
 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

e-mail: press@thessaloniki.gr,  www.thessaloniki.gr 

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 

ΤΗΛ.2313.317.169, 2313.317.168, FAX: 2313.317.187 
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

8-5-2013 
Ώρα αποςτολήσ:19:10  

  

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗΚΕ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΤΠΟΔΟΧΗ ΑΣΕΓΩΝ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 Μία νζα κοινωνικι δομι αρωγισ προσ τουσ αςτζγουσ, το Κζντρο Ημεριςιασ Τποδοχισ 

Αςτζγων ςτθ Θεςςαλονίκθ, εγκαινίαςαν ςιμερα Πζμπτθ 8 Μαΐου 2014, ο Διμαρχοσ 

Θεςςαλονίκθσ Γιάννθσ Μπουτάρθσ, θ Αντιδιμαρχοσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Καλυψϊ Γοφλα 

και θ Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ (Μ.Κ.Ο.) Praksis.  

 “Οι διμοι πρζπει να δϊςουν το παράδειγμα, να γίνουν αρωγοί και να ςτακοφν δίπλα 

ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ που υποφζρουν. Είναι μια ανάγκθ τθν οποία ζχουμε αντιλθφκεί  ςτο 

Διμο Θεςςαλονίκθσ και τθν ζχουμε κζςει ωσ βαςικι μασ προτεραιότθτα”  ςθμείωςε ςτο 

χαιρετιςμό του ο Διμαρχοσ Γιάννθσ Μπουτάρθσ και πρόςκεςε: “Αυξάνουμε διαρκϊσ τα 

κονδφλια που αφοροφν τισ κοινωνικζσ δαπάνεσ για να ανταποκρικοφμε ςτισ ανάγκεσ και τα 

προβλιματα που προζκυψαν εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτο 

φετινό προχπολογιςμό τα ποςά που διακζτουμε είναι αυξθμζνα κατά 30 % ςε ςχζςθ με πζρςι. 

Και ζτςι κα ςυνεχίςουμε”.  

 “Η παροφςα δομι που εγκαινιάηουμε ςιμερα “κουμπϊνει” με το Τπνωτιριο Αςτζγων που 

ξεκίνθςε τθ λειτουργία του τον Δεκζμβριο του 2013” ανζφερε κατά τον χαιρετιςμό τθσ θ 

Αντιδιμαρχοσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Καλυψϊ Γοφλα ςθμειϊνοντασ ότι “θ διοίκθςθ του 

διμου Θεςςαλονίκθσ ζχει αποδείξει ζμπρακτα τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και τθν άμεςθ 

υλοποίθςθ δομϊν που δεν υπιρχαν μζχρι ςιμερα για τθν ςτιριξθ και αντιμετϊπιςθ των 

κοινωνικά ευπακϊν ομάδων τθσ πόλθσ”.  

 το πλαίςιο αυτό ζκανε ςφντομο απολογιςμό για τθ λειτουργία τθσ δομισ του 

Τπνωτθρίου αναφζροντασ ότι από τισ 23 Δεκεμβρίου 2013 ζωσ και τισ 30 Απριλίου του 2014:  

 ζχουν φιλοξενθκεί ςτο Τπνωτιριο ςυνολικά 169 άνδρεσ και 27 γυναίκεσ 

 εννζα εξ αυτϊν βρικαν εργαςία, δφο ζλαβαν ςφνταξθ γιρατοσ, τρία άτομα πρόκειται να 

λάβουν επίδομα Ειδικϊν Αναγκϊν από τθν Πρόνοια και άλλα επτά αποχϊρθςαν ι 

πρόκειται να αποχωριςουν μζςα ςτον επόμενο μινα κακϊσ ζχουν πλζον τθ δυνατότθτα 

ενοικίαςθσ διαμερίςματοσ.  

 Δεκατρία άτομα ζχουν ςτθριχκεί από τθν Μ.Κ.Ο. Praksis ϊςτε να ζχουν 

ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ και άλλα τζςςερα άτομα από τα κρατικά νοςοκομεία τθσ 

πόλθσ για ιατρικζσ εξετάςεισ κατόπιν άμεςθσ παρζμβαςθσ τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ του 

Διμου Θεςςαλονίκθσ.  

http://www.thessaloniki.gr/


 Είκοςι οκτϊ άτομα ζχουν ςτθριχκεί πολφπλευρα ςε κοινωνικό και προνοιακό επίπεδο 

(ζκδοςθ ταυτότθτασ, βιβλιαρίου Τγείασ, πλθροφορίεσ για Προνοιακά Επιδόματα κλπ), 

ενϊ όλα τα ενεργά μζλθ του Τπνωτθρίου εξυπθρετοφνται κακθμερινά εκτόσ Κυριακισ 

από το Κοινωνικό υςςίτιο του προγράμματοσ των δομϊν τθσ Φτϊχειασ.  

 τθ ςθμαςία τθσ ςυμμετοχισ του Διμου Θεςςαλονίκθσ ςτο ζργο που υλοποιείται ςτο 

πλαίςιο του προγράμματοσ «Κοινωνικζσ Δομζσ Άμεςθσ Αντιμετϊπιςθσ τθσ Φτϊχειασ ςτο Διμο 

Θεςςαλονίκθσ» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» που 

εντάςςεται ςτο ΕΠΑ 2007 - 2013 με ςυμπράττοντεσ φορείσ τθν ΑΡΙ - Κοινωνικι Οργάνωςθ 

Τποςτιριξθσ Νζων, και τθ Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ PRAKSIS, αναφζρκθκε ο εκπρόςωποσ τθσ 

Μθ Κυβερνθτικισ Οργάνωςθσ Praksis, Αντφπασ Σηανζτοσ. θμείωςε ότι μόνο εννζα διμοι, μεταξφ 

των οποίων και ο διμοσ Θεςςαλονίκθσ (από τουσ ςυνολικά 26) ανταποκρίνονται ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ και πρόςκεςε: “θ ουςιαςτικι κοινωνικι πολιτικι μπορεί να ζχει επιτυχία όταν 

αντιμετωπίςουμε κατάματα το πρόβλθμα και με ανκρωπιά, αντοχι και αλλθλεγγφθ βάλουμε 

κετικό πρόςθμο ςτθν όλθ προςπάκεια”.  

 το χαιρετιςμό τθσ θ εκπρόςωποσ του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ, Ροηαλί Μπζντηαμιν, 

εξζφραςε τθν ικανοποίθςι τθσ για τθ ςυνεργαςία όλων των φορζων ςτθ Θεςςαλονίκθ, κακϊσ και 

τθ βεβαιότθτα ότι  θ ςυγκεκριμζνθ δομι κα ανταποκρικεί με επιτυχία ςτισ κοινωνικζσ ανάγκεσ 

που ζχουν προκφψει.  

 Σο Ανοικτό Κζντρο Ημεριςιασ Τποδοχισ Αςτζγων λειτουργεί κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ 

ςε 12ωρθ βάςθ,  επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα από ϊρα 9:00 πμ ζωσ 21:00μμ , ςε μιςκωμζνο χϊρο  

(ςτθν οδό Μοναςτθρίου 62, 2οσ όροφοσ). Διαςφαλίηει τθν εξυπθρζτθςθ τουλάχιςτον 50 

ωφελουμζνων αςτζγων οι οποίοι κα μποροφν να φροντίςουν τθν ατομικι υγιεινι τουσ, κακϊσ κα 

υπάρχουν τουαλζτεσ, λουτρά και υλικά υγιεινισ μιασ χριςθσ, ενϊ κα λαμβάνουν 

ιατροφαρμακευτικι πρωτοβάκμια φροντίδα και περίκαλψθ, κακϊσ και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ 

από εξειδικευμζνουσ κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ. τουσ χϊρουσ οι οποίοι ζχουν ςυνολικό εμβαδόν 

300 τ.μ. υπάρχουν επίςθσ πλυντιρια και ιματιοκικθ, ενϊ ςτουσ άςτεγουσ που τουσ επιςκζπτονται 

κα προςφζρεται πρωινό και κα παρζχεται θ δυνατότθτα ανάπαυςθσ. Η καταςκευι του κζντρου, 

κατζςτθ δυνατι με τθ ςυνδρομι του ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ και τθν υποςτιριξθ του 

ιδρφματοσ Μποδοςάκθ. 

 Επίςθσ εντάςςεται ςτισ ςυνολικά οκτϊ κοινωνικζσ δομζσ, τισ οποίεσ ο διμοσ Θεςςαλονίκθσ 

δθμιοφργθςε ςε ςυνεργαςία με τθν κοινωνικι οργάνωςθ υποςτιριξθσ νζων “Άρςισ” και τθ μθ 

κυβερνθτικι οργάνωςθ Praxis. Σο Δίκτυο Κοινωνικϊν Δομϊν είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το ελλθνικό κράτοσ και αποτελείται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το 

Κοινωνικό Φαρμακείο, τθ Δομι Παροχισ υςςιτίου, το Δθμοτικό Λαχανόκθπο, το Τπνωτιριο 

Αςτζγων, το Κζντρο Ημεριςιασ Τποδοχισ Αςτζγων, το Γραφείο Διαμεςολάβθςθσ και τθν Σράπεηα 

Χρόνου. 

 

 


