
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-Άνθρωπος 

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη αποφυλακισμένων – φυλακισμένων ατόμων, αστέγων 

και ανθρώπων που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το πρόγραμμα «ΣΥΝ-

Άνθρωπος», το οποίο εντάσσεται στο  Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας 

προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της 

φτώχειας  - ΕΚΤ» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Στο πλαίσιο του έργου η ΑΡΣΙΣ δημιουργεί μια δέσμη υπηρεσιών και δράσεων οι οποίες 

πλαισιώνουν ευέλικτα και ολιστικά τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης 

Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ενώ παράλληλα δημιουργεί εξειδικευμένο Γραφείο 

Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων ατόμων και των οικογενειών τους 

Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η υποστήριξη ατόμων αποφυλακισμένων- 

φυλακισμένων, αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες 

ακραίας φτώχειας στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ίσες 

ευκαιρίες στην κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

Στην Κοινωνική Υπηρεσία και το Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης 

Αποφυλακισμένων ατόμων και των οικογενειών τους μπορούν να προσέρχονται: 

 

α) Έγκλειστοι που πρόκειται να αποφυλακιστούν τους επόμενους 6 μήνες 

β) Αποφυλακισμένοι -  όσοι έχουν αποφυλακιστεί εντός των τελευταίων 18 
μηνών. 

γ) Άστεγοι - Όσοι πληρούν τα κριτήρια αστεγότητας έτσι όπως τα έχει ορίσει η 
FEANTSA στην τυπολογία ETHOS. 

δ) Απόλυτα φτωχοί 

Στο πλαίσιο του έργου λειτουργούν τα παρακάτω γραφεία και παρέχονται οι εξής 
υπηρεσίες:  

Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης αποφυλακισμένων 

1. Δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης ατόμων που πρόκειται να 
αποφυλακιστούν, εντός των  σωφρονιστικών καταστημάτων Διαβατών 
Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής και Νιγρίτας Ν. Σερρών 

2. Υπηρεσία Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων 

 



 

 

 

 

3. Υπηρεσία υποστήριξης οικογενειών κρατουμένων και αποφυλακισμένων – 
Λειτουργία Ομάδων υποστήριξης οικογενειών κρατούμενων που πρόκειται να 
αποφυλακιστούν και αποφυλακισμένων. 

4. Λειτουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων 

5. Υποστήριξη σχετικά με λογιστικά θέματα και ζητήματα φοροτεχνικού 
χαρακτήρα 

6. Ευαισθητοποίηση κοινού και εργοδοτών/προώθηση ενεργειών ένταξης στην 
απασχόληση 

 

Οι προαναφερόμενες δράσεις λειτουργούν σε στενή συνεργασία με την Κοινωνική 

Υπηρεσία των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και την Επιτροπή Κοινωνικής 

Υποστήριξης Αποφυλακισμένων που συστάθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Υπηρεσία Υποστήριξης αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων   

1. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη αστέγων που εντοπίζονται στον δρόμο, 

παραπέμπονται από άλλες  υπηρεσίες ή φιλοξενούνται προσωρινά σε 

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα  

2. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας 

φτώχειας  

3. Οργάνωση ενεργειών συλλογής ταξινόμησης και διάθεσης ειδών άμεσης 

ανάγκης  

4. Υποστήριξη σχετικά με λογιστικά θέματα και ζητήματα φοροτεχνικού 

χαρακτήρα 

5. Δυνατότητα συμμετοχής τους σε υπηρεσίες αχρήματων αμοιβαίων συναλλαγών 

(Τράπεζα Χρόνου). 

6. Προώθηση ενεργειών ένταξης στην απασχόληση 

Όλες οι  παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες φιλοξενούνται στο χώρο της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ και πλαισιώνονται με τη στενή συνεργασία 

ολόκληρου του δικτύου των υπηρεσιών και των προγραμμάτων που λειτουργεί η 

ΑΡΣΙΣ για ενήλικες και παιδιά. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Κλειώ Σαββάκη 

Συντονίστρια έργου «ΣΥΝ-Άνθρωπος» 

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 12, 54629 

Τηλ:2310534652 

Email: Syn-anthropos@arsis.gr 
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