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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023 
 
 

PRODEA Investments: Αρωγός στο έργο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 
 
Ένας νέος χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης προσφύγων και αιτούντων ασύλου 
δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), με την υποστήριξη 
της PRODEA Investments.  
 
Ο  νέος χώρος, που είναι συνολικής επιφανείας 210 τμ, διευκολύνει τις συναντήσεις των 
ωφελούμενων με δικηγόρους και κοινωνικούς λειτουργούς, παρέχοντας επίσης τη 
δυνατότητα φιλοξενίας εκδηλώσεων, ενημερώσεων, εργαστηρίων και εκπαιδεύσεων. 
Πληροί όλες τις προδιαγραφές για την ασφάλεια και την προστασία εργαζόμενων και 
εξυπηρετούμενων, καθώς επίσης είναι απόλυτα προσβάσιμος και σε ΑΜΕΑ.  
 
Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας 
«Δομές Ευθύνης» της Prodea Investments, μέσα από το οποίο η εταιρεία στηρίζει ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες συμβάλλοντας στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία. Οι δράσεις του 
προγράμματος εστιάζουν επίσης στο περιβάλλον, την υγεία και τον αθλητισμό και 
καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Ελλάδα.  
 
Αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, η 
PRODEA Investments, προσέφερε την τεχνογνωσία της, αλλά και ανέλαβε το κόστος 
ανακατασκευής του χώρου, στο κτήριο που στεγάζεται το ΕΣΠ στα Εξάρχεια.  
 
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο του 
ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και από το 2001 είναι 
επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR). Καθημερινά υποδέχεται και παρέχει δωρεάν νομικές και κοινωνικές υπηρεσίες σε 
πρόσφυγες και σε ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες και δικαιούνται διεθνή 
προστασία στη χώρα μας. Προτεραιότητα δίνεται στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις ανθρώπων 
όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα θύματα έμφυλης  
βίας  κ.ά.  Ενδεικτικά, κατά το έτος 2022 το ΕΣΠ εξυπηρέτησε περισσότερους από 3.700  
πρόσφυγες, με απώτερο στόχο την προστασία και την ομαλή τους  ένταξη  στη χώρα μας.  
 
O Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες κ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης 
τόνισε ότι το έργο αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβουλίου προς τους 
ωφελούμενους, στο πλαίσιο πάντα της εφαρμοζόμενης πολιτικής «ανοικτής πόρτας» όπου 
παρέχεται βοήθεια σε όποιον το ζητήσει, χωρίς διακρίσεις. Ο κ. Παπαγιαννάκης ευχαρίστησε 
την PRODEA για την υποστήριξη και την φροντίδα που έδειξε ως προς την υλοποίηση του 
έργου.  
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PRODEA Investments κ. Αριστοτέλης Καρυτινός ανέφερε ότι με 
τις «Δομές Ευθύνης», η PRODEA στέκεται πάντα αρωγός στην προσπάθεια αντιμετώπισης 
σημαντικών κοινωνικών αναγκών και περιβαλλοντικών προκλήσεων σε συνεργασία πάντα 
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με καταξιωμένους φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  «Είναι μια στρατηγική επιλογή που 
συνοδεύει διαχρονικά την εταιρεία και σηματοδοτεί την πίστη μας στις αξίες της ουσιαστικής 
αλληλεγγύης προς τους ευάλωτους και της πραγματικής ανταπόδοσης στην κοινωνία, μακριά 
από αποκλεισμούς και ιδεοληψίες» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.  
Μπορείτε να δείτε το video παρουσίασης του έργου εδώ    

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UDra1tCoKDQ

