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Κεφ.1 ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ιςτορία και θεςμικό πλαίςιο  

Ο κανονιςμόσ λειτουργίασ του Στακμοφ Εφιβων εξυπθρετεί τθ ρφκμιςθ λειτουργικϊν αιτθμάτων για τισ 
υπθρεςίεσ που παρζχονται και τισ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται ςτο κτίριο τθσ οδοφ Ιςαφρων 48 ςτα 
Εξάρχεια. 

Το κτίριο αυτό λειτουργεί  από το 1980 με ευκφνθ του Σ.Μ.Α.Ν (Συλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζω) και 
με τθν ζγκριςθ του Υπουργείου Υγείασ και Ρρόνοιασ, ωσ  ξενϊνασ φιλοξενίασ εφιβων με κοινωνικά 
προβλιματα, με τθν επωνυμία Στακμόσ Εφιβων. 

Ο παρϊν κανονιςμόσ ζχει εγκρικεί από το διοικθτικό ςυμβοφλιο και τίκεται υπόψθ κάκε ενδιαφερόμενου. 

κοπόσ και αποςτολή του ταθμοφ Αςυνόδευτων Εφήβων 

Ο Στακμόσ Εφιβων προςφζρει πρόςκαιρθ φιλοξενία και παράλλθλα υποςτιριξθ ςε αςυνόδευτουσ ανιλικεσ 
ζφθβουσ θλικίασ 12-18 χρόνων. 

Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ είναι προςανατολιςμζνεσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αναςφνταξθσ των δυνάμεων 
και τθσ ενίςχυςθσ των ικανοτιτων των νζων που φιλοξενοφνται ςτον ξενϊνα, με τθν προοπτικι τθσ 
αυτόνομθσ ζνταξθσ τουσ ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι. Μζςω τθσ φιλοξενίασ αποτρζπονται κατά το 
δυνατό οι κίνδυνοι ςτουσ οποίουσ είναι εκτεκειμζνοι οι νζοι που δεν διακζτουν κατάλλθλο περιβάλλον 
διαμονισ και τίκενται οι βάςεισ προςωπικισ τουσ κινθτοποίθςθσ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που 
αντιμετωπίηουν. 

Θ φιλοξενία αποκτά ουςιαςτικό νόθμα και δίνουν προοπτικζσ ςτθ ηωι των νζων χάρισ ςτο κοινωνικό πλαίςιο 
ςτο οποίο αναπτφςςεται και ςτισ υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςτουσ νζουσ για τθν ολοκλθρωμζνθ 
αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν τουσ. 

Ο εν λόγω ςτόχοσ επιτυγχάνεται με τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτζγαςθσ και υποςτθρικτϊν υπθρεςιϊν ςτουσ 
ωφελοφμενουσ τθσ κάκε δομισ (αςυνόδευτοι ανιλικοι) με τρόπο που να διαςφαλίηεται θ ελευκερία 
κίνθςθσ και ζκφραςθσ, ο ςεβαςμόσ τθσ αξιοπρζπειασ, θ αναγνϊριςθ τθσ ατομικισ αξίασ, θ κατοχφρωςθ τθσ 
ανεξαρτθςίασ, το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ, θ δυνατότθτα επιλογισ και θ παροχι ευκαιριϊν για 
ανάπτυξθ ικανοτιτων ςε κάκε ζκφανςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ, εντόσ και εκτόσ δομισ. 

Οι υπθρεςίεσ ςτζγαςθσ και υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν περιλαμβάνουν:  

 Τθν παροχι ςτζγαςθσ, 

 Τθν παροχι ςυμβουλευτικισ που ςχετίηεται με κοινωνικά και ψυχολογικά ηθτιματα τθσ ομάδασ - 
ςτόχου, 

 Τθν παροχι ςυμβουλευτικισ που ςχετίηεται με νομικά ηθτιματα τθσ ομάδασ ςτόχου, 

 Συμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ (εκμάκθςθ γλϊςςασ, δθμιουργικι απαςχόλθςθ, κ.ά.)   

Οι παραπάνω υπθρεςίεσ διακρίνονται ςε εκείνεσ που ςυνδζονται με τθν παροχι άμεςων υπθρεςιϊν, ςτισ 

οποίεσ εντάςςονται: το καταφφγιο, τα τρόφιμα και τα ενδφματα, εκείνεσ που εξαςφαλίηουν 

αποτελεςματικι πρόςβαςθ ςε  υπθρεςίεσ (π.χ. ιατρικζσ υπθρεςίεσ) και εκείνεσ που υποςτθρίηουν τα παιδιά 

διαςφαλίηοντασ τθν προςταςία των κεμελιωδϊν ανκρωπίνων δικαιωμάτων τουσ (εκπαίδευςθ, νομικι 

υποςτιριξθ και βοικεια). 

Ο κφκλοσ φιλοξενίασ κάκε παιδιοφ περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνα ςτάδια, με τθν ακόλουκθ χρονικι ςειρά: 

υποδοχι, προςαρμογι ςτο οικείο περιβάλλον, ζνταξθ ςτθ Δομι και ςτθν κοινότθτα και προετοιμαςία 

αποχϊρθςθσ.  
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Βαςικό παράγοντα για τθν επιτυχι φιλοξενία του κάκε ωφελοφμενου παιδιοφ αποτελεί θ εκπόνθςθ, με τθ 

ςυνεργαςία του επωφελοφμενου παιδιοφ, ατομικοφ ςχεδίου φροντίδασ με τθ ςχετικι εξειδίκευςθ των 

υπθρεςιϊν και παραπομπϊν για το κάκε παιδί, και λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό του προςωπικοφ και 

τισ επί μζρουσ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ των φιλοξενουμζνων. 

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

Το κεςμικό πλαίςιο που ορίηει τθν λειτουργία των δομϊν φιλόξενίασ αςυνοδευτων ανθλίκων ορίηεται ωσ 

εξισ: 

1. Το Ν.δ. 3989/1959 «Ρερί κυρϊςεωσ τθσ πολυμεροφσ Συμβάςεωσ περί τθσ νομικισ κατάςταςθσ των 

Ρροςφφγων» (ΦΕΚ Α’ 201). 

2. Το Ν. 4375/2016 «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ Αςφλου, Αρχισ Ρροςφυγϊν, Υπθρεςίασ 

Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ ςφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Υποδοχισ, προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 

Νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ‘‘ςχετικά με τισ κοινζσ διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ 

διεκνοφσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ)’’ (L 180/29.6.2013), διατάξεισ για τθν εργαςία δικαιοφχων 

διεκνοφσ προςταςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 51).Το Ν. 4025/2011 «Αναςυγκρότθςθ Φορζων 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 

228), ιδίωσ δε του άρκρου 43 (ΦΕΚ Α’ 228). 

3. Το Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Κοινωνικισ Φροντίδασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

Α’ 236). 

4. Το Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ Α’ 114), όπωσ τροποποιικθκε 

από το άρκρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και ιςχφει. 

5. Το Ν. 4415/2016 «υκμίςεισ για τθν ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ, τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και 

άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 159). 

6. Το Ν. 3907/2011 «Κδρυςθ Υπθρεςίασ Αςφλου και Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, προςαρμογι τθσ 

ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/115/ΕΚ ‘‘ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ 

και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων 

χωρϊν’’ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 7), όπωσ προςτζκθκε με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 110 του 

Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167). 

7. Το Ν. 4139/2013 «Ρερί εξαρτθςιογόνων ουςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 74). 

8. Το Ν. 2472/1997 «Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα» 

(ΦΕΚ Α’ 50). 

9. Το Ν. 3471/2006 «Ρροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα 

των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και τροποποίθςθ του Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ Α’ 133). 

10. Το Ν. 4067/2012 «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (ΦΕΚ Α’ 79), κακϊσ και το Ν. 1577/1985 «Γενικόσ 

Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (ΦΕΚ Α’ 210), όπωσ ίςχυε μζχρι τθν αντικατάςταςι του. 

11. Το Ν. 2101/92 με τον οποίο κυρϊκθκε ςτισ 3 Δεκεμβρίου του 1992 (ΦΕΚ Α' 192) θ Διεκνισ Σφμβαςθ για 
τα δικαιϊματα του παιδιοφ. 

12. Το Ν. 991/1979 «Για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Ψυχολόγου ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» 
(ΦΕΚ Α 278/20.12.1979). 

13. Το Ρ.Δ. 23/1992 «Άςκθςθ του Επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ» (ΦΕΚ Α 6/30.01.1992). 
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14. Το Α.ν. 2520/1940 «περί Υγειονομικϊν Διατάξεων» όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε 

μεταγενζςτερα (ΦΕΚ Α’ 273). 

15. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 852/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 29θσ 

Απριλίου 2004 για τθν υγιεινι των τροφίμων και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ. 

16. Το Ρ.δ. 113/2013 «Κακιζρωςθ ενιαίασ διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ ςε αλλοδαποφσ και ανικαγενείσ του 

κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα ι δικαιοφχου επικουρικισ προςταςίασ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 

2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου ‘‘ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ 

τα κράτθ μζλθ χορθγοφν και ανακαλοφν το κακεςτϊσ του πρόςφυγα’’ (L 326/13.12.2005) και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 146). 

17. Το Ρ.δ. 24/2015 «Σφςταςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (ΦΕΚ Α’ 20), κακϊσ και των Ρ.δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α' 113), 70 (ΦΕΚ Α' 114) και 

73/2015 (ΦΕΚ Α' 116), που αναφζρονται ςτον διοριςμό Ρρωκυπουργοφ, Αντιπροζδρου, Υπουργϊν και 

Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και ςτθν Αναςφςταςθ και μετονομαςία Υπουργείων. 

18. Το Ρ.δ. 114/2010 «Κακιζρωςθ ενιαίασ διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ ςε αλλοδαποφσ και ανικαγενείσ του 

κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα ι δικαιοφχου επικουρικισ προςταςίασ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 

2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου ‘‘ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ 

τα κράτθ μζλθ χορθγοφν και ανακαλοφν το κακεςτϊσ του πρόςφυγα’’ (L 326/ 13.12.2005) (ΦΕΚ Α’ 195), 

όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 23 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α’ 51) και ιςχφει. 

19. Το Ρ.δ. 220/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2003/9/ΕΚ 

του Συμβουλίου τθσ 27θσ Ιανουαρίου 2003, ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν υποδοχι των 

αιτοφντων άςυλο ςτα κράτθ μζλθ (EEL 31/6.2.2003)» (ΦΕΚ Α’ 251). 

20. Τθ με αρικμ. 11.1/6343/9.12.14 Υπουργικι Απόφαςθ «Γενικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Δομϊν 

Φιλοξενίασ υπθκόων τρίτων χωρϊν που λειτουργοφν με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ» 

(ΦΕΚ Β’ 3295). 

21. Τθ με αρικμ. Ρ2δ/Γ.Ρ. 93510 Υπουργικι Απόφαςθ «Ανάκεςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αιτθμάτων 

ςτζγαςθσ των αιτοφντων άςυλο αλλοδαπϊν ςτο Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (ΦΕΚ Β’ 

2016). 

22. Τθ με αρικμ. Υ1γ/ΓΡ/οικ.96967/21.02.2012 Υπουργικι Απόφαςθ «Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ 

λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων και ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Β’ 2718). 

23. Τθ με αρικμ. Ε1β/301/14.2.64 Υπουργικι Απόφαςθ «Ρερί ςυλλογισ, αποκομιδισ και διακζςεωσ 

απορριμμάτων» (ΦΕΚ Β’ 63). 

24. Τθ με αρικ. Γ1/9900/3.12.74 Υπουργικι Απόφαςθ «Ρερί υποχρεωτικισ καταςκευισ αποχωρθτθρίων» 

(ΦΕΚ Β’ 1266). 

25. Το Ρδ 71/1988 «Κανονιςμόσ πυροπροςταςίασ των κτιρίων» (ΦΕΚ Α’ 32), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει. 

26. Τθ με αρικ. Υ2/οικ.2600/2001 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ροιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ 

κατανάλωςθσ (ΦΕΚ Β’ 892), ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 1998/83/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε., 

όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΔΥΓ2/Γ.Ρ./οικ.38295/2007 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ Β’ 630).  

27. Τθ με αρικμ. Δ23/οικ.19061/1457/2016 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Υγείασ 

«Κακοριςμόσ πλαιςίου ελάχιςτων προδιαγραφϊν για Δομζσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν ςε Αςτζγουσ» (ΦΕΚ Β’ 

1336/12.5.2016). 
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28. Τθ με αρικμ. Υ1.Γ.Ρ./οικ.92490/4.10.2013 Υπουργικι Απόφαςθ «Ρρόγραμμα ιατρικοφ ελζγχου, 

ψυχοκοινωνικισ διάγνωςθσ και υποςτιριξθσ και παραπομπισ των ειςερχομζνων χωρίσ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα υπθκόων τρίτων χωρϊν ςε δομζσ πρϊτθσ υποδοχισ» (ΦΕΚ Β’ 2745). 

29. Το με αρικμ. 100466/2012 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Υγείασ «Θζςπιςθ Υγειονομικϊν 

όρων λειτουργίασ για τθν ζκδοςθ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ λειτουργίασ Κοινωνικϊν Ξενϊνων και 

Ανοικτϊν Κζντρων Θμζρασ Αςτζγων». 

30. Τθ με αρικμ. 7001/2/1454κδ'/3.09.2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ προδιαγραφϊν 

ποιότθτασ και αςφάλειασ φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν προσ διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν πρϊτθσ 

υποδοχισ» (ΦΕΚ Β’ 2491). 

31. Τουσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) αρικ. 514/2014 και 1042/2014. 

32. Τθ με αρικ. πρωτ. 82350 Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Εκνικϊν 

Ρρογραμμάτων των Ταμείων Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εςωτερικισ 

Αςφάλειασ (ΤΕΑ/ISF) για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 2451/Β’/09.08.2016). 

33. Τθ με αρικ. 42356/ΥΦ 776  Υπουργικι Απόφαςθ για τθ διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ 

και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και του Ταμείου 

Εςωτερικισ Αςφάλειασ και άλλων πόρων και κακοριςμόσ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων του 

προςωπικοφ που μετακινείται ι αποςπάται ςε αυτιν, ςφμφωνα με το άρκρο 76 του Ν. 4375/2016 

(ΦΕΚ 1121/Β/20.04.2016).  

34. Τθ με αρικ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του 

Εκνικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Ελλάδασ για τθν ενίςχυςθ από το Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και 

Ζνταξθσ για τθν περίοδο  2014-2020, ωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν αρικ.C(2015) 9607 από 16.12.2015 

και τθν C(2015) 7527/25.11.2016 Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  
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Κεφ2. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Ο Σφλλογοσ Μερίμνθσ Ανθλίκων διοικείται από επταμελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο εκλζγεται ανά 
τριετία από τα μζλθ του. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν αμείβονται για τισ υπθρεςίεσ τουσ.  

Το βαςικό προςωπικό που είναι απαραίτθτο για να λειτουργιςει ο Στακμόσ Αςυνόδευτων Εφιβων 
περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι παρακάτω ειδικότθτεσ:  

Επιςτθμονικό Ρροςωπικό: 

 Κοινωνικόσ Λειτουργόσ 

 Ψυχολόγοσ 

 Διερμθνζασ ι γνϊςτθσ γλωςςϊν ομιλουμζνων ςτθ Δομι με δυνατότθτα μετάφραςθσ ςε ελλθνικά ι 
αγγλικά. 

 Νοςθλευτισ (πρωτοβάκμια υγεία), 

 Εκπαιδευτικόσ (Νθπιαγωγόσ/Δάςκαλοσ/Φιλόλογοσ) 

 Νομικόσ Σφμβουλοσ ι Δικθγόροσ 

Υποςτθρικτικό Ρροςωπικό: 

 Διοικθτικόσ-Υπεφκυνοσ Οικονομικϊν   

 Ρροςωπικό κακαριότθτασ 

 Φφλακασ  

 Μάγειρασ  

 Φροντιςτισ /Ρροςωπικό Γενικϊν Κακθκόντων 

Οι υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ παρζχονται ςτισ δφο θμεριςιεσ βάρδιεσ από τισ 8 το πρωί ωσ το 
απόγευμα ςτισ 20:00, ενϊ κατά τθ βραδινι βάρδια υπάρχει προςωπικό ςε επιφυλακι.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Θ επιλογι του προςωπικοφ πραγματοποιείται ςφμφωνα με  τθν παρακάτω διαδικαςία, εκτόσ εάν ορίηεται 
διαφορετικά από ςχετικι νομοκεςία. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προκθρφςςει τισ προσ κάλυψθ κζςεισ με επαρκι αιτιολόγθςθ. 

Θ πρόςκλθςθ  για εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ γίνεται αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οργάνωςθσ και 
περιλαμβάνει 

 Συνοπτικι περιγραφι του αντικειμζνου εργαςίασ και κακθκόντων ανά ειδικότθτα, τα απαιτοφμενα 
τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα κάκε αντικειμζνου εργαςίασ κάκε ειδικότθτασ και το χρονικό 
διάςτθμα απαςχόλθςθσ. 

 Επαρκισ παράκεςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν που κα πρζπει να υποβλθκοφν από τουσ 
δυνθτικοφσ ςυμμετζχοντεσ (όπωσ π.χ. βιογραφικό ςθμείωμα, επιςτολι εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για 
τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ, ενδεχομζνωσ κεωρθμζνα αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, ςυςτατικζσ επιςτολζσ, 
άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου, με το οποίο αποδεικνφεται ότι ο 
υποψιφιοσ απαςχολοφμενοσ δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα που δεν επιτρζπει τθν ανάλθψθ των 
κακθκόντων π.χ. κακοφργθμα ι πλθμμζλθμα που τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) 
ζτουσ, κακϊσ και αδικιματα τθσ βαριάσ ςωματικισ βλάβθσ, αρπαγισ ανθλίκου, ακοφςιασ απαγωγισ, 
προςβολισ γενετιςιασ αξιοπρζπειασ, αποπλάνθςθσ παιδιϊν, κατάχρθςθσ ανθλίκων ςε αςζλγεια, 
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πορνογραφίασ ανθλίκων, προςζλκυςθ παιδιϊν για γενετιςιουσ λόγουσ, μαςτροπείασ, εκμετάλλευςθσ 
πόρνθσ, αςζλγειασ ςε ανιλικο ζναντι αμοιβισ, και εκβίαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Ν. 
4375/2016).  

 Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και επιλογισ του προςωπικοφ (π.χ. χρόνοσ αξιολόγθςθσ 
βιογραφικϊν, χρόνοσ διεξαγωγισ ςυνεντεφξεων κλπ.), κακϊσ και των κριτθρίων αξιολόγθςθσ των 
ςυμμετεχόντων υποψθφίων. 

 Ραράκεςθ του τόπου και του καταλθκτικοφ χρόνου υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ.  

Οι υποψιφιοι κατακζτουν αίτθςθ,  βιογραφικό ςθμείωμα  και τα αιτοφμενα δικαιολογθτικά μζςα ςτθν 
οριςμζνθ προκεςμία κατά θμερομθνία και ϊρα. Θ κατάκεςθ των εγγράφων γίνεται  προςωπικά ςτο χϊρο 
του Στακμοφ, θλεκτρονικά, ι ταχυδρομικά. Μετά τθν πρωτοκόλλθςι τουσ προωκοφνται ςτθν αρμόδια 
επιτροπι που καταρτίηει πίνακα υποψθφίων, οι οποίοι πλθροφν τισ τυπικζσ προχποκζςεισ. 

Στο αρχικό ςτάδιο επιλογισ αποκλείονται άτομα με επιβαρυμζνο ποινικό μθτρϊο και ςοβαρά προβλιματα 
υγείασ.  Οι υπόλοιποι καλοφνται ςε ατομικι ςυνζντευξθ. 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ 

Θ τριμελισ Επιτροπι επιλογισ προςωπικοφ απαρτίηεται από ζνα εκπρόςωπο του Δ.Σ, από το Συντονιςτι 
Λειτουργίασ του Στακμοφ Αςυνόδευτων Εφιβων και τον Επιςτθμονικά Υπεφκυνο. 

Σε πίνακα που καταρτίηεται από τθν Επιτροπι  καταγράφονται τα επιμζρουσ αιτοφμενα προςόντα και τα 
τρία μζλθ βακμολογοφν επιμζρουσ ςτθν κλίμακα από 0 ζωσ 5, ο ανϊτατοσ  δε ςυγκεντρωτικόσ βακμόσ  των 
τριϊν μελϊν προςδιορίηει τον ικανότερο ζναντι των άλλων υποψθφίων. 

Ωσ επιμζρουσ προςόντα προςδιορίηονται τα παρακάτω: 

 Γνωςτικό επίπεδο/ πτυχία. (βαςικό πτυχίο, μεταπτυχιακοί ςχετικοί τίτλοι, ςχετικζσ επιμορφϊςεισ, 
ςυνεχιηόμενθ επιμόρφωςθ, κατάρτιςθ). 

 Εμπειρία αποδεδειγμζνθ (και αποδεικνυόμενθ από ςχετικά επίςθμα  ζγγραφα) ςτουσ τομείσ τθσ 
παιδικισ προςταςίασ και των αλλοδαπϊν. 

 Ρρόςκετεσ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςε Θ/Υ ξζνεσ γλϊςςεσ. 
 Ρρόςκετθ εμπειρία και ικανότθτεσ (π.χ. εμπειρία ςε διοίκθςθ, υποςτιριξθ των δικαιωμάτων των 

παιδιϊν, διαχείριςθ κρίςεων) 
 Ρροςωπικότθτα (Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, ικανότθτα ευζλικτων χειριςμϊν και τιρθςθσ ορίων, 

φπαρξθ τυχόν προκαταλιψεων και ςτερεοτφπων, ςυνζπεια και υπευκυνότθτα, ανάλθψθ ευκφνθσ 
κ.λπ.) 

Σε περίπτωςθ απόλυτθσ ιςοβακμίασ οι υποψιφιοι προςζρχονται ςε δεφτερθ ςυνζντευξθ, όπου γίνονται 
αποςαφθνίςεισ και γίνεται προςπάκεια περαιτζρω τεκμθρίωςθσ τθσ αρχικισ βακμολογίασ, τα δε μζλθ τθσ 
Επιτροπισ ψθφίηουν και ιςχφει το αποτζλεςμα τθσ πλειοψθφοφςασ άποψθσ. 
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Κεφ3. ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ  

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΣΟ ΒΕΛΣΙΣΟ ΤΜΦΕΡΟΝ ΠΑΙΔΙΟΤ 

Θ αρχι για το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ διζπει τθ λειτουργία του Στακμοφ Αςυνόδευτων Εφιβων 

ςτθν Ιςαφρων 48 και κακορίηει τον κϊδικα δεοντολογία του. Πλεσ οι υπθρεςίεσ που παρζχονται 

ςυνίςτανται ςτθν τιρθςθ των παρακάτω:  

1) Θ φροντίδα των αςυνόδευτων παιδιϊν ανατίκενται ςε κατάλλθλα καταρτιςμζνουσ επαγγελματίεσ, που 

κατανοοφν τισ πολιτιςμικζσ, γλωςςικζσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τουσ και γνωρίηουν επιμζρουσ 

ηθτιματα που τουσ αφοροφν, όπωσ οι διαδικαςίεσ επιτροπείασ, διαδικαςίεσ αςφλου, προςταςία από 

παράνομθ διακίνθςθ και κίνδυνο εμπορίασ ανκρϊπων, κ.ά., 

2) Οποιοςδιποτε εμπλζκεται ςε αποφάςεισ και διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτουσ φιλοξενοφμενουσ του 

Στακμοφ Αςυνόδευτων Εφιβων ςτθν Ιςαφρων 48 λαμβάνει υπόψθ πρωτίςτωσ το βζλτιςτο ςυμφζρον 

του παιδιοφ,  

3) Οιοςδιποτε κακοριςμόσ ι αξιολόγθςθ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ ςτθρίηεται ςτισ 

προςωπικζσ ιδιαιτερότθτεσ κάκε παιδιοφ και ςυνεκτιμά τθν κατάςταςθ τθσ οικογζνειασ του παιδιοφ, τθν 

κατάςταςθ που επικρατεί ςτθ χϊρα καταγωγισ του, τθν ευπάκεια του παιδιοφ, το φφλο και τθν θλικία 

του, τθν αςφάλεια και τουσ κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ εκτίκεται και τισ ανάγκεσ προςταςίασ του, το 

επίπεδο τθσ ζνταξισ του ςτθν Ελλάδα, τθν πνευματικι και ςωματικι του υγεία, τισ ςυνκικεσ 

εκπαίδευςθσ,  τισ κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ που το περιβάλλουν κακϊσ και λαμβάνει υπόψθ τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του παιδιοφ.  

4) Το προςωπικό που απαςχολείται ςτο Στακμό Αςυνόδευτων Εφιβων ςτθν οδό Ιςαφρων 48  παιδιϊν 

γνωρίηει ότι τα παιδιά ζχουν δικαίωμα ςτο ςεβαςμό τθσ ιδιωτικισ τουσ ηωισ και ςτθ διατιρθςθ των 

εμπιςτευτικϊν ςχζςεων με τον Επίτροπο, τον νομικό τουσ εκπρόςωπο ι οποιονδιποτε άλλο ςφμβουλό 

τουσ.  

Συνεπϊσ όλοι οι εργαηόμενοι ςτο Στακμό Αςυνόδευτων Εφιβων ςτθν οδό Ιςαφρων 48   

οφείλουν να τθροφν τουσ εξισ βαςικοφσ κανόνεσ δεοντολογίασ: 

- ςεβαςμό των κεμελιωδϊν ανκρϊπινων δικαιωμάτων, τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και τθσ ανκρϊπινθσ 

αξιοπρζπειασ 

- ςεβαςμόσ τθσ ιςότθτασ των δικαιωμάτων των δφο φφλων 

- ςεβαςμό ςτθν αξιοπρζπεια και ςτθν αξία κάκε ανκρϊπου,  

-  ανοχι ςτθ διαφορετικότθτα του κάκε φιλοξενοφμενου, κακϊσ και τθ διακριτικότθτα ςτο δικαίωμα του 

απόρρθτου και τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων του κάκε φιλοξενοφμενου παιδιοφ. 

- ςεβαςμόσ ςε όλα τα άτομα, χωρίσ καμία απολφτωσ διάκριςθ ωσ προσ τθ φυλι, το γζνοσ, τθ κρθςκεία, το 

χρϊμα, τθν υπθκοότθτα ι τθν εκνικι καταγωγι, τθ γλϊςςα, τθν οικογενειακι κατάςταςθ, τον 

ςεξουαλικό προςανατολιςμό, τθν θλικία, τθν κοινωνικό-οικονομικι κατάςταςθ, τυχόν αναπθρία, τθν 

πολιτικι πεποίκθςθ, ι όποιο άλλο διακριτικό ςτοιχείο. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρόςλθψι του/τθσ, κάκε εργαηόμενοσ υπογράφει και δεςμεφεται από τον 

παρϊν Κϊδικα Δεοντολογίασ. 

 

 



 10 

Κεφ 4. Μζλη του ΜΑΝ – Μητρώο Μελών ΜΚΟ 

1. Μζλθ του ΣΜΑΝ τα οποία υποχρεοφνται να εγγραφοφν ςτο «Μθτρϊο Μελϊν Μθ Κυβερνθτικϊν 

Οργανϊςεων (Μ.Κ.Ο.)»  ορίηονται τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και οι ενιλικεσ εκελοντζσ.  

Ρροκειμζνου να είναι ζγκυρθ θ εγγραφι τουσ  ςτο «Μθτρϊο Μελϊν Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων 

(Μ.Κ.Ο.)» των φυςικϊν προςϊπων του άρκρου 10, υποχρεοφνται να πλθροφν τισ κάτωκι προχποκζςεισ:  

α. να μθν ζχουν καταδικαςτεί τελεςίδικα για οποιοδιποτε ποινικό αδίκθμα (εξαιρουμζνων αυτϊν του 

Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, τθσ διατάραξθ κοινισ θςυχίασ, τθσ επαιτείασ και οτιδιποτε δεν υποδεικνφει 

ιδιαίτερθσ βαρφτθτασ παραβατικι ςυμπεριφορά), και ιδίωσ για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, 

δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ και παιδικι 

εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, διακίνθςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν, παιδεραςτία, ςεξουαλικι 

κακοποίθςθ, για εγκλιματα διακινδφνευςθσ τθσ ηωισ, εγκλιματα κατά τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ, 

εγκλιματα κατά τθσ προςωπικισ ελευκερίασ, εγκλιματα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ και εγκλιματα 

κατά περιουςιακϊν αγακϊν,  

β. να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωκι ςτοιχεία: αα. Στοιχεία ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, 

ββ. Επαγγελματικι δραςτθριότθτα, ζδρα, γγ. Διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ ςτθν Ελλάδα, δδ. Τθλ. 

επικοινωνίασ, εε. Διεφκυνςθ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (E-mail). 2.  

Τα απαραίτθτα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά είναι τα εξισ: α. αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, β. 

αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου (που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ μινεσ πριν τθν υποβολι του), γ. υπεφκυνθ 

διλωςθ του φυςικοφ προςϊπου ότι δεν ζχει καταδικαςτεί με τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για 

οποιοδιποτε ποινικό αδίκθμα (εξαιρουμζνων αυτϊν του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, τθσ διατάραξθσ 

κοινισ θςυχίασ, τθσ επαιτείασ και οτιδιποτε δεν υποδεικνφει ιδιαίτερθσ βαρφτθτασ παραβατικι 

ςυμπεριφορά) και ιδίωσ για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά 

εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ και παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ 

εμπορίασ ανκρϊπων, διακίνθςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν, παιδεραςτία, ςεξουαλικι κακοποίθςθ, για εγκλιματα 

διακινδφνευςθσ τθσ ηωισ, εγκλιματα κατά τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ, εγκλιματα κατά τθσ προςωπικισ 

ελευκερίασ, εγκλιματα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ και εγκλιματα κατά περιουςιακϊν αγακϊν,  

Πλα τα αλλοδαπά ζγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα ςφμφωνα με τθν ελλθνικι 

κείμενθ νομοκεςία.  

Κεφ 5. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

Ο υντονιςτήσ Λειτουργίασ τησ Δομήσ φροντίηει για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ δομισ και αναλαμβάνει 

τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τθσ. Είναι υπεφκυνοσ για το ςυνολικό παραγόμενο ζργο ζναντι του 

Φορζα/Δικαιοφχου. Ειδικότερα, ο Συντονιςτισ λειτουργίασ τθσ Δομισ : 

 Εποπτεφει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των αςυνόδευτων ανιλικων, ιδίωσ τθν καλι χριςθ, ςυντιρθςθ και 

επιςκευι των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ τθσ δομισ, τθν ποςότθτα και ποιότθτα του φαγθτοφ, 

τθν ζγκαιρθ παραςκευι ι παραλαβι των γευμάτων και τθν ζγκαιρθ διανομι τουσ, τθν κατάρτιςθ και 

ανάρτθςθ προγράμματοσ ςίτιςθσ εγκεκριμζνου από διατροφολόγο, τθν κακαριότθτα των χϊρων και 

τθν τιρθςθ των όρων αςφάλειασ. 
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 Συντονίηει, κακοδθγεί και εποπτεφει το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά τθν εκτζλεςθ των 

κακθκόντων τουσ και διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι επικοινωνία και ςυνεργαςία τουσ.  

 Εκπονεί μθναίο πρόγραμμα με τισ βάρδιεσ του προςωπικοφ και ςε ςυνεργαςία με τον Επιςτθμονικό 

Υπεφκυνο εποπτεφει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παροχισ υπθρεςιϊν ςε ομαδικό ι ατομικό επίπεδο ι 

και θμεριςιο ςε περιπτϊςεισ διενζργειασ ζκτακτων δραςτθριοτιτων.  

 Διαχειρίηεται τθν αποκικευςθ και διανομι τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ που υπάρχει ςτθ Δομι, όπωσ 

ενδεικτικά, ροφχα, τρόφιμα μακράσ διάρκειασ και είδθ ατομικισ υγιεινισ. 

 Διαχειρίηεται τθν προμικεια των πρϊτων υλϊν για τθν παραςκευι των γευμάτων ςίτιςθσ, ειδϊν 

κακαριότθτασ, ειδϊν ρουχιςμοφ, εφόςον αυτά δεν προζρχονται από ανκρωπιςτικι βοικεια, κλπ, και 

κάκε άλλου αναλϊςιμου ι μθ υλικοφ. 

 Ζχει τθν οικονομικι διαχείριςθ τθσ δομισ, κακϊσ και τθ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξι τθσ. 

Σε αυτό το πλαίςιο:  

 Τθρεί τα αρχεία τθσ δομισ, ςτα οποία περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων, ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ 

Λειτουργίασ τθσ Δομισ,  ςτοιχεία του προςωπικοφ (ςυμβάςεισ, Κϊδικασ Δεοντολογίασ 

υπογεγραμμζνοσ από το ςφνολο του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, τισ βάρδιεσ του 

προςωπικοφ), τα προγράμματα ςίτιςθσ και των επιμζρουσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν και 

δραςτθριοτιτων των παιδιϊν, κλπ., 

 Διεκπεραιϊνει τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ για τθν ειςαγωγι, διαμονι ςτθ δομι και αποχϊρθςθ 

των ωφελουμζνων από τθ δομι,  

 Τθρεί πρωτόκολλο και αρχείο ειςερχομζνων - εξερχομζνων εγγράφων και διακινεί τθν 

αλλθλογραφία,  

 Διεκπεραιϊνει τα διοικθτικά κζματα που προκφπτουν ςτα πλαίςια ςυνεργαςίασ με άλλεσ 

υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα,  

 Διεκπεραιϊνει τισ διαχειριςτικζσ και οικονομικζσ υποκζςεισ τθσ δομισ, ιδίωσ δε τθν τιρθςθ 

αρχείου με τισ δαπάνεσ και τθν ζκδοςθ παραςτατικϊν για κάκε ςυναλλαγι μεταξφ τθσ δομισ και 

οποιουδιποτε φυςικοφ και νομικοφ προςϊπου. 

Ο Επιςτημονικά Τπεφθυνοσ, ςε ςυνεργαςία με το υπόλοιπο επιςτθμονικό προςωπικό καταρτίηει το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα παροχισ υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων ςε ομαδικό ι ατομικό επίπεδο ι και 

θμεριςιο ςε περιπτϊςεισ διενζργειεσ ζκτακτων δραςτθριοτιτων και εποπτεφει το προςωπικό τθσ δομισ ωσ 

προσ τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ κακθκόντων τουσ και αξιολογεί τθν αποτελεςματικότθτα και 

αποδοτικότθτά τουσ. Είναι επιφορτιςμζνοσ με τθν εποπτεία και παρακολοφκθςθ του επιςτθμονικοφ ζργου 

και αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ και λογοδοςίασ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ. 

Οι αρμοδιότθτεσ των υπόλοιπων ςτελεχϊν περιλαμβάνουν κυρίωσ τα εξισ:  

Κοινωνικόσ Λειτουργόσ 

 Συμμετοχι ςτθν ομάδα υποδοχισ αςυνόδευτου ανιλικου, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ και ςε ςυνεργαςία 

με το προςωπικό τθσ ομάδασ α) ενθμερϊνουν τον ανιλικο ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ δομισ, τα 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του εντόσ και εκτόσ αυτισ, β) διεξάγουν ατομικι ςυνζντευξθ, γ) 

καταρτίηουν ατομικό ςχζδιο δράςθσ.  

 Λιψθ και διερεφνθςθ του κοινωνικοφ ιςτορικοφ του αςυνόδευτου ανιλικου κατά τθ διαδικαςία 

υποδοχισ του ςτθ δομι και κοινωνικι αξιολόγθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ, μεταξφ άλλων, το 

οικογενειακό περιβάλλον του παιδιοφ, τθν κατάςταςθ ςτθ χϊρα καταγωγισ του ι ςτθ χϊρα 

προζλευςθσ και τισ ςυνκικεσ που βίωςε μζχρι τθν είςοδό του ςτθ δομι.  
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 Ραραπομπι του ωφελοφμενου παιδιοφ ςτον ψυχολόγο τθσ δομισ, εφόςον εκτιμάται ότι το παιδί 

χρειάηεται ψυχικι υποςτιριξθ, ι ςε δομζσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ ιατρικισ περίκαλψθσ, εάν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο βάςει τθσ υγείασ του παιδιοφ.  

 Αξιοποίθςθ προσ όφελοσ των ωφελουμζνων οποιαςδιποτε υπθρεςίασ και πθγισ, ι οποιουδιποτε 

προγράμματοσ κοινωνικισ, προνοιακισ φφςθσ ι και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που 

διατίκεται από τθν τοπικι κοινωνία ι δθμόςιουσ φορείσ.  

 Τακτικι επαφι με τουσ ωφελοφμενουσ τθσ δομισ, ιδίωσ κατά τθν περίοδο προςαρμογισ τουσ ςε αυτι 

και για τθν προετοιμαςία τθσ αποχϊρθςισ τουσ.  

 Ομαδικζσ και ατομικζσ ςυνεδρίεσ για τθν κοινωνικι υποςτιριξθ των ωφελουμζνων παιδιϊν, τθν 

επίλυςθ κεμάτων που ανακφπτουν κατά τθ διάρκεια φιλοξενίασ, τθν ικανοποίθςθ αιτθμάτων, τθν 

κάλυψθ αναγκϊν.  

 Ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων για τθν δθμιουργικι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου. 

 Ανάπτυξθ του κοινωνικοφ δικτφου των ωφελουμζνων παιδιϊν, ιδίωσ μζςω ανάπτυξθσ λειτουργικϊν 

ςχζςεων με τθν τοπικι κοινωνία (ςυμμετοχι ςε ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ ι εργαςτιρια δθμιουργικισ 

απαςχόλθςθσ) και τθν ζνταξι τουσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα.  

 Συγκρότθςθ εκελοντϊν ομάδων εργαςίασ, ςυντονιςμόσ και εποπτεία τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων 

που αναλαμβάνουν ςτον πλαίςιο τθσ λειτουργίασ τθσ δομισ.  

 Διανομι ιματιςμοφ και ειδϊν ατομικισ υγιεινισ ςτουσ ωφελοφμενουσ τθσ δομισ, ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ τουσ και ςε ςυνεργαςία με το υπόλοιπο απαςχολοφμενο προςωπικό τθσ δομισ.  

 Τθρεί αρχείο για τουσ φιλοξενοφμενουσ τθσ δομισ από τθν είςοδό τουσ ςε αυτιν ζωσ τθν αποχϊρθςι 

τουσ, κακϊσ και τουσ ατομικοφσ φακζλουσ αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ιατρικϊν ατομικϊν 

φακζλων. 

Ψυχολόγοσ 

 Εκτίμθςθ τθσ ψυχολογικισ ι και ψυχιατρικισ υγείασ των ωφελουμζνων και ςφνταξθ ψυχολογικισ 

αξιολόγθςθσ. 

 Ψυχολογικι υποςτιριξθ και ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων, με ςκοπό α) τθ διαχείριςθ 

άγχουσ, β) το χειριςμό ςυγκροφςεων και απότομων μεταβολϊν ςτθ ςυμπεριφορά, γ) τθν αντιμετϊπιςθ 

κρίςεων που ςχετίηονται με τθν ψυχικι ι ψυχολογικι πίεςθ, δ) τθν ψυχολογικι αποφόρτιςθ των 

ωφελουμζνων τθσ δομισ, ε) τθ βελτίωςθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων μεταξφ τουσ και ςτ) τθν 

καλλιζργεια ικανοτιτων και ταλζντων. 

 Συμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 

των ωφελουμζνων παιδιϊν. 

 Διευκόλυνςθ τθσ διαςφνδεςθσ των ωφελοφμενων παιδιϊν με τθν τοπικι κοινότθτα, μζςω ενεργειϊν 

και δράςεων τόςο για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ όςο και για τθν 

ενθμζρωςθ και προετοιμαςία των ωφελουμζνων παιδιϊν.   

 Ραραπομπι ωφελοφμενου παιδιοφ ςε δομζσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ ιατρικισ περίκαλψθσ, 

εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάςει τθσ κατάςταςθσ τθσ ψυχικισ υγείασ του παιδιοφ. 

Νομικόσ φμβουλοσ ή Δικηγόροσ 

Θ παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο ςχετικά με τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ των αςυνόδευτων ανιλικων εντόσ και εκτόσ δομισ, τθ νομικι εκπροςϊπθςι τουσ και τθ 

διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν εξαςφάλιςθ διεκνοφσ προςταςίασ. 
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Διερμηνζασ 

Διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ, μζςω τθσ διερμθνείασ ι/και τθσ μετάφραςθσ, ςε γλϊςςα, προφορικι ι/και 

γραπτι, που κατανοεί ο κάκε αςυνόδευτοσ ανιλικοσ, μεταξφ των ωφελουμζνων τθσ δομισ και του 

απαςχολοφμενου προςωπικοφ, με ςκοπό τθν: 

 κατανόθςθ από τουσ ωφελοφμενουσ των δραςτθριοτιτων που αναπτφςςονται  ςτο πλαίςιο των 

διαφορετικϊν τφπων υπθρεςιϊν που παρζχονται, τθν ικανοποίθςθ αιτθμάτων τουσ και τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν τουσ,  

Νοςηλευτήσ 

 Λιψθ ιατρικοφ ιςτορικοφ, ςτθ βάςθ των ατομικϊν ιατρικϊν φακζλων των ωφελουμζνων τθσ δομισ. 

 Κατάρτιςθ ατομικοφ προγράμματοσ ιατρικισ φροντίδασ, ςτο οποίο κα πρζπει να ςθμειϊνονται τα 

απαραίτθτα εμβόλια που κα πρζπει να κάνει το κάκε παιδί και ο χρόνοσ εμβολιαςμοφ του, θ 

φαρμακευτικι αγωγι που ενδεχομζνωσ απαιτείται να ακολουκιςει ζνα παιδί, ιδιαίτερα εάν πάςχει 

από χρόνιεσ ι ςοβαρζσ πακιςεισ (π.χ. διαβιτθ). 

 Ραροχι πρϊτων βοθκειϊν. 

 Ραραπομπι ωφελοφμενου παιδιοφ ςε πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια μονάδα ιατρικισ περίκαλψθσ, 

εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ του. 

 Καταγραφι των ελλείψεων ςε φαρμακευτικά ςκευάςματα πρϊτων βοθκειϊν ι που είναι απαραίτθτα 

για τθν αγωγι του κάκε ωφελουμζνου παιδιοφ, κακϊσ και αναλϊςιμων υλικϊν πρϊτων βοθκειϊν. 

Εκπαιδευτικόσ (νηπιαγωγόσ ή  δάςκαλοσ ή φιλόλογοσ) 

 Διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ των ωφελουμζνων παιδιϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ.  

 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ.  

 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν και ψυχαγωγικϊν προγραμμάτων. 

Διοικητικόσ- Τπεφθυνοσ Οικονομικών 

 Διεκπεραίωςθ των διοικθτικϊν και οικονομικϊν υποκζςεων τθσ δομισ, ιδίωσ τιρθςθ του αρχείου με 

τισ δαπάνεσ και ζκδοςθ παραςτατικϊν για  κάκε ςυναλλαγι μεταξφ τθσ δομισ και οποιουδιποτε 

φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου. 

 Ανανζωςθ των προμθκειϊν τθσ δομισ ςε αναλϊςιμα και υλικά. 

 Διεξαγωγι κάκε ενζργειασ που ανάγεται ςτθ διοικθτικι, γραμματειακι και διαχειριςτικι υποςτιριξθ 

τθσ δομισ.  

 Αναπαραγωγι εγγράφων και διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ.  

Βοηθόσ Τπεφθυνου Οικονομικών 

Τα κακικοντα του βοθκοφ του Υπεφκυνου Οικονομικϊν αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ των διοικθτικϊν και 

οικονομικϊν υποκζςεων τθσ δομισ και προςδιορίηονται από τον Διοικθτικό - Υπεφκυνο Οικονομικϊν. 

Μάγειρασ 

Θ προετοιμαςία και παραςκευι των γευμάτων και ατομικϊν προγραμμάτων, θ κακαριότθτα τθσ κουηίνασ, 

κακϊσ και θ καταγραφι των ελλείψεων τθσ κουηίνασ ςε αναλϊςιμα υλικά και εργαλεία και θ υποβολι 

αναφοράσ ςτον Διοικθτικό - Υπεφκυνο Οικονομικϊν. 
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Βοηθόσ Μάγειρα 

Τα κακικοντα του βοθκοφ μάγειρα αφοροφν ςτθν υποςτιριξθ τθσ παραςκευισ των γευμάτων, τθσ 

κακαριότθτασ του χϊρου εςτίαςθσ (κουηίνασ/τραπεηαρίασ) και τθσ καταγραφισ των ελλείψεων τθσ 

κουηίνασ και προςδιορίηονται ακριβϊσ από τον μάγειρα τθσ δομισ.  

Προςωπικό Καθαριότητασ 

Κακαριςμόσ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων τθσ δομισ, θ τακτικι τοποκζτθςθ ςάκων 

απορριμμάτων ςε διάφορα ςθμεία τθσ δομισ, ιδίωσ ςτουσ κοιτϊνεσ, τουσ χϊρουσ υγιεινισ, τθν τραπεηαρία 

και τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ 

Φφλακασ 

Επιτιρθςθ του χϊρου ειςόδου ςτθ δομι, ζγκαιρθ ειδοποίθςθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ τθσ βάρδιασ 

ςε περίπτωςθ κρίςθσ ι επείγοντοσ περιςτατικοφ.  

Φροντιςτήσ / Προςωπικό Γενικών Καθηκόντων 

 Επιτιρθςθ των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ δομισ και επίλυςθ κεμάτων που ανακφπτουν.  

 Υποςτιριξθ των λειτουργιϊν τθσ δομισ και των φιλοξενουμζνων τθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και 

υποδείξεισ του Υπεφκυνου Συντονιςτι και του απαςχολοφμενου προςωπικοφ. 

 Αντιμετϊπιςθ κάκε περίπτωςθ κρίςθσ και επείγοντοσ περιςτατικοφ και ζγκαιρθ ειδοποίθςθ του 

επιςτθμονικοφ προςωπικοφ τθσ βάρδιασ. 

 

Κεφ. 6 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ –Διαδικαςία Ειςαγωγήσ και Αποχώρηςησ 

Με τθν Ρ2Δ/γ.π.93510/28.07.2011 Υπουργικι Απόφαςθ, το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αιτθμάτων και 
παραπομπϊν Στζγαςθσ ανατζκθκε ςτθν Υπθρεςία Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ αιτθμάτων ςτζγαςθσ του 
Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Κ.Κ.Α) του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 
 
Ο Σφλλογοσ Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων υποδζχεται και φιλοξενεί τα αςυνόδευτα ανιλικα που 
παραπζμπονται από το Ε.Κ.Κ.Α.Ο Σφλλογοσ Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων υποχρεοφται να ενθμερϊνει το 
Ε.Κ.Κ.Α. για τθν αποχϊρθςθ του εκάςτοτε φιλοξενοφμενου παιδιοφ από τθ Δομι, μόλισ αυτό γίνει 
αντιλθπτό από τον φορζα, είτε θ αποχϊρθςθ του παιδιοφ είναι προγραμματιςμζνθ διαδικαςία, είτε όχι 
Μετά τθν παραπομπι από τον αρμόδιο φορζα (EKKA) και προκειμζνου να γίνει δεχτό το αίτημα 
ειςαγωγήσ, είναι απαραίτθτθ θ λιψθ των εξισ δικαιολογθτικϊν: 

- Ρρόςφατεσ Ιατρικζσ εξετάςεισ/ βεβαιϊςεισ για τθ γενικι κατάςταςθ υγείασ και για λοιμϊδθ 
νοςιματα. 

 
Τθ διαδικαςία υποδοχισ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι αναλαμβάνει να υλοποιιςει θ «ομάδα υποδοχισ». Τθ 
ομάδα ςυςτινει ο Συντονιςτισ Λειτουργίασ τθσ δομισ και ςυμμετζχει οπωςδιποτε ζνασ κοινωνικόσ 
λειτουργόσ, ο οποίοσ ορίηεται και ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ, ζνασ διερμθνζασ, και εφόςον είναι δυνατόν 
ςυμμετζχει και ειδικόσ επιςτιμονασ/ψυχολόγοσ. Στόχοσ τθσ ομάδασ είναι θ ενθμζρωςθ του νζου 
φιλοξενοφμενου ςχετικά με τον τρόπο λειτουργίασ τθσ δομισ,θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ φιλοξενίασ, θ 
ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ τθσ δομισ, θ ςυμπλιρωςθ των πρϊτων βαςικϊν προςωπικϊν ςτοιχείων ςτο 
κοινωνικό ιςτορικό και θ παροχι ειδϊν προςωπικισ υγιεινισ κατά τθν άφιξθ. 
 
Συγκεκριμζνα θ ομάδα υποδοχισ αναλαμβάνει να υλοποιιςει τισ παρακάτω ενζργειεσ: 
- Ενθμερϊνει ζγκαιρα τα ιδθ φιλοξενοφμενα παιδιά για τθν επικείμενθ άφιξθ νζου φιλοξενουμζνου. 
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- Επεξεργάηεται όλεσ τισ πλθροφορίεσ που τθσ ζχουν ιδθ κοινοποιθκεί από το ςφςτθμα διαχείριςθσ 
αιτθμάτων ςτζγαςθσ. 
 
- Εξαςφαλίηει τθ ςυναίνεςθ του ωφελοφμενου ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ υποδοχισ ςτθ Δομι και 
τθσ λιψθσ του κοινωνικοφ ιςτορικοφ 
 
- Διερευνά τθ δυνατότθτα οικογενειακισ επανζνωςθσ του παιδιοφ με άλλα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, 
εφόςον αυτό αξιολογθκεί ωσ θ καλφτερθ λφςθ ςφμφωνα με το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ, ςε 
ςυνεργαςία και με ευκφνθ του Επιτρόπου του ανθλίκου. Εάν μζλθ τθσ οικογζνειασ του παιδιοφ 
βρίςκονται ςε άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα, διερευνάται, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Υπθρεςία 
Αςφλου του Υπουργείου Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ), θ δυνατότθτα μεταφοράσ του παιδιοφ βάςει του 
Κανονιςμοφ Δουβλίνο ΙΙΙ. 
 
- Ξεναγεί επί τόπου τον νζο φιλοξενοφμενο ςτουσ κφριουσ χϊρουσ τθσ Δομισ, ςυμπεριλαμβανόμενων και 
των εξωτερικϊν χϊρων 
 
Θ υποδοχι κατά τθν άφιξθ ςτθ Δομι γίνεται ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο μζςα ςτθ Δομι, όπου διαςφαλίηεται θ 
ιδιωτικότθτα και θ εμπιςτευτικότθτα. 
 
Εάν είναι εμφανζσ ότι ο αςυνόδευτοσ ανιλικοσ δεν είναι ςε κζςθ να προβεί ςτα απαραίτθτα βιματα τθσ 
διαδικαςίασ υποδοχισ (π.χ. λόγω ζντονων προβλθμάτων υγείασ ι/και ψυχικισ υγείασ), θ διαδικαςία 
υποδοχισ ςτθ Δομι αναβάλλεται προςωρινά για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ του περιςτατικοφ. 
 
Θ αρχικι ενημζρωςη του αςυνόδευτου ανιλικου, θ οποία κα πρζπει να γίνεται ςε γλϊςςα κατανοθτι ςε 
αυτόν, περιλαμβάνει τα εξισ: 
 
• επεξιγθςθ του ςτόχου φιλοξενίασ και των υπθρεςιϊν που προςφζρει θ Δομι, προφορικά ι/και γραπτά, 
• παρουςίαςθ των όρων φιλοξενίασ και του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Δομισ, ςε ζντυπθ μορφι, κακϊσ 
και προφορικι επεξιγθςθ, 
• επεξιγθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ζνταξθσ του αςυνόδευτου ανιλικου ςτο εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα, ιδιαίτερα εάν είναι ζωσ 15 ετϊν, και τθσ υποχρζωςισ του για παρακολοφκθςθ εκμάκθςθσ τθσ 
Ελλθνικισ γλϊςςασ, όπωσ προκφπτει από το Ρ.Δ. 220/2007, 
• νομικι ενθμζρωςθ ςχετικά με τα νομικά δικαιϊματα και το πλαίςιο τθσ διεκνοφσ προςταςίασ για τουσ 
αςυνόδευτουσ ανιλικουσ, όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ (Διεκνι Σφμβαςθ για τα 
Δικαιϊματα του Ραιδιοφ), αλλά και τθν ελλθνικι και κοινοτικι νομοκεςία για το άςυλο και τθν υποδοχι, 
• επεξιγθςθ τθσ διαδικαςίασ διεκνοφσ προςταςίασ και τθ ςθμαςία τθσ, κακϊσ και παρουςίαςθ των 
επιλογϊν που ζχει ο αςυνόδευτοσ ανιλικοσ, εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου, 
• ενθμζρωςθ του αςυνόδευτου ανιλικου ωσ προσ τον κεςμό τθσ Επιτροπείασ και τθ μορφι που ζχει ο εν 
λόγω κεςμόσ ςτθν πράξθ. 
 
Θ «ομάδα υποδοχισ» ηθτά τθ γραπτι αποδοχι των όρων φιλοξενίασ. 
 
Τθν αποδοχι των όρων φιλοξενίασ διαδζχεται θ επί τόπου διεξαγωγι ξενάγθςθσ ςτουσ κφριουσ χϊρουσ 
τθσ Δομισ, ςυμπεριλαμβανόμενων και των εξωτερικϊν χϊρων. Μετά τθν ξενάγθςθ ςτθ Δομι ακολουκεί το 
δεφτερο ςτάδιο τθσ ενθμζρωςθσ προσ τον επωφελοφμενο από τθν «ομάδα υποδοχισ», ςτο πλαίςιο του 
οποίου: Ο Κοινωνικόσ Λειτουργόσ λαμβάνει το κοινωνικό ιςτορικό του παιδιοφ, αφοφ κατά τθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ, ζχει λάβει υπόψθ το φφλο, τθν θλικία, τθν ψυχολογικι κατάςταςθ και τθν 
εκνικότθτά του ι και εάν πρόκειται για παιδί που ζχει πζςει κφμα διακίνθςθσ, εμπορίασ και/ι ςεξουαλικισ 
εκμετάλλευςθσ, ι ζχει δθλϊςει κφμα βαςανιςτθρίων ι βιαςμοφ. 
 
Στθν περίπτωςθ που ο ανιλικοσ δεν είναι ςε κζςθ να ςυμβάλλει ςτθν λιψθ του κοινωνικοφ ιςτορικοφ, αυτι 
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αναβάλλεται προςωρινά. 
 
Θ λιψθ του κοινωνικοφ ιςτορικοφ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζςα ςε ςαράντα οχτϊ ϊρεσ από τθν άφιξθ 
του ωφελουμζνου ςτθ Δομι. Θ λιψθ του κοινωνικοφ ιςτορικοφ γίνεται ςε θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων ι 
μεταφζρεται ςε αυτιν αργότερα. 
 
Σε περίπτωςθ απουςίασ κοινωνικοφ λειτουργοφ, θ λιψθ του κοινωνικοφ ιςτορικοφ μπορεί να 
πραγματοποιθκεί από άλλο μζλοσ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, το οποίο ζχει λάβει ειδικι εκπαίδευςθ 
ςχετικά με τθ λιψθ κοινωνικοφ ιςτορικοφ. 
 
Το επιςτθμονικό προςωπικό αναλαμβάνει τθν αρχειοκζτθςθ των ςτοιχείων και προςωπικϊν δεδομζνων 
του ωφελουμζνου, ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι. Θ «ομάδα υποδοχισ» ετοιμάηει και παρζχει πακζτο 
με τα είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ ςτον ωφελοφμενο. Το πακζτο περιζχει τουλάχιςτον τα παρακάτω αγακά: 
οδοντόπαςτα, οδοντόβουρτςα, ςαμπουάν, ςαποφνι, κλινοςκεπάςματα και πετςζτεσ. Επίςθσ, δφναται να 
περιλαμβάνει και τα παρακάτω αγακά: 
 
• Βαςικόσ ρουχιςμόσ/ υπόδθςθ (περιςςότερο από ζνα τεμάχιο ανά είδοσ). Ο βαςικόσ ρουχιςμόσ κα πρζπει 
να είναι καλισ ποιότθτασ και κακαρόσ. 
• Χρονοκάρτα ι Τθλεκάρτα 
• Κάρτεσ απεριορίςτων διαδρομϊν ι δζςμθ ειςιτθρίων 
• Είδθ ατομικισ υγιεινισ 
 
Θ διανομι των παραπάνω, ιδιαίτερα των ειδϊν υγιεινισ, τθσ χρονοκάρτασ/τθλεκάρτασ, κακϊσ και των 
καρτϊν απεριορίςτων διαδρομϊν ι δεςμϊν ειςιτθρίων, διενεργείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, κατά 
κανόνα ςε ςτακερό πρόγραμμα, και ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε αςυνόδευτου ανιλικου. Σε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ, μπορεί να διανζμονται και εκτόσ προγράμματοσ, αν αυτό επιβάλλουν οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ 
του αςυνόδευτου ανιλικου. 
 
Τποχρεώςεισ των φιλοξενοφμενων 
 
Οι φιλοξενοφμενοι δεςμεφονται να τθροφν τουσ κανονιςμοφσ του Στακμοφ Εφιβων, αλλά επιπλζον 
αναλαμβάνουν και άλλεσ υποχρεϊςεισ που ςχετίηονται με τθν προςωπικι τουσ εκπαιδευτικι, 
επαγγελματικι και κοινωνικι προοπτικι. 
Οι βαςικζσ υποχρεϊςεισ που αφοροφν όλουσ τουσ φιλοξενοφμενουσ αναφζρονται παρακάτω: 
 
Δεν επιτρζπεται θ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν 
Α) Δεν επιτρζπεται θ χριςθ βίασ και υβριςτικισ- προςβλθτικισ ςυμπεριφοράσ προσ άλλουσ νζουσ 
Β) Δεν επιτρζπεται θ χριςθ αλκοόλ ςτο χϊρο του Στακμοφ Εφιβων 
Γ) Δεν επιτρζπεται το κάπνιςμα ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του Στακμοφ Εφιβων 
Δ) Οι φιλοξενοφμενοι οφείλουν να τθροφν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κακαριότθτασ όπωσ αυτό 
κακορίηεται από τθν κοινωνικι υπθρεςία – με τθ δικι τουσ ςυμμετοχι, να ςυνεργάηονται με άλλουσ 
φιλοξενοφμενουσ, να φζρονται με ςεβαςμό προσ το προςωπικό, να φροντίηουν για τθν κακθμερινι τουσ 
υγιεινι και να αξιοποιοφν κατάλλθλα τθν ευκαιρία που τουσ προςφζρεται. 
 
Άλλεσ υποχρεϊςεισ είναι θ παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, θ ςυμμετοχι ςε ομάδεσ ι ό,τι 
άλλο κρικεί ςκόπιμο και ςυμφωνθκεί μαηί τουσ. Σε περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ των φιλοξενοφμενων και 
αδυναμίασ τουσ να ανταποκρικοφν ςτον κανονιςμό 
λειτουργίασ τθσ Στζγθσ Εφιβων το ΔΣ κατόπιν ςυνεργαςίασ με τθν κοινωνικι υπθρεςία μπορεί να ειςθγθκεί 
τθν διακοπι τθσ φιλοξενίασ. 
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Αποχώρηςη Αςυνόδευτου ανήλικου από τη Δομή 
Σε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ φιλοξενοφμενουσ ακετιςει/παραβιάςει τισ υποχρεϊςεισ Α, Β Γ (όπωσ 
περιγράφονται ςτθ ςελ 16) και τεκεί κζμα διακφβευςθ τθσ αςφάλειασ ι και τθσ ακεραιότθτασ των 
υπόλοιπων φιλοξενοφμενων, ενεργοποιείται θ διαδικαςία αποχϊρθςθσ του από τθ δομι φιλοξενίασ. 
Αφοφ γίνουν οι ςχετικζσ ςυςτάςεισ ςε ατομικζσ ςυνεδρίεσ, με τθ ςυνδρομι όλου του επιςτθμονικοφ 
προςωπικοφ, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του φιλοξενοφμενου διακόπτεται θ παρεχόμενθ φιλοξενία 
αφοφ ζχει εξαςφαλιςτεί θ μεταφορά του ανθλίκου ςε άλλθ δομι φιλοξενίασ. 
 
Θ διαδικαςία αυτι – εκτόσ από ακραίεσ περιπτϊςεισ, μπορεί να διαρκεί το λιγότερο ζνα μινα. 
Στο πλαίςιο αυτό, θ ενθλικίωςθ των φιλοξενουμζνων δε κεωρείται από μόνθ τθσ ωσ επαρκισ αιτιολογία 
άμεςθσ διακοπισ τθσ παρεχόμενθσ φιλοξενίασ. Ωσ ελάχιςτθ χρονικι περίοδοσ προετοιμαςίασ του 
φιλοξενοφμενου ωσ προσ τθν επικείμενθ αποχϊρθςθ, δε μπορεί να είναι μικρότερθ του ενόσ (1) μινα. 
Γενικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ αποχϊρθςθσ από τθ Δομι, ο Συντονιςτισ 
Λειτουργίασ τθσ Δομισ, Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ και ο Κοινωνικόσ Λειτουργόσ: 
 
α) Ενθμερϊνει κάκε ωφελοφμενο ωσ προσ τουσ λόγουσ διακοπισ τθσ παρεχόμενθσ φιλοξενίασ κακϊσ και 
ωσ προσ τα ςτάδια τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ, με ςαφι αναφορά ςτισ υποχρεϊςεισ των δφο μερϊν 
και το ανϊτατο επιτρεπόμενο χρονικό διάςτθμα ολοκλιρωςθσ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ. 
β) Επικαιροποίθςθ του ενθμερωτικοφ υλικοφ που κα λάβει ο φιλοξενοφμενοσ κατά τθν αποχϊρθςι του 
από τθ Δομι, αναφορικά με τισ υπθρεςίεσ τθσ επόμενθσ μζρασ (after care services). 
γ) Γραπτι και προφορικι ενθμζρωςθ του φιλοξενοφμενου, ςτθ γλϊςςα που κατανοεί, ωσ προσ τθν 
επικείμενθ αποχϊρθςι του από τθ Δομι ςε χρόνο τουλάχιςτον ενόσ μινα προτοφ αυτι 
πραγματοποιθκεί. 
δ) Διενζργεια τουλάχιςτον δφο ςχετικϊν ςυνεδριϊν, παρουςία του Συντονιςτι και ενόσ Κοινωνικοφ 
Λειτουργοφ τθσ Δομισ, ςε κακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ εντόσ των δφο (2) τελευταίων εβδομάδων τθσ 
διαμονισ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι. 
ε) Διευκζτθςθ όλων των εκκρεμϊν υποκζςεων (οικονομικϊν, διαδικαςτικϊν ι άλλων) του ωφελοφμενου 
με τθ Δομι με αρμοδιότθτα του εμπλεκόμενου επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και ςε ςυνεργαςία με τον 
Επίτροπο του παιδιοφ. 
ςτ) Κακοριςμόσ τθσ μορφισ, των προχποκζςεων και τθσ μζγιςτθσ χρονικισ διάρκειασ υποςτιριξθσ του 
φιλοξενοφμενου από τθ Δομι, μετά τθν επικείμενθ αποχϊρθςι του, με αρμοδιότθτα του εμπλεκόμενου 
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, ςτο πλαίςιο τθσ δεφτερθσ ςυνεδρίασ με τον φιλοξενοφμενο. 
 
Προςφερόμενεσ υπηρεςίεσ 
 
Οι υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςτο Στακμό Εφιβων ςε ςυνεργαςία με ζνα δίκτυο οργανϊςεων (π.χ 
Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ, Solidarity Now) που παρζχουν εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ είναι: 
 
Α. Στζγαςθσ, ςίτιςθσ και ολοκλθρωμζνθσ κακθμερινισ φροντίδασ 
Ραρζχεται φιλοξενία ςε δωμάτια δφο, τριϊν και τεςςάρων κλινϊν. Θ ςίτιςθ ςτθρίηεται ςε διαιτολόγιο 
κατάλλθλο για τθν θλικία, τισ ειδικζσ δραςτθριότθτεσ και τισ πολιτιςμικζσ ςυνικειεσ των παιδιϊν. 
 
Β. Κοινωνικισ ςυμβουλευτικισ, ψυχολογικισ υποςτιριξθσ και πλθροφόρθςθσ 
Θ ςτακερι ςυνεργαςία με τον κοινωνικό λειτουργό βοθκάει τουσ φιλοξενοφμενουσ να αντιμετωπίςουν 
ςυναιςκιματα πζνκουσ για τθν οικογζνεια και τθν πατρίδα που ζχαςαν, να δομιςουν τθν εμπιςτοςφνθ ςτα 
νζα πρόςωπα φροντίδασ τουσ και να ενταχκοφν ςτο περιβάλλον του ςτακμοφ και τθσ χϊρασ υποδοχισ 
τουσ. 
 
Στισ περιπτϊςεισ παιδιϊν με αυξθμζνεσ ανάγκεσ ψυχολογικισ κυρίωσ υποςτιριξθσ οι ειδικοί επιςτιμονεσ 
του ςυνεργαηόμενου δικτφου υπθρεςιϊν καλοφνται να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ. 
Γ. Νομικισ ςυμβουλευτικισ και πλθροφόρθςθσ. 
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Κφριο μζλθμα αποτελεί θ νομικι κατοχφρωςθ τθσ παραμονισ του ανθλίκου ςτθ χϊρα, ανάλογα με τθν 
ιδιαίτερθ κατθγορία ςτθν οποία ανικει και θ ζγκαιρθ απόκτθςθ όλων των απαραίτθτων εγγράφων. Θ 
πλθροφόρθςθ περιλαμβάνει όλεσ τισ διαδικαςίεσ που τον αφοροφν, αλλά και τθ βαςικι νομοκεςία τθσ 
χϊρασ, τθν οποία πρζπει να ακολουκεί ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ αςφαλισ διαβίωςι του ςε κοινωνικό 
επίπεδο. 
 
Δ. Φροντίδασ τθσ Υγείασ. 
Στθν ολοκλθρωμζνθ φροντίδα υγείασ περιλαμβάνεται περιοδικόσ προλθπτικόσ ζλεγχοσ, εμβολιαςμοί, 
αντιμετϊπιςθ ζκτακτων ι χρόνιων νοςθμάτων. Πλα τα ςτοιχεία του ιατρικοφ ιςτορικοφ αλλά και όλοι οι 
ιατρικοί ζλεγχοι, οι ιατρικζσ πράξεισ αλλά και ο προγραμματιςμόσ για τθν αντιμετϊπιςθ υπαρχόντων 
προβλθμάτων υγείασ ςυλλζγονται ςε ατομικό ιατρικό φάκελο. 
 
Ε. Εκπαίδευςθσ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ 
Πλα ανεξαιρζτωσ τα παιδιά παρακολουκοφν ςχολικό πρόγραμμα, αντίςτοιχο τθσ θλικίασ και του 
μακθςιακοφ 
τουσ επιπζδου, κυρίωσ ςε ςχολεία διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Επιπρόςκετα ενιςχφονται με μακιματα 
ελλθνικισ ι αγγλικισ γλϊςςασ από εκελοντζσ, που μεριμνοφν επίςθσ για τθν θμεριςια μελζτθ. Θ 
περαιτζρω 
επαγγελματικι κατάρτιςθ ι εκπαίδευςθ ακολουκεί τισ προτιμιςεισ και τισ δεξιότθτεσ του ίδιου του 
παιδιοφ. 
 
Η. Δθμιουργικζσ, πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ 
Θ επιλογι των ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων γίνονται, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επικυμίεσ και προτιμιςεισ 
των 
φιλοξενοφμενων, κι ζχουν μεταξφ άλλων - πζρα ωσ βαςικό ςτόχο τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων.__ 

 


