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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Δικαιώματα και υποχρεώσεις

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο παρών Οδηγός για γυναίκες πρόσφυγες εκδίδεται στο πλαίσιο του Έρ-

γου: «Επιστημονικός Σύμβουλος στις Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Εξειδικευμέ-

νης Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης, Προκατάρτισης 

και Κατάρτισης υπέρ του Γυναικείου Πληθυσμού που θα υλοποιηθούν από τη 

Γενική Γραμματεία Ισότητας», το οποίο εντάχθηκε στο Μέτρο 5.3 του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουρ-

γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με τη μορφή Περιφε-

ρειακών Σχεδίων Δράσης εντάχθηκαν στο Έργο: «Επιχορήγηση για την Παροχή 

Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών», στο οποίο Τελικός Δικαιού-

χος ήταν η Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.) και είχαν ως κύριο στόχο την 

προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας σε μια κρίσιμη στιγμή, κατά την 

οποία η χώρα μας καλείται να μειώσει το συνολικό ποσοστό της ανεργίας. 

Κατά την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης παρασχέθηκαν υπηρεσίες Εξειδι-

κευμένης Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης, Προκατάρτι-

σης και Κατάρτισης, με απώτερο στόχο την προώθηση στην απασχόληση άνερ-

γων γυναικών και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας εργαζόμενων γυναικών 

που απειλούνται από την ανεργία. 

Ο ρόλος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) ήταν σημα-

ντικός, καθώς ως Επιστημονικός Σύμβουλος του Έργου ανέλαβε να υποστηρίξει 

επιστημονικά το όλο εγχείρημα, μεταφέροντας τη συσσωρευμένη εμπειρία και 

τεχνογνωσία του τόσο σε θέματα συμβουλευτικής των γυναικών για την απασχό-

ληση και την κοινωνική ένταξη όσο και σε θέματα ευαισθητοποίησης-δικτύωσης 

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.   

Με βάση τα παραπάνω, τα Περιφερειακά Σχέδια Δράσης κλήθηκαν όχι 

μόνο να διευκολύνουν την ένταξη ή επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργα-

σίας, αλλά και να συμβάλουν στην ενεργοποίηση και ενδυνάμωσή τους σε όλους 

τους τομείς της ζωής. Στην κατεύθυνση αυτή, το Κ.Ε.Θ.Ι. στήριξε πολύπλευρα 

τα Σχέδια Δράσης για να αναπτύξουν σταθερή και μακρόχρονη συνεργασία με 

όλους τους τοπικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Στήριξε, έτσι, τις 

ίδιες τις γυναίκες και την αποτελεσματική συμβολή τους στην περιφερειακή και 

τοπική ανάπτυξη της χώρας.
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Δικαιώματα και υποχρεώσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αύξηση του αριθμού των προσφύγων αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει απα-

σχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί τόσο το μόνιμο πληθυσμό των διαφόρων χωρών 

όσο και τις κυβερνήσεις τους στην προσπάθεια να βρεθούν τρόποι ομαλής ένταξής τους 

στην κοινωνία. Ειδικότερα, η χώρα μας, παρόλο που δε θεωρείται από τις υψηλότερες 

σε ποσοστά προτίμησης χώρες προορισμού, εντούτοις παρουσιάζει έναν συνεχώς και 

ταχέως αυξανόμενο αριθμό προσφύγων.

Οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τον τόπο κατοικίας τους, την πατρίδα τους, φο-

βούμενοι/-ες διώξεις για λόγους θρησκευτικούς, πολιτικούς, εθνικούς και οικολογικούς. 

Κατά συνέπεια, έχουν διαχωριστεί αντίστοιχα σε πολιτικούς, εθνικούς, θρησκευτικούς 

και περιβαλλοντικούς πρόσφυγες.1 Ανεξάρτητα από την κατηγορία, στην οποία ανή-

κουν, τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι κοινά. Η κατάσταση γίνε-

ται πιο δύσκολη στην περίπτωση που οι πρόσφυγες είναι γυναίκες. Και αυτό συμβαίνει 

όχι μόνο λόγω της ιδιότητάς τους ως πρόσφυγες, αλλά και λόγω του φύλου τους, καθώς 

ο κίνδυνος να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης και διακρίσεων είναι αρκετά μεγάλος.

Η αίτηση ασύλου είναι μία από τις πρώτες ενέργειες, στις οποίες προβαίνουν, με 

σκοπό την αναγνώρισή τους και κατ’ επέκταση την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και 

την προστασία τους γενικότερα. Η διαδικασία αυτή διενεργείται με την αρωγή των Υπη-

ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και των αρμοδίων Υπουργείων, όπως το Υπουργείο 

Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Παρόλο που το κράτος καταβάλλει αρκετές προσπάθειες για μια αρμονική εν-

σωμάτωση των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, εντούτοις τα προβλήματα παρα-

μένουν και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά και ποικίλα. Για το λόγο αυτό, 

συντάχθηκε ο παρών Οδηγός για τις Πρόσφυγες, ο οποίος αποτελεί ένα χρήσιμο συμ-

βουλευτικό εργαλείο, καθώς παρέχει σημαντικές πληροφορίες σε κάθε πρόσφυγα που 

επιλέγει την Ελλάδα ως χώρα προορισμού. 

Στόχος του Οδηγού είναι: α) να στηρίξει την ισότιμη ένταξη των προσφύγων 

στην ελληνική κοινωνία, β) να συμβάλει στην καταπολέμηση ρατσιστικών και ξενοφο-

βικών συμπεριφορών που εκδηλώνονται απέναντί τους, και γ) να παράσχει έγκυρη και 

1. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια έχουν ως συνέπεια την αύξηση του αριθμού 
των περιβαλλοντικών προσφύγων, οι οποίοι/-ες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

αξιόπιστη τεκμηρίωση σε κάθε πρόσφυγα, προκειμένου να ενταχθεί όσο πιο ανώδυνα 

και εύκολα γίνεται στην ελληνική κοινωνία και πραγματικότητα. 

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στους/τις πρό-

σφυγες και διευκρινίζονται οι επίσημοι φορείς που ρυθμίζουν τα σχετικά με αυτούς/-ές 

θέματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη διαδικασία που πρέπει να υιοθε-

τηθεί, προκειμένου να αποκτήσουν άσυλο, ενώ στο τρίτο αναπτύσσονται ζητήματα 

σχετικά με τη νομική προστασία τους. Στη συνέχεια, παρατίθενται πληροφορίες που 

αφορούν στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλισή τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

αναπτύσσονται θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής τους κα-

τάρτισης, ενώ ερωτήματα αναφορικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής των προσφύγων 

περιλαμβάνονται στο επόμενο κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και 

στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των προσφύγων, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό 

κριτήριο για την επιλογή της χώρας στην οποία θα καταφύγουν και απαραίτητη προϋ-

πόθεση για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ζωής.

Τέλος, στο παράρτημα περιλαμβάνονται τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, καθώς 

και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ενεργοποιούνται στο θέμα αυτό. Η σύνταξη και 

η επικαιροποίηση του συγκεκριμένου καταλόγου πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 

του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2007 μετά από διεξοδική έρευνα.2  Η συστηματική κατα-

γραφή τους αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία και ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για 

τους/τις ίδιους/-ες τους/τις πρόσφυγες όσο και για τους φορείς και τις υπηρεσίες, καθώς 

διευκολύνει την προσαρμογή των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και συμβάλλει 

στην αρμονική διαβίωσή τους.

2. Την επικαιροποίηση του παραρτήματος ανέλαβαν οι: Αγγελική Μαστροκώστα και Σωτηρία Αποστολάκη.
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Δικαιώματα και υποχρεώσεις

1. Γενικές Πληροφορίες

Ποιος ορίζεται ως:

• Πρόσφυγας;

• Ανιθαγενής;

• Ανιθαγενής 

   πρόσφυγας;

Ως πρόσφυγας ορίζεται κάθε άνθρωπος που εγκαταλείπει τον 

τόπο κατοικίας του φοβούμενος/-η διώξεις λόγω φυλής, θρη-

σκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθή-

σεων και δεν μπορεί ή δε θέλει να ζητήσει προστασία από τη 

χώρα, της οποίας είναι υπήκοος.

Ανιθαγενής είναι το άτομο που στερείται ιθαγενείας, δηλαδή 

το άτομο που δε θεωρείται πολίτης οποιασδήποτε χώρας, 

σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας αυτής.

Ανιθαγενής πρόσφυγας είναι ο πρόσφυγας, ο οποίος ζητά 

προστασία (άσυλο) από μια τρίτη χώρα, επειδή θεωρεί ότι 

δεν μπορεί να προστατευθεί από τις αρχές της χώρας, στην 

οποία διαμένει. 

Σε ποια περίπτωση 

μπορεί να ζητήσει άσυλο 

ένα άτομο που έχει δύο 

υπηκοότητες;

Σε περίπτωση που ένα άτομο έχει δύο υπηκοότητες, μπορεί 

να ζητήσει άσυλο σε τρίτη χώρα μόνο εάν δεν έχει ήδη ζητή-

σει σε μία από τις δύο χώρες, των οποίων είναι υπήκοος.

Τι είναι το καθεστώς 

πρόσφυγα;

Καθεστώς πρόσφυγα είναι η αναγνώριση από το κράτος υπο-

δοχής της υπηκόου της τρίτης χώρας ή της ανιθαγενούς ως 

πρόσφυγα.

Ποια είναι η κεντρική 

Αρχή, στην οποία μπορεί 

να απευθυνθεί ο/η 

πρόσφυγας;

Η αρμόδια υπηρεσία, η οποία αναλαμβάνει την παραλαβή και 

εξέταση της αίτησης ασύλου, είναι η Διεύθυνση Αλλοδαπών 

της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ υπεύθυνος φορέας για την 

υποδοχή και τη φιλοξενία τους είναι το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τι είναι το καθεστώς 

επικουρικής προστασίας;

Καθεστώς επικουρικής προστασίας είναι η αναγνώριση της 

ανάγκης παροχής επικουρικής προστασίας.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Ποιοι/-ες πρόσφυγες 

δικαιούνται επικουρικής 

προστασίας;

Οι πρόσφυγες που δικαιούνται επικουρικής προστασίας είναι 

εκείνοι/-ες, οι οποίοι/-ες, αν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 

να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, χρειάζονται την προστασία 

του κράτους που βρίσκονται, επειδή η επιστροφή στην πατρί-

δα θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή την υπόληψή τους.

Ποια θεωρούνται μέλη 

της οικογένειας;

Μέλη της οικογένειας θεωρούνται όσοι αποτελούσαν την 

οικογένεια στη χώρα καταγωγής και όσοι βρίσκονται στη 

χώρα όπου γίνεται η αίτηση. 

Αυτοί είναι: 

• ο/η σύζυγος ή το άτομο που συμβιώνει -εκτός γάμου- με 

αυτή που ζητά άσυλο στο πλαίσιο σταθερής σχέσης, 

• τα άγαμα παιδιά τους κάτω των 18 χρόνων,

• τα παιδιά άνω των 18 χρόνων, τα οποία λόγω κάποιας 

σωματικής αναπηρίας δεν μπορούν να υποβάλουν αί-

τηση ασύλου,

• οι γονείς των δύο συζύγων αν είναι οικονομικά εξαρ-

τώμενοι από αυτούς.

Ποιοι θεωρούνται 

ασυνόδευτοι ανήλικοι;

Ασυνόδευτοι ανήλικοι θεωρούνται τα άτομα ηλικίας κάτω 

των 18 χρόνων, τα οποία είτε εισήλθαν στη χώρα είτε αφέ-

θηκαν ασυνόδευτα μετά την είσοδό τους σε αυτή και δεν 

έχουν τεθεί υπό την ουσιαστική φροντίδα ενήλικα.

Τι είναι η άδεια διαμονής;

Ως άδεια διαμονής ορίζεται κάθε άδεια που εκδίδεται από τις 

αρχές ενός κράτους και επιτρέπει στον/την υπήκοο τρίτης 

χώρας ή τον/την ανιθαγενή τη νόμιμη διαμονή σε αυτό.

Ποια χώρα ορίζεται ως 

χώρα καταγωγής;

Χώρα καταγωγής είναι η χώρα ή οι χώρες, των οποίων οι πο-

λίτες έχουν την ιθαγένεια. Στην περίπτωση των ανιθαγενών, 

όμως, θεωρείται η προηγούμενη χώρα διαμονής τους.
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 2. Διαδικασία Παροχής Ασύλου στις Πρόσφυγες

Πώς μπορώ να 

ζητήσω άσυλο;

Θεωρείται ότι ζητάτε άσυλο από τη στιγμή που θα το δηλώσε-

τε προφορικά ή γραπτά σε οποιαδήποτε ελληνική Αρχή -στα 

σημεία εισόδου στην ελληνική επικράτεια ή μέσα σε αυτήν- ή 

με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ζητήσετε να μην απελαθείτε σε 

κάποια χώρα από φόβο δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνι-

κότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων. 

Μέχρι την οριστική κρίση του αιτήματός σας δεν επιτρέπεται 

η απομάκρυνσή σας από τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο.

Τι πρέπει να κάνω για να 

αναγνωριστώ ως 

πρόσφυγας;

Αρχικά, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση3 στην Αστυνομία. Αν 

την καταθέσετε σε κάποια άλλη Αρχή, αυτή είναι υποχρεωμένη 

να ειδοποιήσει αμέσως με τη σειρά της την αρμόδια Αστυνο-

μική Αρχή και να σας παραπέμψει εκεί, αφού προηγουμένως 

έχετε προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα.

Μπορεί να 

καταθέσει κάποιος άλλος 

εκτός από εμένα αίτηση 

για παροχή ασύλου;

Το αίτημα παροχής ασύλου πρέπει να το καταθέσετε η ίδια 

προς όφελος τόσο δικό σας όσο και των προστατευόμενων 

μελών της οικογένειάς σας. 

Ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται:

• ο/η σύζυγος ή το άτομο που συμβιώνει -εκτός γάμου- με 

αυτή που ζητά άσυλο στο πλαίσιο σταθερής σχέσης, 

• τα άγαμα παιδιά τους κάτω των 18 χρόνων,

• τα παιδιά άνω των 18 χρόνων, τα οποία έχουν σωματική 

αναπηρία και δεν μπορούν να υποβάλουν δική τους 

αίτηση, καθώς επίσης και

• οι γονείς των δύο συζύγων αν είναι οικονομικά εξαρ-

τώμενοι από αυτούς.

3. Με βάση το Π.Δ. 61/1999, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 1975/1991, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 
2452/1996 και το Π.Δ. 220/2007.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Τα παιδιά μπορούν να 

καταθέσουν αίτηση για 

παροχή ασύλου;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει και αλλοδαπό παιδί ηλικίας 14 έως 

18 χρόνων, το οποίο δε συνοδεύεται από τους γονείς του, 

εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει την πνευματική ωριμότητα που 

του επιτρέπει να αντιληφθεί τη σημασία της πράξης του.

Τι ισχύει στην 

περίπτωση που 

το παιδί είναι 

ασυνόδευτο;

Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση από παιδί κάτω των 18 

χρόνων, το οποίο δε συνοδεύεται από τους γονείς του ή από 

κηδεμόνα, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή ενημερώνει τον/την 

Εισαγγελέα Ανηλίκων ή -όταν δεν υπάρχει- τον/την τοπικό/-ή 

Εισαγγελέα. Ο/Η τελευταίος/-α γίνεται ειδικός προσωρινός επί-

τροπος του ανηλίκου μέχρι να κριθεί η αίτησή του.

Εκτός από την αίτηση για 

παροχή ασύλου, χρειάζε-

ται να υποβάλω και άλλα 

έγγραφα;

Εκτός από την αίτηση για παροχή ασύλου, χρειάζεται να 

υποβάλετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα4 (αν υπάρχουν), κα-

θώς επίσης και οτιδήποτε πιστοποιεί την ταυτότητα τόσο τη 

δική σας όσο και των μελών της οικογένειάς σας, τη χώρα 

προέλευσης, τον τόπο καταγωγής και την οικογενειακή σας 

κατάσταση.

Πώς θα ενημερωθώ για 

τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις μου;

Η Υπηρεσία που καταθέτετε την Αίτηση σας χορηγεί ενημε-

ρωτικό φυλλάδιο σε κατανοητή γλώσσα, στο οποίο περιγρά-

φεται η διαδικασία απόδοσης ασύλου, τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις σας, οι συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφω-

σής σας, καθώς και οι αρμόδιοι Οργανισμοί και Φορείς. Ανά-

μεσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και η Ύπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

Αν δεν υπάρχει φυλλάδιο, η ενημέρωσή σας γίνεται από τον/την 

αρμόδιο/-α υπάλληλο με διερμηνέα, γεγονός που αναφέρεται 

στην έκθεση της προφορικής εξέτασής σας.

4. Ταυτότητα, διαβατήριο, βίζα, κ.λπ.
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Πώς μπορώ να παραιτηθώ 

από την αίτηση

παροχής ασύλου;

Με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η αίτηση για παροχή ασύλου 

γίνεται και η παραίτηση από αυτήν. Και στις δύο περιπτώσεις, 

το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να ενημερώσει, εντός πέ-

ντε (5) ημερών, τον/την Αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστεί-

ας του ΟΗΕ για τους/τις πρόσφυγες στη χώρα μας.

Τι εξετάζουν οι 

Αρχές για να 

αναγνωριστώ ως 

πρόσφυγας;

Οι Αρχές εξετάζουν τις πράξεις δίωξης που έχετε υποστεί ή 

που κινδυνεύετε να υποστείτε σε περίπτωση επιστροφής στη 

χώρα καταγωγής σας.

Ποιες πράξεις 

δίωξης 

υπαγορεύουν τη 

χορήγηση του 

καθεστώτος 

πρόσφυγα;

Για να «χορηγηθεί» το καθεστώς πρόσφυγα, οι πράξεις πρέ-

πει να είναι τόσο σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες, ώστε να 

παραβιάζονται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά σας. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: 

• Οι πράξεις σωματικής, ψυχικής ή σεξουαλικής βίας.

• Τα νομικά, διοικητικά, αστυνομικά ή δικαστικά μέτρα, 

των οποίων η εφαρμογή γίνεται βάσει διακρίσεων.

• Η επιβολή ποινών που είναι δυσανάλογη της αξιόποινης 

πράξης.

• Η μη χρήση ένδικων μέσων για την επιβολή ποινής, με 

αποτέλεσμα την επιβολή δυσανάλογης ή μεροληπτικής 

ποινής.

• Οι πράξεις που στοχεύουν στο φύλο ή τα παιδιά.

• Η άρνηση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας, εφό-

σον για την εκπλήρωσή της το άτομο θα υποχρεωνό-

ταν να διαπράξει εγκλήματα.

• Η διακριτική αντιμετώπιση που οφείλεται στη φυλή 

(χρώμα, καταγωγή, εθνοτική ομάδα).

• Η διακριτική αντιμετώπιση που οφείλεται στις θρησκευ-

τικές πεποιθήσεις και τις «υποχρεώσεις» που απορρέουν 

από αυτές.

• Οι διακρίσεις βάσει πολιτικών πεποιθήσεων.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Ποιες Αρχές 

εξετάζουν τα 

αιτήματα παροχής

ασύλου;

Οι αρμόδιες Αρχές που εξετάζουν τέτοιου είδους αιτήματα 

είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών, τα Τμήματα Ασφαλείας των 

Κρατικών Αερολιμένων και οι Υποδιευθύνσεις ή τα Τμήματα 

Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων.

Πόσο χρονικό 

διάστημα 

απαιτείται για την 

εξέταση των 

αιτημάτων 

σχετικά με την 

παροχή ασύλου;

Τα αιτήματα εξετάζονται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την 

υποβολή τους. 

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις, στις οποίες οι πρόσφυ-

γες παραμένουν σε χώρους αεροδρομίου ή λιμανιού, καθώς 

το αίτημά τους εξετάζεται την ίδια ημέρα.

Τι περιλαμβάνει η 

εξέταση του 

αιτήματος;

Η εξέταση περιλαμβάνει συνέντευξη με τη βοήθεια διερμη-

νέα, στην οποία δίνετε πληροφορίες για την ταυτότητά σας, 

το ακριβές δρομολόγιο που ακολουθήσατε για να έρθετε 

στην Ελλάδα και τους λόγους που σας ανάγκασαν να εγκατα-

λείψετε τη χώρα σας.

Για την εξέταση αυτή έχετε τη δυνατότητα να συμβουλευθείτε 

δικηγόρο, ο/η οποίος/-α μπορεί να είναι παρών/-ούσα.  

Τι γίνεται σε 

περίπτωση που δυσκο-

λεύομαι να καταθέσω για 

κάποιους λόγους;

Εάν λόγω των εμπειριών σας ή για λόγους πολιτιστικούς δυ-

σκολεύεστε να καταθέσετε, δίνετε συνέντευξη σε γυναίκα 

υπάλληλο με παρουσία γυναίκας διερμηνέα.

Ποια διαδικασία ακολου-

θείται σε περίπτωση που 

έχω υποστεί 

βασανιστήρια;

Αν ισχυρίζεστε ότι έχετε υποστεί βασανιστήρια, σας παραπέ-

μπουν σε ειδικό, ο οποίος κάνει γνωμάτευση για την ύπαρξη 

κακώσεων ή σοβαρών πράξεων βίας.
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Μετά την εξέταση του 

αιτήματός μου, μου 

χορηγείται αμέσως 

άσυλο;

Στην Έκθεση που συντάσσεται υπογράφετε εσείς, ο/η διερ-

μηνέας και ο/η εξεταστής/-τρια. 

Η αρμόδια για την εξέταση του αιτήματός σας υπηρεσία, 

αμέσως μετά το αποτέλεσμα της λήψης δακτυλικών αποτυ-

πωμάτων και οπωσδήποτε εντός τριών (3) ημερών, παρέχει 

σε εσάς και τα μέλη της οικογένειάς σας «δελτίο αιτήσαντος 

ασύλου αλλοδαπού» διάρκειας έξι (6) μηνών, το οποίο ανα-

νεώνεται μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης. Μέχρι 

τότε, όμως, είναι υποχρεωτικό να παραμείνετε στην πόλη 

που υποβάλατε την αίτηση.

Ποια δικαιώματα έχω ως 

κάτοχος «δελτίου 

αιτήσαντος 

ασύλου»; 

Από τη στιγμή που αποκτήσετε «δελτίο αιτήσαντος ασύλου», 

μπορείτε να επωφεληθείτε των μέτρων υποδοχής και των 

μέτρων πρόσβασης στη βασική εκπαίδευση των ανήλικων 

παιδιών σας. 

Επίσης, μπορεί να σας παρασχεθεί ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική και κοινωνική βοήθεια 

για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης που είναι επεί-

γουσες και σοβαρές. 

Μπορεί, τέλος, να σας επιτραπεί να εργασθείτε προσωρινά 

για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών σας αναγκών.

Ποια διαδικασία 

ακολουθείται σε 

περίπτωση που 

καλύπτω τις 

προϋποθέσεις για τη 

χορήγηση 

ασύλου;

Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο/η Γενικός/-ή Γραμματέας 

του αρμόδιου Υπουργείου αποφασίζει την αναγνώρισή σας ως 

πρόσφυγα. Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση της απόφασης, 

σας χορηγείται Δελτίο Ταυτότητας Πρόσφυγα. 

Με βάση το Δελτίο αυτό, παίρνετε από την αρμόδια Αστυνο-

μική Αρχή άδεια διαμονής που ισχύει για πέντε (5) χρόνια και 

ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, εκτός αν ανακληθεί 

το άσυλο.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Τι μπορώ να κάνω αν 

απορριφθεί η αίτησή μου;

Αν απορριφθεί η Αίτηση σας, δικαιούστε να κάνετε Προσφυ-

γή εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή της στον Υπουρ-

γό Εσωτερικών. 

Μέχρι την ημερομηνία απόφασης επί της προσφυγής μπορεί-

τε να παραμείνετε στη χώρα. 

Ο/Η Υπουργός, με την σύμφωνη γνώμη εξαμελούς επιτροπής 

και τη δική σας παρουσία, συζητά και αποφασίζει για την 

προσφυγή σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών.

Ισχύει η ίδια 

διαδικασία αν η αίτησή 

μου έγινε σε αεροδρόμιο 

ή λιμάνι;

Αν η αίτησή σας έγινε σε αεροδρόμιο ή λιμάνι, αποφασίζει 

άμεσα ο/η Προϊστάμενος/-η του κλάδου Αστυνομίας και 

Ασφάλειας, εκτός αν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες 

προϋποθέσεις για την υπαγωγή σας στη διαδικασία ασύλου. 

Στην περίπτωση αυτή, παραπέμπει την αίτηση στο Υπουρ-

γείο για να εξετασθεί με την κανονική διαδικασία.

Μπορώ να φέρω την 

οικογένειά μου στην 

Ελλάδα;

Αν είστε αναγνωρισμένη πρόσφυγας, μπορείτε να ζητήσε-

τε, στο πλαίσιο της οικογενειακής συνένωσης, να έρθουν και 

να εγκατασταθούν στη Ελλάδα τα μέλη της οικογένειάς σας, 

δηλαδή τα κάτω των δεκαοχτώ (18) χρόνων παιδιά σας, ο 

σύζυγος και οι γονείς σας, εφόσον:

• Έχουν κανονικό ταξιδιωτικό έγγραφο και προξενική θεώ-

ρηση εισόδου.

• Σύμφωνα με δήλωσή σας, ζούσατε στο ίδιο σπίτι και 

συντηρούνταν από εσάς πριν από την άφιξή σας στη 

χώρα μας.

• Πρόκειται να μείνουν μαζί σας (εφόσον αποδειχθεί η 

συγγένεια από επίσημα έγγραφα). 
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Ποια δικαιώματα έχουν 

τα μέλη της οικογένειάς 

μου εφόσον είμαι 

αναγνωρισμένος/-η 

πρόσφυγας;

Τα μέλη της οικογένειας αναγνωρισμένου/-ης πρόσφυγα, 

που μπήκαν κανονικά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οικογε-

νειακής συνένωσης, εξομοιώνονται ως προς τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις με τον/την ίδιο/-α τον/την πρόσφυγα. 

Είναι δε υποχρεωμένα μέσα σε ένα (1) μήνα από την άφιξή 

τους να υποβάλουν αίτηση –αυτοπροσώπως ή, σε περίπτωση 

που είναι ανήλικοι/-ες, μέσω του/της ίδιου/-ας του/της πρό-

σφυγα- στην Υπηρεσία Αλλοδαπών του τόπου διαμονής τους 

για χορήγηση άδειας διαμονής χωρίς έξοδα, η οποία θα έχει 

την ίδια διάρκεια με την αντίστοιχη του πρόσφυγα.

Πότε παύω να έχω την 

ιδιότητα του πρόσφυγα;

Ως υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, παύετε να είστε πρό-

σφυγας, όταν:

• Οικειοθελώς εξασφαλίσετε ή ανακτήσετε την προστα-

σία της χώρας ιθαγένειάς σας.

• Αποκτήσετε νέα ιθαγένεια και έχετε την προστασία της 

χώρας που σας τη χορήγησε.

• Οικειοθελώς έχετε εγκατασταθεί στη χώρα που είχατε 

εγκαταλείψει ή στην οποία δεν είχατε επιστρέψει από 

φόβο δίωξης.

• Δε συντρέχουν λόγοι να αρνείστε την προστασία της 

χώρας ιθαγενείας σας, διότι έχουν πάψει να υφίστα-

νται οι λόγοι, εξαιτίας των οποίων ζητήσατε άσυλο σε 

τρίτη χώρα.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Πότε αποκλείομαι από το 

καθεστώς πρόσφυγα;

Ως υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, αποκλείεστε από το 

καθεστώς πρόσφυγα όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να 

πιστεύετε ότι:

• Έχετε διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης ή της αν-

θρωπότητας ή έγκλημα πολέμου.

• Έχετε διαπράξει σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα εκτός 

της χώρας ασύλου και πριν γίνετε δεκτή ως πρόσφυ-

γας ή διαπράξατε σκληρές πράξεις κατά το χρόνο εξέ-

τασης της αίτησής σας ακόμη και αν διαπράττονται με 

υποτιθέμενο πολιτικό στόχο.

• Είστε ένοχη πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκο-

πούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

• Δεν έχετε διαπράξει τα παραπάνω, αλλά θεωρείστε 

ηθική αυτουργός ή ότι είχατε άλλου είδους ανάμιξη.

Σε κάθε περίπτωση ατόμου, για το οποίο δε λαμβάνονται 

μέτρα προστασίας ανάλογα της περίπτωσης, θα ισχύουν οι 

ρυθμίσεις της Σύμβασης της Γενεύης (28.7.1951).

Πότε ανακαλείται, τερμα-

τίζεται ή δεν ανανεώνεται 

το καθεστώς του 

πρόσφυγα;

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, το κράτος μπορεί 

να τερματίσει, να ανακαλέσει ή να μην ανανεώσει το καθε-

στώς της πρόσφυγα, μιας υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγε-

νούς, όταν:

• Διαπιστωθεί ότι είχε υποβάλει πλαστά έγγραφα, δια-

στρέβλωσε ή παρέλειψε γεγονότα που θα είχαν σημα-

σία στη χορήγηση ή όχι προσφυγικού καθεστώτος.

• Θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό αποτελεί κίνδυνο για 

την ασφάλεια του κράτους, στο οποίο βρίσκεται, και 

των πολιτών του.

• Αποδειχθεί ότι αποτελεί απειλή για το κοινωνικό σύνολο 

σε περίπτωση που έχει προηγουμένως καταδικαστεί για 

έγκλημα.5

5. «Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την ανα-
γνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους», άρ. 14.
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3. Νομική Προστασία των Προσφύγων

Μπορώ να 

προσφύγω στα 

ελληνικά δικαστήρια;

Από τη στιγμή που βρίσκεστε στο ελληνικό κράτος, το οποίο 

έχει αποδεχθεί τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, έχετε 

ελεύθερο δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων. 

Σε κάθε περίπτωση, θα έχετε την ίδια αντιμετώπιση με τους/

τις υπηκόους του ελληνικού κράτους, στα δικαστήρια του 

οποίου απευθύνεστε.6

Μπορώ να 

κυκλοφορώ 

ελεύθερη χωρίς να έχω 

φόβο ότι θα συλληφθώ;

Καμία διάκριση δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος σας σε σύ-

γκριση με τους αλλοδαπούς. 

Σε περίπτωση που σας έχουν θέσει περιορισμούς, θα πρέπει 

να είναι σύμφωνοι με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951. 

Κατά κανόνα, ως πρόσφυγας έχετε το δικαίωμα να κυκλοφο-

ρείτε ελεύθερα στη χώρα ή το τμήμα της χώρας που σας έχει 

ορίσει η Αστυνομική Αρχή στο «δελτίο αιτούντος ασύλου».7

Υπάρχει περίπτωση το 

κράτος υποδοχής να μου 

επιβάλει 

περιορισμό σε 

συγκεκριμένο χώρο;

Το κράτος υποδοχής, σε περιπτώσεις που το επιβάλλει η νο-

μοθεσία ή οι κανόνες δημόσιας τάξης, μπορεί να περιορίσει 

τη διαμονή της αιτούσας ασύλου σε συγκεκριμένο χώρο. Ο 

περιορισμός αυτός μπορεί να συνδέεται με την ανάγκη για 

ταχεία επεξεργασία και αποτελεσματική παρακολούθηση της 

αίτησης ασύλου. 

Σε περίπτωση περιορισμού της κυκλοφορίας σας, δε χρειάζεται 

να ζητήσετε άδεια, προκειμένου να παρουσιαστείτε στις 

Αρχές ή στο δικαστήριο, εφόσον η παρουσία σας είναι 

αναγκαία.8

Τι γίνεται σε 

περίπτωση που 

αλλάξει ο τόπος 

κατοικίας μου;

Σε κάθε περίπτωση, είστε υποχρεωμένη να ενημερώσετε τις 

Αρχές για τυχόν αλλαγή του τόπου κατοικίας σας. 

6. «Σύμβαση της Γενεύης, 1951, άρθρο 16».
7. «Σύμβαση της Γενεύης, 1951, άρθρο 26», ΠΔ 220/2007.
8. «Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υπο-

δοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, άρθρο 7», ΠΔ 220/2007.
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4. Απασχόληση: Όροι και Προϋποθέσεις

Μπορώ να 

εργαστώ στην Ελλάδα;

Oι αιτούσες ασύλου έχουν δικαίωμα να εργαστούν όταν το 

κράτος υποδοχής εγκρίνει την αίτηση. Σε περίπτωση επει-

γουσών βιοτικών αναγκών, παρέχεται δικαίωμα για εργασία 

από την στιγμή που γίνεται η αίτηση και δίνεται το «δελτίο 

αιτήσαντος ασύλου». 

Αν απορριφθεί η αίτηση 

ασύλου μου έχω δικαίω-

μα να εργαστώ;

Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, δεν ανακαλείται η 

πρόσβαση στην εργασία, εφόσον υπάρχει προσφυγή κατά 

της απόφασης μη έκδοσης ασύλου, έως ότου κοινοποιηθεί 

απορριπτική απόφαση και κατά της προσφυγής.9

Για να εργαστώ ως υπάλ-

ληλος ποια διαδικασία 

ακολουθείται;

Από τη στιγμή που αναγνωρισθεί η προσφυγική σας ιδιότητα 

και είστε κάτοχος άδειας διαμονής, σας χορηγείται ισόχρονη 

Άδεια Εξαρτημένης Εργασίας10 από τις κατά τόπους αρμόδιες 

Επιθεωρήσεις Εργασίας της Νομαρχίας. 

Τι δικαιολογητικά χρει-

άζεται να υποβάλω για 

να μου χορηγηθεί Άδεια 

Εργασίας; 

Για να σας χορηγηθεί Άδεια Εργασίας, χρειάζεται να υποβάλε-
τε εσείς η ίδια τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση.
• Θεωρημένο αντίγραφο ταυτότητας πρόσφυγα ή από-

φαση αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας.
• Θεωρημένο αντίγραφο άδειας διαμονής.
• Δήλωση του/της εργοδότη/-τριας ότι θέλει να σας 

απασχολήσει. Δεν απαιτείται η δήλωση αυτή στην πε-
ρίπτωση που, λόγω της φύσης της εργασίας σας, αλ-
λάζετε πολλούς εργοδότες.

• Πιστοποιητικό κρατικού υγειονομικού φορέα που να 
βεβαιώνει ότι δεν έχετε μολυσματική ασθένεια.

Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό απαιτείται και από τους Έλ-
ληνες για την άσκηση της συγκεκριμένης εργασίας.

9. «Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υπο-
δοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, άρθρο 11», ΠΔ 220/2007.

10. Προεδρικό Διάταγμα 189/1998.
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Ποιες 

προϋποθέσεις απαιτού-

νται για τη χορήγηση 

άδειας εργασίας στο 

σύζυγό μου;

Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και τα ίδια δικαιολογητικά 

χρειάζονται για να χορηγηθεί άδεια εργασίας και στο σύζυγο 

της πρόσφυγα, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για οικογενειακή 

συνένωση και είναι κάτοχος άδειας διαμονής, καθώς και στον 

αλλοδαπό, ο οποίος διαμένει νόμιμα στη χώρα και τέλεσε 

γάμο με αναγνωρισμένο πρόσφυγα - για όσο χρόνο αυτός ο 

γάμος διαρκεί.

Μπορώ να 

εργαστώ ως 

ελεύθερη 

επαγγελματίας;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εργαστείτε ως ελεύθερη επαγ-

γελματίας και εφόσον σας έχει αναγνωρισθεί η προσφυγική 

ιδιότητα, σας χορηγείται άδεια άσκησης ελεύθερου επαγγέλ-

ματος αν υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στις αρμό-

διες υπηρεσίες των Επιθεωρήσεων Εργασίας της Νομαρχίας:

• Αίτηση με πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς σας, στην 

οποία να αναγράφεται το είδος και η έδρα της επιχεί-

ρησης ή του επαγγέλματος που πρόκειται να ασκήσετε.

• Παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία προέλευσης του 

κεφαλαίου που χρειάζεται για την επένδυση.

• Θεωρημένο αντίγραφο ταυτότητας πρόσφυγα ή από-

φαση αναγνώρισης της προσφυγικής σας ιδιότητας.

• Θεωρημένο αντίγραφο της άδειας διαμονής σας.

• Πιστοποιητικό κρατικού υγειονομικού φορέα που να 

βεβαιώνει ότι δεν έχετε μολυσματική ασθένεια.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται και από 

τους/τις Έλληνες/-ίδες για την άσκηση του συγκεκριμένου 

επαγγέλματος.



24

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Με ποιους όρους και 

προϋποθέσεις μπορώ 

να βρω δουλειά στην 

Ελλάδα από τη στιγμή 

που έχω κάνει αίτηση για 

άσυλο;

Από τη στιγμή που έχετε κάνει αίτηση να αναγνωρισθείτε ως 

πρόσφυγας, μπορείτε να απασχοληθείτε προσωρινά για την 

κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών με τους εξής όρους:

• Να είστε κάτοχος «δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλο-

δαπού», από το οποίο να προκύπτει ότι δεν φιλοξενεί-

στε σε ειδικά Κέντρα Προσωρινής Διαμονής.

• Να έχει ερευνηθεί η αγορά εργασίας για το συγκεκρι-

μένο επάγγελμα και να μην έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον 

από Έλληνα, πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρι-

σμένο πρόσφυγα ή ομογενή.

Αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, σας χορηγείται 

προσωρινή άδεια εργασίας από την Επιθεώρηση Εργασίας 

που λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης 

του «δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού».11

Πού μπορώ να 

αναζητήσω 

ευκαιρίες 

απασχόλησης;

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ.), με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας ατό-

μων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, υλοποιεί:

• Προγράμματα Επιδοτούμενης Απασχόλησης ατόμων που 

προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

• Προγράμματα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγ-

γελματιών για τη δημιουργία επιχείρησης.

11. ΠΔ 189/1998.
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5. Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση

Έχω δικαίωμα στην 

επαγγελματική 

κατάρτιση; 

Εφόσον σας έχει αναγνωρισθεί η προσφυγική ιδιότητα, εγ-

γράφεστε στις εκπαιδευτικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. με τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Έλληνες 

πολίτες. 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε, λόγω αντικειμενικής αδυ-

ναμίας, να προσκομίσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

χρειάζεται να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση. Ειδική Τριμελής 

Επιτροπή του Ο.Α.Ε.Δ. εξετάζει με τεστ αν πληροίτε τις προϋ-

ποθέσεις γλώσσας, ηλικίας και αν διαθέτετε στοιχειώδεις γνώ-

σεις επαγγελματικής κατάρτισης.

Χρειάζεται να έχω ήδη 

βρει δουλειά για να μου 

επιτραπεί πρόσβαση στην 

επαγγελματική 

κατάρτιση;

Ανεξάρτητα από το αν έχετε πρόσβαση στην αγορά εργα-

σίας ως αιτούσα ασύλου, το ελληνικό κράτος μπορεί να σας 

επιτρέψει πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση.12

Έχω δικαίωμα στην 

εκπαίδευση; 

Όλοι οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα στη στοιχειώδη εκπαίδευση. 

Η χώρα υποδοχής έχει υποχρέωση να δημιουργεί τις ευνοϊκό-

τερες δυνατές συνθήκες για τη μόρφωση των προσφύγων 

και σε καμία περίπτωση συνθήκες λιγότερο ικανοποιητικές 

από εκείνες των υπηκόων της. 

Αναγνωρίζεται, επίσης, το δικαίωμα καταβολής ελαττωμένων 

διδάκτρων, καθώς και η υποχρέωση της χώρας υποδοχής να 

χορηγεί υποτροφίες. Τέλος, αναγνωρίζεται το δικαίωμα αίτησης 

αναγνώρισης πιστοποιητικών, διπλωμάτων και πανεπιστημια-

κών τίτλων που αποκτήθηκαν στη χώρα υπηκοότητας ή συ-

νήθους κατοικίας. 

12. «Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, άρθρο 12», ΠΔ 220/2007.
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Πιο αναλυτικά, το κράτος:

• Παρέχει πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα 

σε κάθε ανήλικο/-η (παιδιά-έφηβοι), στον/την οποίο/-α 

έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα υπό όρους ίδιους 

με τους ισχύοντες για τους ημεδαπούς.

• Επιτρέπει στις ενήλικες πρόσφυγες την πρόσβαση στο 

γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε προγράμματα πε-

ραιτέρω κατάρτισης ή επιμόρφωσης.

• Διασφαλίζει ίση μεταχείριση μεταξύ των δικαιούχων 

καθεστώτος πρόσφυγα και ημεδαπών σχετικά με τις 

διαδικασίες αναγνώρισης πτυχίων που αποκτήθηκαν 

στην αλλοδαπή, πιστοποιητικά και άλλα αποδεικτικά 

επίσημων τίτλων.13

Τα ανήλικα 

παιδιά μου έχουν 

δικαίωμα στην 

εκπαίδευση;

Κάθε ανήλικος/-η που ζητά άσυλο, αλλά και τα ανήλικα14 τέ-

κνα όσων έχουν υποβάλει σχετική αίτηση δικαιούνται πρόσβαση 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, εφόσον δεν έχει αποφασιστεί η 

απομάκρυνση των ίδιων ή των γονέων τους αντίστοιχα.  

Η εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται ακόμη και στα κέντρα 

φιλοξενίας, ενώ το κράτος υποδοχής έχει το δικαίωμα να πε-

ριοριστεί μόνο στο σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης. Η εκ-

παίδευση, η οποία αφορά σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια, κ.λπ.), δεν μπορεί να διακοπεί λόγω ενηλικίω-

σης του ατόμου.

13. «Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την ανα-
γνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους», άρ. 27.

14. Βάσει του νόμου ανήλικος είναι «όποιος δεν έχει ακόμη την κατά νόμο ηλικία ενηλικίωσης στο κράτος-μέλος, στο 
οποίο έχει υποβληθεί ή εξετάζεται η αίτηση ασύλου». Στην Ελλάδα ανήλικος θεωρείται όποιος δεν έχει συμπλη-
ρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
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Πόσο χρονικό 

διάστημα 

απαιτείται για την έναρξη 

της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας;

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση πρέπει να εφαρμόζεται το αρ-

γότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης 

ασύλου. 

Σε περίπτωση, ωστόσο, που το ανήλικο άτομο χρήζει ειδικής 

εκπαίδευσης και χρειάζεται να δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες 

που θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

το χρονικό διάστημα μπορεί να ανέλθει στο ένα (1) έτος.

Τι ισχύει στην περίπτω-

ση που το παιδί μου δεν 

μπορεί να έχει πρόσβαση 

στο ελληνικό εκπαιδευ-

τικό σύστημα λόγω της 

ειδικής κατάστασής του;

Σε περίπτωση που το ανήλικο άτομο αδυνατεί να έχει πρό-

σβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας λόγω της ειδικής 

κατάστασής του και το κράτος δεν μπορεί να την διευκολύνει, 

τότε το τελευταίο μπορεί να προσφέρει άλλες εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις.15

15. «Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, άρθρο 10», ΠΔ 220/2007.
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6. Υλικές Συνθήκες Υποδοχής Προσφύγων

Τι πρέπει να γνωρίζω 

για τις Υλικές Συνθήκες 

Υποδοχής Προσφύγων 

στην Ε.Ε.;

Σε περίπτωση που η αιτούσα ασύλου μπορεί να μεριμνήσει και 

να καλύψει η ίδια τις ανάγκες διαβίωσης και αυτοσυντήρησής 

της, τότε το κράτος υποδοχής δεν έχει αντίστοιχη υποχρέωση. 

Όταν, όμως, έχει τη δυνατότητα, αλλά το αποκρύψει από τις 

Αρχές, τότε το κράτος έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει από 

την αιτούσα το κόστος στο οποίο προέβη, προκειμένου να 

της παράσχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις διαβίωσης και 

περίθαλψης.

Σε περίπτωση που η αιτούσα δεν έχει την παραπάνω δυ-

νατότητα, τότε το κράτος φροντίζει να παρέχει τις υλικές 

συνθήκες υποδοχής μέσω βοηθημάτων ή δελτίων. «Τα κρά-

τη-μέλη λαμβάνουν μέτρα, ώστε οι υλικές συνθήκες υποδο-

χής να εξασφαλίζουν στις αιτούσες ασύλου βιοτικό επίπεδο 

κατάλληλο από άποψη υγείας και ικανό να διασφαλίζει τη 

συντήρησή τους».16

Ποιες είναι οι συνθήκες 

στέγασής μου μέχρι να 

μου χορηγηθεί το 

καθεστώς πρόσφυγα;

Όταν το κράτος παρέχει στέγη στην αιτούσα ασύλου, αυτό 

μπορεί να γίνει:

• Σε χώρο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όσες ζη-

τούν άσυλο.

• Σε κέντρα φιλοξενίας που εξασφαλίζουν κατάλληλο βιο-

τικό επίπεδο.

• Σε ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα ή ξενοδοχεία που 

έχουν προσαρμοστεί έτσι, ώστε να καλύπτουν τις ανά-

γκες των συγκεκριμένων ατόμων.

Επίσης, το κράτος υποδοχής φροντίζει ώστε να προστατεύονται 

τα βασικά δικαιώματα όσων ζητούν άσυλο. Έτσι, δημιουργού-

νται οι προϋποθέσεις εκείνες, σύμφωνα με τις οποίες:

16. «Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, άρθρο 13», ΠΔ 220/2007.
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• Τα ανήλικα τέκνα διαμένουν με τους γονείς τους ή με 

όποιον έχει την επιμέλειά τους σύμφωνα με το νόμο. 

• Αποφεύγεται να χωρίζονται τα αδέρφια, εκτός αν συντρέ-

χουν ειδικοί λόγοι για την ευημερία κάποιου εξ αυτών. 

• Αποφεύγεται η άνευ λόγου μεταφορά τους από ένα 

χώρο στέγασης σε έναν άλλο. Σε περίπτωση που η με-

ταφορά κρίνεται αναγκαία, τότε παρέχεται η δυνατό-

τητα να ενημερώνουν τους νομικούς τους συμβούλους 

για την εκάστοτε αλλαγή τόπου κατοικίας. 

• Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο προσωπικό που απα-

σχολείται στους χώρους αυτούς, ώστε να εφαρμόζεται 

σε κάθε περίπτωση η αρχή της εμπιστευτικότητας. Ο/Η 

κάθε εργαζόμενος/-η οφείλει να τηρεί το απόρρητο 

όσων στοιχείων γνωρίζει λόγω της απασχόλησής του 

στους συγκεκριμένους χώρους. 

• Στις διαμένουσες σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

κράτος μπορεί να δοθεί το δικαίωμα να συμμετάσχουν 

στη διαχείριση των υλικών και άυλων παραμέτρων που 

επηρεάζουν τη ζωή τους στο χώρο διαβίωσής τους. 

• Το κράτος υποδοχής μπορεί να ενεργήσει διαφορετι-

κά σε ειδικές περιπτώσεις. Όταν, για παράδειγμα, δεν 

υπάρχουν οι παραπάνω δυνατότητες στην περιοχή 

όπου βρίσκονται οι αιτούσες ασύλου και χρειάζεται 

να παραμείνουν, όταν έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι 

χώροι στέγασης ή όταν οι αιτούσες βρίσκονται υπό 

κράτηση.17

17. «Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υπο-
δοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, άρθρο 14», ΠΔ 220/2007.
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Υπάρχει περίπτωση να 

περιορισθούν ή να ανα-

κληθούν οι συνθήκες 

υποδοχής μου;

Υπάρχει περίπτωση το κράτος να περιορίσει ή να ανακαλέσει 

τις διευκολύνσεις που παρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Εάν η αιτούσα ασύλου εγκαταλείψει το χώρο διαμονής 

που της έχει παραχωρηθεί χωρίς να ενημερώσει την αρμό-

δια αρχή ή να πάρει άδεια - αν αυτό ήταν απαραίτητο.

• Εάν δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τη δή-

λωση των στοιχείων της, εάν δεν παρέχει τις πληρο-

φορίες που ζητούνται, εάν δεν παρουσιάζεται στις συ-

νεντεύξεις που έχουν οριστεί.

 • Εάν έχει υποβάλει ήδη αίτηση ασύλου στο ίδιο κράτος.

• Όταν έχει αποκρύψει ότι διέθετε τους απαραίτητους οι-

κονομικούς πόρους για την κάλυψη των αναγκών και 

της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής της. Στην περί-

πτωση αυτή, το κράτος έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

επιστροφή των δαπανών.

• Εάν αποδειχθεί ότι η αίτηση ασύλου δεν υποβλήθηκε 

το συντομότερο δυνατό, αλλά, αντίθετα, το άτομο κα-

θυστέρησε παρά την είσοδό του στη χώρα.

• Ειδικά μέτρα μπορεί να ληφθούν σε περίπτωση που το 

άτομο δε σέβεται του κανόνες του χώρου, στον οποίο 

φιλοξενείται ή όταν έχει βίαιη συμπεριφορά.

Σε κάθε περίπτωση, για να ανακληθούν ή να περιοριστούν 

οι όποιες συνθήκες υλικής υποδοχής έχουν παραχωρηθεί 

στην αιτούσα ασύλου, πρέπει να υπάρχει σχετική απορριπτι-

κή απόφαση,18 κατά της οποίας μπορεί να προσφύγει εντός 

πέντε (5) ημερών.

18. «Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, άρθρο 16», ΠΔ 220/2007.
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7. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Σε περίπτωση που 

αντιμετωπίζω πρόβλημα 

υγείας, πού μπορώ να 

απευθυνθώ; 

Ως πρόσφυγας που ζητάτε άσυλο, δικαιούστε να λάβετε την 
απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τουλάχιστον τις 
πρώτες βοήθειες, και την αναγκαία θεραπεία σε περίπτωση 
ασθενείας. 
Αν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να καλύψετε τα 
έξοδα της περίθαλψής σας, το κράτος είναι υποχρεωμένο να 
την παρέχει δωρεάν. Αν όμως αποδειχθεί ότι είχατε τη δυνα-
τότητα αλλά το αποκρύψατε από τις αρχές, το κράτος έχει το 
δικαίωμα να διεκδικήσει το κόστος της περίθαλψής σας. 
Μετά τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα, το κράτος μερι-
μνά, ώστε όλοι οι πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση σε ιατρική 
περίθαλψη υπό όρους ίδιους με τους ισχύοντες για τους υπη-
κόους του κράτους αυτού.

Υπάρχουν περιπτώσεις 

ατόμων που τυγχάνουν 

ιδιαίτερης μεταχείρισης;

Το κράτος παρέχει επαρκή περίθαλψη σε όσες έχουν ιδιαίτερη 

ανάγκη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 

• έγκυες, 

• άτομα με ειδικές ανάγκες,19 

• άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες 

μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, 

• ανήλικοι που υπήρξαν θύματα οποιασδήποτε μορφής 

κακομεταχείρισης, αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανι-

στηρίων, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης,

• άτομα που έχουν υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις.20 

Ειδικά όσον αφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες, το κράτος 

οφείλει να μεριμνά ώστε να διευκολύνει ακόμα περισσότερο 

την παροχή της περίθαλψης.21 Στα δε άτομα με αναπηρία 

67% και άνω μπορεί να δοθεί επίδομα αναπηρίας.

19. Με τον όρο «άτομα με ειδικές ανάγκες» νοούνται, πέραν της ομώνυμης κατηγορίας άτομα, οι ανήλικοι/-ες (παι-
διά-έφηβοι), οι ασυνόδευτοι/-ες ανήλικοι/-ες, οι ηλικιωμένοι/-ες, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με 
ανήλικα παιδιά, άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες μορφές φυσικής, ψυχολογικής ή σεξουαλι-
κής βίας. Ο παραπάνω χαρακτηρισμός αποδίδεται κατόπιν εξέτασης κάθε περίπτωσης μεμονωμένα.

20 «Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την ανα-
γνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους», άρ. 29.

21 «Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, άρθρα 9,13 παρ.4, 15», ΠΔ 220/2007.
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Υπάρχει κάποια 

ιδιαίτερη πρόνοια για 

τους/τις ασυνόδευτους/-ες 

ανήλικους/-ες;

Αναφορικά με τους/τις ασυνόδευτους/-ες ανήλικους/-ες, το 
κράτος οφείλει να φροντίσει για τα παρακάτω:

• Να αναζητήσει και να εντοπίσει, το συντομότερο 

δυνατό, τα μέλη της οικογένειάς του/της. Σε πε-

ρίπτωση που κάτι τέτοιο ίσως θέσει σε κίνδυνο τη 

ζωή των γονέων, συγγενικών προσώπων ή του/της 

ίδιου/-ας του/της ανήλικου/-ης, τότε οι πληροφορίες συ-

γκεντρώνονται με τις απαραίτητες ενέργειες εμπι-

στευτικότητας.

• Να εξασφαλίσει την αναγκαία εκπροσώπηση του/της 

ανήλικου/-ης από νόμιμο κηδεμόνα ή από οργανισμό 

υπεύθυνο για την επιμέλεια και ευημερία των ανηλίκων.

• Να φιλοξενούνται, τουλάχιστον όσο εξετάζεται η αίτη-

ση ασύλου,

1. από ενήλικους συγγενείς,

2. από ανάδοχο οικογένεια,

3. σε κέντρα φιλοξενίας με ειδικές ρυθμίσεις για ανηλίκους,

4. σε άλλους χώρους φιλοξενίας, κατάλληλους για ανηλίκους.
Όταν είναι εφικτό, τα αδέρφια πρέπει να μένουν ενωμένα και 
να χωρίζονται μόνο όταν είναι απαραίτητο για το απώτερο 
συμφέρον τους. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η μετακίνηση 
και αλλαγή του τόπου διαμονής των ανηλίκων.
Όσοι, τέλος, έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας 
τους μπορούν να φιλοξενηθούν σε χώρους που φιλοξενού-
νται και ενήλικες.

Τηρείται το απόρρητο 

των προσωπικών δεδο-

μένων στους χώρους 

φιλοξενίας ανήλικων 

προσφύγων;

Το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους που φιλοξε-
νούνται ανήλικοι πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένο και 
να δεσμεύεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας˙ να μη 
μεταφέρει, δηλαδή, πληροφορίες για τα άτομα, με τα οποία 
συναναστρέφονται εντός των χώρων αυτών.22
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Τι ισχύει στην περίπτωση 

που έχω υποστεί 

βασανιστήρια, βιασμό 

ή άλλες σοβαρές 

πράξεις βίας;

Σχετικά με τα άτομα, τα οποία έχουν υποστεί βασανιστήρια, 
βιασμό ή άλλες σοβαρές πράξεις βίας, το κράτος οφείλει 
να παρέχει την απαραίτητη περίθαλψη, ανάλογα με την 
περίπτωση.

22. «Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, άρθρο 19», ΠΔ 220/2007.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Σταδίου 27 & Δραγατσανίου 2, 

10559 Αθήνα

τηλ.: 210 3223521-529, 

3235610-619

site: www.ypes.gr

• Γενική Γραμματεία 

   Ισότητας (Γ.Γ.Ι.)

Δραγατσανίου 8, Πλατεία 

Κλαυθμώνος, 

10559 Αθήνα

τηλ.: 210 3315291-5 

fax: 210 3315276

site: www.isotita.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ23

Η ΓΓΙ είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την πα-

ρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 

σε όλους τους τομείς. Μέσω του ιστοχώρου (www.isotita.gr) μπορείτε να λάβετε άμεση 

και έγκυρη πληροφόρηση για τις πολιτικές και τα προγράμματα που υλοποιούνται, τις υπη-

ρεσίες που παρέχονται και τα νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται για την ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας για πιο εξειδικευμένα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας είναι ο πρώτος φορέας που δημιούργησε και λειτούργησε 

Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Αθήνας, που λειτουργεί από το 1988, βρίσκεται στο Σύνταγμα 

(Νίκης 11, τηλ: 210 3317305-6), ενώ το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πειραιά, που 

βρίσκεται Αλκιβιάδους 76 (τηλ: 210 4112091, 210 4129101), συστάθηκε και προσφέρει τις 

υπηρεσίες του από το 1999.

Τα Συμβουλευτικά κέντρα παρέχουν δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμ-

βουλευτική. Πρόκειται για εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται 

στις απευθυνόμενες στα Συμβουλευτικά Κέντρα γυναίκες, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων 

δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

23. Η καταγραφή και επικαιροποίηση του συγκεκριμένου καταλόγου πραγματοποιήθηκε το διάστημα Νοεμβρίου-
Δεκεμβρίου 2007 και για το λόγο αυτό, είναι πιθανό κάποια στοιχεία να έχουν αλλάξει. Εν τούτοις, η παράθεση 
αυτών των χρήσιμων διευθύνσεων μπορεί να συμβάλει στην αναζήτηση σωστής ενημέρωσης, στη δικτύωση των 
μεταναστριών και στη διευκόλυνση των διαδικασιών ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. Για τη σύνταξη των κει-
μένων που αφορούν στην περιγραφή των δράσεων και υπηρεσιών των φορέων και οργανώσεων χρησιμοποιήθηκαν 
οι πληροφορίες που παρατίθενται στις ιστοσελίδες τους. Επίσης, για την επικαιροποίηση διενεργήθηκαν τηλεφωνικές 
επαφές για τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων. Την επικαιροποίηση του παραρτήματος ανέλαβαν οι: Αγγελική 
Μαστροκώστα και Σωτηρία Αποστολάκη.
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Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί κεντρικά στην Αθήνα και περιφερειακά 

στην Αλεξανδρούπολη, την Άμφισσα, το Βόλο, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Θεσσαλονίκη, την 

Καλαμάτα, την Κομοτηνή, την Πάτρα και την Πρέβεζα. Εποπτεύεται και χρηματοδοτείται 

από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνι-

κής, πολιτικής και οικονομικής ζωής και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλει καθοριστικά στην 

εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών. Διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες και πραγ-

ματοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης σε θέματα ισότητας των φύλων.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Κέντρων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, 

παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση για θέματα κοινωνικής ένταξης, 

επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και νομοθεσίας σε 

γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα (www.kethi.gr) για να ενημερωθείτε σχετικά με 

θέματα ισότητας των φύλων και τις δράσεις του Κ.Ε.Θ.Ι. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε 

στις κεντρικές υπηρεσίες του Κ.Ε.Θ.Ι. ή στα παραρτήματά του, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου (kethi@kethi.gr). Ακόμα, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για προσωπική 

συνάντηση με κάποιον/-α από το εξειδικευμένο προσωπικό που εργάζεται στο Κ.Ε.Θ.Ι.

• Κέντρο Ερευνών για 
   Θέματα Ισότητας   
   (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 
10681 Αθήνα

τηλ.: 210 3898000
fax: 210 3898079
site: www.kethi.gr
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• Γενική Διεύθυνση 
   Μεταναστευτικής 
   Πολιτικής και 
   Κοινωνικής Ένταξης

Ευαγγελιστρίας 2, 
10563 Αθήνα

τηλ.: 210 3741016-18
fax: 210 3741239

• Αρχηγείο Ελληνικής 
   Αστυνομίας
   (Διεύθυνση Αλλοδαπών)

-Τμήμα Μετανάστευσης  
  και Διοικητικών Μέτρων

-Τμήμα Προσφύγων-
  Πολιτικού Ασύλου

-Τμήμα Ομογενών-
  Ιθαγένειας

Π. Κανελλοπούλου 4, 
10177 Γουδί

Π. Κανελλοπούλου 4,
10177 Γουδί

Π. Κανελλοπούλου 4, 
10177 Γουδί

Π. Κανελλοπούλου 4, 
10177 Γουδί

τηλ.: 210 6977000
fax: 210 6912661
site: www.ydt.gr

τηλ.: 210 6977453, 6977465
fax: 210 6929516

τηλ.: 210 6919069

τηλ.: 210 6977350
fax: 210 6912661

• Διεύθυνση Αστικής και 
   Δημοτικής Κατάστασης

 - Τμήμα Ιθαγένειας

Σταδίου 31, 
10559 Αθήνα

τηλ.: 210 3741711-13
fax: 210 3741701

• Συνήγορος του Πολίτη Χατζηγιάννη Μέξη 5, 
11528 Αθήνα

τηλ.: 210 7289600 
fax: 210 7292129
site: www.synigoros.gr 

Ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή, στην οποία κατατίθενται αναφορές 
προβλημάτων μεταναστών/-τριών με τη Διοίκηση (περίπου 900-1.000 το χρόνο). Κύρια θέματα 
των αναφορών αποτελούν οι άδειες διαμονής, οι απελάσεις, η διαδικασία ασύλου 
και θέματα ιθαγένειας, κ.ά.
Επιπλέον, η Αρχή επεξεργάζεται και υποβάλλει προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό 
τη βελτίωση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου της Μεταναστευτικής Πολιτικής, πολλές 
από τις οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τη Διοίκηση. Ο Συνήγορος του Πολίτη στην ιστοσε-
λίδα του περιλαμβάνει ειδικό χώρο για τα θέματα Μεταναστών/-τριών και Προσφύγων, όπου 
αναρτά τόσο τις παρεμβάσεις του όσο και τις εξελίξεις της Μεταναστευτικής Πολιτικής και ενη-
μερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες για το νομοθετικό πλαίσιο. 
Έχει, επίσης, οργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις μεταξύ της Διοίκησης, Μεταναστευτικών 
Οργανώσεων και ξενόγλωσσων μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με σκοπό την καλύτερη πληρο-
φόρηση του ενδιαφερόμενου κοινού για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ακαδημίας 1, 
10671 Αθήνα

τηλ.: 210 3681000, 
3682000, 3683000
fax: 210 3681717
site: www.mfa.gr

• Γενική Γραμματεία 
   Απόδημου Ελληνισμού

Αχαρνών 417, 
11143 Αθήνα

τηλ.: 210 2526825, 
2526803
fax: 210 2531651
site: www.ggae.gr

• Μεταφραστική Υπηρεσία Αρίωνος 10, 
10554 Αθήνα

τηλ.: 210 3285713-17
fax: 210 3285777

• Ειδική Νομική Υπηρεσία/ 
   Γραφείο Διεθνών 
   Συμβάσεων

Ζαλοκώστα 3 
(3ος όροφος), 
10671 Αθήνα

τηλ.: 210 3683323, 
3683326
fax: 210 3683018

• Γραφείο Ενημέρωσης   
   Πολιτών

Στοά Δαβάκη, Ακαδημίας 3, 
10671 Αθήνα

τηλ.: 210 3682475-6
fax: 210 3682474

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πειραιώς 40, 
10182 Αθήνα

τηλ.: 210 5295000, 
5295101, 5233111 
fax: 210 5295137
site: www.ypakp.gr

• Διεύθυνση Απασχόλησης
Τμήμα Στήριξης Εργαζο-
μένων στην Αλλοδαπή & 
Απασχόλησης Αλλοδαπών 
στην Ελλάδα

Πειραιώς 40, 
10182 Αθήνα

τηλ.: 210 5295147, 
5295173
fax: 210 5232942

• Ειδική Υπηρεσία 
   Εφαρμογής Προγραμμάτων  
   Καταπολέμησης της  
   Ανεργίας & του 
   Κοινωνικού Αποκλεισμού

Αγησιλάου 23-25, 
10436 Αθήνα

τηλ.: 210 5271100,
5271160, 5271150 
fax: 210 5271167

• Γενική Γραμματεία 
   Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σταδίου 29, 
10110 Αθήνα

τηλ.: 210 3368000
fax: 210 3368025, 
3368012
site: www.ggka.gr
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   - ΑΘΗΝΑ Πειραιώς 52, Αθήνα τηλ.: 210 5288455-6
fax: 210 5241523

   - ΒΟΛΟΣ Μαγνήτων 153, 38221 
Γλαβάνη, Βόλος

τηλ.: 24210 48288
fax: 24210 72726

   - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου & 
Φαιτάκη 2, 71002 Ηράκλειο

τηλ./fax: 2810 280082, 
280905

   - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δωδεκανήσου 10Α, 
54655 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 554417-18
fax: 2310 554338

   - ΛΑΡΙΣΑ Ερμογένους 10, 
41447 Λάρισα

τηλ./fax: 2410 256293

   - ΠΑΤΡΑ Αγίου Ανδρέου 45, 
26221 Πάτρα

τηλ.: 2610 630603-8
fax: 210 630703

• Οργανισμός Απασχόλησης 
   Εργατικού Δυναμικού 
   (Ο.Α.Ε.Δ.)
   Κεντρική Υπηρεσία ΟΑΕΔ/
   Γραφεία Διοίκησης

Εθνικής Αντίστασης 8, 
17456 Αθήνα

τηλ.: 210 9989000
fax: 210 9989500
site: www.oaed.gr

• Οργανισμός Απασχόλησης   
   Εργατικού Δυναμικού
   Κεντρική Υπηρεσία Ειδικών 
   Κοινωνικών Ομάδων 
   στον Άλιμο

Εθνικής Αντίστασης 8, 
17456 Αθήνα

τηλ.: 210 9989185, 
9989181, 9989000
fax: 210 9989187

Ο Οργανισμός Απασχολήσης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι το κύριο όργανο εφαρμο-

γής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες 

προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτη-

σης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της χώρας και τις συ-

ναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) μπορείτε, επίσης, να βρείτε διευθύνσεις και 

τηλέφωνα των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης και άλλων Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. σε 

όλη την Ελλάδα.

• Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων ΟΑΕΔ
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 • Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 

    Εκπαίδευσης

    Ειδική Γραμματέας: Καθ. Ισμήνη Κριάρη-Κατράνη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 
15180 Μαρούσι, Αθήνα

τηλ.: 210 3442000
fax: 210 3443031
site: www.ypepth.gr

• Γενική Γραμματεία Νέας    
   Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.)

Λ. Αχαρνών 417, 
11143 Αθήνα

τηλ.: 210 2531349, 2532259 
fax: 210 2599302
site: www.neagenia.gr

• Γενική Γραμματεία 
   Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Λ. Αχαρνών 417, 
11143 Αθήνα

τηλ.: 210 2530214, 2530274
fax: 210 2584808
site: www.gsae.edu.gr

 - Ειδική Γραμματεία 
    Παιδείας Ομογενών και 
    Διαπολιτισμικής 
    Εκπαίδευσης

τηλ: 210 3443041
fax: 210 3442781
e-mail: eidpode@ypepth.gr
Κόμβος της Ειδικής Γραμματείας για τη 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: 
www.isogrates.gr

 - Διεύθυνση Παιδείας 
    Ομογενών και 
    Διαπολιτισμικής  
    Εκπαίδευσης

τηλ: 210 3442290
fax: 210 3442299

• Διεύθυνση Ξένων και 
   Μειονοτικών Σχολείων

τηλ: 210 3442337 
(Τμήμα Α’-Μειονοτικών), 
3443431 (Τμήμα Β’-Ξένων), 210 3443620 
fax: 210 3442336

• Διεύθυνση Σπουδών 
   Πρωτοβάθμιας 
   Εκπαίδευσης

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 
15180 Μαρούσι, Αθήνα 

τηλ.: 210 3442247-9
fax: 210 3443288

- 
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Σκοπός του ΙΔΕΚΕ είναι μεταξύ άλλων η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου 

μάθηση, μέσω της εξασφάλισης υλικοτεχνικής και επιστημονικής υποδομής, της διάδοσης 

εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού και μέσω της υλοποίησης ειδικών ερευνητικών και 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για ενήλικες.

• Ινστιτούτο Παιδείας 

   Ομογενών και 

   Διαπολιτισμικής  

   Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.)

Δημ. Σούτσου 6, 

11521 Πλ. Μαβίλη, Αθήνα

τηλ.: 210 6421281

fax: 210 6420116

Αποστολή του ΙΠΟΔΕ είναι μεταξύ άλλων η υποστήριξη της εκπαιδευτικής ένταξης των 

αλλοδαπών μαθητών/-τριών και όσων προέρχονται από ευάλωτες με αποκλεισμό ομάδες.

• Διεύθυνση Σπουδών 
   Δευτεροβάθμιας 
   Εκπαίδευσης

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 
15180 Μαρούσι, Αθήνα

τηλ.: 210 3443273, 
3443003
fax: 210 3442234

• Διεύθυνση Σπουδών 
   Τριτοβάθμιας 
   Εκπαίδευσης    
   Τμήμα Οργάνωσης Α.Ε.Ι.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 
15180 Μαρούσι, Αθήνα

τηλ.: 210 3443469, 
3443470
fax: 210 3442365

• Διεύθυνση Πιστοποίησης 
   Ξένων Γλωσσών

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 
15180 Μαρούσι, Αθήνα

τηλ.: 210 3442108, 
3442103-4
fax: 210 3443127

• Οργανισμός 
   Επαγγελματικής  
   Εκπαίδευσης και 
   Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Λ. Εθνικής Αντίστασης 41, 
11434 Νέα Ιωνία

τηλ.: 210 2709014, 
2709011, 2709017
fax: 210 2758951
site: www.oeek.gr

• Ινστιτούτο Διαρκούς 
   Εκπαίδευσης και 
   Κατάρτισης Ενηλίκων   
   (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)

Λ. Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, 
11143 Αθήνα

τηλ.: 210 2114152, 
2114267
fax: 210 2114458
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Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, απευ-

θύνεται σε ανήλικους αλλοδαπούς αναγνωρισμένους πρόσφυγες, υπό ανοχή διαμένοντες 

για ανθρωπιστικούς λόγους, αιτούντες/-ούσες ασύλου, καθώς και ανήλικους/-ες αλλοδα-

πούς/-ές που βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αιτήματος ασύλου και παρέχει στέγαση, 

σίτιση, μαθήματα γλώσσας, ημερήσια οικονομική ενίσχυση και οδοντιατρική και οφθαλμο-

λογική φροντίδα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7, 
10180 Αθήνα

τηλ.: 210 3332000
fax: 210 3332130
site: www.mnec.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Λ. Μεσογείων 96, 
11527 Αθήνα

τηλ.: 210 7767000
fax: 210 7752782
site: 
www.ministryofjustice.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριστοτέλους 17-19, 
10433 Αθήνα

τηλ.: 210 5232820-829, 
5249010-19
fax: 210 5236047
site: www.ypyp.gr

• Γραφείο Εξυπηρέτησης   
   Πολιτών

Αριστοτέλους 17-19, 
10433 Αθήνα

τηλ./fax: 210 5239328

• Διεύθυνση Προστασίας 
   της Οικογένειας

Αριστοτέλους 17-19, 
10433 Αθήνα

τηλ.: 210 5234768, 
5235757

• Διαπανεπιστημιακός  
   Οργανισμός 
   Αναγνωρίσεως Τίτλων   
   Ακαδημαϊκών & 
   Πληροφόρησης   
   (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Αγ. Κωνσταντίνου 54, 
10437 Αθήνα

τηλ.: 210 5281000 
fax: 210 5239525
site: www.doatap.gr

Εθνικό Ίδρυμα 
Νεότητας 

Τσόχα 36, 
11521 Αθήνα

τηλ.: 210 6424923, 
6417115, 6425110, 6425368
fax: 210 6460462
e-mail: web_ein@ein.gr
site: www.ein.gr
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Η Διεύθυνση αυτή ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τη μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση 

της εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ή οικονομικής ενίσχυσης των οικο-

νομικά αδυνάτων, μεταξύ των οποίων και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλλες 

χώρες λόγω βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης.

• Αυτοτελής Υπηρεσία 
   Προστασίας Δικαιωμά- 
   των των Ασθενών

Αριστοτέλους 17-19, 
10433 Αθήνα

τηλ.: 210 5235650
fax: 210 5543343

Αρμοδιότητα της Υπηρεσίας αυτής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προστασίας 

των δικαιωμάτων των ασθενών για την εξέταση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν 

στην παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς, κ.λπ.

• Διεύθυνση Κοινωνικής 
   Αντίληψης και 
   Αλληλεγγύης

Αριστοτέλους 17-19, 
10433 Αθήνα

τηλ./fax: 210 5222380, 
5246683, 5224900
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Νομαρχία Αθηνών Λ. Κηφισίας 125-127, 
11524 Αθήνα

τηλ.: 210 6984000-013, 
6994964, 6991100-1539

Διεύθυνση Εργασίας 
Νομαρχίας Αθηνών - 
Τμήμα Αλλοδαπών

Βούλγαρη 2, 
10437 Αθήνα

τηλ.: 210 5200804, 
5200805, 5200821, 
5200822, 5200850

Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Αλλοδαπών

Λιοσίων 93, 
10440 Αθήνα

τηλ.: 210 8235623

Νομαρχιακές Επιτροπές 
Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ)

- ΝΕΛΕ Ανατ. Αττικής Λεονταρίου, 
15351 Κάντζα, Παλλήνη

τηλ.: 210 6033160
fax: 210 6033161
site: www.attickest.gr

- ΝΕΛΕ Δυτ. Αττικής Αθηνά & Παπαγιάννη 53, 
19200 Ελευσίνα

τηλ.: 210 5541048
fax: 210 5565192

- ΝΕΛΕ Πειραιά Τζαβέλα 88, Πειραιάς τηλ.: 210 4112365, 
4136603

Τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης 
(ΝΕΛΕ)

Βούλγαρη 2, 
10437 Αθήνα

τηλ.: 210 5246766
fax: 210 5241404

Αρχείο Διαβατηρίου 
Νομαρχίας Αθηνών

Βούλγαρη 2, 
10437 Αθήνα

τηλ./fax: 210 5694973

Κεντρικού Τομέα Λ. Αλεξάνδρας 196, 
11521 Αθήνα

τηλ.: 210 6456830, 6456938
fax: 210 6463456

Ανατολικού Τομέα Λ. Μεσογείων 448, 
15342 Αγία Παρασκευή

τηλ.: 210 6087000, 6087035
fax: 210 6010667

Δυτικού Τομέα Παπαναστασίου 25, 
12241 Αιγάλεω

τηλ.: 210 5317112, 
5908841
fax: 210 5317112

Νοτίου Τομέα Θησέως 273 & Σόλωνος 133, 
17674 Καλλιθέα

τηλ.: 210 9403988
fax: 210 9408466

Διεύθυνση Πολιτισμού–Αθλητισμού–Νεότητας

Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων

Διευθύνσεις Υγείας

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ



46

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Κεντρικού Τομέα Λ. Αλεξάνδρας 196, 
11521 Αθήνα

τηλ.: 210 6452847
fax: 210 6453261

Ανατολικού Τομέα Λ. Μεσογείων 448Α, 
15342 Αγία Παρασκευή

τηλ.: 210 6013472
fax: 210 6080630

Δυτικού Τομέα Μαρμαρά 26 & 
Κωνσταντινουπόλεως, 
12243 Αιγάλεω

τηλ.: 210 5905166
fax: 210 5906838

Νοτίου Τομέα Θησέως 273 & Σόλωνος 133, 
17674 Καλλιθέα

τηλ.: 210 9400472, 9408470
fax: 210 9401982

Νομαρχία Ανατολικής 
Αττικής

17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 
15351 Παλλήνη

τηλ.: 210 6033050-52, 
fax: 210 6033180

Νομαρχία Δυτικής Αττικής Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 
19200 Ελευσίνα

τηλ.: 210 5561240, 5561275
fax: 210 5561706

Νομαρχία Πειραιώς Ποσειδώνος & Κύπρου, 
18531 Πειραιάς

τηλ.: 210 4148400-2, 
4148516
fax: 210 4116625

Νομαρχία 
Αιτωλοακαρνανίας

Λεβίδου 1 Διοικητήριο, 
30200 Μεσολόγγι

τηλ.: 26310 59704, 59708
fax: 26310 59675

Νομαρχία Αργολίδος Παραλιακή οδός Ναυπλίου 
- Ν. Κίου, 21100 Ναύπλιο

τηλ.: 27520 23054, 27337
fax: 27520 22784

Νομαρχία Αρκαδίας Πλ. Εθν. Μακαρίου, 
22100 Τρίπολη

τηλ.: 2710 222243, 222259
fax: 2710 223183

Νομαρχία Άρτας Πλ. Εθν. Αντιστάσεως, 
47100 Άρτα

τηλ.: 26810 27490, 73496
fax: 26810 75855

Νομαρχία Αχαΐας Κορίνθου 327, 
26110 Πάτρα

τηλ.: 2610 277777, 
638350-2
fax: 2610 638327

Νομαρχία Βοιωτίας Σοφοκλέους 15, 
32100 Λειβαδιά

τηλ.: 22610 86300-3
fax: 22610 26433

Νομαρχία Γρεβενών Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, 
Γρεβενά

τηλ.: 24620 76073
fax: 24620 76072

Νομαρχία Δράμας Διοικητήριο, 
66100 Δράμα

τηλ.: 25210 32443, 35013
fax: 25210 35565

Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας
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Νομαρχία 
Δωδεκανήσου

Πλ. Ελευθερίας, 
85100 Ρόδος

τηλ.: 22410 46502-3
fax: 22410 46531

Νομαρχία Έβρου Καραολή Δημητρίου 40, 
68100 Αλεξανδρούπολη

τηλ.: 25510 36758, 
36441, 36500, 36930,
fax: 25510 35300

Νομαρχία Εύβοιας Λ. Χαϊνά 93, 34100 Χαλκίδα τηλ.: 22210 36187, 36111

Νομαρχία Ευρυτανίας Καραϊσκάκη 1, 
36100 Καρπενήσι

τηλ.: 22370 80208
fax: 22370 80210

Νομαρχία Ζακύνθου Διοικητήριο, 
29100 Ζάκυνθος

τηλ.: 26950 28690, 45867
fax: 26950 26546

Νομαρχία Ηλείας Μιχαλακοπούλου 31, 
27100 Πύργος

τηλ.: 26210 31800
fax: 26210 34763

Νομαρχία Ημαθίας Μητροπόλεως 44, 
59100 Βέροια

τηλ.: 23310 22310, 25000
fax: 23310 72294

Νομαρχία Ηρακλείου Πλ. Ελευθερίας, 
71201 Ηράκλειο

τηλ.: 2810 342585-6, 342577
fax: 2810 342588

Νομαρχία Θεσπρωτίας Π. Τσαλδάρη 18, 
46100 Ηγουμενίτσα

τηλ.: 26650 99903, 99904
fax: 26650 25032

Νομαρχία 
Θεσσαλονίκης

Β. Όλγας 198, 
54110 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 428536, 
428592, 428435
fax: 2310 428329

Νομαρχία Ιωαννίνων Πλ. Πύρρου 1, 
45221 Ιωάννινα

τηλ.: 26510 26230, 27392
fax: 26510 77637

Νομαρχία Καβάλας Εθνικής Αντιστάσεως 20, 
65110 Καβάλα

τηλ.: 2510 291275
fax: 2510 834358

Νομαρχία Καρδίτσας Κουμουνδούρου 29,
43100 Καρδίτσα

τηλ.: 24410 24413, 
50445, 50132
fax: 22410 24294

Νομαρχία Καστοριάς Διοικητήριο, 
52100 Καστοριά

τηλ.: 24670 55200, 55201
fax: 24670 55350

Νομαρχία Κέρκυρας Σπύρου 13, 
49100 Κέρκυρα

τηλ.: 26610 39606, 
31696, 89111
fax: 26610 32525

Νομαρχία 
Κεφαλληνίας

Κεφαλληνίας & Ιθάκης, 
28100 Αργοστόλι

τηλ.: 26710 29130, 
22120, 23535
fax: 26710 28078
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Νομαρχία Κιλκίς Μεταμορφώσεως 2, 
61100 Κιλκίς

τηλ.: 23410 37100-02
fax: 23410 37103

Νομαρχία Κοζάνης Δημοκρατίας 27, Διοικητήριο, 
50100 Κοζάνη

τηλ.: 24610 67590
fax: 24610 40793

Νομαρχία Κορινθίας Κροκιδά 2, 
20100 Κόρινθος

τηλ.: 27410 24443
fax: 27410 73800

Νομαρχία Κυκλάδων Πλ. Τσιροπίνα, 
84100 Ερμούπολη

τηλ.: 22810 83000
fax: 22810 82376

Νομαρχία Λακωνίας Όθωνος-Αμαλίας 85, 
29100 Σπάρτη

τηλ.: 27310 26243, 28678
fax: 27310 26810

Νομαρχία Λάρισας Διοικητήριο, 
41222 Λάρισα

τηλ.: 2410 597553, 
597100
fax: 2410 253734

Νομαρχία Λασιθίου Διοικητήριο, 
72100 Άγιος Νικόλαος

τηλ.: 28410 22493
fax: 28410 24493

Νομαρχία Λέσβου Πλ. Κωνσταντινουπόλεως, 
81100 Μυτιλήνη

τηλ.: 22510 46777
fax: 22510 46652

Νομαρχία Λευκάδας Ιωάννου Μελά 3, 
31100 Λευκάδα

τηλ.: 26450 21700-2
fax: 26450 360720

Νομαρχία Μαγνησίας Ιωλκού & Αναλήψεως, 
38001 Βόλος

τηλ.: 24210 70931, 
70951, 71022

Νομαρχία Μεσσηνίας Διοικητήριο, 
24100 Καλαμάτα

τηλ.: 27210 93861, 
93361, 86102, 44200
fax: 27210 24201

Νομαρχία Ξάνθης Διοικητήριο, 
67100 Ξάνθη

τηλ.: 25410 22661, 78526
fax: 25410 24401

Νομαρχία Πέλλας Διοικητήριο, 
58200 Έδεσσα

τηλ.: 23810 22650, 
fax: 25875

Νομαρχία Πιερίας 28ης  Οκτωβρίου 40, 
60100 Κατερίνη

τηλ.: 23513 51100, 51204
fax: 23513 51224

Νομαρχία Πρεβέζης Σπηλιάδου 8-11, 
48100 Πρέβεζα

τηλ.: 26823 60250 60274, 
60275
fax: 26823 60218
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Νομαρχία Ρεθύμνου Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, 
74100 Ρέθυμνο

τηλ.: 28310 88704, 
28310 28223

Νομαρχία Ροδόπης Δημοκρατίας 1, 
69100 Κομοτηνή

τηλ.: 25310 34123, 34124
fax: 25310 37355, 36636

Νομαρχία Σάμου Δερβενακίων, 
83100 Σάμος

τηλ.: 22730 50400
fax: 22730 25744

Νομαρχία Σερρών Μεραρχίας 36, 
62121 Σέρρες

τηλ.: 23210 83300, 
83302, 83350
fax: 24310 24370

Νομαρχία Τρικάλων Βασιλείου Τσιτσάνη 31, 
42100 Τρίκαλα

τηλ.: 24310 27445, 27938
fax: 24310 24370

Νομαρχία Φθιώτιδας Υψηλάντου 1, 
35100 Λαμία

τηλ.: 22310 57110-2
fax: 22310 57143

Νομαρχία Φλώρινας Πτολεμαίων 1, 
53100 Φλώρινα

τηλ.: 23850 54400
fax: 23850 54401

Νομαρχία Φωκίδας Γιδογιάννου 31, 
33100 Άμφισσα

τηλ.: 22650 28295, 
28414, 28522
fax: 22650 75216

Νομαρχία Χαλκιδικής Διοικητήριο, 
63100 Πολύγυρος

τηλ.: 23710 22269, 39401
fax: 23710 39403

Νομαρχία Χανίων Πλ. Ελευθερίας 1, 
73100 Χανιά

τηλ.: 28210 30100-2
fax: 28210 30201

Νομαρχία Χίου Πολυτεχνείου 1, 
82100 Χίος

τηλ.: 22710 44206
fax: 22710 40718
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Αλσούπολης Ελευθερίας 18, 

14235 Νέα Ιωνία

τηλ.: 210 2776459

fax: 210 2751176

Αμφιθέας Πύρινθος 3, 

17564 Π. Φάληρο

τηλ./fax: 210 9423118 

87ο Δημοτικό Σχολείο 

Αθηνών

Ορφέως 58, 

11854 Βοτανικός

τηλ./fax: 210 3465125

Χανίων Αναγνώστου Μάντακα 111, 

73136 Χανιά Κρήτης

τηλ./fax: 28210 97348 

Θεσσαλονίκης Καπάτου & Γαλανάκη, 

54629 Θεσσαλονίκη

τηλ./fax: 2310 529932

3ο Δημοτικό και 5ο 

Δημοτικό Σχολείο 

Μενεμένης 

Κων/πόλεως 58, 

54628 Θεσσαλονίκη

τηλ./fax: 2310 763945

Νέων Επιβατών Σχολείων 1, Νέοι Επιβάτες, 

57019 Θεσσαλονίκη

τηλ./fax: 23920 23133

Ευόσμου Ειρήνης & Μακεδονομάχων, 

Θεσσαλονίκη

τηλ./fax: 2310 764235

Ελευθερίου – Κορδελιού Δαβάκη 18, 

56334 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 705638

fax: 2310 761420

Ιωαννίνων Γλυκίδων 1, 

45221 Κάστρο, Ιωάννινα

τηλ./fax: 26510 22203

Σαπών Ροδόπης Γ. Γεννηματά 2, 

69300 Σάπες Ροδόπης

τηλ.: 25320 22066

fax: 25320 228560

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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ΓΥΜΝΑΣΙΑ

2ο Γυμνάσιο Αχαρνών Αγίου Διονυσίου & Αιγαίου 
Πελάγους, 12351 Αχαρνές

τηλ./fax: 210 2445416, 
2409246

Ιωαννίνων Γ. Παπανδρέου 4-6, 
45444 Ιωάννινα

τηλ./fax: 26510 25054

Θεσσαλονίκης Ελαιώνες Πυλαίας, 
55535 Θεσσαλονίκη

τηλ./fax: 2310 329056

Σαπών Ροδόπης Γ. Κουτουμάνη 1, 
69300 Σάπες

τηλ./fax: 25320 22041, 
22153

Ελληνικού 31η Οδός 8, 16777 Ελληνικό τηλ./fax: 210 9626606

Βαρυμπόμπης Ανεμώνης 2, 
13642

τηλ.: 210 8169036
fax: 210 8169453

Ευόσμου Θεσσαλονίκης Παπάγου 45, 
56430 Θεσσαλονίκη

τηλ./fax: 2310 602559

2ο Γυμνάσιο Αθηνών Σουμερλή & Μάγερ 19, 
10438 Αθήνα

τηλ./fax: 210 5243873, 
5249574, 5240013

Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις 
Πενταλόφου Κοζάνης

Καρούτειο Γυμνάσιο 
Πενταλόφου Κοζάνης, 50007

τηλ.: 24680 41210
fax: 24680 41581

Λύκειο Σάπων Ροδόπης Κουτουμάνη 1, 69300 τηλ.: 25320 22640
fax: 25320 22618

Λύκειο Θεσσαλονίκης Ελαιώνες Πυλαίας, 55535 τηλ./fax: 2310 329056

Λύκειο Βαρυμπόμπης Ανεμώνης 2, 13672 τηλ./fax: 210 8169035

Λύκειο Ελληνικού 31η Οδός 8, 16777 τηλ./fax: 210 9626716

Ευόσμου Θεσσαλονίκης Πηνειού & Ερωτοκρίτου, 
56224 

τηλ./fax: 2310 703221

ΛΥΚΕΙΑ
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 ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Παιδικός Σταθμός 
Ελληνοαφρικανικής 
Φιλανθρωπικής Εταιρείας

Αλκαμένους 65, 
10440 Αθήνα

τηλ.: 210 8216008

Πρότυπο Κέντρο 
Διαπολιτισμικής Αγωγής 
(Πρώην Αφρικανικός 
Παιδικός Σταθμός)

Σαμαρά 17, 
11144 Κάτω Πατήσια

τηλ.: 210 2111894

Σχολείο Αρμενοπαίδων Σαρκουδίνου 120, 
11745 Νέος Κόσμος

τηλ./fax: 210 9358042

Σχολείο Σωματείου 
Αρμενικής Αγαθοεργίας

Ναυπλίου 11, 
17563 Παλαιό Φάληρο

τηλ.: 210 9816679
fax: 210 9850973

Σχολείο του Αρμενικού 
Κυανού Σταυρού

Μηλασών 18 & Μπελογιάννη, 
18450 Νίκαια

τηλ./fax: 210 4906305
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(Η) Αγία Όλγα Αγίας Όλγας 3 - 5, 
14233 Ν. Ιωνία

τηλ.: 210 2799265
fax: 210 2756271

(Η) Αγία Ελένη Δ. Σούτσου 21, 
11521 Πλ. Μαβίλη

τηλ.: 210 6410445
fax: 210 6462481

(Οι) Άγιοι Ανάργυροι
(Ογκολογικό)

Λ. Χασιάς, 8η στάση, 
13122 Ίλιον, Ν. Λιόσια

τηλ.: 210 2388789
fax: 210 6205665

(Ο) Άγιος Παντελεήμων Δημ. Μαντούβαλου 3 & Π. Ράλλη, 
18454 Πειραιάς

τηλ.: 213 2077000
fax: 210 4918702

(Ο) Άγιος Σάββας Λ. Αλεξάνδρας 171, 
11522 Αθήνα

τηλ.: 210 6409000
fax: 210 6420146

Αιγινήτειο Λ. Βασ. Σοφίας 72 & Αιγινήτου 1, 
11528 Αθήνα

τηλ.: 210 7220811-13
fax: 210 7228297

Αλεξάνδρα Λ. Βασ. Σοφίας 80, 
11528 Αθήνα

τηλ.: 210 7770431, 
7770501
fax: 210 3381349

Αμαλία Φλέμινγκ 25ης Μαρτίου 14, 
15127 Μελίσσια

τηλ.: 210 8030303
fax: 210 8038399

Ανδρέας Συγγρός Δραγούμη 5, 
16121 Αθήνα

τηλ.: 210 7265100
fax: 210 7235546

Αρεταίειο Νοσ. Αθήνας Λ. Βασ. Σοφίας 76, 
11528 Αθήνα

τηλ.: 210 7286000, 
7217835
fax: 210 7212429

«Ασκληπιείο» Βούλας Βασ. Παύλου 1, 
16673 Βούλα

τηλ.: 210 8923000
fax: 210 8923326

Γενικό Κρατικό 
«Γ. Γεννηματάς»

Λ. Μεσογείων 154,
11527 Αθήνα

τηλ.: 213 2032000
fax: 210 9618692

Γενικό Νομαρχιακό 
Νοσοκομείο Δ. Αττικής 
«Η Αγία Βαρβάρα»

Δωδεκανήσου 1, 
12351 Αγία Βαρβάρα

τηλ.: 210 5301100 
fax: 210 5613478

Γενικό Νοσοκομείο
Δ. Αθήνας «Αττικόν»

Ρίμινι 1, 
12462 Χαϊδάρι

τηλ.: 210 5831000
fax: 210 5326385

Ευαγγελισμός Υψηλάντου 45 - 47, 
10676 Αθήνα

τηλ.: 210 7201000, 
7291808

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Η Ελπίς Δημητσάνας 7, 
11522 Αμπελόκηποι

τηλ.: 210 6494000
fax: 210 6426331

«Θριάσιο» Λ. Γ. Γεννηματά, 
19600 Μαγούλα

τηλ.: 210 5534200
fax: 210 5551243

Ιπποκράτειο Λ. Βασ. Σοφίας 114, 
11527 Αμπελόκηποι

τηλ.: 210 7769000
fax: 210 7708506

ΚΑΤ Νίκης 2, 14561 Κηφισιά τηλ.: 210 6280000
fax: 210 8052799

Κοργιαλένειο - 
Μπενάκειο
(Ερυθρός Σταυρός)

Αθανασάκη 1,  
11526 Αμπελόκηποι

τηλ.: 210 6414000
fax: 210 6910263

Λαϊκό Αγίου Θωμά 17,
11527 Γουδί

τηλ.: 210 7456000, 
7785641

Μεταξά Μπόταση 51, 
18537 Πειραιάς

τηλ.: 210 4284444
fax: 210 4285009

Οφθαλμιατρείο Αθηνών Σίνα 2 & Πανεπιστημίου, 
10672 Αθήνα

τηλ.: 210 3623191 
fax: 210 3646238

Παμμακάριστος Ιακωβάτων 43, 
11144, Κάτω Πατήσια

τηλ.: 210 2284851
fax: 210 2020002

Περιφερειακό
Νοσοκομείο Πατησίων

Χαλκίδος 15 - 17, 
11143 Άνω Πατήσια

τηλ.: 210 2530935, 
2502100, 2502140
fax: 210 2516692

Πολυκλινική Πειραιώς 3, 
10552 Αθήνα

τηλ.: 210 5276000
fax: 210 5276282

Σισμανόγλειο Σισμανογλείου 1, 
15126 Μαρούσι

τηλ.: 210 8039911
fax: 210 8042700

Σωτηρία Λ. Μεσογείων 152, 
11527 Αθήνα

τηλ.: 210 7763100
fax: 210 7788055

Τζάνειο Αφεντούλη & Τζανή, 
18536 Πειραιάς

τηλ.: 210 4592000
fax: 210 4511709

Ωνάσειο Λ. Συγγρού 356, 
17674 Καλλιθέα

τηλ.: 210 9493000
fax: 210 9493199
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Αγλαΐας Κυριακού Θηβών & Λιβαδείας 3, 
11527 Γουδί

τηλ.: 210 7726000
fax: 210 7774127

Αγία Σοφία Θηβών 3 & Μικράς Ασίας, 
11527 Γουδί

τηλ.: 210 7467000
fax: 210 7797649

Πεντέλης Ιπποκράτους 8, 
15236 Παλ. Πεντέλη

τηλ.: 210 8036200
fax: 210 8633012

Παιδική Πολυκλινική 
Αθηνών

Πειραιώς 3, 10552 τηλ.: 210 5241171, 
5276000
fax: 210 5240130

Παιδική Πολυκλινική 
Πειραιά

Καραολή & Δημητρίου 39, 
18532

τηλ.: 210 4124707
fax: 210 4135073

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έλενας Βενιζέλου Πλ. Έλενας Βενιζέλου 2, 

11521 Αθήνα

τηλ.: 210 6402000

fax: 210 6465559

ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο «Θεαγένειο»

Αλ. Συμεωνίδη 2, 
54007

τηλ.: 2310 898111
fax: 2310 845514

Νομαρχιακό Α’ Γενικό 
Νοσοκομείο 
«Αγ. Παύλος»

Εθνικής Αντιστάσεως 161, 
55134

τηλ.: 2310 493400
fax: 2310 493433

Νομαρχιακό Α’ Γενικό 
Νοσοκομείο 
«Αγ. Δημήτριος»

Ελένης Ζωγράφου 2, 
54634

τηλ.: 2310 969100
fax: 2310 201222

Νομαρχιακό Γενικό 
Νοσοκομείο 
«Γ. Γεννηματά»

Εθνικής Άμυνας 41, 
54635

τηλ.: 2310 211221
fax: 2310 210401

Νοσοκομείο Αφροδίσιων & 
Δερματικών Νόσων

Δελφών 124, 55643 τηλ.: 2310 886300
fax: 2310 850762

Νοσοκομείο Ειδικών 
Παθήσεων

Γρηγορίου Λαμπράκη 13, 
54638

τηλ.: 2310 202148

Περιφερειακό Γενικό 
Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ»

Στιλπ. Κυριακίδη 1, 
54636

τηλ.: 2310 993111
fax: 2310 993096

Περιφερειακό Γενικό 
Νοσοκομείο 
«Ιπποκράτειο»

Κωνσταντινουπόλεως 49, 
54642

τηλ.: 2310 892000
fax: 2310 818254

Περιφερειακό Γενικό Νο-
σοκομείο 
«Παπανικολάου»

Εξοχή Θεσσαλονίκης, 
57010

τηλ.: 2310 357602
fax: 2310 357603

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Λαγκαδά 196, 
56430 Σταυρούπολη

τηλ.: 2310 647100
fax: 2310 647363

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ 

Αθήνας «Η Πεντέλη»

Τέρμα Ζαΐμη, 

15127 Μελίσσια Αττικής

τηλ.: 210 8106200

fax: 210 8041837

3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ 

Αθηνών

Καποδιστρίου 4, 

10682 Πλ. Κάνιγγος

τηλ.: 210 3805603

fax: 210 3300117

7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ 

Αθήνας (Κέντρο Χρόνιων 

Νεφροπαθών)

Καυταντζόγλου 11, 

11144 Πατήσια, Αθήνα

τηλ.: 210 2128600

fax: 210 2014400

Ογκολογικό Νοσοκομείο 

ΙΚΑ Αθήνας «Γεώργιος 

Γεννηματάς»

Ασωπίου 4, 

11473 Γκύζη

τηλ.: 210 6495100

fax: 210 6427249

Β’ Γενικό Νοσοκομείο 

ΙΚΑ Θεσσαλονίκης

Νικ. Πλαστήρα 22, 

55132 Νέα Κρήνη, Καλαμαριά

τηλ.: 2310 479600 

fax: 210 438322

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Αίγυπτος Λ. Βασ. Σοφίας 3, 
10671 Αθήνα

τηλ.: 210 3618612-3
fax: 210 3603538

Αιθιοπία Λ. Συγγρού 253, 
17122 Αθήνα

τηλ.: 210 9403483, 9430922
fax: 210 9426050

Αϊτή Λ. Βασ. Σοφίας 26-28, 
15124 Αθήνα

τηλ.: 210 6123014
fax: 210 8052453

Αλβανία Βεκιαρέλη 7, 
15237 Φιλοθέη

τηλ.: 210 6876200
fax: 210 6876223

Αλγερία Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 14,
11635 Αθήνα

τηλ.: 210 7564191-2
fax: 210 7018681

Αργεντινή Λ. Βασ. Σοφίας 59, 
11521 Αθήνα

τηλ.: 210 7224753
fax: 210 7227568

Αρμενία Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 95, 
15232 Χαλάνδρι

τηλ.: 210 6831130, 6831145
fax: 210 6831183

Αυστραλία Λ. Κηφισίας 1-3 & 
Λ. Αλεξάνδρας, 11523 Αθήνα

τηλ.: 210 8704000, 8704111

Αυστρία Λ. Βασ. Σοφίας 4, 
10674 Αθήνα

τηλ.: 210 7257270
fax: 210 7257292

Βατικανό Μαβίλη 2, 
11141 Ψυχικό

τηλ.: 210 6743598
fax: 210 6742849

Βέλγιο Σέκερη 3, 
10671 Αθήνα

τηλ.: 210 3617886-7
fax: 210 3610117

Βενεζουέλα Μαραθωνοδρόμων 19, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6721274, 6729169
fax: 210 6841340

Βοσνία-Ερζεγοβίνη Φιλελλήνων 25, 
10557 Αθήνα 

τηλ.: 210 6410788, 6411375
fax: 210 6411978

Βουλγαρία Στρατηγού Κάλλαρη 33Α, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6748105-8
fax: 210 6748130

Βραζιλία Πλ. Φιλικής Εταιρίας 14, 
10673 Κολωνάκι

τηλ.: 210 7213039, 7293990
fax: 210 7244731

Γαλλία Λ. Βασ. Σοφίας 7, 
10671 Αθήνα

τηλ.: 210 3391000
fax: 210 3391009

Γερμανία Λουκιανού 3, 
10675 Αθήνα

τηλ.: 210 7285111
fax: 210 7258335

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ
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Γεωργία Αγίου Δημητρίου 24, 
10554 Αθήνα

τηλ.: 210 6727887
fax: 210 6716722

Γιουγκοσλαβία Παπαδιαμάντη 4, 
11141 Αθήνα

τηλ.: 210 6749585
fax: 210 6749572

Δανία Μορούση 10, 
10674 Αθήνα

τηλ.: 210 7256440
fax: 210 7256473

Ελβετία Ιασίου 2, 11521 Αθήνα τηλ.: 210 7230364-6
fax: 210 7249209

Εσθονία Λ. Μεσογείων 2-4, 
11526 Αθήνα

τηλ.: 210 7475660
fax: 210 7475661

Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής

Λ. Βασ. Σοφίας 91, 
11521 Αθήνα

τηλ.: 210 7212951-9
fax: 210 7211603

Ιαπωνία Εθνικής Αντιστάσεως 46, 
15281 Χαλάνδρι

τηλ.: 210 6709900
fax: 210 6709980

Ινδία Κλεάνθους 3, 10674 Αθήνα τηλ.: 210 7216227, 7216481
fax: 210 7211252

Ινδονησία Μαραθωνοδρόμων 99, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6742345, 6774692
fax: 210 6756955

Ιορδανία Παπαδιαμάντη 21, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6744161
fax: 210 6740578

Ιράκ Μαζαράκη 4, 15452 Ψυχικό τηλ.: 210 6778276

Ιράν Στρατηγού Κάλλαρη 16, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6741436
fax: 210 6747945

Ιρλανδία Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 7, 
10672 Αθήνα

τηλ.: 210 7232405
fax: 210 7293383

Ισημερινός Πύλου 8, 16673 τηλ./fax: 210 9854494

Ισλανδία Παπαναστασίου 60 & Κάλλαρη, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6726154, 6779771
fax: 210 6779770

Ισπανία Διονυσίου Αρεοπαγίτου 21, 
11742 Αθήνα

τηλ.: 210 4213123
fax: 210 9214264

Ισραήλ Μαραθωνοδρόμων 1, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6710570
fax: 210 6749510

Ιταλία Σέκερη 2, 
10674 Αθήνα

τηλ.: 210 3617260
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Καναδάς Ι. Γενναδίου 4, 
11521 Αθήνα

τηλ.: 210 7273400
fax: 210 7273480

Κίνα Κρίνων 2Α, 15452 Π. Ψυχικό τηλ.: 210 6723282, 6716485

Κονγκό Πάρνηθως 49, 
15452 Π. Ψυχικό

τηλ.: 210 3241361
fax: 210 3241362

Κορέα Λ. Κηφισίας 124, 
11526 Αμπελόκηποι 

τηλ.: 210 6984080-2
fax: 210 6984083

Κούβα Σοφοκλέους 5, 
15237 Φιλοθέη

τηλ.: 210 6855550
fax: 2106842807

Κουβέιτ Μαραθωνοδρόμων 27, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6743593
fax: 210 6775875

Κροατία Τζαβέλα 4, 
15451 Ν. Ψυχικό

τηλ.: 210 6777033
fax: 210 6711208

Κύπρος Ηροδότου 16, 
10675 Αθήνα

τηλ.: 210 7232727
fax: 210 7258886

Λετονία Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 38, 
11635 Αθήνα

τηλ.: 210 7294478
fax: 210 4137597

Λίβανος 25ης Μαρτίου 6, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6755873-4
fax: 210 6755612

Λιβερία Ευπλοίας 2, 
18537 Πειραιάς

τηλ.: 210 4183191-3
fax: 2104520115

Λιβύη Βύρωνος 13, 
15452 Π. Ψυχικό 

τηλ.: 210 6745710
fax: 210 6742761

Λιθουανία Λ. Βασ. Σοφίας 49, 
10676 Αθήνα

τηλ.: 210 7294356-7
fax: 210 7294341

Λουξεμβούργο Λ. Βασ. Σοφίας 23Α, 
10674 Αθήνα

τηλ.: 210 7256400
fax: 210 7256405

Μαλαισία Αλίμου 114, 
16452 Αργυρούπολη 

τηλ.: 210 9916523, 9922774
fax: 210 9913423

Μάλτα Λ. Βασ. Σοφίας 96, 
11528 Αθήνα

τηλ.: 210 7785138
fax: 210 7785292

Μαρόκο Μαραθωνοδρόμων 5, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6744210
fax: 210 6749480

Μαυρίκιος Κ. Τσάτσου 4, 
10558 Αθήνα

τηλ.: 210 3246257
fax: 210 3226388
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Μεγάλη Βρετανία Πλουτάρχου 1, 
10675 Αθήνα

τηλ.: 210 7272600
fax: 210 2844415

Μεξικό Πλ. Φιλικής Εταιρίας 14, 
10673 Κολωνάκι

τηλ.: 210 7294780-2
fax: 210 7294783

Μπαγκλαντές Ακτή Μιαούλη 81, 
18538 Πειραιάς

τηλ.: 210 4283315-7
fax: 210 4283318

Νέα Ζηλανδία 
(Γενικό Προξενείο)

Λ. Κηφισίας 76, 
11526 Αθήνα

τηλ.: 210 6924136
fax: 210 6924821

Νεπάλ (Προξενείο) Ηροδότου 8, 
10675 Αθήνα

τηλ.: 210 7220165
fax: 210 7214116

Νιγηρία Δολιάνης 65, 
15124 Μαρούσι

τηλ.: 210 8021168
fax: 210 8022408

Νορβηγία Λ. Βασ. Σοφίας 23, 
10674 Αθήνα

τηλ.: 210 7246171
fax: 210 7244989

Νότιος Αφρική Λ. Κηφισίας 60, 
15125 Μαρούσι

τηλ.: 210 6106645
fax: 210 6106636

Ολλανδία Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 5-7, 
10674 Αθήνα

τηλ.: 210 7254900
fax: 210 7254907

Ουγγαρία Καρνεάδου 25, 
10675 Αθήνα

τηλ.: 210 7256800
fax: 210 7256840

Ουκρανία Δέλτα 2-4, 
15237 Φιλοθέη

τηλ.: 210 6800230
fax: 210 6856334

Ουρουγουάη Μενάνδρου 1, 
14561 Κηφισιά

τηλ.: 210 3602635
fax: 210 3613549

Π.Γ.Δ.Τ.Μ. Παπαδιαμάντη 4, 
15451 Ψυχικό

τηλ.: 210 6749585
fax: 210 6749572

Πακιστάν Λουκιανού 6, 
10675 Αθήνα

τηλ.: 210 7290122
fax: 210 7257641

Παλαιστίνη Γιασεμίου 13, 
15452 Π. Ψυχικό

τηλ.: 210 6726061-2
fax: 210 6462064

Παναμάς Πραξιτέλους 192, 
18535 Πειραιάς

τηλ.: 210 4286441-3
fax: 210 4286448

Περού Σεμιτέλου 2, 
11528 Αθήνα

τηλ.: 210 7792761
fax: 210 7792905



62

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Πολωνία Χρυσανθέμων 22, 
15452 Π. Ψυχικό

τηλ.: 210 6797700
fax: 210 6797711

Πορτογαλία Λ. Βασ. Σοφίας 23, 
10674 Αθήνα

τηλ.: 210 7257505
fax: 210 7245122

Ρουμανία Εμμανουήλ Μπενάκη 7, 
10564 Ψυχικό

τηλ.: 210 6728875-6
fax: 210 6728883

Ρωσία Νικηφόρου Λύτρα 28,
15452 Π. Ψυχικό

τηλ.: 210 6725235
fax: 210 6749706

Σαουδική Αραβία Μαραθωνοδρόμων 71, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6716911-3
fax: 210 6749833

Σιγκαπούρη Λ. Κηφισίας 10-12, 
15125 Μαρούσι

τηλ.: 210 6845072
fax: 210 6847660

Σλοβακία Γεωργίου Σεφέρη 4, 
15452 Π. Ψυχικό

τηλ.: 210 6771980
fax: 210 6771878

Σλοβενία Μαβίλη 10, 
15452 Π. Ψυχικό

τηλ.: 210 6775683-5
fax: 210 6775680

Σουηδία Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 7, 
10674 Αθήνα

τηλ.: 210 7266100
fax: 210 7266150

Συρία Διαμαντίδου 61, 
15452 Αθήνα

τηλ.: 210 6711604

Ταϊβάν Μαραθωνοδρόμων 25, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6775122
fax: 210 6776708

Ταϊλάνδη Μαραθωνοδρόμων 25, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6710155, 6749065
fax: 210 6749508

Τουρκία Λ. Βασ. Γεωργίου Β’ 8, 
10674 Αθήνα

τηλ.: 210 7263000
fax: 210 7229597

Τσεχία Σεφέρη 6, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6713755
fax: 210 6710675

Τυνησία Ανθέων 2 & Μαραθώνος, 
15452 Π. Ψυχικό

τηλ.: 210 6717590, 6749791
fax: 210 6713432

Φιλιππίνες Ανθέων 26, 
15452 Ψυχικό

τηλ.: 210 6721837, 6721883
fax: 210 6721872

Φινλανδία Χατζηγιάννη Μέξη 5, 
11528 Αθήνα

τηλ.: 210 7255860-4
fax: 210 7255864

Χιλή Ρηγίλλης 26, 
10674 Αθήνα

τηλ.: 210 7252574
fax: 210 7252536
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Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή 
Διδασκαλείο Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας

Πανεπιστημιούπολη, 
15784 Ζωγράφου

τηλ.: 210 7277672, 
7277000, 7277497-8
fax: 210 7277673

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης
Σχολείο Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας

54124 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 997571, 
997572
fax: 2310 997573
site: www.auth.gr

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Δημόσιων και 
Διεθνών Σχέσεων

Πανεπιστημιούπολη 
Ιωαννίνων 45110

τηλ.: 26510 97105, 
97106, 97107
fax: 26510 97024

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης
Κέντρο Διδασκαλίας 
Ελληνικής Γλώσσας και 
Πολιτισμού

Παναγή Τσαλδάρη 1, 
69100 Πανεπιστημιούπολη, 
Κομοτηνή

τηλ.: 25310 39413, 39420
fax: 25310 39421

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εργαστήρι 
Διαπολιτισμικών και 
Μεταναστευτικών 
Μελετών

74100 Πανεπιστημιούπολη, 
Ρέθυμνο

τηλ.: 28310 77604, 77605
fax: 28310 77636

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 
49100 Κέρκυρα

τηλ.: 26610 40750, 87601
fax: 26610 87643

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
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Action Aid Ελλάς Φαλήρου 52, 

11741 Κουκάκι, Αθήνα

τηλ.: 210 9212321, 80111900800

fax: 210 9212376

e-mail: info-hellas@actionaid.org

site: www.actionaid.gr

Η Action Aid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε περισ-

σότερες από σαράντα δύο (42) χώρες και συνεργάζεται με τους κατοίκους των φτωχότε-

ρων χωρών του κόσμου για την εξάλειψη της φτώχειας και της ανισότητας. Υλοποιεί αναπτυ-

ξιακά προγράμματα σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής και αριθμεί 

περισσότερους από 500.000 πολίτες σε όλον τον κόσμο που υποστηρίζουν την τοπική, εθνική 

και παγκόσμια δράση της. Είναι σύμβουλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε θέματα 

παγκόσμιας ανάπτυξης από το 1991 και ασκεί πίεση στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων, 

ώστε να αναθεωρηθούν αποφάσεις και πολιτικές που πλήττουν την ανάπτυξη των φτωχών 

περιοχών του πλανήτη μας.

Οι κύριοι στόχοι της οργάνωσης είναι οι ακόλουθοι:

• Υποστήριξη και ενδυνάμωση των φτωχών και περιθωριοποιημένων ανθρώπων, προ-

κειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους. 

• Αφύπνιση της κοινής γνώμης με σκοπό τη διαμόρφωση κλίματος αλληλεγγύης ανά-

μεσα στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες και τις αναπτυσσόμενες, καθώς και την 

ενίσχυση του παγκόσμιου κινήματος κατά της φτώχειας. 

• Άσκηση πίεσης και επιρροής στη διεθνή κοινότητα και τα κέντρα λήψεως αποφάσεων 

για τη χάραξη μιας πιο υπεύθυνης και αποτελεσματικής πολιτικής προς τους φτωχό-

τερους λαούς της γης. 

• Ενδυνάμωση της θέσης και του ρόλου των γυναικών στην οικογένεια και στην τοπική 

κοινωνία, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις διαφορετικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 

γυναικών και ανδρών.

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Ο.)
ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
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Οι Ανοιχτοί Ορίζοντες στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για την 

αναγκαιότητα υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για 

μια ανεκτικότερη κοινωνία, μέσω της τέχνης και του πολιτισμού. 

Ασχολούνται με όλα τα σύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανα-

λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων λόγω φύλου, 

φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού, καθώς και τη βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου των 

κοινωνικά αποκλεισμένων και μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού. Υλοποιούν δράσεις 

πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ANCE (Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αθήνας) είναι μια ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδο-

σκοπική οργάνωση, που ιδρύθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από το χώρο της διεθνούς 

αναπτυξιακής συνεργασίας και της τεχνικής βοήθειας και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα εκτε-

ταμένο δίκτυο συνεργατών και εθελοντών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την 

υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες 

χώρες. 

Η ANCE συνεργάζεται με άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τοπικές αναπτυξιακές 

εταιρείες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, και 

ιδιωτικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και θέτει τους εξής στόχους:

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της χώρας μας για τα προβλήματα 

του αναπτυσσόμενου κόσμου.

• Καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού, ξενοφοβίας, περιθωριοποίησης και κοινωνικού 

αποκλεισμού.

• Ενίσχυση των πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και πολέμους.

Ανοιχτοί 

Ορίζοντες

Σκύρου 4, 

11361 Αθήνα

τηλ.: 210 8846038

e-mail: openhorizons@humanrights.gr

site: www.humanrights.gr 

ANCE
Δίκτυο για την 
υποστήριξη των 
λιγότερο ευνοημένων

Βατατζή 39, 

11472 Αθήνα

τηλ./fax: 210 8215044, 210 8215343

e-mail: ance@ance-hellas.org

site: www.ance-hellas.org
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Η Αντιρατσιστική Πολιτιστική Ομάδα «ΡΗΓΜΑ» είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που 
δραστηριοποιείται ενάντια στο ρατσισμό και σε κάθε είδους διάκριση. Οργανώνει φεστιβάλ 
και πολιτιστικά δρώμενα, θεωρώντας ότι η Τέχνη είναι ένα σημαντικό μέσο για την καταπο-
λέμηση ρατσιστικών φαινομένων.

Αντιρατσιστική 

Πολιτιστική Ομάδα 

«ΡΗΓΜΑ»

Λ. Καλαμακίου 8, 

17455 Άλιμος

τηλ.: 210 9822431

e-mail: rigma_gr@yahoo.com

site: www.omada-rigma.blogspot.com 

• Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης περιο-

χών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής 

Αμερικής.

• Υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο τη δημιουργία εισοδημάτων στις ασθενέστερες 

και μειονεκτικότερες ομάδες του πληθυσμού.

• Προώθηση του εκδημοκρατισμού και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

• Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

• Προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Αθήνα
   Γραφεία και Κέντρο    
   Υποστήριξης Νέων

Δεριγνύ 26 & 
Γ΄ Σεπτεμβρίου, 
10434 Αθήνα

τηλ./fax: 210 8259880
e-mail: info@arsis.gr
site: www.arsis.gr

• Θεσσαλονίκη
   Γραφεία

   Μουσουργείο

   Σύμπραξη

   Κέντρο Νεανικών 
   Δραστηριοτήτων

Πτολεμαίων 35 & Συγ-
γρού, 54630 Θεσ/νίκη

Ζαλίκη 2, 
54631 Θεσ/νίκη

Βενιζέλου 70, 
54631 Θεσ/νίκη

Αγορά Φοίνικα, 
55134 Θεσ/νίκη

τηλ./fax: 2310 526150, 552813
e-mail: infothes@arsis.gr

τηλ.: 2310 228850
fax: 2310 227311

τηλ.: 2310 273312

τηλ./fax: 2310 805720
e-mail: kened@arsis.gr

Άρσις - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
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Η ΑΡΣΙΣ είναι μη κυβερνητική οργάνωση εξειδικευμένη στην κοινωνική υποστήριξη των 

νέων και στην προάσπιση των νεανικών δικαιωμάτων. To όραμα της ΑΡΣΙΣ είναι μια κοινω-

νία που δίνει θέση και ευκαιρίες σε όλους τους νέους/-ες και σέβεται τα δικαιώματά τους, 

όπως αυτά θεσπίζονται στο Ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Η δράση της στοχεύει στην πρό-

ληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων, με έμφαση στις ηλικίες 15 

έως 21 χρονών. 

Δραστηριοποιείται για τη βελτίωση της θέσης και των συνθηκών διαμονής των ασυνό-

δευτων ανηλίκων και γυναικών αιτούντων ασύλου αλλοδαπών, καθώς και για την παροχή 

νομικής βοήθειας κατά τις αιτήσεις ασύλου. Περιλαμβάνει τη λειτουργία ενός ξενώνα στη 

Μαγνησία για ασυνόδευτους/-ες ανηλίκους/-ες αιτούντες/-ούσες ασύλου.

Οι Γιατροί του Κόσμου (Medecins du Monde) είναι μια διεθνής, ιατρική, ανθρωπιστική 

Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια στα θύματα φυ-

σικών καταστροφών, πολέμων και συγκρούσεων. Οι ΓτΚ διαθέτουν και Κέντρο Υποδοχής 

αιτούντων ασύλου και απασχολούν ιατρικό, παραϊατρικό, καθώς και διοικητικό και τεχνικό 

προσωπικό, με σκοπό την ανάληψη ανθρωπιστικής δράσης. Αποτελούν μέρος του Διεθνούς 

Δικτύου των ΓτΚ, το οποίο αποτελείται από 16 συνολικά τμήματα.

Με δεκάδες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, 

Γιατροί του 

Κόσμου (ΓτΚ)

Σαπφούς 12, 

10553 Αθήνα

τηλ.: 8011000100, 210 3213150 

fax: 210 3213850

e-mail: info@mdmgreece.gr 

site: www.mdmgreece.gr 

• Βόλος
   Γραφεία και Κέντρο  
   Υποστήριξης Νέων

Α. Γαζή 91 & Ρόζου, 
38333 Βόλος

τηλ.: 24210 23110
fax: 24210 23501
e-mail: infovol@arsis.gr

• Καρδίτσα
   Γραφεία και Κέντρο 
   Υποστήριξης Νέων

Ιεζεκιήλ 57, 
43100 Καρδίτσα

τηλ./fax: 24410 80500
e-mail: infokard@arsis.gr 

• Λάρισα
   Γραφεία και Κέντρο 
   Υποστήριξης Νέων

Σκουφά 27 & Καραθάνου, 
41222 Λάρισα

τηλ./fax: 2410 253277
e-mail: infolar@arsis.gr 
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Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους εθελοντικά. Στο πεδίο των αποστολών, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής 

βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη. 

Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα

Ξενίας 15, 

11527 Αθήνα

τηλ.: 210 5200500

fax: 210 5200503 

e-mail: info@msf.gr 

site: www.msf.gr 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική οργάνωση 

που στόχο έχει την παροχή ιατρικής βοήθειας οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη χωρίς καμία 

φυλετική, θρησκευτική, πολιτική ή άλλη διάκριση. Προστατεύει τους πληθυσμούς που πε-

ριθάλπει, ενημερώνοντας την κοινωνία για όσα εντοπίζει να συμβαίνουν στις περιοχές όπου 

δραστηριοποιείται και καταγγέλλοντας την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν τη βοήθειά τους: α) σε πληθυσμούς που βρίσκο-

νται σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης, β) στα θύματα που προκαλούνται είτε από φυσι-

κούς είτε από ανθρώπινους παράγοντες, και γ) σε όσους υποφέρουν εξαιτίας εξεγέρσεων 

χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, φιλοσοφική ή πολιτική διάκριση. 

Το Διαπολιτισμικό Μεταβατικό Κέντρο Mosaic είναι μια Μονάδα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. (Κέντρο 

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων - Ν.Π.Ι.Δ., Ν 1729/87) που προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης 

και απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Το Mosaic ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2003 και θέτει ως βασικό στόχο την 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μεταναστών/-τριών και προσφύγων όσον αφορά στην πρό-

ληψη, την παροχή συμβουλευτικής και την υποστήριξη εξαρτημένων από ουσίες έτσι, ώστε 

να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κρίσης που βιώνουν και να διευκολύνεται η κοινωνική τους 

ενσωμάτωση. Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν.

Διαπολιτισμικό 

Μεταβατικό Κέντρο 

MOSAIC

Δροσοπούλου 41 & 

Τήνου, 11257 Αθήνα

τηλ.: 210 8256944

fax: 210 8257163

e-mail: info@kethea-mosaic.gr
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Διεθνής Κοινωνική 

Υπηρεσία Ελλάδος

Μαντζάρου 6, 

10672 Αθήνα

τηλ.: 210 3636191

fax: 210 3612433

e-mail: issgr@otenet.gr

site: www.iss-ssi.org 

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις δυσκο-

λίες που προέκυψαν από τις μεγάλες πληθυσμιακές μετακινήσεις (π.χ. πρόσφυγες, μετανά-

στες/-τριες). Η Γενική Γραμματεία της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας βρίσκεται στη Γενεύη. Ο 

Ελληνικός Κλάδος της οργάνωσης προσφέρει ανελλιπώς τις υπηρεσίες του εδώ και 78 χρόνια. 

Μεταξύ των ανθρώπων, στους οποίους η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία προσφέρει βοήθεια, 

είναι Έλληνες απόδημοι, παλιννοστούντες ομογενείς, διαπολιτισμικές οικογένειες (μικτοί γάμοι), 

αλλοδαποί κάτοικοι στην Ελλάδα, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, αλλοδαποί/-ές 

μετανάστες/-τριες, αιτούντες/-ούσες ασύλου, πρόσφυγες καθώς και υποψήφιες θετές οικογέ-

νειες που υιοθετούν παιδί από άλλη χώρα.

Από το 1961, η Διεθνής Αμνηστία ενεργοποιείται στην προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Διεκδικεί το σεβασμό των διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

που παραβιάζονται από τα ίδια τα κράτη που επίσημα τις έχουν αποδεχτεί. Σημαντικό έργο 

της οργάνωσης αποτελεί η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που 

υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, στις 10 Δεκεμβρίου 1948. 

Η Διεθνής Αμνηστία επικεντρώνει τη δράση της στην υπεράσπιση μερικών θεμελιωδών 

ελευθεριών. Η οργάνωση ζητά: α) άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των κρατουμένων 

συνείδησης, β) έντιμες δίκες μέσα σε εύλογο χρόνο για τους πολιτικούς κρατούμενους, 

γ) κατάργηση των βασανιστηρίων, της θανατικής ποινής και κάθε σκληρής, απάνθρωπης ή 

ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και δ) τερματισμό των «εξαφανίσεων», των εξωδι-

καστικών εκτελέσεων και των πολιτικών δολοφονιών.

• Αθήνα 

• Θεσσαλονίκη

Σίνα 30, 
10672 Αθήνα

Καραμαούνα 1, 
55132 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 210 3600628, 3631532 
fax: 210 3638016
e-mail: info@amnesty.org.gr
site: www.amnesty.org.gr
τηλ.: 2310 521303
fax: 2310 521307
e-mail: thessaloniki@amnesty.οrg.gr

Διεθνής Αμνηστία - Ελληνική Επιτροπή
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Δίκτυο για τα 

Πολιτικά & Κοινωνικά 

Δικαιώματα

Τσαμαδού 13, 

10683 Εξάρχεια

τηλ.: 210 3813928 

e-mail: diktio@diktio.org

site: www.diktio.org 

Το Δίκτυο υπερασπίζεται τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα με την οπτική τόσο της βελτίω-

σης της ζωής και της διεύρυνσης των χώρων ελευθερίας όσο και της προβολής ενός μοντέλου 

κοινωνικής οργάνωσης, που θα ικανοποιεί τις ριζικές ανάγκες των ανθρώπων και θα στηρίζεται 

στην κοινωνική αυτοοργάνωση και αυτενέργεια. Δραστηριοποιείται κατά του ρατσισμού και 

του εθνικισμού, πρώτα και κύρια μέσα στην ίδια την Ελλάδα, για ίσα δικαιώματα στους/

τις μετανάστες/-τριες και τις εθνικές μειονότητες και για την ενότητα των βαλκανικών λαών. 

Επιπλέον, προασπίζεται την κατάργηση των έμφυλων, εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων 

και θεωρεί ότι το δικαίωμα στη διαφορά μπορεί να ασκηθεί ουσιαστικά μόνο σε συνθήκες «ίσης 

ελευθερίας» και «ελεύθερης ισότητας».

Δίκτυο Κοινωνικής 

Υποστήριξης 

Προσφύγων

 & Μεταναστών

Τσαμαδού 13, 

10683 Εξάρχεια

τηλ.: 210 3813928

fax: 210 3830098

e-mail: metanaston@diktio.org

site: http://tsamadou13.gr 

Το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών δημιουργήθηκε με πρωτο-

βουλία του Δικτύου για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα και απαρτίζεται από άτομα που 

είχαν συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες και επιτροπές για τα δικαιώματα των πολιτικών και οικονο-

μικών προσφύγων και των μειονοτήτων, μέλη πολιτικών οργανώσεων, μετανάστες/-τριες και 

πρόσφυγες. Κύριοι στόχοι του είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά 

με τα προβλήματα των μεταναστών/-τριών και προσφύγων στην Ελλάδα, η υπεράσπιση του 

πολιτικού ασύλου και των δικαιωμάτων των μεταναστών/-τριών, η αναχαίτιση κοινωνικού 

ρατσισμού και η στήριξη στις υπάρχουσες μορφές οργάνωσης. 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου λειτουργεί το Στέκι των Μεταναστών, όπου 

ενθαρρύνεται η ουσιαστική γνωριμία και η καλλιέργεια δεσμών μεταξύ ελλήνων και μετανα-

στών/-τριών και προωθείται η πολυπολιτισμικότητα. Επίσης, στον ίδιο χώρο, πραγματοποιού-

νται μαθήματα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες/-τριες και πρόσφυγες από την ομάδα εθε-

λοντών δασκάλων, λειτουργούν τμήματα μουσικής και χορού, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια 

παραδίδονται και μαθήματα υπολογιστών από μια ομάδα εθελοντών/-τριών με γνώσεις στους 
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Γραφεία

Κέντρο Επικοινωνίας

Κανάρη 20, 
18538 Πειραιάς

Γαργηττίων 12, 
11854 Γκάζι

τηλ./fax: 210 4516903
e-mail: dromi@ath.forthnet.gr
site: www.dromoizois.gr
τηλ.: 210 3474218

Οι Δρόμοι Ζωής έχουν ως κύριους σκοπούς: α) την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων 

και ιδιαίτερα παιδιών και οικογενειών λόγω φυλετικών, θρησκευτικών ή μαθησιακών ιδιαιτε-

ροτήτων, χαμηλού βιοτικού επιπέδου ή οποιασδήποτε άλλης έλλειψης, β) την εθελοντική 

και ανιδιοτελή πνευματική, ηθική και υλική συμπαράσταση σε παιδιά, εφήβους, οικογένειες 

(και ειδικά μητέρες), που ανήκουν σε ομάδες με πολιτισμικές ή κοινωνικές ιδιαιτερότητες, 

και γ) την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, της άγνοιας, της αδιαφορίας, της ημιμάθειας 

και του κοινωνικού φόβου. 

Από το 2000 διαθέτει το Κέντρο Επικοινωνίας, που έχει στόχους:

1. Την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. 

2. Την προώθηση της επιστημονικής, κοινωνικής έρευνας σχετικά με τις ομάδες με 

ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα είτε λόγω μαθησιακών δυσκολιών είτε λόγω φυλε-

τικών ή θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων. 

3. Την υποστήριξη αναλφάβητων εφήβων.

4. Την υποστήριξη αναλφάβητων ενηλίκων.

5. Την υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες (τσιγγανοπαίδων, μουσουλ-

μανοπαίδων, παιδιών μεταναστών/-τριών, παιδιών των φαναριών). 

6. Την υποστήριξη κοινωνικά αποκλεισμένων γυναικών και ειδικότερα μητέρων, με 

επιμορφωτικά σεμινάρια ή άλλες δραστηριότητες.

υπολογιστές. 

Στο χώρο του Στεκιού λειτουργεί, επίσης, το Γραφείο Ενημέρωσης Μεταναστών/-τριών του 

Δικτύου, που πληροφορεί πρόσφυγες και μετανάστες/-τριες σε συγκεκριμένα ζητήματα που 

τους/τις απασχολούν.

Δρόμοι Ζωής
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Εθελοντική 

Εργασία Αθήνας

e-mail: ethelodiki_enimerosi@yahoo.gr

Εθνική Επιτροπή για 

τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.)

Νεοφύτου Βάμβα 6, 

10674 Αθήνα

τηλ.: 210 7233221-2 

fax: 210 7233217 

e-mail: info@nchr.gr

site: www.nchr.gr 

Η Εθελοντική Εργασία Αθήνας είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, που δημιουργήθηκε από την 

επιθυμία κυρίως των νέων ανθρώπων να συσπειρώσουν και να οργανώσουν εθελοντές/-τριες. 

Η δράση της εστιάζεται σε άτομα και πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν κοινωνικό απο-

κλεισμό (πρόσφυγες, μετανάστες/-τριες, αναλφάβητα παιδιά, ασθενείς σε ψυχιατρεία, κ.ά.).

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) αποτελεί συμβουλευτικό όργανο 

της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σκοπός της ΕΕΔΑ είναι 

η συνεχής επισήμανση σε όλα τα όργανα της Πολιτείας της ανάγκης αποτελεσματικής κατο-

χύρωσης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όλων όσων διαμένουν στην ελληνική επικράτεια. 

Οι αρμοδιότητες της συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

• Υποβολή συστάσεων και προτάσεων, την εκπόνηση μελετών, την υποβολή εκθέσεων 

και γνωμοδοτήσεων για τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων που συμ-

βάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των ΜΜΕ σε 

θέματα σεβασμού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

• Ανάληψη πρωτοβουλιών για την καλλιέργεια του σεβασμού των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-

που στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος.

• Διατήρηση μόνιμης επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, παρεμφερή 

όργανα άλλων χωρών, καθώς και εθνικές ή διεθνείς ΜΚΟ.

• Γνωμοδότηση για εκθέσεις που πρόκειται να υποβάλει η χώρα σε διεθνείς οργανισμούς 

για θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

• Εξέταση της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις του διεθνούς δι-

καίου για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη σχετική γνωμοδότηση 

προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.
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Εθνικό Παρατηρητήριο 

για το Ρατσισμό και 

την Ξενοφοβία

Καμελίων 26, 

15452 Π. Ψυχικό

τηλ.: 210 6711349 

fax: 210 6711343

e-mail: info@antigone.gr  

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε σύμπραξη με το Κέντρο Μειονοτικών 

Ομάδων (ΚΕΜΟ) και σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη και το Ελληνικό Φόρουμ 

Μεταναστών λειτουργεί ως Εθνικό Παρατηρητήριο για το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου RAXEN, το οποίο διευθύνεται από τον Οργανισμό της 

Ευρωπαϊκής ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα.

Το Παρατηρητήριο είναι εθνικός φορέας καταγραφής και αναφοράς για τα φαινόμενα ρατσι-

σμού και διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών/-τριών και των μειονοτήτων. Συνεργάζεται 

στενά με το Συνήγορο του Πολίτη, ως Φορέα για την Προώθηση της Ίσης Μεταχείρισης, 

και με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, καθώς και με άλλες οργανώσεις, με στόχο την 

ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών δράσεων για τη βελτίωση 

και την προώθηση της καταγραφής των φαινομένων ρατσισμού και διακρίσεων, καθώς και 

της διαθεσιμότητας των δεδομένων στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το Εθνικό Παρατηρητήριο για το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία παρεμβαίνει με 

δελτία τύπου και πρωτοβουλίες στο δημόσιο χώρο για το ρατσισμό και τις διακρίσεις στην 

Ελλάδα, ενώ παρέχει ενημέρωση με κείμενα και επίκαιρες μελέτες γα τις διακρίσεις στην 

Ε.Ε. μέσα από το διαδικτυακό του τόπο.

Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

(E.K.K.A.)

Λ. Βασ. Σοφίας 135 & 

Ζαχάρωφ, 

11526 Αθήνα

τηλ.: 210 6497778, 6497706 

fax: 210 6497766

e-mail: dsxeseis@ekka.org.gr 

site: www.ekka.org.gr

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (EKKA) είναι ο κύριος Εθνικός συντονιστικός φορέας 

άσκησης κοινωνικής πολιτικής και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως 

κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, γυναίκες θύματα παράνομης εμπορίας και διακίνησης με 

σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, κ.λπ. Επιπλέον, διαμεσολαβεί για πρόσβαση σε υπηρεσίες 

κοινωνικής αλληλεγγύης που προσφέρονται από άλλους φορείς, μη κερδοσκοπικές εταιρείες και 

μη κυβερνητικές οργανώσεις.
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Το δίκτυο δομών του ΕΚΚΑ περιλαμβάνει Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας και Κέντρα 

Κοινωνικής Στήριξης τόσο στην Αττική (Ίλιον, Δραπετσώνα και Καλαμάκι) όσο και στη Θεσ-

σαλονίκη, όπου φιλοξενούνται γυναίκες θύματα παράνομης εμπορίας και διακίνησης με σκοπό 

τη σεξουαλική εκμετάλλευση και γυναίκες κακοποιημένες με παιδιά, την τηλεφωνική γραμμή 

Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 197, την υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης και την υπη-

ρεσία Διαχείρισης Κρίσεων.

Έκτακτη κοινωνική βοήθεια παρέχεται σε άτομα, οικογένειες ή ομάδες που αντιμετωπίζουν 

έντονα προβληματικές καταστάσεις ή καταστάσεις κρίσης ή κοινωνικού αποκλεισμού ή κοινω-

νικούς κινδύνους που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή από συνδυασμό ψυχοκοινωνικών, 

σωματικών ή/και οικονομικών παραγόντων και που αδυνατούν να τα χειρισθούν μόνα τους.

Ελληνική Ένωση για 

τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και του 

Πολίτη (Ε.Ε.Δ.Α.Π.)

Βαλαωρίτου 12, 

10671 Αθήνα

τηλ.: 210 3618966, 7289644

fax: 210 3634437

e-mail: hlhr@hlhr.gr

site: www.hlhr.gr 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη (ΕΕΔΑΠ) είναι η παλαιό-

τερη Μη Κυβερνητική Οργάνωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχει στην 

Ελλάδα. Αποτελεί τακτικό μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(Fédération Internationale des Droits de l’Homme), αντιπροσωπεύει το εν λόγω διεθνές μη 

κυβερνητικό δίκτυο στην Ελλάδα και συμμετέχει στα όργανά του.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, «δραστηριοποιείται στο χώρο της διάδοσης, υπεράσπισης 

και ανάπτυξης των αρχών που αναγνωρίζουν στους ανθρώπους, ενταγμένους σε κοινωνικούς 

σχηματισμούς, δικαιώματα και ελευθερίες».

Η θεωρητική επεξεργασία των σύγχρονων δεδομένων και της κατάστασης των δικαιωμάτων 

σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, η πρόληψη των παραβιάσεων μαζί με την καθημερινή επαγρύ-

πνηση και παρέμβαση για την προστασία των θυμάτων, αποτελούν τα κατεξοχήν εργαλεία που 

μπορεί να διαθέσει ο μη κυβερνητικός χώρος ως συμβολή στον περιορισμό των παραβιάσεων 

των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Τα μέσα με τα οποία εκπληρώνονται οι σκοποί της Ένωσης 

είναι η μελέτη των προβλημάτων των πολιτών, σε ατομικό ή/και συλλογικό επίπεδο, η υποβολή 

προτάσεων για την επίλυσή τους, η παροχή νομικής αρωγής, η ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώμης και η εμβάθυνση του δημοσίου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω της 

διοργάνωσης διαλέξεων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων και λοιπών εκδηλώσεων που κρίνονται 

ανά περίπτωση πρόσφορες.
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Ελληνική Επιτροπή 

Διεθνούς Δημοκρα-

τικής Αλληλεγγύης 

(Ε.Ε.Δ.Δ.Α.)

Θεμιστοκλέους 27, 

10677 Αθήνα

τηλ.: 210 3813052

fax: 210 3831603 

e-mail: eedda@otenet.gr

site: http://eedda.gr 

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) είναι μια ελληνική μη 

κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, κοινωφελής οργάνωση που ιδρύθηκε με στόχο την αλλη-

λεγγύη με τα κινήματα όλων των άλλων λαών που δραστηριοποιούνται για την εθνική τους 

ανεξαρτησία και κυριαρχία, για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Οι τομείς δράσης της ΕΕΔΔΑ είναι: 

• Η με κάθε τρόπο έκφραση πολιτικής, οικονομικής, υλικής και ηθικής αλληλεγγύης 

και συμπαράστασης στους αγώνες των λαών που αγωνίζονται για την εθνική τους 

ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ελληνικού λαού για τα προβλήματα των 

λαών των αναπτυσσόμενων χωρών και της κινητοποίησής του μέσα από τις συνδι-

καλιστικές και μαζικές του οργανώσεις. 

• Η στήριξη των πολιτικών προσφύγων και των ξένων εργατών που ζουν στη χώρα 

μας μέσα από τη δράση και τους αγώνες των κοινοτήτων τους για τη λύση των 

προβλημάτων τους. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών στον τομέα της πολιτικής και ηθικής αλληλεγγύης, η 

ΕΕΔΔΑ διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις, συγκεντρώσεις, 

πολιτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Ελληνικό 

Παρατηρητήριο των 

Συμφωνιών του 

Ελσίνκι για τα 

δικαιώματα των 

μειονοτήτων 

(Ε.Π.Σ.Ε.)

Τ.Θ. 60820, 

15304 Γλυκά Νερά

τηλ.: 210 3472259

fax: 210 6018760 

e-mail: office@greekhelsinki.gr

site: www.greekhelsinki.gr
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Ελληνική Επιτροπή 

Διεθνούς Δημοκρα-

τικής Αλληλεγγύης 

(Ε.Ε.Δ.Δ.Α.)

Θεμιστοκλέους 27, 

10677 Αθήνα

τηλ.: 210 3813052

fax: 210 3831603 

e-mail: eedda@otenet.gr

site: http://eedda.gr 

Η Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) δημιουργήθηκε ως το 

Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ομάδας για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων. Τα μέλη της 

ίδρυσαν το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) στα τέλη του 

1992, ύστερα από παρότρυνση της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα (IHF). 

Το Παρατηρητήριο ασχολείται με την εκπόνηση λεπτομερών εκθέσεων για όλες τις εθνι-

κές, εθνογλωσσικές και τις μεγαλύτερες θρησκευτικές μειονοτικές κοινότητες στην Ελλάδα 

(Μακεδόνες και Τούρκοι, Αρβανίτες, Πομάκοι και Βλάχοι, Καθολικοί, Μάρτυρες του Ιεχωβά, 

Προτεστάντες και Νέα Θρησκευτικά Κινήματα), καθώς και για τις ελληνικές μειονότητες σε 

Αλβανία και Τουρκία και για τους Αλβανούς μετανάστες/-τριες στην Ελλάδα. Τέλος, μέσα 

στις δράσεις του συγκαταλέγεται η παρακολούθηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δικών που σχετίζονται με αυτά, η έκδοση δελτίων τύπου (ξεχωριστά 

ή μαζί με άλλες ΜΚΟ) και η εποπτεία των ελληνικών και βαλκανικών ΜΜΕ σε ό,τι αφορά τα 

στερεότυπα και τη ρητορική του μίσους.

Ελληνικό Ινστιτούτο 

Αλληλεγγύης και 

Συνεργασίας 

(ΕΛ.ΙΝ.ΑΣ.)

(Μη κυβερνητική 

Οργάνωση)

Μαιάνδρου 7, 

11528 Αθήνα

τηλ.: 210 7234456, 7250022, 7234460

fax: 210 7217455

e-mail: hel.@hol.gr

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης και Συνεργασίας (ΕΛ.ΙΝ.ΑΣ.) παρέχει μέριμνα και υπο-

στήριξη για όσους χρειάζονται βοήθεια για την κοινωνική ένταξη, καθώς και κάλυψη αναγκών 

των αιτούντων/-ουσών ασύλου. Διαθέτει το Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Ασύ-

λου για την υποστήριξη προσφύγων και αιτούντων/-ουσών ασύλου στην ελληνική κοινωνία, 

το οποίο παρέχει: στέγαση, πλήρη σίτιση, ιατροφαρμακευτική μέριμνα, νομική και συμβου-

λευτική υποστήριξη, μετάφραση, μαθήματα ελληνικής γλώσσας, καθώς και κοινωνική και 

ψυχολογική υποστήριξη.
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• Αθήνα Λυκαβηττού 1, 

10672 Αθήνα

τηλ.: 210 3621681, 3603449

fax: 210 3615606, 3629842

e-mail: swd@redcross.gr

site: www.redcross.gr

• Λαύριο

   Κέντρο Υποδοχής για   

   αιτούντες ασύλου

Δανουκάρα 1, 

19500 Λαύριο

τηλ.: 22920 26062, 27744, 22414

fax: 22920 25271

e-mail: swdlavrio@redcross.gr

• Σπερχειάδα

   Κέντρο Υποδοχής για   

   αιτούντες ασύλου

Άνω Καλλιθέα, 

35003 Σπερχειάδα

τηλ.: 22360 24711

fax: 22360 24713

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Σωματείο μη Κυβερνητικό, ανα-

γνωρισμένο ως ειδικώς Φιλανθρωπικό και ιδρύθηκε με σκοπό την συμβολή στην επίλυση 

των προβλημάτων των ατόμων που έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες στην 

Ελλάδα, των διαμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και των αιτούντων ασύλου 

που δικαιούνται να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες. Μέσα από τις δραστηριότητές του επι-

διώκεται η ομαλή κοινωνική ένταξη των προσφυγικών οικογενειών και των μεταναστών/-

τριών στην ελληνική κοινωνία και η αρμονική συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμικών 

στοιχείων. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, μεταξύ άλλων, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρό-

σφυγες σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα για την παροχή νομικής, οικονομικής και ψυ-

χοκοινωνικής στήριξης των ατόμων αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί και το Διαπο-

λιτισμικό Κέντρο Προώθησης της Ένταξης «ΠΥΞΙΔΑ», όπου παρέχονται μαθήματα 

ενισχυτικής διδασκαλίας των παιδιών που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία, καθώς και μαθήμα-

τα ελληνικών, αγγλικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολιτιστικές δραστηριότητες για 

παιδιά και ενήλικες διαφορετικής εθνικής προέλευσης.

Ελληνικό Συμβούλιο 

για τους Πρόσφυγες 

(Ε.Σ.Π.)

Σολωμού 25, 

10682 Αθήνα

τηλ.: 210 3320000

fax: 210 3803774

e-mail: gcr1@gcr.gr

site: www.gcr.gr

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στηρίζει το έργο του στους/τις εθελοντές/-τριες των τριών 

σωμάτων του (της Νοσηλευτικής, της Κοινωνικής Πρόνοιας και των Σαμαρειτών), καθώς 

και στους απλούς πολίτες, οι οποίοι/-ες ανταποκρίνονται σε κάθε κάλεσμα του. Οι εθελο-

ντές/-τριες του Ε.Ε.Σ. στην πορεία των χρόνων έχουν προσφέρει σημαντικό εθνικό και 

κοινωνικό έργο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός διοικεί και δύο (2) Κέντρα Υποδοχής και Προσωρινής Φιλο-

ξενίας Αιτούντων Ασύλου. Στόχος των κέντρων αυτών είναι η υποδοχή και φιλοξενία 

μονών ατόμων και οικογενειών αιτούντων ασύλου αλλοδαπών. Η δυναμικότητα των δύο 

(2) κέντρων ανέρχεται στα 420 άτομα.

Ελληνικό Τμήμα 

ENAR - 

Πολυπολιτισμικό 

Κέντρο 

«Κοσμο-πολιτισμός»

Ανδρέα Μεταξά 20 & 

Εμμανουήλ Μπενάκη, 

10681 Εξάρχεια

τηλ./fax: 210 3303385

e-mail: info@cosmosofculture.org 

site: www.cosmosofculture.org 

Το ENAR είναι δίκτυο ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ) για την καταπολέ-

μηση του ρατσισμού σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το Δίκτυο ενεργεί τόσο εναντίον του 

ρατσισμού και του αποκλεισμού όσο και για την εξάλειψη κάθε ρατσιστικού στοιχείου από 

την πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών για τη μετανάστευση. Επιπλέον, θέλει να αναδείξει 

τη φυλετική, την εθνοτική και την πολιτισμική ποικιλία. Ο «Κοσμο-Πολιτισμός», μη κερδο-

σκοπικός πολιτιστικός οργανισμός, έχει ως σκοπό του τη διάδοση της Σύγχρονης Τέχνης 

και των Πολιτισμών από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα. Κύρια αρχή του Κέντρου αποτελεί η 

πεποίθηση ότι μέσω της Παιδείας και του Πολιτισμού και σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα οι άνθρωποι και οι λαοί ξεπερνούν τις διαφορές τους.

Λειτουργεί Πολιτιστικό Κέντρο «Κοσμο-Πολιτισμός» με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, που 

δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, χωρίς καμία διάκριση, να συμμετέχουν στις δρα-

στηριότητες του Κέντρου μέσα από εργαστήρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις, εκθέσεις, κ.ά. 
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Εύξεινη Πόλη Θεσσαλίας 60, 

13671 Αχαρνές

τηλ./fax:210 2481687 

e-mail: epolis@efxini.gr

site: www.efxini.gr

Ελπίδα Σωκράτους 96, 

13761 Αχαρνές

τηλ.: 210 2460040

fax: 210 2463776 

e-mail: pothitos@otenet.gr

site: www.elpida-news.gr 

Ο Σύλλογος «Ελπίδα» συγκεντρώνει ρουχισμό, τρόφιμα και παιχνίδια, τα οποία μοιράζει 

σε άπορες οικογένειες. Στο Δήμο Αχαρνών ιδιαίτερα έχει αναπτύξει σημαντική δράση, καθώς 

στην πόλη κατοικούν, μεταξύ άλλων, παλιννοστούντες, αθίγγανοι/-ες, οικονομικοί με-

τανάστες/-τριες, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Επιτροπή για τα 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα & κατά 

του Ρατσισμού

Αριστομένους 67, 

24100 Καλαμάτα

τηλ.: 27210 26608, 23661

fax: 27210 94959

e-mail: foutrounis@kal.forthnet.gr 

Η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και κατά του Ρατσισμού είναι μια εθελοντική 

οργάνωση που δραστηριοποιείται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι 

δράσεις της συχνά επικεντρώνονται στη στήριξη μεταναστών/-τριών και αθίγγανων.

Εταιρεία Κοινωνικής 

και Πολιτιστικής 

Στήριξης - ΝΟΣΤΟΣ

Νοταρά 45 & 

Μετσόβου 30, 

10683 Αθήνα

τηλ.: 210 5231966, 8815310

fax: 210 5221950 

e-mail: nostos@ath.forthnet.gr

site: www.opsne.gr

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής στήριξης-ΝΟΣΤΟΣ παρέχει εξειδικευμένες Υποστη-

ρικτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με στόχο 

την ένταξή τους στην αγορά εργασίας (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι/-ες, μετανάστες/-τριες, 

παλιννοστούντες, μονογονεϊκές οικογένειες και γενικά άτομα που πλήττονται από ανεργία 

και κοινωνικό αποκλεισμό).
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Η Εύξεινη Πόλη, Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Κοινωνικά Αποκλεισμένων Ομάδων, 

ιδρύθηκε με τη συνεργασία των Δήμων Άνω Λιοσίων και Αχαρνών και με κύριο σκοπό την πλη-

ροφόρηση, την υποστήριξη και την προώθηση στην απασχόληση κοινωνικά αποκλεισμένων 

ομάδων (παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες/-τριες, αθίγγανοι/-ες, αποφυλακισμένοι/-ες, 

ανήλικοι/-ες παραβάτες, κ.ο.κ.), ώστε να επιτευχθεί ομαλά και άμεσα η κοινωνική τους 

ένταξη. 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εύξεινης Πόλης είναι οι εξής: 

• Πληροφόρηση και συμβουλευτική για ζητήματα εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας, 

στέγασης, ασφάλισης, επιδομάτων, στρατολογίας και γενικά διοίκησης του Ελληνικού 

κράτους. 

• Νομική και ψυχοκοινωνική στήριξη. 

• Προώθηση στην απασχόληση (προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, δια-

μεσολάβηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, εκπόνηση μελετών, δημιουργία 

«λέσχης εργασίας»). 

• Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων και ευρύτερης κοινότητας απέναντι στις 

ειδικές κοινωνικές ομάδες. 

• Διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων και συμμετοχή σε 

προγράμματα.

Ιατρική 

Παρέμβαση

Μιχαλακοπούλου 99, 

11527 Αθήνα

τηλ./fax: 210 7778770

e-mail: mail@medin.gr

Ιατρικό Κέντρο 

Αποκατάστασης 

Θυμάτων Βασανι-

στηρίων (Ι.Κ.Α.Θ.Β.)

Λυκαβηττού 9, 

10672 Αθήνα

τηλ.: 210 3643792, 3646807 

fax: 210 3644366

e-mail: mrct@mrct.org

site: www.mrct.org

Το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων (ΙΚΑΘΒ) έχει ως στόχο την 

πρόληψη και την κατάργηση των βασανιστηρίων από όποιους και όπου γίνονται και ιδιαίτε-

ρα την αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων. Το ΙΚΑΘΒ συνεργάζεται με ένα δίκτυο 

γιατρών όλων των ειδικοτήτων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση.
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Ίδρυμα Κοινωνικής 

Εργασίας

Καυτατζόγλου 11 & 

Πλούτωνος 21, Αθήνα

τηλ.: 210 2825622, 2844675

fax: 210 2812782

e-mail: kasp@handynet.forthnet.gr

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής 

υποστήριξης καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εργασίας. Συνεργάζεται με 

συλλόγους προσφύγων και παρέχει ενημέρωση σχετικά με τα θέματα των προσφύγων και 

την πρόληψη του ρατσισμού. Απευθύνεται, επίσης, σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, αιτού-

ντες/-ούσες ασύλου και προσωρινά διαμένοντες/-ουσες για ανθρωπιστικούς λόγους.

Επίσης, διαθέτει Κέντρα Ημερήσιας Απασχόλησης για παιδιά που διαμένουν στην περι-

οχή Αιγάλεω και Ν. Κόσμου, όπου παρέχονται: μαθήματα γλώσσας, πρόγραμμα μελέτης, 

δημιουργική απασχόληση και εκδηλώσεις διαπολιτισμικής φύσεως για παιδιά και ενήλικες.

Ίδρυμα Μαραγκο-

πούλου για τα 

Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (Ι.Μ.Δ.Α.)

Λυκαβηττού 1, 

10672 Αθήνα

τηλ.: 210 3637455, 3613527

fax: 210 3622454

e-mail: info@mfhr.gr

site: www.mfhr.gr 

Οι βασικοί σκοποί του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι η 

έρευνα, η μελέτη, η προάσπιση, η διαφύλαξη και η προαγωγή των γενικά αναγνωρισμένων 

δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΜΔΑ ενδιαφέρεται για 

την ενίσχυση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα ζητήματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα, την ειρήνη και την ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και την προώθηση της 

ορθότερης και αποτελεσματικότερης ρύθμισης των σχετικών θεμάτων.

Μέσα από τις δραστηριότητές του, το ΙΜΔΑ έχει επιδιώξει να αναπτύξει μια συνεπή πρακτι-

κή υπεράσπισης και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις κύριες περιοχές 

του παραδοσιακού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα παρακολουθεί από κοντά την εξε-

λισσόμενη διεθνή πραγματικότητα και τις νέες προκλήσεις που αυτή θέτει για τα δικαιώ-

ματα του ανθρώπου, με σκοπό την εξεύρεση νέων απαντήσεων και επαρκών νέων μέτρων 

προστασίας. Προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, το ΙΜΔΑ οργανώνει συ-

νέδρια, συμπόσια και σεμινάρια πάνω σε ποικίλα σημαντικά προβλήματα δικαιωμάτων του 

ανθρώπου. Παράλληλα, παρουσιάζει εκδοτική δραστηριότητα σχετικά με την προστασία 
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των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την ισότητα των φύλων και τις νέες μορφές διακρίσεων, 

καθώς επίσης διατηρεί μια εξειδικευμένη και ενημερωμένη Βιβλιοθήκη ανοιχτή στο κοινό.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του, το ΙΜΔΑ παρέχει υποτροφίες, αναπτύσσει ερευ-

νητικά προγράμματα, συνεργάζεται με άλλες διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

ελληνικές και ξένες, που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, συγκεντρώνει πληρο-

φοριακό υλικό και κείμενα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, και παρέχει δωρεάν 

νομική βοήθεια σε πρόσωπα των οποίων τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν παραβιαστεί.

ΚΑΡΙΤΑΣ Καποδιστρίου 52, 

10432 Αθήνα

τηλ.: 210 5247879

fax: 210 5247990 

e-mail: caritashellas@caritas.gr 

site: www.caritas.gr 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ είναι αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο της Καθολικής Εκκλησίας μη κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα την 

Αθήνα και με πλήρη τίτλο «ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς» και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της 

Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος.

Η ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς αποτελεί μέλος της ΚΑΡΙΤΑΣ Ευρώπη, ενώ Εθνικές ΚΑΡΙΤΑΣ λειτουργούν 

σε 155 κράτη σε όλο τον κόσμο υπό την εποπτεία της Διεθνούς ΚΑΡΙΤΑΣ. Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ 

εκπροσωπεί τις επί μέρους Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδος 

σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, συντονίζει και προάγει τη φιλανθρωπική δράση τους και τις 

ενισχύει οικονομικά, εφ’ όσον έχει την οικονομική δυνατότητα. Παρουσιάζει έντονη δράση σε 

θέματα Παράνομης Διακίνησης Ατόμων και αγωνίζεται κατά του σύγχρονου δουλεμπορίου. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις τοπικές ΚΑΡΙΤΑΣ στην Αττική (ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΑΡΙΤΑΣ ΘΕΙΑ 

ΠΡΟΝΟΙΑ και ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΡΜΕΝΙΩΝ), οι οποίες δημιούργησαν μια συντονιστική Επιτροπή για 

τη λειτουργία του Προσφυγικού Έργου, με την επωνυμία ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

ΕΡΓΟ. Επίσης υπάρχουν τοπικές ΚΑΡΙΤΑΣ στη Νάξο, τη Χίο, την Κέρκυρα, τη Θεσσαλονίκη, 

τη Σύρο, την Κρήτη και τη Ρόδο. 

Οι δραστηριότητες της ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ μέσω των Τοπικών Κάριτας βασίζονται στην προ-

σφορά εργασίας εθελοντών/-τριών. Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ επικοινωνεί και έρχεται σε επαφή με 

αντίστοιχες μη-κυβερνητικές οργανώσεις ελληνικές και ξένες, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις 

και σε συνέδρια της Κάριτας Ευρώπης και άλλων ξένων κοινωνικών φορέων. 
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Κέντρο Ερευνών 

Μειονοτικών 

Ομάδων (Κ.Ε.Μ.Ο.)

Μπουμπουλίνας 19, 

10682 Αθήνα

τηλ.: 2108229774, 8229200, 8229600 

fax: 2108229080, 8229254 

e-mail: info@kemo.gr 

site: www.kemo.gr 

Το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

που ιδρύθηκε το 1996. Η διαπίστωση της έλλειψης συστηματοποιημένης και απαλλαγμέ-

νης από προκαταλήψεις επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα σχετικά με την παρουσία 

μειονοτικών ομάδων και γλωσσών αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία του 

ΚΕΜΟ ως επιστημονικού χώρου που φιλοξενεί νέους επιστήμονες, αλλά και καταξιωμένους 

πανεπιστημιακούς δασκάλους.

Σκοπός του ΚΕΜΟ είναι η πολυδιάστατη μελέτη της παρουσίας μειονοτικών ομάδων, γλωσσών 

και κάθε πολιτισμικής ιδιαιτερότητας σε θεωρητικό επίπεδο ή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Ο σκοπός αυτός επιχειρείται μέσα από την προσέγγιση 

κάθε επιστήμης που μπορεί να προσφέρει τα μεθοδολογικά της εργαλεία και το κεκτημένο 

γνωσιολογικό υλικό για περαιτέρω έρευνα. Η διεπιστημονικότητα είναι η αφετηρία μας. 

Έτσι, η νομική, οι πολιτικές επιστήμες, η κοινωνιολογία, η ιστορία, η πολιτική γεωγραφία, 

η γλωσσολογία, η ανθρωπολογία ή οι οικονομικές επιστήμες, για παράδειγμα, μπορούν συ-

μπληρωματικά να φωτίσουν πληρέστερα το ζήτημα του μειονοτικού φαινομένου.

Η πραγμάτωση του στόχου αυτού επιχειρείται με την οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων ή 

συζητήσεων, επιτόπιας έρευνας ή την έκδοση μονογραφιών και συλλογικών έργων, ενδεχο-

μένως και σε περιοδική βάση. Η συνεργασία με άλλες αντίστοιχες οργανώσεις ή διεθνείς 

οργανισμούς και θεσμούς θεωρείται απαραίτητη στο μέτρο που αυτή δημιουργεί τα θεμέλια 

γόνιμου προβληματισμού σε σχέση πάντα με τους σκοπούς του Κέντρου.

Κέντρο 

Αποκατάστασης 

Θυμάτων 

Βασανιστηρίων και 

Άλλων Μορφών 

Κακομεταχείρισης 

(Κ.Α.Θ.Β.)

Μοργκεντάου 9, 

54622 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 281091

fax: 2310 226403

e-mail: crtv@hol.gr

site: www.crtv.gr 
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Το Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Κακομεταχείρισης 

είναι μέλος του «Διεθνούς Συμβουλίου Κέντρων Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων» 

(International Rehabilitation Council for Torture Victims -I.R.C.T.). Έχει έναν Ιατρικό Διευ-

θυντή που συντονίζει ένα δίκτυο γιατρών, ψυχολόγους, ψυχίατρο, δικηγόρο, κοινωνική 

λειτουργό, συντονιστή γραφείου, γραμματέα, αρκετούς μεταφραστές, νομικούς, δάσκαλο 

για μαθήματα ελληνικών, δάσκαλο για μαθήματα αγγλικών, δημοσιογράφο για να οργανώνει 

τα έντυπα και αρκετούς εθελοντές.

Οι δράσεις του περιλαμβάνουν την έκδοση πραγματογνωμοσύνης βασανισμού που χορη-

γείται στα θύματα βασανιστηρίων και που συμβάλλει στην παροχή πολιτικού ασύλου από 

τις ελληνικές αρχές, την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ψυχολογικής υποστήριξης, κοινω-

νικής αποκατάστασης και τη νομική στήριξη προσώπων που έχουν υποστεί βασανιστήρια 

από όργανα της κρατικής εξουσίας. Ακόμη, επιδιώκει την ευαισθητοποίηση του κοινού για 

θέματα καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα 

και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο για τη θεσμοθέτηση κανόνων προστασίας 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κέντρο Έρευνας και 

Υποστήριξης Θυμάτων 

Κακοποίησης 

και Κοινωνικού 

Αποκλεισμού 

(Ε.Κ.Υ.Θ.Κ.Κ.Α.)

Γ. Παπανδρέου 2, 

45444 Ιωάννινα

τηλ.: 26510 78810

fax: 26510 72378 

Γραμμή ΣΟΣ: 26510 33033 

e-mail: cvme@ioa.forthnet.gr  

site: www.cvme.gr 

Το Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού 

(ΕΚΥΘΚΚΑ) αποτελεί αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Στην πράξη το ΕΚΥΘΚΚΑ αποτελεί 

ανεξάρτητη, ανθρωπιστική, μη κυβερνητική οργάνωση με γενικό στόχο την προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποστήριξη των θυμάτων κακοποίησης και κοινωνικού απο-

κλεισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, οι σκοποί του είναι: 

• να λειτουργεί ως κέντρο κοινωνικής, ψυχολογικής, ιατρικής και νομικής υποστήριξης 

προσώπων που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφής βία ή/και κακοποίηση ή/και κοινω-

νικό αποκλεισμό, ως αποτέλεσμα παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, 
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Κέντρο Ζωής Διοχάρους 9,

11528 Αθήνα

τηλ.: 210 7233848

fax: 210 7240425

e-mail: info@kentrozois.gr

Κέντρο 

Πληροφόρησης & 

Τεκμηρίωσης για το 

Ρατσισμό, την 

Οικολογία, την 

Ειρήνη και τη Μη-Βία 

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ»

Καμελίων 26, 

Π. Ψυχικό 

15452 Αθήνα

τηλ.: 210 6711349 

fax: 210 6711343

e-mail: info@antigone.gr

site: http://antigone.gr/

Το Κέντρο Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και 

τη Μη-Βία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση σε 

θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, οικολογίας και ειρήνης.

Η κύρια δραστηριότητα του Κέντρου «Αντιγόνη» είναι η λειτουργία του ως Εθνικού Φορέα 

Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για το Ρατσισμό, την Ξενοφοβία και τον 

Αντισημιτισμό (EUMC), το οποίο αποτελεί ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ο ρόλος του Κέντρου ως Εθνικού Φορέα Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 

• να λειτουργεί ως κέντρο έρευνας και μελέτης για τα φαινόμενα βίας, κακοποίησης και 

κοινωνικού αποκλεισμού, 

• να συμβάλει μέσω της εκπαίδευσης στη μετάδοση γνώσεων για τα φαινόμενα βίας, 

κακοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, 

• να προασπίζει και να προαγάγει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των 

ανθρώπων χωρίς καμία εξαίρεση, 

• να υλοποιεί προγράμματα και δραστηριότητες με στόχο την παροχή ανθρωπιστικής, επι-

σιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας σε πληθυσμούς και άλλων χωρών εκτός Ελλάδας.

Στα θύματα κακοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού το ΕΚΥΘΚΚΑ προσφέρει δωρεάν: 

α) ξενώνα, για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών διαβίωσης, β) άμεση κάλυψη 

βασικών ανθρωπίνων αναγκών (ένδυσης, υπόδησης, είδη υγιεινής), γ) κοινωνική υποστή-

ριξη, και δ) νομική συμβουλευτική.
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Κέντρο Προάσπισης 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

(ΚΕ.Π.Α.Δ.)

Ναϊάδων 8, 

11634 Παγκράτι

τηλ.: 210 9210977

fax: 210 9246056 

e-mail: info@kepad.gr

site: www.kepad.gr 

Το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκο-

πική οργάνωση με έδρα της την Αθήνα. Ιδρύθηκε από μια ομάδα ατόμων με γνώσεις και 

εμπειρία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την προαγωγή και την προ-

στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Στους στόχους του Κέντρου περιλαμβάνονται η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η διαμόρφωση 

της κοινωνικής συνείδησης, καθώς και η κινητοποίηση για τη βελτίωση της κατάστασης 

ως προς την εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη 

περιοχή. Στόχος του Κέντρου είναι, επίσης, η παροχή βοήθειας σε άτομα που ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του Κέντρου συγκαταλέγεται και η διοργάνωση συνεδρίων και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα, όπως: Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, Εξά-

λειψη όλων των διακρίσεων - ξενοφοβία - ρατσισμός, Θέματα μειονοτήτων, Μετανάστες/-τριες 

και πρόσφυγες, Ισότητα των δύο φύλων, Παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, κ.ά.

συνίσταται στο να καταγράφει, να αναλύει και να αξιολογεί με αντικειμενικότητα αφενός τα 

φαινόμενα διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας και αφετέρου τα «καλά παραδείγματα» 

πρακτικών και προγραμμάτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση των φαινομένων αυτών. 

Κέντρο Στήριξης 

Οικογένειας Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών (ΚΕ.Σ.Ο.)

Ακαδημίας 95, 

10677 Αθήνα

τηλ.: 210 3811274 

fax: 210 3811959 

e-mail: keso@otenet.gr

site: www.archdiocese.gr/keso/

Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕΣΟ) για την υλοποίηση των στόχων του διαθέτει: 

• Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης (δ/νση: Ακαδημίας 95), όπου δέχεται περι-

στατικά, τα οποία είτε εξυπηρετούνται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, είτε 

παραπέμπονται σε άλλες υπηρεσίες της Αρχιεπισκοπής ή σε αρμόδιους φορείς.

• Σχολές Γονέων: Λειτουργούν στα Πνευματικά Ενοριακά Κέντρα των Ιερών Ναών και 
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• Αθήνα 

• Θεσσαλονίκη

Ιασίου 1 Μονή 
Πετράκη, Αθήνα

Βασ. Ηρακλείου 37-39, 
Θεσ/νίκη

τηλ.: 210 7272278
fax: 210 7295928

τηλ.: 2310 280848 
fax: 2310 280868

των Αρχιεπισκοπικών Περιφερειών. Οι μετέχοντες στο πρόγραμμα καταρτίζονται σε 

θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, παιδαγωγικά, ιατρικά, θεολογικά, νομικά, γλωσσικά, 

ιστορικά, περιβαλλοντικά, κ.ά.

• Εξειδικευμένα Σεμινάρια. 

• Κοινωνική Υπηρεσία: Οι κοινωνικοί λειτουργοί με την επιστημονική τους εμπειρία 

στηρίζουν κάθε περιστατικό.

• Ψυχολογική Στήριξη: Οι ψυχολόγοι του Κέντρου επιτελούν συμβουλευτικό έργο για 

καλές σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας.

• Ιατρικό Τμήμα.

• Νομική Υπηρεσία: Συμβουλευτική των περιπτώσεων του Κέντρου για επεξεργασία 

προτάσεων Νόμου για την προστασία της οικογένειας και των μελών της.

• Τμήμα Ευπαθών Ομάδων: παρέχονται οικονομικά βοηθήματα, διάθεση τροφίμων, 

ρούχων, οικιακών συσκευών και επίπλων.

• Τμήμα Ευρέσεως Εργασίας ευπαθών ομάδων.

Το Κέντρο λειτουργεί ως υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έχοντας 

ως κύρια αρχή της δράσης του το σεβασμό του ανθρώπου, παρέχει υποστηρικτικές υπη-

ρεσίες σε μετανάστες/-τριες, ώστε αυτοί να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα που προκύ-

πτουν κατά την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Το Κέντρο παρέχει εξατομικευμένες 

υπηρεσίες συμβουλευτικής και στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ναι μεν η εμπειρία 

της μετανάστευσης αυτή καθεαυτή είναι κοινή για όλους τους/τις μετανάστες/-τριες, αλλά 

κάθε μετανάστης/-τρια έχει βιώσει την εμπειρία της μετανάστευσης με ξεχωριστό τρόπο, 

λόγω διαφορών που έχουν να κάνουν με την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, τους λόγους 

της μετανάστευσης, το μορφωτικό του επίπεδο, κ.λπ. Το Κέντρο Συμπαραστάσεως Πα-

λιννοστούντων Μεταναστών (ΚΣΠΜ) υποστηρίζει λοιπόν και προωθεί πολιτικές που 

αναγνωρίζουν στους/στις μετανάστες/-τριες βασικά δικαιώματα, προβλέπουν το σχεδιασμό 

Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών (Κ.Σ.Π.Μ.)
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και την υλοποίηση δράσεων με στόχο τη στήριξη των μεταναστών/-τριών, ώστε οι τελευ-

ταίοι να αναπτύσσουν δεξιότητες και να αποκτούν γνώσεις, και τέλος εξασφαλίζουν τις 

προϋποθέσεις εκείνες που επιτρέπουν την κοινωνική συμμετοχή των μεταναστών/-τριών 

στη βάση της ισοτιμίας. 

Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι ακόλουθες:

• Λειτουργία ξενώνων για πρόσφυγες και για αλλοδαπές γυναίκες που βρίσκονται σε 

κίνδυνο. 

• Διεξαγωγή μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. 

• Ψυχοκοινωνική στήριξη, παροχή πληροφόρησης για τη διαδικασία πιστοποίησης των 

πτυχίων των αλλοδαπών και ο προσανατολισμός σχετικά με επιμορφωτικά σεμινάρια 

και προγράμματα κατάρτισης. 

• Νομική συμβουλευτική προς τους/τις μετανάστες/-τριες που ενδιαφέρονται να υπα-

χθούν στη διαδικασία νομιμοποίησης ή που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να παρα-

μείνουν σε αυτή.

• Νομική υποστήριξη των αιτούντων/-ουσών ασύλου, προκειμένου να προωθηθεί το 

αίτημά τους.

• Νομική υπεράσπιση σε περιπτώσεις παραβιάσεων των εργασιακών δικαιωμάτων των 

αλλοδαπών.

Κέντρο Συμπαρά-

στασης Παιδιών και 

Οικογένειας

Αρίστωνος 6-8, 

10441 Αθήνα

τηλ.: 2105239402 

fax: 210 5228957 

e-mail: socedact@otenet.gr

Το Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας ιδρύθηκε από την Κοινωνική και Εκπαι-

δευτική Δράση (μη κυβερνητική οργάνωση) και ασχολείται με τα κοινωνικά αποκλεισμένα 

παιδιά (παιδιά του δρόμου), που ανήκουν σε φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές μειονότητες, 

καθώς και με παιδιά που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά, οικογενειακά προβλήματα, αλλά και 

προβλήματα ρατσισμού και περιθωριοποίησης. Το Κέντρο Οικογένειας είναι ένα κέντρο 

επίλυσης προβλημάτων, κοινωνικών, νομικών, υγείας, εκπαίδευσης και όχι μόνο. Απευθύ-

νεται και στα ενήλικα μέλη των οικογενειών, προσφέροντας συμβουλευτική και στηρίζει τις 

οικογένειές τους.

Πρωταρχικός σκοπός του Κέντρου είναι τα παιδιά αυτά να ενταχθούν ομαλά και σταδιακά 
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• Αθήνα

• Θεσσαλονίκη

Σκουφά 75, 
10680 Αθήνα

Αφροδίτης 3 & 
Οδυσσέως 16, 
54629 Θεσ/νίκη

τηλ.: 210 3632172, 3641581
fax: 210 3639758 
e-mail: kmop@teledomenet.gr
site: www.kmop.gr 
τηλ.: 2310 544322

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) είναι μη κυβερνητική οργάνωση που 

ιδρύθηκε από επιστημονικά στελέχη με μακρά εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, 

συμβουλευτικής και εκπαίδευσης. Το ΚΜΟΠ διαθέτει μόνιμο εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, 

ψυχιάτρους, νομικούς, κοινωνιολόγους, κ.λπ.). Σκοπός του Κέντρου είναι η στήριξη της 

οικογένειας μέσω της παροχής ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών, η στήριξη ατόμων 

που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, η ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, η επι-

στημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Οι πληθυσμιακές ομάδες με τις οποίες ασχολείται το ΚΜΟΠ είναι: α) οι οικογένειες που αντι-

μετωπίζουν προβλήματα οικογενειακά, κοινωνικά, επαγγελματικά, β) τα άτομα που υπο-

φέρουν από σωματικές και ψυχικές διαταραχές, γ) τα παιδιά σχολικής ηλικίας που έχουν 

δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό τους περιβάλλον, δ) οι μονογονεϊκές οικογένειες, και 

ε) οι μετανάστες/-τριες, οι παλιννοστούντες και οι πρόσφυγες.

Στην Αθήνα, στο Κιλκίς και στα Γρεβενά λειτουργούν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες 

συμβουλευτικής υποστήριξης. Στο Πέραμα, εκτός από την κοινωνική υπηρεσία λειτουργούν 

σε συνεχή βάση τα παρακάτω κέντρα: α) Κέντρο Ημέρας για παιδιά Δημοτικού σχολείου 

με ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα λόγου και δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό 

περιβάλλον, β) Κέντρο Πρόληψης Σχολικής Διαρροής για παιδιά γυμνασίου, και γ) η 

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΙΡΙΔΑ, στην οποία συμμετέχουν άτομα με ψυχικές 

στο κοινωνικό σύνολο. Το Κέντρο λειτουργεί ως εστία μάθησης και μεγάλη σημασία δίνεται 

στη σχολική υποστήριξη που απαιτεί τόσο να βοηθηθούν τα ίδια τα παιδιά για το σχολείο, 

όσο και να καταλάβουν οι γονείς τις υποχρεώσεις του γονικού τους ρόλου και την αναγκαιό-

τητα του σχολείου.

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Κ.Μ.Ο.Π.)
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παθήσεις. Στο Καπανδρίτι και στο Πολυδέντρι Αττικής, καθώς και στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας 

λειτουργούν τρία οικοτροφεία για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση.

Κέντρο Έρευνας και 

Δράσης για την 

Ειρήνη (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Ρίζου Νερουλού 30, 

11141 Αθήνα

τηλ.: 210 8011842 

fax: 210 2015920 

e-mail: kedewinpeace@mail.com

site: www.kede.org 

Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ), γυναικεία μη κυβερνητική οργάνωση, 

ιδρύθηκε το 1988. Κύριος σκοπός του ΚΕΔΕ είναι η προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης 

μέσω της ενδυνάμωσης των γυναικών, των νέων και της κοινωνίας των πολιτών. Ιδιαίτεροι 

στόχοι του ΚΕΔΕ είναι: η πρόληψη και η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, η προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών ειδικά των δικαιωμάτων τους στην απασχό-

ληση, την εκπαίδευση και την υγεία, η πρόληψη και η καταπολέμηση της παράνομης διακί-

νησης και εμπορίας γυναικών και ο αγώνας κατά της εκμετάλλευσης, της περιθωριοποίησης 

και του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΚΛΙΜΑΚΑ Ευμολπιδών 30-32, 

11854 Γκάζι

τηλ.: 210 3417160-3

fax: 210 3417164 

e-mail: central@klimaka.org.gr

site: www.klimaka.org.gr 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, με δραστηριότητες 

που στοχεύουν τόσο στην διάθεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και στην υλοποίηση προγραμ-

μάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Προσφέρει υπηρεσίες 

ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, ειδικής υποστήριξης και φροντίδας σε άτομα και ομάδες ευπαθείς 

με πολλαπλά προβλήματα που χρήζουν συστηματικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης. 

Συμβάλλει στον περιορισμό των ανισοτήτων, στις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα δημόσια 

αγαθά, στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην Ελλάδα και σε χώρες 

του εξωτερικού. 

H Κλίμακα έχει, επίσης, υπογράψει το Μνημόνιο Συνεργασίας για την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων (το οποίο συνυπογράφουν 7 Υπουργεία, 12 Μ.Κ.Ο. και ο Δ.Ο.Μ.), συμ-

μετέχει στην διυπουργική επιτροπή για την καταπολέμηση του φαινομένου και είναι μια από 
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Κοινωνική Αρωγή 

Ελλάδος

Ομήρου 35, 

10672 Αθήνα

τηλ.: 210 3639734

fax: 210 3639722

e-mail: kalnicol@otenet.gr  

site: www.familyassistance.gr 

Η Κοινωνική Αρωγή επιδιώκει να προωθήσει και να υλοποιήσει προγράμματα του ΟΗΕ. 

Μέσω ενιαίων προγραμμάτων με άλλες ΜΚΟ συγκροτεί προγράμματα για τις γυναίκες των 

βαλκανικών χωρών της Ανατολικής Ασίας και των Αφρικανικών κρατών. Έχει ιδρύσει εθνι-

κούς και διεθνείς συντονιστικούς μηχανισμούς για ηλικιωμένες γυναίκες. Το στρατηγικό 

πρόγραμμα για μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: 1) Η εκ-

παίδευση είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για τη μακροζωία, 2) Υγεία με την υιοθέτηση της 

Διακήρυξης του Πεκίνου, 3) Συμμετοχή ηλικιωμένων στην ευρεία κοινωνική εξέλιξη, 4) 

Ανθρώπινα Δικαιώματα για όλες τις ηλικίες.

τις τρεις Μ.Κ.Ο. που έχουν αναλάβει επίσημα την αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας/

σωματεμπορίας με τη μορφή παροχής ασφαλούς στέγης και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Με 

την υποστήριξη της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουρ-

γείου Εξωτερικών, η Κλίμακα υλοποιεί ένα πρόγραμμα στήριξης αλλοδαπών γυναικών θυ-

μάτων βίας, διακίνησης και σωματεμπορίας μέσω της δραστηριότητας ενός καταφυγίου. 

Μ.Κ.Ο. Αλληλεγγύη 

της Εκκλησίας της 

Ελλάδος

Κολοκυνθούς & 

Λεωνιδίου 34, 

10436 Αθήνα

τηλ.: 210 5203031

fax: 210 5203941 

e-mail: athens@solidarity.gr

site: www.solidarity.gr 

Η Μη Kυβερνητική Oργάνωση «Αλληλεγγύη» ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την υποστήριξη 

των κοινωνικά αδύναμων ομάδων ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκεύματος. 

Η ομάδα της «Αλληλεγγύης» αποτελείται από νέους, κοινωνικά ευαίσθητους ανθρώπους, 

οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στον ανθρωπιστικό σχεδιασμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Με δύναμη, ταχύτητα και αλτρουϊσμό, υλοποιεί ανθρωπιστικό έργο σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο και συμβάλλει, με το δίκτυο των εθελοντών που συσπειρώνει και με την εμπειρία 

που έχει συγκεντρώσει από το κοινωνικό της έργο έως σήμερα, στη δημιουργία μιας νέας 

αντίληψης για τον ανθρωπισμό. 
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Νεολαία ενάντια 

στο Ρατσισμό στην 

Ευρώπη (Y.R.Ε.)

Μαιζώνος 1, 

10438 Αθήνα

τηλ.: 210 2283077

Η Νεολαία ενάντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη (ΥRE) δημιουργήθηκε το 1992 μέσα από 

την ανάπτυξη του αντιρατσιστικού κινήματος της νεολαίας στις χώρες της Ευρώπης και 

είναι μια πανευρωπαϊκή αντιρατσιστική οργάνωση νεολαίας με τμήματα σε 14 χώρες της 

Ευρώπης και στις Η.Π.Α. Στην Ελλάδα η πρωτοβουλία για τη δημιουργία τμήματος της ΥRE 

ξεκίνησε το Μάιο του 1994. Μέσω εκδηλώσεων απευθύνεται σε κάθε νέο και νέα που θέλει 

να αγωνιστεί ενάντια στο ρατσισμό. Για την υλοποίηση των δράσεών της συμμετέχουν 

στην Y.R.E. μαθητές/-τριες, φοιτητές/-τριες, μετανάστες/-τριες και εργαζόμενοι/-ες.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Αισώπου 24 & 

Προμηθέως, 

54627 Θεσ/νίκη

τηλ.: 2310 556349, 2310 556351 

fax: 2310 556350

e-mail: odisseasnet@yahoo.com 

Ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» προσφέρει δωρεάν μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας σε μετανάστες/-τριες 

και πρόσφυγες. Η περίοδος που καλύπτουν τα μαθήματα είναι από την 1 Οκτωβρίου έως και 

τις 30 Μαΐου. Κάθε τμήμα διδάσκεται από 4-6 ώρες νεοελληνική γλώσσα για 2-3 φορές την 

εβδομάδα. Οι μαθητές/-τριες είναι χωρισμένοι σε τρία επίπεδα, έπειτα από γραπτή και προ-

φορική δοκιμασία, και τα τμήματα είναι πολυεθνικά. Στις άμεσες προθέσεις της οργάνωσης 

είναι η δημιουργία μουσικής και εικαστικής ομάδας και μικρής δανειστικής βιβλιοθήκης.

Οικουμενικό 

Πρόγραμμα 

Προσφύγων 

(Πρόγραμμα του 

Κέντρου 

Συμπαράστασης 

Παλιννοστούντων 

Μεταναστών)

Ηριδανού 4Α,

11528 Ιλίσια, Αθήνα

τηλ.: 210 7213292
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Το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων παρέχει κοινωνική, νομική και ψυχοκοινωνική μέ-

ριμνα των προσφύγων, αιτούντων ασύλου και μεταναστών, φροντίζει για την αποκατά-

στασή τους, συνεργάζεται με το δίκτυο κοινωνικών παροχών της Αρχιεπισκοπής για την 

κάλυψη των αναγκών τους και προσφέρει συμβουλευτική στήριξη για επαναπατρισμό.

Σύλλογος Νέων για 

την Κοινωνική 

Αλληλεγγύη 

στην Ευρώπη

Αριστοτέλους 85, 

10433 Αθήνα

τηλ.: 210 8214580

e-mail: ekg1@otenet.gr

Σύνδεσμος για τα 

Δικαιώματα της

Γυναίκας

Σκουφά 60, 

10680 Αθήνα

τηλ.: 210 3626460

fax: 210 3616236

e-mail: L.women-rights@otenet.gr

Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας δραστηριοποιείται επιδιώκοντας την ισότητα 

σε όλους τους τομείς. Κατά το παρελθόν συνέβαλε σημαντικά στον αγώνα για ίσα πολιτικά 

δικαιώματα προβάλλοντας ως ένα από τα κυριότερα αιτήματά του το δικαίωμα ψήφου της 

γυναίκας. Παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές για τη βία στην οικογένεια και έχει δραστη-

ριοποιηθεί στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος της σωματεμπορίας. Για 

την υλοποίηση των στόχων του εκδίδει το περιοδικό ο «Αγώνας της Γυναίκας» και διοργα-

νώνει ημερίδες και εκδηλώσεις.

Συνύπαρξη και 

Επικοινωνία 

στο Αιγαίο 

Ικτίνου 2, 

81100 Μυτιλήνη

τηλ.: 22510 28738

fax: 22510 23181 

e-mail: kinisi@ilesvos.gr 

Η μη Κυβερνητική Οργάνωση Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο ασκεί πολλαπλές δραστη-

ριότητες στην κοινωνία της ακριτικής Λέσβου, με επίκεντρο τα ανθρωπιστικά και κοινωνικά 

ζητήματα, που αφορούν στους οικονομικούς μετανάστες/-τριες, τους/τις πρόσφυγες και τις 

μειονότητες και την αντιμετώπιση φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας.
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Φαρμακοποιοί 

του Κόσμου

Υψηλάντου 41,  

16675 Γλυφάδα, Αθήνα

τηλ.: 210 9623845

fax: 210 9652386

e-mail: worldpharmacicts yahoo.com

site: www.worldpharmacists.org/

Φεμινιστικό Δίκτυο e-mail: feministnet@hotmail.com

e-mail: feministnet@pathfinder.gr 

site: http://groups.yahoo.com/group/feministacttalk 

Το Φεμινιστικό Δίκτυο λειτουργεί μέσω Internet ως ένα δίκτυο αλληλοπληροφόρησης και 

αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών. Προέκυψε από το «Δίκτυο για την καταπολέμηση της 

ανδρικής βίας κατά των γυναικών» και συγκεντρώνει στους κόλπους του ελληνικές και ξένες 

γυναικείες οργανώσεις και ομάδες, δίκτυα, αυτόνομες φεμινίστριες, οργανώσεις ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων, ανθρωπιστικές οργανώσεις και άτομα που ενδιαφέρονται για τα γυναικεία θέματα. 

Η Οργάνωση «Φαρμακοποιοί του Κόσμου» ιδρύθηκε από μια ομάδα Ελλήνων Φαρμακοποιών 

και στη συνέχεια αναγνωρίστηκε επίσημα ως ανεξάρτητη Μη κυβερνητική Ανθρωπιστική 

Οργάνωση (ΜΚΟ). Εκτός από επιστήμονες, οι Φαρμακοποιοί έχουν δυνατότητα να προσφέ-

ρουν κοινωνικό έργο κινητοποιώντας και άλλους ενδιαφερόμενους ευαισθητοποιημένους 

πολίτες προς τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμών (παιδιά, γυναίκες, πρόσφυγες).

Βασικοί στόχοι της Οργάνωσης που λειτουργεί αποκλειστικά σε εθελοντική βάση είναι:

• Η συλλογή, η αγορά, ο έλεγχος και η συσκευασία ιατροφαρμακευτικού υλικού με 

σκοπό να προωθηθεί δωρεάν σε άτομα, ομάδες ή Νοσηλευτικούς Φορείς εντός και 

εκτός της χώρας, μέσω συνοδευόμενων Αποστολών από μέλη της Οργάνωσης.

• Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας ή άλλων κοινωνικών προβλημάτων ανεξάρτητα ή 

σε συνεργασία με άλλους Φορείς και Οργανώσεις.

• Μελέτη και επιστημονική καταγραφή τέτοιων προβλημάτων αλλά και ανταλλαγή των 

σχετικών πληροφοριών με Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

• Εκπαίδευση και συμμετοχή των μελών αλλά και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερό-

μενου, στην άμεση αντιμετώπιση υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που 

προκύπτουν.

• Συστηματική προσπάθεια για την κινητοποίηση των φαρμακοποιών στην προσφορά 

γενικότερου ανθρωπιστικού έργου.
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Χριστιανική Ένωση 

Νεολαίας (Χ.Ε.Ν.)

Αμερικής 11, 

10672 Αθήνα

τηλ.: 210 3624291, 3606530 

fax: 210 3622400

e-mail: xen4@hol.gr

site: www.xen.gr 

H Χριστιανική Ένωση Νεολαίας (ΧΕΝ) εντάσσεται στην Παγκόσμια ΧΕΝ (World YWCA) που 

ιδρύθηκε το 1894 και είναι μία από τις παλαιότερες διεθνείς εθελοντικές μη κυβερνητικές 

γυναικείες οργανώσεις. Η ΧΕΝ Ελλάδος είναι μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντών με τις 

εξής βασικές προτεραιότητες: Δικαιοσύνη, Ειρήνη, Υγεία, Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, Ελευθε-

ρία και Προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΧΕΝ επιδιώκει την αυτογνωσία της γυναίκας για τον κοινωνικό της ρόλο, την εφαρμογή 

στην πράξη των νομοθετικών ρυθμίσεων που την αφορούν, την ισότητα με την έννοια 

της ισοτιμίας και όχι της εξίσωσης και την αλλαγή της νοοτροπίας και των κοινωνικών χα-

ρακτηριστικών της γυναικείας ταυτότητας. Υποστηρίζει ότι «η γυναίκα κάθε φυλής, κάθε 

κράτους, κάθε θρησκείας, κάθε δόγματος, κάθε μορφωτικού επιπέδου και κάθε οικονομικής 

επιφάνειας, μπορεί και πρέπει να μετέχει σε θέσεις αποφάσεων για την προώθηση αυτών 

των στόχων».

Η ΧΕΝ υλοποιεί προγράμματα για μετανάστριες αναγνωρίζοντας το δικαίωμα τους για μια 

νέα πατρίδα. Συγκεκριμένα, παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες για την ένταξη μεταναστριών 

στην αγορά εργασίας και την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας. Η κοινωνική υπηρεσία 

στελεχώνεται από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς και μεταξύ άλλων προσφέρει: 

Εξατομικευμένη συμβουλευτική, Ενημέρωση-πληροφόρηση, Κοινωνική/ψυχολογική υπο-

στήριξη, Οργάνωση ταχύρυθμων προγραμμάτων προετοιμασίας για δουλειά στην οικογέ-

Βασικές του λειτουργίες είναι η αλληλοπληροφόρηση και η αλληλεγγύη. Το «Φεμινιστικό 

Δίκτυο» δέχεται πληροφορίες που αφορούν στις γυναίκες και το γυναικείο κίνημα ή ακόμα 

και πληροφορίες που αφορούν σε θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, π.χ. πόλεμος, 

οικολογικά θέματα κ.λπ., και τις προωθεί στις οργανώσεις, στις ομάδες και στα άτομα που 

συνεργάζονται μαζί του, στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών του λιστών.

Οι κύριες αρχές του Δικτύου συνοψίζονται στα εξής: Αλληλεγγύη, Καταπολέμηση της βίας, 

Εξάλειψη των διακρίσεων, Εξάλειψη του σεξισμού, Ισότητα ευκαιριών και ισοτιμία, Κατοχύ-

ρωση σεξουαλικών κι αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, Απελευθέρωση της γυναίκας.
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SOS Ρατσισμός Χαριλάου Τρικούπη 88, 

10680 Αθήνα

τηλ.: 210 3613392

fax: 210 3619164

PR.A.K.S.I.S 

Προγράμματα 

Ανάπτυξης, 

Κοινωνικής Στήριξης 

και Ιατρικής 

Συνεργασίας

Στουρνάρη 57, 

10432 Αθήνα

τηλ.: 210 5205200

fax: 210 5205201

e-mail: info@praksis.gr

site: www.praksis.gr 

Το σωματείο PR.A.K.S.I.S (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής 

Συνεργασίας) είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία, 

εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης.

Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οικονομικούς μετανάστες/-τριες, αιτούντες/-ούσες ασύλου, 

πρόσφυγες και σε κάθε κοινωνικά αποκλεισμένη πληθυσμιακή ομάδα, όπως ουσιοεξαρτώ-

μενους/-ες, αθίγγανους/-ες, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking), άστεγους/-ες, 

φυλακισμένους/-ες, αποφυλακισμένους/-ες, παιδιά των φαναριών, αλλά και σε κάθε τύπο 

ομάδας με ελλιπή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.

Υλοποιεί το πρόγραμμα «Στέγη» το οποίο είναι ένα πρόγραμμα υποδοχής και ένταξης αιτού-

ντων ασύλου αλλοδαπών, μέσω της δημιουργίας οργανωμένης και εποπτευόμενης στέγα-

σης, δηλαδή 4 διαμερισμάτων των 2-3 δωματίων, στα οποία διαβιούν νεοεισερχόμενοι/-ες 

αιτούντες/-ουσες ασύλου ανά ομάδες των 5-6 ατόμων. Τα προγράμματα του PR.A.K.S.I.S 

δε θεωρούνται «ξεκίνημα από το μηδέν», καθότι είναι «η επόμενη μέρα» των «εντός συ-

νόρων» προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα Ελλάδος. 

νεια και τοποθετήσεις των συμμετεχουσών, Οργάνωση σπουδαστηρίου συμπληρωματικών 

γνώσεων-ελληνική γλώσσα και πολιτισμός και Συνεργασία με υπηρεσίες και παραπομπές, 

κατά περίπτωση, στις πλέον αρμόδιες από αυτές σε άνεργες γυναίκες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τα Σχέδια Δράσης περιελάμβαναν: 

Ενέργειες συμβουλευτικής, πληροφόρησης και κοινωνικής ένταξης των γυναικών, καθώς και 

ενέργειες δικτύωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Με γνώμονα 

τις τοπικές κοινωνίες και τις ιδιαιτερότητές τους, πρότειναν καινοτόμες ενέργειες και απευθύν-

θηκαν στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, με τελικό στόχο την εξασφάλιση της βιώσιμης 

τοπικής ανάπτυξης.

Τα Σχέδια Δράσης υλοποιήθηκαν: 

Από φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα συμβουλευτικής για την απασχόληση, την 

αυταπασχόληση και την κοινωνική ένταξη των γυναικών σε συνεργασία με φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, επαγγελματικές οργανώσεις και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. 

Τα Σχέδια Δράσης είχαν ως στόχο: 

Να ενεργοποιήσουν και να κινητοποιήσουν τις γυναίκες για την αποτελεσματική διεκδίκη-

ση των επαγγελματικών τους στόχων. Επιπλέον, να ενδυναμώσουν ομάδες γυναικών που 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας και να προωθήσουν την 

επιχειρηματική δράση τους, ώστε να διευκολύνουν την ένταξη των γυναικών στην αγορά 

εργασίας. 

Παράλληλα, σημαντική παράμετρο αποτέλεσε η συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς, 

που ασχολούνται με θέματα σχετικά με τη γυναικεία απασχόληση, ώστε να ευαισθητοποιή-

σουν την κοινή γνώμη στα θέματα αυτά.
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Η Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.) του Υπουργείου Εσωτερικών, Τελικός Δικαιούχος 

του Έργου, είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την προώθηση και πραγματοποίηση της 

νομικής και ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων σε όλους τους τομείς (πολιτικό, κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτιστικό τομέα).

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από τη Γ.Γ.Ι. – Υπουργείο Εσωτερικών, εκτέλεσε χρέη 

Επιστημονικού Συμβούλου στις Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, 

Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης, Προκατάρτισης και Κατάρτισης υπέρ του Γυναικείου 

Πληθυσμού, που υλοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. 

Στο πλαίσιο της επιστημονικής υποστήριξης, το Κ.Ε.Θ.Ι. ανέλαβε το σχεδιασμό κατευθυντή-

ριων γραμμών για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ του γυναικείου 

πληθυσμού και την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, κυρίως ως προς τη 

μεθοδολογία προσέγγισης των γυναικών. Επιπλέον, ανέλαβε την εκπόνηση μεθοδολογικών 

εργαλείων, τη μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας προς τους φορείς υλοποίησης των Σχε-

δίων Δράσης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών, όπως και τον προσδιορισμό 

του προφίλ του εξειδικευμένου προσωπικού που θα απασχολούνταν κατά την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων.

Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 10681 Αθήνα

Τηλ.: 210 3898000, Fax: 210 3898079

Ιστοσελίδα: www.kethi.gr 

Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Πλ. Κλαυθμώνος ,10559 Αθήνα

Τηλ.: 210 3315291-5, Fax: 210 3315276

Ιστοσελίδα: www.isotita.gr 








