
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/PROJECT  

Το πρόγραµµα λειτουργεί µε εταιρικό σχήµα, το οποίο αποτελείται: 

 

-από τη ΜΚΟ PRAKSIS (συντονιστής φορέας εταιρικού σχήµατος)  

 - και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (εταίρος)  

 

Στην Αθήνα τη διαχείριση του Κέντρου Φιλοξενίας που βρίσκεται στην οδό Σκιάθου 89 έχει 

αναλάβει η PRAKSIS και στην Πάτρα η PRAKSIS συντονίζει τις δράσεις για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους και  ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συντονίζει τις δράσεις για τους 

ευάλωτους πληθυσµούς.  

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες άπτονται σε:  

� Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (στέγη, σίτιση, υγεία, εκπαίδευση)  

� Ψυχοκοινωνική στήριξη  

� Νοµική συνδροµή  

� Ιατροφαρµακευτική και νοσηλευτική στήριξη  

� Υπηρεσίες διερµηνείας/ διαµεσολάβησης  

� Υπηρεσίες συνοδείας  

� Εργασιακή συµβουλευτική και προώθηση στην αγορά εργασίας για τους ενήλικες.  

� Προγράµµατα εκµάθησης ελληνικών, εκπαίδευσης, κατάρτισης, δηµιουργικής 

απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας για τους ανήλικους και οργάνωση 

διαπολιτισµικών δραστηριοτήτων  

  

Επιπροσθέτως, βασικό εργαλείο προσέγγισης της οµάδας στόχου αποτελεί η µεθοδολογία 

προσέγγισης ευάλωτων πληθυσµών στο δρόµο (street work). H οµάδα street work 

αποτελείται από κοινωνικούς επιστήµονες ψυχοκοινωνικού προφίλ, παρουσία ιατρού ή 

νοσηλευτή, και πραγµατοποιεί εξορµήσεις σε διαφορετικά σηµεία της ευρύτερης περιοχής 

κάθε φορά, µε στόχο να καταγράψει τις περιοχές συγκέντρωσης των ανηλίκων ή/και των 

λοιπών ευάλωτων οµάδων, αλλά και να παρέµβει σε περιπτώσεις που θα κρίνει ότι υπάρχει 

ανάγκη για πρωτοβάθµια ιατρική περίθαλψη ή και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη. Στόχος της 

οµάδας είναι να εντοπίσει τα άτοµα εκείνα που χρειάζονται άµεσα υποστήριξη και να τα 

προωθήσει στις δοµές (drop in centre Πάτρας PRAKSIS, Πολυϊατρείο Αθήνας, Κέντρα 

Ηµερήσιας Φροντίδας, άλλες συνεργαζόµενες ΜΚΟ, ΕΣΥ κλπ), προκειµένου να λάβουν τη 

φροντίδα που έχουν ανάγκη και εν συνεχεία να παραπεµφθούν στις δοµές φιλοξενίας.  

Σχετικά µε τα Κέντρα Φιλοξενίας, προβλέπεται να φιλοξενηθούν από 01/09/2013 έως και 

30/04/2016 εκατόν πενήντα άτοµα (150) που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού 

(µονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες γυναίκες/ µητέρες µε παιδιά), αιτούντων άσυλο στην 



Πάτρα και τριακόσια (300) ασυνόδευτοι ανήλικοι για τις περιοχές της Αθήνας και της 

Πάτρας συνολικά για όλο το Έργο.  

Η δυναµικότητα των Κέντρων Φιλοξενίας στην Αθήνα (καθηµερινή βάση) είναι τριάντα (30) 

ασυνόδευτοι ανήλικοι και στην Πάτρα, τριάντα (30) ασυνόδευτοι ανήλικοι και σαράντα (40) 

άτοµα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού (µονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες 

γυναίκες/ µητέρες µε παιδιά), αιτούντων άσυλο.  

Όλες οι διαδικασίες παραποµπής ακολουθούν τις εθνικές διαδικασίες, καθώς και τις 

οδηγίες της Ε.Ε. για τη λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι καθώς 

και οι ευάλωτες οµάδες παραπέµπονται στα Κέντρα Φιλοξενίας µέσω του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) ενώ για τους ασυνόδευτους ανηλίκους η παραποµπή 

γίνεται µε τη συνεργασία της Εισαγγελίας Ανηλίκων.  

Παράλληλα παρέχεται η ιατροφαρµακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη των 

ωφελουµένων στην Πάτρα µε τη λειτουργία Γενικού Ιατρείου εντός του Κέντρου Φιλοξενίας 

και αντίστοιχα στην Αθήνα, µέσω του Πολυϊατρείου της PRAKSIS, καθώς και του Κέντρου 

Ηµερήσιας Φροντίδας της PRAKSIS.  

Για τις παρεχόµενες παράλληλες υπηρεσίες, προβλέπεται ο σχεδιασµός ειδικών χώρων 

(δωµατίων), µε σκοπό τη νοµική συµβουλευτική, την υλοποίηση ατοµικών και οµαδικών 

συνεδριών, δηµιουργική απασχόληση, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκµάθηση ελληνικής 

γλώσσας και επαγγελµατικό προσανατολισµό. Η εκπαίδευση των ανηλίκων διεξάγεται 

παράλληλα µε την ένταξή τους σε σχολεία.  

Σχετικά µε τις υπηρεσίες καθαριότητας, διεξάγονται σε καθηµερινή βάση.  

Σίτιση παρέχεται σε καθηµερινή βάση µε τρία (3) γεύµατα την ηµέρα.  

Τέλος, υπάρχει µέριµνα για 24ωρη ασφάλεια και συντήρηση των κτιρίων  

H δοµή των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πάτρα, έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ως “transit 

point”. Από την περιοχή και τη δοµή της Πάτρας θα παραπέµπονται ασυνόδευτοι ανήλικοι 

στην Αθήνα, καθώς και σε λοιπές δοµές φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους , ενώ στις 

περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης ή εθελούσιου 

επαναπατρισµού θα διεξάγονται οι απαραίτητες ενέργειες.  

Η εµπειρία και γνώση που έχουµε συγκεντρώσει µετά από 18 χρόνια υλοποίησης 

προγραµµάτων, έχει αποδείξει πως τα αγόρια αυτά, που έχουν πραγµατοποιήσει µακριά 

και επώδυνα ταξίδια (συχνά εµπιστευόµενα τις υποσχέσεις διακινητών ή έχουν απαχθεί 

από τις οικογένειές τους) γίνονται αντικείµενο τριών βασικών ειδών εκµετάλλευσης:  

• Εκµετάλλευσης Οργάνων (κυρίως σε τρίτες χώρες που οι διακινητές τα προωθούν)  

• Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης (οι διεθνείς έρευνες δείχνουν πως αγόρια ηλικίας 8 έως 14 

ετών είναι ο κύριος όγκος διεθνικής σωµατεµπορίας καθώς εκδηλώνεται αυξηµένη 

ζήτηση από τα διεθνή κυκλώµατα)  

• Εργασιακή Εκµετάλλευση (προώθηση στην παράνοµη αγορά εργασίας, σε κάκιστες και 

εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και καθηµερινής διαβίωσης).  



Μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας στην Πάτρα, οι συνεργαζόµενοι φορείς, 

θα επιχειρήσουν να δηµιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες που θα προστατεύσουν τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους από όλους αυτούς τους κινδύνους µε τη διαβίωσή τους σε 

σταθερό και προστατευόµενο περιβάλλον και µε βασικό και κύριο σκοπό την 

επανασύνδεση µε τις οικογένειές τους.  

Το επιστηµονικό προσωπικό έχει και την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας του κέντρου, 

την παρακολούθηση και υποστήριξη των αναγκών των φιλοξενούµενων και ασφαλώς την 

διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην επανασύνδεση του ασυνόδευτου 

ανηλίκου µε την οικογένειά του όπου αυτή και αν βρίσκεται, µε βάση το βέλτιστο 

συµφέρον του. Ήδη η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS είναι σε συνεργασία µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό 

Μετανάστευσης προκειµένου να διευκολυνθεί ο εθελούσιος επαναπατρισµός των 

ασυνόδευτων αγοριών πίσω στις πατρίδες και τις οικογένειές τους καθώς και µε Νοµικές 

Οργανώσεις προκειµένου να προχωρήσουµε σε αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης των 

παιδιών µε τους γονείς εφόσον αυτοί έχουν ήδη εγκατασταθεί και διαβιούν σε κάποια 

ευρωπαϊκή χώρα.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που θα στεγάζονται 

στο Κέντρο Φιλοξενίας, θα παραπέµπονται στην δοµή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας 

και εντολής. Για την σωστή υλοποίηση του προγράµµατος και για την προστασία των ίδιων 

των ανηλίκων υπάρχει ήδη σταθερή συνεργασία τόσο µε τις Εισαγγελικές Αρχές στην Πάτρα 

όσο και µε τις Αστυνοµικές και Λιµενικές Αρχές. Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί πως κάθε 

παιδί που θα στεγαστεί στο Κέντρο Φιλοξενίας, θα συνοδευτεί από το επιστηµονικό 

προσωπικό του προγράµµατος στο Εθνικό Σύστηµα Υγειάς προκειµένου να γίνουν όλες οι 

εξετάσεις που απαιτούνται προκειµένου να εξασφαλιστεί πως δεν έχει κάποιο µεταδοτικό 

νόσηµα που θα θέσει σε κίνδυνο τους άλλους φιλοξενούµενους του κέντρου αλλά και το 

επιστηµονικό προσωπικό. Για τον λόγο αυτό άλλωστε θα υπάρχει και σε καθηµερινή βάση 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο.  

 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, 

Νορβηγία), µέσω του ∆ΟΜ , ∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος SOAM .  

 


