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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«Τράπεζα» αλληλεγγύης  

για χιλιάδες ανθρώπους σε ανάγκη 
 
 

 
Τη δωρεάν πρόσβαση σε είδη καθημερινής χρήσης αναζητούν ολοένα και 
περισσότεροι άνθρωποι που βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, της 
ανεργίας και της προσφυγιάς.  
 
Έλληνες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, νέοι και παλιοί 
πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική και τα Βαλκάνια, 
προσέφυγαν στο δίκτυο υπηρεσιών της «Συν- Πραξης» για να βρουν βασικά 
για την επιβίωσή τους μέσα υποστήριξης. 
 
Κατά τους έξι πρώτους μήνες του 2018, η «Συν-Πραξη», η «τράπεζα» 
συλλογής και διάθεσης ειδών πρώτης ανάγκης της ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική 
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων εξυπηρέτησε 4.504 ανθρώπους, όταν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 2017 εξυπηρετήθηκαν 4.200 άτομα.  
 
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΡΣΙΣ, οι περισσότεροι από τους 
ανθρώπους αυτούς προέρχονται από τη Συρία (1.672), το Ιράκ (1.117), την 
Ελλάδα (519), το Αφγανιστάν (352), την Αλβανία (258), τη Γεωργία (72), το 
Ιράν (66) και την Ακτή Ελεφαντοστού (60).  
 
Παρέχονται είδη ένδυσης, υπόδησης, έπιπλα, οικοσκευές, παιχνίδια και 
σχολικά είδη σε άστεγους, άπορους, πρόσφυγες, ανθρώπους σε ανάγκη.  
 



 

Οι παραπομπές των εξυπηρετούμενων από όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και 
τις Ομάδες Κοινωνικής Εργασίας της ΑΡΣΙΣ στη «Συν-Πραξη» καλύπτουν  
ανάγκες στους ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, στα 
Κέντρα Υποστήριξης Νέων, σε εξειδικευμένες δομές προσωρινής φιλοξενίας 
προσφύγων (safe zone), στα διαμερίσματα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες και στις δομές φιλοξενίας για άστεγους και άπορους.  
 
Το οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών της «Συν-Πραξης» λειτουργεί από τον 
Δεκέμβριο του 2000 και διαθέτει: 
 

  Έναν υπόγειο χώρο εμβαδού 300τμ. σε κεντρικό σημείο της πόλης όπου 

πραγματοποιείται η διάθεση των ειδών στους εξυπηρετούμενους 

(Βενιζέλου 70, ΤΚ: 54631, τηλ:  2315504301, email: 

arsis.simpraxis@gmail.com, ωράριο λειτουργίας για το κοινό 9.30 το πρωί 

με 4.30 το απόγευμα). 

  Μια μεγάλη αποθήκη (1.600 τ.μ.) -ευγενική χορηγία του Οργανισμού 

Λιμένος Θεσσαλονίκης- συγκέντρωσης και διαλογής των 

προσφερόμενων ειδών (Αποθήκη 15, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, τηλ: 

6934863689, email:arsis.limani@gmail.com, ωράριο λειτουργίας για το 

κοινό, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα).  

 Τρία οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων 

 
Η αύξηση των εξυπηρετούμενων γεννά την ανάγκη για περισσότερες δωρεές 
από πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς που ευαισθητοποιούνται και 
υποστηρίζουν τους άπορους συμπολίτες.  
 
Όσοι θέλουν να συνδράμουν με χρήματα μπορούν να καταθέτουν όποιο ποσό 
επιθυμούν στον τραπεζικό λογαριασμό δωρεών στην ALPHA ΒΑΝΚ 
στη Θεσσαλονίκη. IBAN: GR57 0140 7090 7090 0200 2009 
353 BIC: CRBAGRAAXXX (με την ένδειξη ή στην πύλη ηλεκτρονικών 
πληρωμών paypal: fundraisingthes@arsis.gr 
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