεύασ τησ χώρασ. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

κοινωνικόσ υποςτόριξησ ςτουσ 
εξυπηρετούμενουσ τησ Οργϊνωςησ, 
ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ 
Διαμεθοδικόσ Κοινωνικόσ Εργαςύασ και 
ςε ςυνεργαςύα με ϋνα οργανωμϋνο 
δύκτυο κρατικών υπηρεςιών και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώςεων. 

φιλοξενούμενοι του Ξενώνα, όςο και όςων 
απευθύνονται ςε αυτόν μϋςω του 
Πολυιατρεύου. 

ΜΚΟ 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη απφούσ 12,  105 53 

Σηλέφωνο 210.32.13.150 210.32.13.180 

Ιςτότοποσ http://www.mdmgreece.gr/ 

Email info@mdmgreece.gr 

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 

http://www.mdmgreece.gr/
mailto:info@mdmgreece.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

2 Όνομα φορέα Εθνικό Κέντρο Ωμεςησ Κοινωνικήσ Βοήθειασ (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) 

Σο Εθνικό Κϋντρο Ωμεςησ Κοινωνικόσ Βοόθειασ (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) εύναι ο κύριοσ Εθνικόσ 

ςυντονιςτικόσ φορϋασ ϊςκηςησ κοινωνικόσ πολιτικόσ και παροχόσ υπηρεςιών κοινωνικόσ φροντύδασ 

και κοινωνικόσ αλληλεγγύησ.  

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Σηλεφωνικό γραμμό Ωμεςησ 
Κοινωνικόσ Βοόθειασ «197» 

Ευπαθεύσ κοινωνικϊ ομϊδεσ 
Δημόςιοσ Υορϋασ 

Τπηρεςύα Ωμεςησ Κοινωνικόσ 
Παρϋμβαςησ 

 
 

Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Κρύςεων 
 

 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Βας. οφύασ 135 &Ζαχϊρωφ, 
Αμπελόκηποι, 115 26  

Σηλέφωνο 210.64.97.710 &210.64.97.745 

Ιςτότοποσ  

Email  

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 



______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

3 Όνομα φορέα Νομαρχία Αθηνών 

Μϋςω του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Αρωγόσ και Παροχόσ Κοινωνικών Τπηρεςιών τησ 

Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ Πρόνοιασ τησ Νομαρχύασ Αθηνών οι πολύτεσ που βρύςκονται ςε μειονεκτικό 

θϋςη και απειλούνται με κοινωνικό αποκλειςμό μπορούν να αποταθούν για μια ςειρϊ προγρϊμματα 

που υλοποιούν για λογαριαςμό τησ κεντρικόσ διούκηςησ τα αποκεντρωμϋνα όργανα τησ πολιτεύασ. 

 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Παροχό ςτεγαςτικόσ ςυνδρομόσ 
Δικαιούχοι των αντύςτοιχων 
προγραμμϊτων Δημόςιοσ Υορϋασ 

Οικονομικό ενύςχυςη ομογενών 
προςφύγων 

  

Επιδότηςη βαριϊσ αναπηρύασ 
  

 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Λ. υγγρού 15-17,  
117 43 

Σηλέφωνο 213.20.65.000, 213.2064.100 

Ιςτότοποσ http://www.nom-athinas.gov.gr 

Email  

ωράριο λειτουργίασ Ψρϊριο δημόςιων υπηρεςιών 

 

 

http://www.nom-athinas.gov.gr/


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

4 Όνομα φορέα Δήμοσ Αθηναίων 

Ο Δόμοσ Αθηναύων, μϋςω του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Κοινωνικόσ Προςταςύασ τησ 
Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ φροντύζει για τη μελϋτη, κατϊρτιςη και παρακολούθηςη 
εφαρμογόσ προγραμμϊτων καθώσ και για τη λόψη μϋτρων κοινωνικόσ προςταςύασ ατόμων ό ομϊδων 
που βρύςκονται ςε ανϊγκη όπωσ ουςιοεξαρτημϋνων, ΑμεΑ, κακοποιημϋνων γυναικών κλπ.  

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Πρόγραμμα «Βοόθεια ςτο ςπύτι» 

Ωτομα τρύτησ ηλικύασ, που δεν 

αυτοεξυπηρετούνται πλόρωσ, ϊτομα με 

κινητικϋσ δυςκολύεσ, με προτεραιότητα 

αυτούσ που ζουν μόνοι τουσ ό δεν ϋχουν 

την πλόρη φροντύδα τησ οικογϋνειασ ό 

που το ειςόδημϊ τουσ δεν τουσ επιτρϋπει 

να εξαςφαλύςουν τισ απαιτούμενεσ 

υπηρεςύεσ για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ 

ζωόσ τουσ.  

Δημόςιοσ Υορϋασ 

Δρϊςεισ υποςτόριξησ αςτϋγων- Κϋντρο 
Τποδοχόσ και Αλληλεγγύησ Δόμου 

Αθηναύων- άδρυμα Αςτϋγων- 
Κοινωνικό Παντοπωλεύο- Βοόθεια ςτο 

δρόμο 

Ωςτεγοι, ουςιοεξαρτώμενοι, ϊτομα με 
χαμηλό ειςόδημα, ανεξαρτότωσ 
εθνικότητασ  

Ξενώνασ κακοποιημϋνων γυναικών 
Γυναύκεσ, θύματα κακοπούηςησ, μαζύ με τα 
παιδιϊ τουσ, ανεξαρτότωσ εθνικότητασ  

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Διεύθυνςη Κοινωνικήσ 
Μέριμνασ: 

οφοκλϋουσ 70 &Πειραιώσ, 
105 53 

Σηλέφωνο              210.52.45.159 

Ιςτότοποσ http://www.cityofathens.gr/ 

Email kinonikiprostasia@cityofathens.gr 

ωράριο λειτουργίασ Ώρεσ υπηρεςιών 

 

 

mailto:kinonikiprostasia@cityofathens.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

5 Όνομα φορέα «Αλληλεγγύη»-Μ.Κ.Ο. Εκκληςίασ τησ Ελλάδασ 

Η Μη Κυβερνητικό Οργϊνωςη «Αλληλεγγύη» ιδρύθηκε το 2002 με ςκοπό την υποςτόριξη των 
κοινωνικϊ αδύναμων ομϊδων ανεξαρτότωσ εθνικότητασ ό θρηςκεύματοσ.  
Εύναι αςτικό μη κερδοςκοπικό εταιρεύα, που ςυγκροτεύται από δύο νομικϊ πρόςωπα δημοςύου 
δικαύου: το Διορθόδοξο Κϋντρο τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ και την Ιερϊ Αρχιεπιςκοπό Αθηνών. 
Η «Αλληλεγγύη» υλοποιεύ ανθρωπιςτικό ϋργο ςε εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο. Η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ, 
ωσ ο αρχαιότεροσ φορϋασ ανθρωπιςτικού ϋργου ςτη χώρα, υποςτηρύζει την οργϊνωςη με το δύκτυο 
των εθελοντών που ςυςπειρώνει και με την εμπειρύα που ϋχει ςυγκεντρώςει από το κοινωνικό τησ 
ϋργο ϋωσ ςόμερα.  

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

 υςςύτια 

Κοινωνικϊ ό οικονομικϊ ευπαθεύσ ομϊδεσ του 

ελληνικού πληθυςμού, ό ςε ειδικϊ αιτόματα που 

απαιτούν ϊμεςη παρϋμβαςη.  

 

ΜΚΟ 

 

 Οικονομικό βοόθεια 

(επιδόματα) 

  

 Δωρεϋσ ςτα διϊφορα 

ιδρύματα που διατηρεύ η 

Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ 

(ορφανοτροφεύα, 

οικοτροφεύα, γηροκομεύα, 

παιδικούσ ςταθμούσ, 

καταςκηνώςεισ, κ.λπ.) 

  

 Τλικό βοόθεια (ιματιςμό, 

οικιακό εξοπλιςμό, κ.λπ.)   

Φωροθέτηςη  

Διεύθυνςη Κολοκυνθούσ &Λεωνύδου 34, 
104 36 

Σηλέφωνο             210.52.03.031 

Ιςτότοποσ http://www.solidarity.gr/ 

Email  

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 

 

http://www.solidarity.gr/


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

6 Όνομα φορέα Ωρτοσ- Δράςη 

Σο ωματεύο "ΑΡΣΟ-ΔΡΑΗ" εύναι μη κερδοςκοπικό Εθελοντικό Οργϊνωςη, με ςτόχουσ του αφενόσ 

μεν τη ςύτιςη των ανθρώπων με ςοβαρϊ προβλόματα επιβύωςησ, αφετϋρου δε την ανθρώπινη υποςτόριξη κατϊ 

τρόπο ενεργό. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

ύτιςη 
Ωτομα με ςοβαρϊ προβλόματα διαβύωςησ 

ΜΚΟ 

 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Υυλόσ 68, 
104 34 

Σηλέφωνο               210.88.10.822 

Ιςτότοποσ  

Email mincheme@otenet.gr 

Ψράριο λειτουργίασ  

 

 



______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

7 Όνομα φορέα Κάριτασ Ελλάσ 

Η Κάριτασ εύναι αναγνωριςμϋνο Υιλανθρωπικό ωματεύο τησ Καθολικόσ Εκκληςύασ, μη 

κερδοςκοπικού χαρακτόρα και Μη Κυβερνητικό Οργϊνωςη. Λειτουργεύ ςτην Ελλϊδα με ϋδρα την 

Αθόνα από το 1981 και τελεύ υπό την αιγύδα τησ Ιερϊσ υνόδου τησ Καθολικόσ Ιεραρχύασ τησ Ελλϊδοσ. 

Η Κάριτασ Ελλάσ αποτελεύ μϋλοσ τησ Κάριτασ Ευρώπη που εδρεύει ςτισ Βρυξϋλλεσ και καλύπτει όλα 

τα Ευρωπαώκϊ κρϊτη. Εθνικϋσ Κϊριτασ λειτουργούν ςε 155 κρϊτη ς’όλο τον κόςμο υπό την εποπτεύα 

τησ Διεθνούσ Κϊριτασ που εδρεύει ςτην Ρώμη. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Οικονομικϊ βοηθόματα 

Ευπαθεύσ κοινωνικϊ ομϊδεσ, όπωσ ϊποροι, 
και πρόςφυγεσ με ςκοπό την αξιοπρεπό 
διαβύωςη ό τον επαναπατριςμό τουσ ΜΚΟ 

Τλικό υποςτόριξη προςφύγων 
  

 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Καποδιςτρύου 52, 
104 32 

Σηλέφωνο             210.52.47.879 

Ιςτότοποσ http://www.caritas.gr/ 

Email caritashellas@caritas.gr 

Ψράριο λειτουργίασ  

 

 

http://www.caritas.gr/
mailto:caritashellas@caritas.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

8 Όνομα φορέα Γραμμή Ζωήσ 

Η Γραμμή Ζωήσ είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωςη που δραςτηριοποιείται για 

πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι.  

Ιδρύθηκε το 2006 από μύα ομϊδα ανθρώπων με επιςτημονικό γνώςη και εμπειρύα ςτο χώρο τησ 

κοινωνικόσ μϋριμνασ, τησ ςωματικόσ και ψυχικόσ υγεύασ, ευαιςθητοποιημϋνουσ από τα υπϊρχοντα 

προβλόματα ςτην οργανωμϋνη και ουςιαςτικό ςτόριξη των ηλικιωμϋνων. Ϊχει προγρϊμματα δρϊςησ 

για παροχό φροντύδασ, προςταςύασ και αςφϊλειασ ςτουσ ηλικιωμϋνουσ, ςυνεργαζόμενη με τισ 

Διευθύνςεισ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ των Δόμων.  

 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

υπηρεςύεσ ατομικόσ υγιεινόσ ςε μόνιμη 
ό περιοδικό βϊςη 

Οι υπηρεςύεσ παρϋχονται δωρεϊν ςε όλουσ 

τουσ ηλικιωμϋνουσ (65 ετών και ϊνω) 

ανεξϊρτητα από την οικονομικό ό την 

οικογενειακό τουσ κατϊςταςη. Ψςτόςο, 

δύνεται προτεραιότητα ςε όςουσ ζουν 

μόνοι και το ειςόδημϊ τουσ δεν τουσ 

επιτρϋπει να εξαςφαλύςουν την 

απαιτούμενη αυτονομύα τουσ.  

 

ΜΚΟ 

κοινωνικό εργαςύα μϋςα την οικογϋνεια   

κοινωνικό εργαςύα με ϊτομα, ομϊδεσ 
και κοινότητα 

  

 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Λουύζησ Ριανκούρ 26, 
115 23  

Σηλέφωνο            210.69.17.125 

Ιςτότοποσ http://www.lifelinehellas.gr/ 

Email info@lifelinehellas.gr 

Ψράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 

http://www.lifelinehellas.gr/
mailto:info@lifelinehellas.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

9 Όνομα φορέα «Ηλιαχτίδα» ύλλογοσ για το παιδί και την οικογένεια  

Η «ΗΛΙΑΦΣΙΔΑ» εύναι ύλλογοσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα που ιδρύθηκε ςτην αρχό του ϋτουσ 2000. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Η ςτόριξη και ενύςχυςη των παιδιών 

προβληματικών οικογενειών, των 

απόρων παιδιών, των παιδιών με 

ειδικϋσ ανϊγκεσ καθώσ και των παιδιών 

εθνικών μειονοτότων με την παροχό 

κϊθε δυνατόσ βοόθειασ και 

υποςτόριξησ, ηθικόσ, οικονομικόσ και 

ψυχολογικόσ. 

 

Παιδιϊ προβληματικών οικογενειών, 
παιδιϊ με ειδικϋσ ανϊγκεσ, παιδιϊ 
μειονοτότων 

ΜΚΟ 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Κοραό 33, 
171 22, Ν. μύρνη 

τηλέφωνο             210.93.36.106 

ιςτότοποσ http://www.iliachtida.gr/ 

email iliachtida@otenet.gr 

Ψράριο λειτουργίασ  

 

http://www.iliachtida.gr/
mailto:iliachtida@otenet.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

10 Όνομα φορέα Πρυτανείον Ίδρυμα Αγάπησ  

Σο ΠΡΤΣΑΝΕΙΟΝ -άδρυμα Αγϊπησ, εύναι μια μη κερδοςκοπικό Ϊνωςη Προςώπων. 

τόχοι του Ιδρύματοσ εύναι η υλικό, ηθικό και ψυχολογικό βοόθεια ευπαθών κοινωνικών ομϊδων 

κϊθε ηλικύασ, με την δημιουργύα και λειτουργύα αυτοτελών μονϊδων βοόθειασ. κοπόσ η 

αποςυλοπούηςη και ενύςχυςη για πλόρη αποκατϊςταςη ενδεών ςυνανθρώπων.  

 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Τλικό υποςτόριξη απόρων, οικογενειών 
με χαμηλό ειςόδημα, ηλικιωμϋνων, 
φοιτητών με χαμηλό ειςόδημα 

Ωποροι, οικογϋνειεσ με χαμηλό ειςόδημα, 
ηλικιωμϋνοι, φοιτητϋσ με χαμηλό 
ειςόδημα 

ΜΚΟ 

 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Καποδιςτρύου 115, 
Μοςχϊτο, 

183 45 

τηλέφωνο             210.94.21.201 

ιςτότοποσ  

email prytaneion@hotmail.com 

ωράριο λειτουργίασ  

 

mailto:prytaneion@hotmail.com


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

11 Όνομα φορέα Αναπτυξιακή Κίνηςη Πολιτών 2ου Διαμερίςματοσ Αθηνών  

(Α.ΚΙ.Β.Δ.Α.) 

 
Η Α.ΚΙ.Β.Δ.Α. δημιουργόθηκε με ςκοπό την επύλυςη των απλών καθημερινών προβλημϊτων 

του πολύτη.   
 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Ηθικό και υλικό ςτόριξη Ωτομα που χρειϊζονται βοόθεια ΜΚΟ 

Επανϋνταξη ςτον κοινωνικό ιςτό  
Ωτομα ειδικών κατηγοριών  

 

 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Μελαντύασ 15, 

τηλέφωνο               210.75.20.022 

ιςτότοποσ http://www.akibda.gr 

email akibda@akibda.gr 

ωράριο λειτουργίασ  

 



______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

12 Όνομα φορέα Χ- POLIS 

Ο Μη Κυβερνητικόσ Οργανιςμόσ «Χ-Polis – Ινςτιτούτο Χυχολογικήσ, Κοινωνικήσ και 

Πολιτιςμικήσ Ανάπτυξησ», ιδρύθηκε ςτην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2007.  

κοπόσ του Χ-Polis εύναι η ψυχο-κοινωνικό ενδυνϊμωςη και ςτόριξη κοινωνικϊ ευπαθών ομϊδων, 

μϋςα από την εφαρμογό καινοτόμων δι-επιςτημονικών προγραμμϊτων ϋρευνασ και παρϋμβαςησ.  

 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Οικονομικό και ψυχοκοινωνικό ςτόριξη 
Ωτομα με αναπτυξιακϋσ και ψυχικϋσ 
διαταραχϋσ και προβλόματα υγεύασ ΜΚΟ 

 

Φωροθέτηςη 

 

Διεύθυνςη Μαυρομιχϊλη 39 

Σηλέφωνο              210.36.06.967 

Ιςτότοποσ  

Email psypolis@gmail.com 

Ψράριο λειτουργίασ  

 

 

 

mailto:psypolis@gmail.com


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

ΙΙΙ.  Τπηρεςίεσ φιλοξενίασ ςτέγαςησ 
 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕΓΑΗ 

ΓΙΑΣΡΟΊ ΣΟΤ ΚΌΜΟΤ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΩΜΕΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ»- Μ.Κ.Ο. ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
Ι.Π.Ε.Κ.Β.Ε- ΊΔΡΤΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΨΥΨΝ ΚΑΙ ΒΑΡΤΚΟΨΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΦΑΣΖΗΚΤΡΙΑΚΕΙΟ ΊΔΡΤΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΙΑΙ 

 

1 Όνομα φορέα Γιατροί του Κόςμου 

Η οργάνωςη Γιατροί του Κόςμου/ Medecins du Monde, ιδρύθηκε το 1980 ςτη Γαλλία. 
τόχοσ των Γιατρών του Κόςμου είναι η άμεςη και αποτελεςματική παροχή ανθρωπιςτικήσ 
βοήθειασ ςε εκείνουσ που την έχουν περιςςότερο ανάγκη. Μακροπρόθεςμοσ ςτόχοσ τουσ 
είναι να κάνουν την υγεία βαςικό ανθρώπινο δικαίωμα.  

την Ελλϊδα, οι Γιατρού του Κόςμου δημιουργόθηκαν το 1990. Από τότε, ϋχουν πραγματοποιόςει 
δεκϊδεσ αποςτολϋσ ιατρικόσ και ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ, ςτο Ιρϊκ, το Λύβανο, το Αφγανιςτϊν, τη ρι 
Λϊνκα, το ουδϊν κ.α., ανταποκρινόμενοι ςε όλεσ τισ μεγϊλεσ κρύςεισ και τισ επεύγουςεσ ανϊγκεσ ςε 
χώρεσ του αναπτυςςόμενου κόςμου αλλϊ και ςτην Ελλϊδα ςτο πλευρό μεταναςτών, προςφύγων και, 
όςων δεν ϋχουν πρόςβαςη ςτο ςύςτημα υγεύασ τησ χώρασ. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Σο Πρόγραμμα, ςτεγϊζεται ςτο 
κεντρικό κτύριο των Γιατρών του 
Κόςμου, ϋχει δυναμικότητα 70 ατόμων, 
εύναι ομαδικόσ διαβύωςησ, 24ωρησ 
κϊλυψησ και παρϋχει φιλοξενύα από 2 
μϋχρι 12 μόνεσ. 

φιλοξενούμενοι του Ξενώνα, όςο και όςων 
απευθύνονται ςε αυτόν μϋςω του 
Πολυιατρεύου. 

ΜΚΟ 

 

Φωροθέτηςη 

Διεύθυνςη απφούσ 12,  105 53 

Σηλέφωνο 210.32.13.150 210.32.13.180 

Ιςτότοποσ http://www.mdmgreece.gr/ 

Email info@mdmgreece.gr 

Ψράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 

 

http://www.mdmgreece.gr/
mailto:info@mdmgreece.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

2 Όνομα φορέα Εθνικό Κέντρο Ωμεςησ Κοινωνικήσ Βοήθειασ 

Σο Εθνικό Κϋντρο Ωμεςησ Κοινωνικόσ Βοόθειασ (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) εύναι ο κύριοσ Εθνικόσ 

ςυντονιςτικόσ φορϋασ ϊςκηςησ κοινωνικόσ πολιτικόσ και παροχόσ υπηρεςιών κοινωνικόσ φροντύδασ 

και κοινωνικόσ αλληλεγγύησ.  

Προςφϋρει υπηρεςύεσ ςε ευπαθεύσ ομϊδεσ πληθυςμού, όπωσ κακοποιημϋνεσ γυναύκεσ και παιδιϊ, 

γυναύκεσ θύματα παρϊνομησ εμπορύασ και διακύνηςησ με ςκοπό τη ςεξουαλικό εκμετϊλλευςη, κλπ.  

Σο δύκτυο δομών του Ε.Κ.Α.Κ.Β. περιλαμβϊνει τουσ ξενώνεσ προςωρινόσ φιλοξενύασ όπου 

φιλοξενούνται γυναύκεσ θύματα παρϊνομησ εμπορύασ και διακύνηςησ με ςκοπό τη ςεξουαλικό 

εκμετϊλλευςη και γυναύκεσ κακοποιημϋνεσ με παιδιϊ, δύο ςτην Αττικό και ϋναν ςτη Θεςςαλονύκη, τα 

Κϋντρα Κοινωνικόσ τόριξησ (Κ.Κ..), οκτώ ςτην Αττικό και δύο ςτη Θεςςαλονύκη, την τηλεφωνικό 

γραμμό Ωμεςησ Κοινωνικόσ Βοόθειασ «197», την υπηρεςύα Ωμεςησ Κοινωνικόσ Παρϋμβαςησ και την 

υπηρεςύα Διαχεύριςησ Κρύςεων. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 
Ξενώνεσ προςωρινόσ φιλοξενύασ  γυναύκεσ θύματα παρϊνομησ 

εμπορύασ και διακύνηςησ με 
ςκοπό τη ςεξουαλικό 
εκμετϊλλευςη  

  γυναύκεσ κακοποιημϋνεσ με 
παιδιϊ 

Δημόςιοσ Υορϋασ 

Κϋντρα Κοινωνικόσ τόριξησ (Κ.Κ..)   

 

Φωροθέτηςη 

 

Διεύθυνςη Βας. οφύασ 135& Ζαχϊρωφ, 
Αμπελόκηποι, 115 26 

Σηλέφωνο 210. 64.97.710, 210. 
64.97.745 

Ιςτότοποσ  

Email  

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 



______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

3 Όνομα φορέα «Αλληλεγγύη»- Μ.Κ.Ο. Εκκληςίασ τησ Ελλάδασ 

 

H Mη Κυβερνητικό Οργϊνωςη «Αλληλεγγύη» ιδρύθηκε το 2002 με ςκοπό την υποςτόριξη των 

κοινωνικϊ αδύναμων ομϊδων ανεξαρτότωσ εθνικότητασ ό θρηςκεύματοσ.  

Εύναι αςτικό μη κερδοςκοπικό εταιρεύα, που ςυγκροτεύται από δύο νομικϊ πρόςωπα δημοςύου 

δικαύου: το Διορθόδοξο Κϋντρο τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ και την Ιερϊ Αρχιεπιςκοπό Αθηνών. 

Η «Αλληλεγγύη» υλοποιεύ ανθρωπιςτικό ϋργο ςε εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο. Η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ, 

ωσ ο αρχαιότεροσ φορϋασ ανθρωπιςτικού ϋργου ςτη χώρα, υποςτηρύζει την οργϊνωςη με το δύκτυο 

των εθελοντών που ςυςπειρώνει και με την εμπειρύα που ϋχει ςυγκεντρώςει από το κοινωνικό τησ 

ϋργο ϋωσ ςόμερα. Εύναι αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ τησ «Αλληλεγγύησ» και τησ Διεθνούσ 

Αναπτυξιακόσ υνεργαςύασ (Τ.Δ.Α.) του Τπουργεύου Εξωτερικών. 

  

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 
Ξενώνασ «Μϋριμνα» δωρεϊν φιλοξενύα ςε ςυγγενεύσ και 

ςυνοδούσ αςθενών που νοςηλεύονται ςε 
νοςοκομεύα τησ Αττικόσ και προϋρχονται 
από την επαρχύα. 

 

Κϋντρο περύθαλψησ και φιλοξενύασ 
τετραπληγικών παιδιών «Πρόνοια» 

τετραπληγικϊ παιδιϊ  

άδρυμα Αςτϋγων «Ανακούφιςη» Ωςτεγοι  

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Κολοκυνθούσ &Λεωνύδου 34, 
104 36  

Σηλέφωνο            210.52.03.031 

Ιςτότοποσ http://www.solidarity.gr/ 

Email  

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 

http://www.solidarity.gr/


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

4 Όνομα φορέα Δήμοσ Αθηναίων 

Ο Δόμοσ Αθηναύων λειτουργεύ από 1993 τον Ξενώνα Κακοποιημϋνων Γυναικών.  

Ο Ξενώνασ φιλοξενεύ γυναύκεσ θύματα κακοπούηςησ (εντόσ ό εκτόσ γϊμου) μαζύ με τα παιδιϊ τουσ και 

τουσ παρϋχει προςταςύα, αςφϊλεια, ψυχολογικό υποςτόριξη και κοινωνικό κϊλυψη. κοπόσ του 

Ξενώνα, πϋρα από την παροχό ϊμεςησ βοόθειασ, εύναι η αποτροπό χειρότερων καταςτϊςεων με 

ςοβαρότατεσ ςυνϋπειεσ για τισ ύδιεσ τισ γυναύκεσ και τα παιδιϊ τουσ.  

Επιπλέον, ο Δήμοσ Αθηναίων, μέςω του Κέντρου Τποδοχήσ και Αλληλεγγύησ Δήμου 

Αθηναίων, (Κ.Τ.Α.Δ.Α) διαθέτει δύο ξενώνεσ ςτουσ οποίουσ παρέχεται βραχεία φιλοξενία ςε 

αςτέγουσ (3-6 μήνεσ) δυναμικότητασ 180 ατόμων.  

Η πληθυςμιακό ομϊδα που εξυπηρετεύται καλύπτει ϊτομα ηλικύασ 18-65 ετών. Οι υπηρεςύεσ που 

παρϋχονται εύναι δωρεϊν και ύδιεσ για όλουσ. 

  

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Ξενώνασ Κακοποιημϋνων Γυναικών. Ο 

Ξενώνασ φιλοξενεύ γυναύκεσ θύματα 

κακοπούηςησ (εντόσ ό εκτόσ γϊμου) 

μαζύ με τα παιδιϊ τουσ και τουσ παρϋχει 

προςταςύα, αςφϊλεια, ψυχολογικό 

υποςτόριξη και κοινωνικό κϊλυψη.  

   

Κακοποιημϋνεσ γυναύκεσ (μαζύ με τα 
παιδιϊ τουσ, αν υπϊρχουν).  

Η παραμονό τουσ κατϊ μϋςο όρο και βϊςει 

του Κανονιςμού Λειτουργύασ εύναι 20 

ημϋρεσ ϋωσ 1 μόνα με προώπόθεςη την 

προςωπικό ςυνϋντευξη από την 

κοινωνικό υπηρεςύα και την προςκόμιςη 

ιατρικών εξετϊςεων.  

Δημόςιοσ Υορϋασ 

Δύο ξενώνεσ αςτϋγων. Βραχεύα 
φιλοξενύα (3-6 μόνεσ) ςε 180 αςτϋγουσ. 

Ωςτεγοι 
 

 

Φωροθέτηςη  

Διεύθυνςη Η Διεύθυνςη του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών είναι 
απόρρητη. Σην εποπτεύα του ξενώνα ϋχει το Γραφεύο Ιςότητασ 
του Δόμου Αθηναύων. 
Για τον Ξενώνα Αςτέγων: Κ.Τ.Α.Δ.Α.: οφοκλϋουσ 70 
&Πειραιώσ 35, 105 32 

Σηλέφωνο Σο Σηλέφωνο του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών είναι 
απόρρητο. Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ η επικοινωνύα 
γύνεται μϋςω του Γραφεύου Ιςότητασ του Δόμου: 210. 52.44.657. 
Για τον Ξενώνα Αςτέγων: Κ.Τ.Α.Δ.Α: 210. 52.46.516  

Ιςτότοποσ Για τον Ξενώνα Αςτϋγων: http://www.kyada.gr 

Email Για τον Ξενώνα Κακοποιημϋνων Γυναικών: 
isotita@cityofathens.gr 

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 

 

http://www.kyada.gr/
mailto:isotita@cityofathens.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

5 Όνομα φορέα Ι.Π.Ε.Κ.Β.Ε- Ίδρυμα Πρόνοιασ Κωφών και Βαρυκόων 

Ελλάδασ 

 

Σο Ι.Π.Ε.Κ.Β.Ε ιδρύθηκε από το ύλλογο Προνούασ Κωφών και Βαρηκόων Ελλϊδοσ. κοπόσ του 

εύναι η φιλοξενύα κωφών και βαρηκόων νϋων τησ επαρχύασ κοινωνικϊ ευαύςθητων πληθυςμιακών 

ομϊδων, δύνοντϊσ τουσ την δυνατότητα να φοιτόςουν ςτα ειδικϊ ςχολεύα κωφών και βαρηκόων που 

λειτουργούν ςτην Αττικό. 

τόχοι του Ι.Π.Ε.Κ.Β.Ε εύναι η ψυχοκοινωνικό ςτόριξη των φιλοξενούμενων του για την ανϊπτυξη του 

πολιτιςτικού, μορφωτικού και κοινωνικού επιπϋδου τουσ, η ομαλό κοινωνικοπούηςη των 

φιλοξενούμενων και η καλύτερη δυνατό κοινωνικό ενςωμϊτωςό τουσ. Εύναι Νομικό Πρόςωπο 

Ιδιωτικού Δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ) φιλανθρωπικού μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα. Διοικεύται από 5μελϋσ 

Διοικητικό υμβούλιο. Σρύα μϋλη του εκλϋγονται από τον ύλλογο Προνούασ Κωφών και Βαρηκόων 

Ελλϊδοσ και 2 μϋλη του διορύζονται με απόφαςη του Τπουργεύου Τγεύασ και Πρόνοιασ. 

 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

φιλοξενύα κωφών και βαρηκόων νϋων 

τησ περιφϋρειασ 

 

Κωφού και βαρύκοοι νϋοι τησ ελληνικόσ 
περιφϋρειασ από ευαύςθητεσ κοινωνικϊ 
πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ 

Ν.Π.Ι.Δ 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Μαβύλη 8, Δροςιϊ Αττικόσ 

τηλέφωνο 210. 81.31.119 

ιςτότοποσ  

email  

ωράριο λειτουργίασ  

 

 



______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

6 Όνομα φορέα Φατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικήσ Προςταςίασ 

Τν Χαηδεθπξηάθεην ίδξπκα Παηδηθήο Πξνζηαζίαο είλαη από ηα παιαηόηεξα ζηελ Ειιάδα. 

Ιδξύζεθε ην 1889 κε ζθνπό ηελ πεξίζαιςε νξθαλώλ θαη άπνξσλ θνξηηζηώλ. 

Φηινμελεί θνξίηζηα από 6 εηώλ πξνεξρόκελα από νηθνγέλεηεο κε ζνβαξά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, πξνζθέξνληαο εθηόο από ζηέγε, θξνληίδα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, 

εμαηξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δπλαηόηεηεο θαη ηα απαξαίηεηα εθόδηα γηα ηελ πξόνδό ηνπο σο ελήιηθεο 

ζε κηα ζύγρξνλε θνηλσλία. Τν Χαηδεθπξηάθεην είλαη Ννκηθό Πξόζσπν Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ 

(Ν.Π.Ι.Δ.) θαη δηνηθείηαη από 7κειέο Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

εζεινληηθά. Επηθνπξηθά, ην έξγν ηνπ Δ.Σ, βνεζά ε 5κειήο Εθνξεία Κπξηώλ. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Περύθαλψη και φιλοξενύα απόρων 
κοριτςιών  

Ωπορα κορύτςια από 6 ετών Ν.Π.Ι.Δ 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Κλειςόβησ 18, Πειραιϊσ,  
185 38 

τηλέφωνο 210.45.15.387, 
210.45.13.759 

ιςτότοποσ          http://www.xatzikiriakio.gr 

email info@xatzikiriakio.gr 

ωράριο λειτουργίασ  

 

 

http://www.xatzikiriakio.gr/
mailto:info@xatzikiriakio.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

7 Όνομα φορέα Κλίμακα 

 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ιδρύθηκε το 2000 και εύναι ϋνασ Μη Κυβερνητικόσ Οργανιςμόσ, με 

δραςτηριότητεσ που ςτοχεύουν τόςο ςτην διϊθεςη υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ όςο και ςτην 

υλοπούηςη προγραμμϊτων κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ ευϊλωτων ομϊδων πληθυςμού. Προςφϋρει 

υπηρεςύεσ ιατρικϋσ, ψυχοκοινωνικϋσ, ειδικόσ υποςτόριξησ και φροντύδασ ςε ϊτομα και ομϊδεσ 

ευπαθεύσ με πολλαπλϊ προβλόματα που χρόζουν ςυςτηματικόσ και ολοκληρωμϋνησ παρϋμβαςησ. 

υμβϊλλει ςτον περιοριςμό των ανιςοτότων, ςτισ ύςεσ ευκαιρύεσ πρόςβαςησ ςτα δημόςια αγαθϊ, 

ςτην αύξηςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και αλληλεγγύησ, ςτην Ελλϊδα και ςε χώρεσ του εξωτερικού. Η 

ΚΛΙΜΑΚΑ εύναι αναγνωριςμϋνοσ φορϋασ από την Τ.Δ.Α. (Τπηρεςύα Διεθνούσ Αναπτυξιακόσ 

υνεργαςύασ) του Τπουργεύου Εξωτερικών και αναλαμβϊνει αποςτολϋσ αναπτυξιακόσ και 

ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ προσ τρύτεσ χώρεσ.  

 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Καταφύγιο «Φλόη». Σο 
καταφύγιο εύναι δυναμικότητασ 
12 ατόμων 

Γυναύκεσ θύματα trafficking, ςυςτηματικόσ 

κακοπούηςησ, ενδοοικογενειακόσ βύασ, βαςανιςτηρύων 

και θύματα πολεμικών ςυγκρούςεων, μαζύ με τα παιδιϊ 

τουσ. 

ΜΚΟ 



______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Ξενώνασ Χυχοκοινωνικόσ 
Αποκατϊςταςησ 

Υιλοξενεύ ϊτομα με ψυχικϋσ διαταραχϋσ και ςοβαρϊ 

ψυχοκοινωνικϊ προβλόματα για διαβύωςη, θεραπεύα και 

υποςτόριξη με ςκοπό την επύτευξη ικανοποιητικού 

βαθμού ανεξϊρτητησ λειτουργύασ τουσ ςτην κοινότητα. 

ε ϋνα ξενώνα φιλοξενούνται ϊτομα που δεν ϋχουν 

οικογενειακό περιβϊλλον ό ϊτομα για τα οπούα κρύνεται 

ότι εύναι θεραπευτικό η προςωρινό απομϊκρυνςό τουσ 

από το περιβϊλλον τησ οικογϋνειϊσ τουσ ό που 

χρειϊζονται μια περύοδο προςαρμογόσ και 

επανεκπαύδευςησ για τη ζωό ςτην κοινότητα. Η 

δυναμικότητα ενόσ ξενώνα δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα 

15 ϊτομα. 

Οι ξενώνεσ διαβαθμύζονται, ανϊλογα με το χρόνο 

παραμονόσ των ενούκων ςε αυτούσ ςε βραχεύασ, μϋςησ 

και μακρϊσ διαρκεύασ παραμονόσ. Η υποςτόριξη των 

ξενώνων διαβαθμύζεται ανϊλογα με την παρουςύα του 

προςωπικού ςε αυτούσ με υψηλού βαθμού (24ωρη 

παρουςύα προςωπικού), μϋςου βαθμού (κατώτερη του 

24ωρου παρουςύα προςωπικού) και χαμηλού βαθμού 

(περιοδικό παρακολούθηςη και υποςτόριξη ενούκων). 

Η λειτουργύα του ξενώνα εύναι ανοικτό ςτην κοινωνύα 

και προςομοιϊζει με οικογενειακό περιβϊλλον. Για αυτό 

το λόγο επιβϊλλεται η παρουςύα τουσ ςε περιοχϋσ 

κατοικύασ. 

 

Οικοτροφεύο- Μονϊδα 
Χυχοκοινωνικόσ Αποκατϊςταςησ 
υψηλού βαθμού προςταςύασ 

Υιλοξενύα για διαβύωςη, υποςτόριξη και θεραπεύα 

ατόμων με ψυχικϋσ διαταραχϋσ με ςκοπό να 

διαςφαλιςτεύ η παραμονό τουσ ςτην κοινότητα και η 

ςυνϋχιςη των ςχϋςεων αυτών των ατόμων με τη ζωό και 

τη δρϊςη τησ τοπικόσ κοινωνύασ. Ο αριθμόσ των ατόμων 

που φιλοξενούνται ςε ϋνα Οικοτροφεύο δεν μπορεύ να 

ξεπερνϊ τα 25 και μπορούν να εύναι εύτε ϊτομα που 

χρειϊζονται ψυχογηριατρικό φροντύδα εύτε ϊτομα με 

νοητικό υςτϋρηςη και δευτερογενεύσ ψυχικϋσ 

διαταραχϋσ εύτε, τϋλοσ, ϊτομα που μπορούν να ζουν ςτην 

κοινότητα αλλϊ επειδό ϋχουν χαμηλό βαθμό 

αυτοδυναμύασ ϋχουν ανϊγκη από μια ςτεγαςτικό δομό 

υψηλόσ προςταςύασ. 

 



______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Προςτατευμϋνα Διαμερύςματα- 
χώροι ςτϋγαςησ ςε 
πολυκατοικύεσ ό μονοκατοικύεσ 

Υιλοξενύα ατόμων με ψυχικϋσ διαταραχϋσ ό νοητικό 

υςτϋρηςη με δευτερογενεύσ ψυχικϋσ διαταραχϋσ τα 

οπούα ϋχουν αυξημϋνεσ αλλϊ όχι πλόρησ ικανότητεσ 

αυτοφροντύδασ και αυτοεξυπηρϋτηςησ. ε ϋνα 

προςτατευμϋνο διαμϋριςμα δεν μπορούν να διαμϋνουν 

περιςςότερα από ϋξι ϊτομα. Η ψυχοκοινωνικό φροντύδα 

που παρϋχεται ςε αυτϊ τα ϊτομα ϋχει ςκοπό την 

επύτευξη τησ μεγαλύτερησ δυνατόσ ανεξαρτηςύασ, 

αυτονομύασ και αποτελεςματικότητϊσ τουσ, ώςτε να 

λειτουργόςουν ςτην κοινότητα με επιτυχύα και ςτόχο 

την πλόρη αυτόνομη διαβύωςη. 

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Ευμολπιδών 30-32, Γκϊζι, 
118 54 

τηλέφωνο 210.34.17.160-3 

ιςτότοποσ http://www.klimaka.org.gr/ 

email central@klimaka.org.gr 

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 

http://www.klimaka.org.gr/
mailto:central@klimaka.org.gr
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Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

8 Όνομα φορέα ΙΑΙ 

 Η Αςτικό Μη Κυβερνητικό Εταιρεύα (ΑμΚΕ) ΙΑΙ ξεκύνηςε τη δρϊςη τησ το 2005 με ςκοπό την 
προςφορϊ θεραπευτικών και ςυμβουλευτικών υπηρεςιών ψυχοκοινωνικόσ φύςεωσ ςε ϊτομα που το 
ϋχουν ανϊγκη. Ϊχει αναπτύξει δύο δομϋσ,  και πολλϋσ δραςτηριότητεσ, για την αντιμετώπιςη προβλημϊτων 
ψυχοςωματικόσ υγεύασ του ατόμου και τησ οικογϋνειασ.  
τουσ ςτόχουσ τησ ΑμΚΕ ΙΑΙ περιλαμβϊνονται, μεταξύ ϊλλων η παροχό υπηρεςιών πρώιμησ διϊγνωςησ 
και θεραπεύασ των ενηλύκων και των οικογενειών τουσ, η οργϊνωςη και υλοπούηςη μονϊδων υποδοχόσ και 
παροχόσ επαρκούσ ψυχιατρικόσ φροντύδασ ςε ενόλικεσ με ψυχιατρικϋσ διαταραχϋσ, η οργϊνωςη και 
λειτουργύα υμβουλευτικόσ και Τποςτηρικτικόσ θεραπεύασ, η παροχό εξειδικευμϋνων ψυχιατρικών 
υπηρεςιών και ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβϊςεων, η πρόληψη και ευαιςθητοπούηςη τησ οικογϋνειασ ωσ 
προσ τισ εκϊςτοτε ανϊγκεσ του ενόλικα, η οργϊνωςη και λειτουργύα ενδιϊμεςων δομών διϊγνωςησ και 
θεραπευτικόσ αντιμετώπιςησ ψυχικών διαταραχών και αποκατϊςταςησ ςτο επύπεδο τησ κοινότητασ, ο 
ςχεδιαςμόσ παρεμβϊςεων ςτην κοινότητα με ςτόχο την ευαιςθητοπούηςη τόςο ςε γενικϊ (κοινωνικό 
ευθύνη, κλπ) όςο και ςε εξειδικευμϋνα θϋματα (μετανϊςτευςη, ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ, κλπ), η 
λειτουργικό διαςύνδεςη με Πρωτοβϊθμιουσ και Δευτεροβϊθμιουσ φορεύσ υγεύασ (ΠΥΤ) ώςτε να 
διαςφαλιςτεύ η ςυνϋχεια τησ φροντύδασ μϋςω ςυγκρότηςησ του κοινοτικού δικτύου, η εκπαύδευςη 
επαγγελματιών Τγεύασ ςε θϋματα Χυχικόσ Τγεύασ και η διεξαγωγό ερευνητικών προγραμμϊτων. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Κϋντρο Ημϋρασ 
«ΙΑΙ» 

Παροχό υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ ςε ενόλικουσ κατούκουσ 
του Νομού Αττικόσ οι οπούοι αντιμετωπύζουν θϋματα ψυχικόσ 
αςθϋνειασ και διαβιούν εκτόσ αςύλου, εύτε ςε προςτατευμϋνεσ 
δομϋσ (οικοτροφεύα, διαμερύςματα και ξενώνεσ), εύτε ζουν με 
την οικογϋνεια τουσ. 

ΑμΚΕ 

Οικοτροφεύο «ΙΑΙ» 
Υιλοξενύα 15 ατόμων που υπόρξαν χρόνιοι τρόφιμοι του 
ψυχιατρικού Νοςοκομεύου Αττικόσ «Δρομοκαiτειο».  

 

Φωροθέτηςη  

Διεύθυνςη Οικοτροφείο «ΙΑΙ»: 
Ζυμπαρϊκη 45, Αγ. Νικόλαοσ, Κϊτω Πατόςια,  

104 45. 
Κέντρο Ημέρασ «ΙΑΙ»: 

Πατηςύων 68 &Κότςικα 2, Πλ. Βικτωρύασ, 
104 34 

τηλέφωνο Οικοτροφείο «ΙΑΙ»: 
210.86.55.039. 

Κέντρο Ημέρασ «ΙΑΙ»: 
210.82.10.520 

ιςτότοποσ http://www.iasismed.gr/ 

email iasisgr@yahoo.com 

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 

 

 

mailto:iasisgr@yahoo.com


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

ΙV.  Τπηρεςίεσ ςυμβουλευτικήσ, δικτύωςησ και νομικήσ 
προςταςίασ 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ, ΔΙΚΣΤΨΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Εργατοώπαλληλικό Κέντρο Αθηνών 

Ϊνωςη Μεταναςτών Ελλάδασ 
Γενική υνομοςπονδία Εργατών Ελλάδασ (ΓΕΕ) 
P.R.A.K.S.I.S 
«ΑΡΙ»- Κοινωνική Οργάνωςη Τποςτήριξησ Νέων 
Δήμοσ Αθηναίων 
e-ISOTIS 
Κέντρο Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ (ΚΕ.ΕΠ.Ε.Α) Α.με.Α   «Ορίζοντεσ» 
«Φρυςαλλίσ-Κοντά ςτην Αναπηρία» 
Εταιρεία Κοινωνικήσ και Πολιτιςτικήσ τήριξησ Παλιννοςτούντων 
Ομογενών «Νόςτοσ» 
50+ Ελλάσ 
 

 

1 Όνομα φορέα Εργατοώπαλληλικό Κέντρο Αθηνών 

Σο Εργατοώπαλληλικό Κϋντρο Αθόνασ ιδρύθηκε το 1910 και αποτελεύ την μεγαλύτερη 
δευτεροβϊθμια ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη τησ χώρασ. Ο χώροσ δρϊςησ του εύναι το πολεοδομικό 
ςυγκρότημα τησ Αθόνασ. Απαρτύζεται από 453 Πρωτοβϊθμια ωματεύα μϋλη που εκπροςωπούν 
299.000 περύπου εργαζόμενουσ ςτην ευρύτερη περιοχό τησ Αθόνασ. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Νομικό Τπηρεςύα Εργατικού Κϋντρου 
Αθόνασ. 
καθημερινό ενημϋρωςη και παροχό 
νομικών ςυμβουλών ςε εργαζομϋνουσ και 
ςωματεύα που αντιμετωπύζουν εργαςιακϊ 
και ςυνδικαλιςτικϊ προβλόματα.  
δικαςτηριακό αλληλεγγύη του ΕΚΑ προσ 
τα ωματεύα μϋλη του, με παρεμβϊςεισ 
ςτα δικαςτόρια.  
οργϊνωςη αρχεύου εργατικών νόμων, και 
διϊθεςό τουσ ςτουσ εργαζόμενουσ. 

εργαζόμενοι και ϊνεργοι 
ςυλλογικόσ φορϋασ 

Φωροθέτηςη 

 



______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

Διεύθυνςη 3ησ επτεμβρύου 48 Β  
104 33 –Αθόνα 

Σηλέφωνο 210/8836917-210/8836918 

Ιςτότοποσ http://www.eka.org.gr/  

Email legal_service@eka.org.gr 

ωράριο λειτουργίασ 09:00 - 13:00 

 

http://www.eka.org.gr/
mailto:info@mdmgreece.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

2 Όνομα φορέα Ϊνωςη Μεταναςτών Ελλάδασ 

H  Ϊνωςη Μεταναςτών Ελλϊδασ  εύναι μια ανεξϊρτητη, μη κυβερνητικό οργϊνωςη 

προβληματιςμού και δρϊςησ με ϋδρα την Αθόνα. Αφιερώνει τη δραςτηριότητϊ τησ ςτην ανϊλυςη τησ 

κύνηςησ των λαών προσ την Ελλϊδα και την Ευρώπη ενώ παρϊλληλα διευκολύνει τουσ μετανϊςτεσ να 

ενταχθούν ςτην ελληνικό πραγματικότητα με νόμιμο και αξιοπρεπό τρόπο.  

Για τη ςτόριξη των μεταναςτευτικών ομϊδων και των αιτούντων ϊςυλο η Ϊνωςη Μεταναςτών 

Ελλϊδοσ με τισ υπηρεςύεσ που διαθϋτει, όπωσ μεταξύ ϊλλων νομικό υπηρεςύα, κοινωνικό υπηρεςύα, 

τμόμα εκπαύδευςησ, κ.α, καθώσ και πολλούσ εθελοντϋσ – τουσ υποβοηθϊ να θϋςουν με αξιοπρϋπεια τισ 

βϊςεισ για μια νϋα αςφαλό ζωό. Προτεραιότητα δύνεται ςε ευϊλωτεσ περιπτώςεισ, όπωσ  αυτϋσ των 

αςυνόδευτων ανηλύκων, μονογονεώκών οικογενειών και θυμϊτων εμπορύασ ανθρώπων. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη 
είδοσ 

παρόχου 

Παροχό νομικόσ ςυνδρομόσ ςε μετανϊςτεσ, 

αιτούντεσ ϊςυλο, πρόςφυγεσ.  
Μετανϊςτεσ, αιτούντεσ ϊςυλο, πρόςφυγεσ 

ΜΚΟ 

Νομικό εκπροςώπηςη προςφύγων, 

αιτούντων ϊςυλο και ατόμων που χρόζουν 

διεθνούσ προςταςύασ ενώπιον των 

ελληνικών Αρχών και Δικαςτηρύων.  

  

Αποςτολϋσ μελών του νομικού τμόματοσ και 

διερμηνϋων ςε ςημεύα ειςόδου προςφύγων 

(ακριτικϋσ περιοχϋσ) για ενημϋρωςη των 

Αρχών ςε θϋματα αςύλου και για παροχό 

νομικόσ ςυνδρομόσ ςε αιτούντεσ ϊςυλο.  

  

Φωροθέτηςη 

Διεύθυνςη Αχαρνών 155,  
112 51 

τηλέφωνο 213.04.25.425, 6982330238 

ιςτότοποσ http://www.eme.org.gr/ 

email info@migrationpolicy.gr 

ωράριο λειτουργίασ  

 

mailto:info@migrationpolicy.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

3 Όνομα φορέα Γενική υνομοςπονδία Εργατών Ελλάδασ (ΓΕΕ) 

Η ΓΕΕ, η ανώτατη ςυνδικαλιςτική οργάνωςη τησ χώρασ, έχοντασ ςτόχο την ολόπλευρη 

ςτήριξη του κόςμου τησ μιςθωτήσ εργαςίασ, δημιούργηςε από το 2000 το Κέντρο 

Πληροφόρηςησ Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α), για να πληροφορεί υπεύθυνα για 

εργαςιακά και αςφαλιςτικά θέματα, να ςτηρίζει ςυμβουλευτικά Εργαζόμενουσ και Ανέργουσ 

καθώσ και οικονομικούσ μετανάςτεσ τησ χώρασ. 

το ΚΕΠΕΑ λειτουργούν τμόματα εργαςιακών και νομικών θεμϊτων, αςφαλιςτικών θεμϊτων, 

μεταναςτών, πληροφόρηςησ ανϋργων και επιχειρόςεων, γραφεύο εύρεςησ εργαςύασ, ενώ 

ςυγκεντρώνονται ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα για το εύδοσ των προβλημϊτων που απαςχολούν τουσ 

εργαζόμενουσ, το προφύλ των ανϋργων που ζητούν εργαςύα και των επιχειρόςεων που αναζητούν 

προςωπικό.  

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Νομικό υποςτόριξη 
Εργαζόμενοι και ϊνεργοι, Ϊλληνεσ και 
αλλοδαπού και επιχειρόςεισ  

ΝΠΙΔ 

Πληροφόρηςη για τα εργαςιακϊ και 
αςφαλιςτικϊ δικαιώματα εργαζομϋνων 
και ανϋργων  

  

Γραφεύο εύρεςησ εργαςύασ   

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη ΚΕ.Π.Ε.Α: 
Αινιανόσ 3 &Πατηςύων 69, 

104 34 

τηλέφωνο             210.82.02.100 

ιςτότοποσ http://www.kepea.gr/ 

email  

ωράριο λειτουργίασ 9:00-19:30 

 

http://www.kepea.gr/


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

4 Όνομα φορέα P.R.A.K.S.I.S 

Η P.R.A.K.S.I.S εύναι μια ανεξϊρτητη, Μη Κυβερνητικό Οργϊνωςη, που βαςικό ςτόχο ϋχει τη 
δημιουργύα, εφαρμογό και υλοπούηςη προγραμμϊτων ανθρωπιςτικόσ και ιατρικόσ δρϊςησ. 

Η οργϊνωςη απευθύνεται ςε κϊθε κοινωνικϊ αποκλειςμϋνη ομϊδα που δεν ϋχει πρόςβαςη ςε 
υπηρεςύεσ υγεύασ, κοινωνικόσ και νομικόσ υποςτόριξησ και διαθϋτει δύο Πολυώατρεύα ςτην Αθόνα και 
Θεςςαλονύκη. 

Ϋδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργύασ των Πολυώατρεύων διαπιςτώθηκε η ϋντονη ανϊγκη των 
μεταναςτών και των αιτούντων ϊςυλο/ προςφύγων για πληροφόρηςη και καθοδόγηςη όςον αφορϊ 
ςτισ διαδικαςύεσ νομιμοπούηςόσ τουσ. Για την αντιμετώπιςη τησ επιτακτικόσ αυτόσ ανϊγκησ, κρύθηκε 
απαραύτητη η δημιουργύα του “Κϋντρου Πληροφόρηςησ-Τποςτόριξησ Μεταναςτών”/ “Legal 
Information Center” (L.I.C). Σο Κϋντρο λειτούργηςε για πρώτη φορϊ το 1998 ςτο Πολυώατρεύο τησ 
Αθόνασ, το οπούο επεκτϊθηκε τον επόμενο χρόνο και ςτη Θεςςαλονύκη.  

Σα τελευταύα χρόνια, η PRAKSIS, διαπιςτώνοντασ την ανϊγκη για παροχό υπηρεςιών και ςε ϊλλουσ 
πληθυςμούσ ϋχει επεκτεύνει τισ προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ τησ και ςε πληθυςμούσ πϋραν των 
μεταναςτών και των προςφύγων. Πλϋον, οι πληθυςμού που απευθύνονται ςτα μετονομαζόμενα πλϋον 
Κϋντρα Νομικόσ Αρωγόσ, προϋρχονται από κϊθε κοινωνικϊ ό οικονομικϊ αποκλειςμϋνη ομϊδα, όπωσ 
για παρϊδειγμα αποφυλακιςμϋνοι, αναςφϊλιςτοι, αθύγγανοι κλπ.  

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη 
είδοσ 

παρόχου 

 Πληροφόρηςη, ενημϋρωςη και ςυμβουλϋσ 
για νομικϊ ζητόματα, διαδικαςύεσ και 
δικαιώματα (π.χ. διαδικαςύα νομιμοπούηςησ 
αλλοδαπών, ϋκδοςη ϊδειασ εργαςύασ κ.ϊ.)  

Κοινωνικϊ ό οικονομικϊ αποκλειςμϋνεσ ομϊδεσ, 
όπωσ μετανϊςτεσ, αιτούντεσ ϊςυλο, αθύγγανοι, 
αποφυλακιςμϋνοι, αναςφϊλιςτοι, κ.α  

ΜΚΟ 

 Διαςύνδεςη με αρμόδιουσ και ειδικούσ 
φορεύσ (δημόςιουσ και ιδιωτικούσ)    

 Τποςτόριξη και παρακολούθηςη των 
αιτημϊτων τουσ από εξειδικευμϋνα ςτελϋχη 
προκειμϋνου να ξεπερϊςουν τον «δαύδαλο» 
τησ γραφειοκρατύασ. 

  

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη τουρνϊρη 57,  
104 32 

τηλέφωνο             210.52.05.200 

ιςτότοποσ http://www.praksis.gr/ 

email info@praksis.gr 

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

 

 

http://www.praksis.gr/
mailto:info@praksis.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

5 Όνομα φορέα «ΑΡΙ»- Κοινωνική Οργάνωςη Τποςτήριξησ Νέων 

Η ΑΡΙ εύναι μη κυβερνητικό οργϊνωςη εξειδικευμϋνη ςτην κοινωνικό υποςτόριξη των νϋων 

και ςτην προϊςπιςη των νεανικών δικαιωμϊτων. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1992 και λειτουργεύ με 

κϋντρα ςτην Αθόνα, τη Θεςςαλονύκη, το Βόλο, τη Λϊριςα και την Καρδύτςα. Αποςτολό τησ ΑΡΙ εύναι 

η ανϊληψη δρϊςησ με ςτόχο την πρόληψη  και καταπολϋμηςη του κοινωνικού αποκλειςμού των 

νϋων, με ϋμφαςη ςτισ ηλικύεσ 15 ϋωσ 21 χρονών. ’ αυτό το πλαύςιο η ΑΡΙ αναπτύςςει πρότυπεσ 

μεθόδουσ και εργαλεύα υποςτόριξησ των νϋων, δημιουργεύ και ςυμμετϋχει ςε δύκτυα εθελοντιςμού και 

κοινωνικόσ αλληλεγγύησ, ςυνεργϊζεται με ιδιωτικούσ και δημόςιουσ φορεύσ ςτην Ελλϊδα και το 

εξωτερικό και προωθεύ θεςμικϋσ προτϊςεισ που αφορούν τη βελτύωςη τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ για 

τουσ νϋουσ. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

 Γραφεύο ψυχοκοινωνικόσ ςτόριξησ: 

ειςαγωγικό ενημϋρωςη, ατομικό 

ςτόριξη και ςυμβουλευτικό, 

κοινωνικό πληροφόρηςη, ομϊδεσ 

επικοινωνύασ, παραπομπϋσ ςε 

ϊλλουσ ειδικούσ φορεύσ 

εκπαύδευςησ, πρόνοιασ και 

θεραπεύασ.  

Νϋοι (κυρύωσ από 15 ϋωσ 21 ετών) για την 
αποτροπό φαινομϋνων κοινωνικού 
αποκλειςμού.  

ΜΚΟ 

 Γραφεύο εργαςύασ: επαγγελματικόσ 

προςανατολιςμόσ, κύκλοι 

προετοιμαςύασ για την εργαςύα, 

παραπομπό ςε προγρϊμματα 

κατϊρτιςησ, ςύνδεςη με Κϋντρα 

Προώθηςησ Απαςχόληςησ ΟΑΕΔ, 

αναζότηςη εργοδοτών, δημιουργύα 

δικτύου εργοδοτών, τοποθϋτηςη 

ςε απαςχόληςη, παρακολούθηςη – 

υποςτόριξη τοποθετόςεων.  

  



______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

 Γραφεύο νομικόσ ςυμβουλευτικόσ: 

παροχό νομικόσ πληροφόρηςησ και 

ςυμβουλευτικόσ, κύκλοι 

εκπαύδευςησ για τα δικαιώματα 

και τισ διακρύςεισ.  

  

 Κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ για την 

απαςχόληςη των νϋων 

(«ΥΜΠΡΑΞΗ»): κοινωνικό 

επιχεύρηςη με μϋλη νϋουσ 

ανϋργουσ, οι οπούοι δεν ϋχουν 

πρόςβαςη ςτην αγορϊ εργαςύασ, 

νϋουσ επιςτόμονεσ που 

προτύθενται να ςτηρύξουν το ϋργο 

τησ επιχεύρηςησ και 

ευαιςθητοποιημϋνουσ πολύτεσ.  

  

 Προγρϊμματα ανταλλαγόσ νϋων 

και εθελοντών ςτο πλαύςιο του 

προγρϊμματοσ «YOUTH» και ςε 

δύκτυα που ϋχουν δημιουργηθεύ για 

την υποςτόριξη κοινωνικϊ 

αποκλειςμϋνων νϋων.  

  

 

Φωροθέτηςη  

Διεύθυνςη  Δεριγνύ 28, 
104 34 

Σηλέφωνο              210.82.59.880 

Ιςτότοποσ http://www.arsis.gr/ 

Email info@arsis.gr 

ωράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο 

http://www.arsis.gr/
mailto:info@arsis.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

6 Όνομα φορέα Δήμοσ Αθηναίων 

Ο Δόμοσ Αθηναύων μϋςω τησ Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ και του Σμόματοσ Κοινωνικόσ 

Μϋριμνασ Αλλοδαπών τησ Διεύθυνςησ Αλλοδαπών φροντύζει για τη μελϋτη, κατϊρτιςη και 

παρακολούθηςη τησ εφαρμογόσ προγραμμϊτων κοινωνικόσ μϋριμνασ και προςταςύασ αλλοδαπών τησ 

Ε.Ε. και ϊλλων Διεθνών Οργανιςμών. Επύςησ παρϋχει ενημϋρωςη και ςυμβουλϋσ ςε θϋματα 

καθημερινόσ δραςτηριότητασ και γενικότερησ ςτϊςησ ζωόσ των αλλοδαπών βοηθώντασ την όςο το 

δυνατό ομαλότερη ϋνταξη τουσ ςτην ελληνικό κοινωνύα. Ακόμη μϋςω τησ Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ 

Μϋριμνασ παρϋχει υποςτόριξη, ενημϋρωςη και ςυμβουλευτικό ςε ευπαθεύσ κοινωνικϊ ομϊδεσ, όπωσ 

ϊνεργοι, ουςιοεξαρτώμενοι, ϊςτεγοι, κακοποιημϋνεσ γυναύκεσ.   

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Γραφεύο τόριξησ Ατόμων με 
Αναπηρύεσ 

Ευπαθεύσ κοινωνικϊ ομϊδεσ, 
κακοποιημϋνεσ γυναύκεσ 

Δημόςιοσ Υορϋασ 

υμβουλευτικό και ενημϋρωςη, 
ψυχοκοινωνικό ςτόριξη αςτϋγων 

  

Χυχολογικό υποςτόριξη 
κακοποιημϋνων γυναικών 

  

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Διεύθυνςη Κοινωνικήσ 
Μέριμνασ: 

οφοκλϋουσ 70 &Πειραιώσ, 
105 53 

τηλέφωνο            210.52.45.159 

ιςτότοποσ http://www.cityofathens.gr/ 

email  

ωράριο λειτουργίασ               Ψρϊριο υπηρεςιών 

 

 

http://www.cityofathens.gr/


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

7 Όνομα φορέα e-ISOTIS 

 

Ο Οργανιςμόσ e-ISOTIS (Information Society Open to ImpairmentS) ιδρύθηκε το 2004, ωσ 

μη κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ (ΝΠΙΔ) με ςκοπό να διευκολύνει την πρόςβαςη των ατόμων με 

ειδικϋσ ανϊγκεσ ςτην εκπαύδευςη, την επαγγελματικό αποκατϊςταςη και την κοινωνικό ζωό. 

Εδρεύει ςτην Αθόνα και διατηρεύ γραφεύο εκπροςώπηςησ ςτο Βϋλγιο. Οι υπηρεςύεσ παρϋχονται 

χωρύσ κόςτοσ για τα ΑμεΑ. 

 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Αξιολόγηςη τησ χρηςτικότητασ και 
τησ προςβαςιμότητασ προώόντων 
και υπηρεςιών για ΑμεΑ 
(πληροφορικό, τηλεπικοινωνύεσ, 
υποςτηρικτικό τεχνολογύα). 

 

ΑμΕΑ ΝΠΙΔ 

Παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών 
(νομικϊ θϋματα, ψυχολογικό 
υποςτόριξη, εξειδικευμϋνη 
πληροφόρηςη κ.α.) μϋςω διαδικτυακών 
πυλών, με τη χρόςη νϋων τεχνολογιών. 

  

Τποςτόριξη των ΑμεΑ ςτη εύρεςη 
εργαςύασ. 

  

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Κλυταιμνόςτρασ 40, 
131 22 

Σηλέφωνο             210.26.93.760 

Ιςτότοποσ http://www.e-isotis.org/ 

Email info@e-isotis.org 

ωράριο λειτουργίασ  

 

 

mailto:info@e-isotis.org


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

8 Όνομα φορέα Κέντρο Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ (ΚΕ.ΕΠ.Ε.Α) Α.με.Α   

«Ορίζοντεσ»  

Σο ΚΕΠΕΑ "Ορύζοντεσ" (Κϋντρο Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ Παιδιών και Ενηλύκων ΑμεΑ) 

απευθύνεται ςε νϋουσ και νϋεσ ηλικύασ 15-35 ετών με νοητικό υςτϋρηςη και όπιεσ διαταραχϋσ 

ςυμπεριφορϊσ και ςε ϊτομα με αυτιςμό μϋςησ ό υψηλόσ λειτουργικότητασ. Ιδρύθηκε το 1998 με 

την πρωτοβουλύα ομϊδασ γονϋων ατόμων με αναπηρύεσ. Εύναι Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικού Δικαύου 

μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, ειδικώσ αναγνωριςμϋνο ωσ φιλανθρωπικό ςωματεύο. Επιδοτεύται 

μερικώσ και εποπτεύεται από το Τπουργεύο Τγεύασ & Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Προκατϊρτιςη – ανϊπτυξη γνώςεων και 
δεξιοτότων 

ΑμεΑ 

ΝΠΙΔ Μη 
Κερδοςκοπικού 

Φαρακτόρα 

Πρόγραμμα κοινωνικοπούηςησ- 

Εκπαύδευςη ςε κοινωνικϋσ δεξιότητεσ, 

ςε δεξιότητεσ ςυνδιαλλαγόσ, 

πρόγραμμα κυκλοφοριακόσ αγωγόσ  

 

  

υμβουλευτικό τόριξη- Ομϊδεσ 

γονϋων 1 φορϊ το μόνα- υνεδρύεσ με 

ψυχολόγο 

 

  

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Λεωφόροσ Καλλιφρονϊ 
173 41 

Σηλέφωνο              210.97.66.144 

Ιςτότοποσ http://www.keepea.gr/ 

Email keepea@otenet.gr 

ωράριο λειτουργίασ 8:00-14:00 

 

 

mailto:keepea@otenet.gr


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

9 Όνομα φορέα «Φρυςαλλίσ-Κοντά ςτην Αναπηρία» 

Η «Φρυςαλλύσ - Κοντϊ ςτην Αναπηρύα» εύναι μύα αςτικό μη κερδοςκοπικό εθελοντικό εταιρύα 

με ϋδρα ςτην Αθόνα, Ελλϊδα, που εργϊζεται για την βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ ατόμων με 

αναπηρύα. Η «Φρυςαλλύσ - Κοντϊ ςτην Αναπηρύα» εργϊζεται ενϊντια ςτην διϊκριςη και τον 

αποκλειςμό που αντιμετωπύζουν τα ϊτομα με αναπηρύα ςε όλουσ τουσ κοινωνικούσ τομεύσ, 

ςτοχεύοντασ ςτην κοινωνικοοικονομικό και εκπαιδευτικό τουσ ενςωμϊτωςη, προςφϋροντασ 

ευκαιρύεσ για δια βύου μϊθηςη, υποςτόριξη και γνώςη ςε νϋεσ τεχνολογύεσ.  

Η ομϊδα - ςτόχοσ αποτελεύται από ϊτομα με αναπηρύα, τισ οικογϋνειεσ τουσ καθώσ και από όςουσ 

ενδιαφϋρονται για την καθιϋρωςη καλών πρακτικών ςε θϋματα αναπηρύασ.  

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

υμβουλευτικό και ϋρευνα ςε θϋματα 
αναπηρύασ  

 

ΑμεΑ ΑΜΚΕ 

Παροχό ψυχολογικόσ υποςτόριξησ ςτα 
ϊτομα με αναπηρύα και τισ οικογϋνειεσ 
τουσ.  

 

  

υμβουλευτικό ςτην χρηςτικότητα και 
προςβαςιμότητα τεχνολογικών 
προώόντων και υπηρεςιών.  

  

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Βερανζϋρου 34, 
104 32 

τηλέφωνο              210.52.30.444 

ιςτότοποσ http://www.chrysallis.eu/ 

email info@chrysallis.eu 

ωράριο λειτουργίασ  

 

 

http://www.chrysallis.eu/


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

10 Όνομα φορέα Εταιρεία Κοινωνικήσ και Πολιτιςτικήσ τήριξησ 

Παλιννοςτούντων Ομογενών «Νόςτοσ»  

Η Εταιρεύα Κοινωνικόσ και Πολιτιςτικόσ τόριξησ Παλιννοςτούντων Ομογενών «Νόςτοσ» 

ιδρύθηκε το 1995 από την Ομοςπονδύα Ποντιακών ωματεύων Νότιασ Ελλϊδοσ και τοπικούσ 

ποντιακούσ ςυλλόγουσ.  

Η απόφαςη για τη δημιουργύα του προϋκυψε από την ανϊγκη να αντιμετωπιςθούν με ςυγκροτημϋνο 

και αποτελεςματικό τρόπο τα ϋντονα κοινωνικϊ και οικονομικϊ προβλόματα που αντιμετώπιζαν οι 

παλιννοςτούντεσ ομογενεύσ από την πρώην Ε...Δ. οι οπούοι την περύοδο εκεύνη ϋφθαναν  μαζικϊ 

ςτην Ελλϊδα, ςτο πλαύςιο των γενικότερων ανακατατϊξεων που ςημειώνονται ςτην τότε οβιετικό 

Ϊνωςη. 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ θαη ηελ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε, ν θνξέαο επέθηεηλε 

ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ θαη ζε άιιεο από ηηο ιεγόκελεο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνύ πνπ κε ζηόρν 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ηεο αλεξγίαο.  

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Τποςτηρικτικϋσ και ςυμβουλευτικϋσ 
υπηρεςύεσ 

Μακροχρόνια ϊνεργοι, παλιννοςτούντεσ, 
μετανϊςτεσ, αιτούντεσ ϊςυλο, 
μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ 

ΑΜΚΕ 

Σμόματα εκμϊθηςησ ελληνικών και 
απόκτηςησ βαςικών δεξιοτότων ςτουσ 
Ηλεκτρονικούσ Τπολογιςτϋσ  

  

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Μετςόβου 30 &Νοταρϊ 

τηλέφωνο 210.52.25.484, 
210.88.15.310 

ιςτότοποσ http://www.nostos.org.gr/ 

email nostos@ath.forthnet.gr 

ωράριο λειτουργίασ 9:00- 21:00 

 

 

http://www.opsne.gr/
http://www.nostos.org.gr/


______________________________________________________________________________________ 

Η μελέηη αςηή έσει παπασθεί με ηην οικονομική  ζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Οι απότειρ πος εκθπάζονηαι ζε αςηή δεν μποπεί καηά κανένα  να 
θευπηθεί όηι ανηανακλούν ηην επίζημη άποτη ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

11 Όνομα φορέα 50+ Ελλάσ  

 Η 50και Ελλϊσ εύναι ϋνασ μια κυβερνητικό και μη κερδοςκοπικό οργϊνωςη που ςτοχεύει ςτην 

βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ των ατόμων ϊνω των 50 ςτην Ελλϊδα, ςε μια κοινωνύα ιςότητασ και 

μϋςα από δραςτηριότητεσ που αφορούν όλουσ τουσ τομεύσ τησ ζωόσ. ε ςυνεργαςύα με ϊλλουσ 

κοινωνικούσ εταύρουσ, φροντύζει και υποςτηρύζει τα δικαιώματα τουσ ςτην ύςη και δύκαια μεταχεύριςη 

ςτην κοινωνύα, ςτην εργαςύα, ςτην υγεύα και ςτην ιατρικό περύθαλψη, ςτην διαςκϋδαςη, ςτην 

αυτονομύα και ςτην αξιοπρεπό διαβύωςη, ςτη ςυμμετοχό ςτισ αποφϊςεισ που παύρνονται, και ςτη 

χϊραξη κϊθε εύδουσ πολιτικόσ με επιπτώςεισ ςε αυτούσ. Η οργϊνωςη επύςησ προωθεύ τα ςυμφϋροντα 

και τισ ανϊγκεσ για υποςτόριξη  των εξαρτημϋνων ηλικιωμϋνων ατόμων και τισ οικογϋνειεσ και 

επαγγελματύεσ που τουσ φροντύζουν. 

Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου 

Προώθηςη των ςυμφερόντων και η 
υπερϊςπιςη των δικαιωμϊτων των 
ατόμων ϊνω των 50 ετών ςε εθνικό και 
ευρωπαώκό επύπεδο 

ϊτομα ϊνω των 50 ετών ΜΚΟ 

Πληροφόρηςη και επηρεαςμόσ τησ 
κυβερνητικόσ πολιτικόσ ϋναντι των 
ηλικιωμϋνων 

  

 

Φωροθέτηςη  

 

Διεύθυνςη Αντόνοροσ 16-18, 
116 34 

τηλέφωνο 210.72.98.114, 
211.71.00.203 

ιςτότοποσ http://www.50plus.gr/ 

email info@50plus.gr 

ωράριο λειτουργίασ  

 

http://www.50plus.gr/
mailto:info@50plus.gr

