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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 
             

 Συναδέλφισσες-οι 
     

  Ο Σύλλογός μας απευθύνει άμεση έκκληση, για προσφορά ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους πρόσφυγες που καταλύουν στο Κέντρο Μετεγκατάστασης 
Διαβατών. 

 Η κλήση αφορά κάθε Σχολική Μονάδα, κάθε μαθητή-τρια, κάθε εκπαιδευτικό και 
κάθε γονέα ή κηδεμόνα. 

 Οι Σχολικές Μονάδες παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τα είδη πρώτης 
ανάγκης, μέχρι την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016.  

 Από την Τετάρτη 9 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016, τα 
μεταφέρουν, ανάλογα με το Δήμο που ανήκουν, στα παρακάτω σχολεία, αφού 
ενημερώσουν τους-τις Δ/ντές-τριες των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων,  ώστε 
σε συνεννόηση με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, να μεταφερθούν στο 
Κέντρο Μετεγκατάστασης προσφύγων στα Διαβατά. 

 Οι υπεύθυνοι-ες  Δ/ντές-τριες που θα ενημερωθούν για τη συγκέντρωση υλικών 
και που θα ενημερώσουν τον Σύλλογο για τη μεταφορά, είναι: 

 Για τον δήμο Χαλκηδόνας: Φλώρος Θεόδωρος, 2ο Δ. Σχ. Αγίου Αθανασίου 
(2310702394) 

 Για τον δήμο Δέλτα: Ρήγας Ιωάννης, 2ο Δ. Σχ. Διαβατών (2310781323) 

 Για τον δήμο Ωραιοκάστρου: Πέντας Μιλτιάδης, 2ο Δ. Σχ. Ωραιοκάστρου 
(2310697780) 

 Για τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη: Νίκας Αθανάσιος, 1ο Δ. Σχ. Πανοράματος 
(2310341168) 

 Για τον δήμο Θέρμης και τα Δημοτικά σχολεία σχολεία 2ο , 22ο , 33ο & 44ο 
Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : Αξαρλή Γλυκερία, 4ο Δ. Σχ. Θέρμης 
(2310471161) 



 Για τον δήμο Θερμαϊκού: Υψηλάντης Μιχάλης, 3ο Δ. Σχ. Περαίας 
(2392028986) 

 Για τις Δημοτικές ενότητες Ευκαρπίας και Πεύκων, των δήμων Παύλου 
Μελά και Νεάπολης –Συκεών αντίστοιχα: Φιλιππίδης Αλέξανδρος, 1ο Δ. 
Σχ. Ευκαρπίας (2310680250). 

 
Ενδεικτικά, τα είδη πρώτης ανάγκης που μπορούν να συγκεντρωθούν είναι: 
 
 

ΤΡΟΦΙΜΑ 
Βρεφικές κρέμες, τροφές, γάλα για τα παιδιά μικρών ηλικιών (πρώτης και 
δεύτερης παιδικής ηλικίας). 
Επιπλέον μεγάλη είναι η ανάγκη σε συσκευασμένα τρόφιμα, ιδιαίτερα για τα 
παιδιά, όπως μπισκότα, κρουασάν, σάντουιτς και οποιαδήποτε ξηρά τροφή 
διαρκείας που διατηρείται και μπορεί να μεταφερθεί χωρίς αλλοιώσεις. 
Μπουκαλάκια με νερό, χυμούς, τσάι. 
 

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Μωρομάντιλα, πάνες, σερβιέτες, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, χαρτί υγείας, 
χαρτομάντιλα. 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Πλαστικά ποτηράκια, κάλτσες για μικρούς και μεγάλους, υπνόσακους, είδη 
ρουχισμού, αδιάβροχα, σακίδια, βραστήρες, μπιμπερό, παιχνίδια. 
 
 

 
 Ας συμβάλλουμε όσοι περισσότεροι μπορούμε σε αυτήν την προσπάθεια, για 
να ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί με αξιοπρέπεια και να αισθανθούν τη φιλοξενία 
της πατρίδας μας. 
 

Σας ευχαριστούμε 

 

 

 


