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ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 

Σκοπός του Σταθμού είναι η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης σε 17 

ασυνόδευτους έφηβους και παιδιά, που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από πολέμους και 

καταστροφές. 

Οι φιλοξενούμενοι νέοι αποκτούν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής και στη συνέχεια εργασίας, 

εκπαιδεύονται και εντάσσονται στην Ελληνική κοινωνία, στη περίπτωση που η επανασύνδεση με την 

οικογένειά τους δεν επιτευχθεί. 

 Στόχος  του φορέα είναι η κάλυψη όλων των αναγκών των φιλοξενούμενων με βάση τη Σύμβαση των 

Δικαιωμάτων του παιδιού , τους σχετικούς νόμους  και Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και 

κάθε σχετική Σύσταση και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΥ 

Ομάδα στόχου αποτελούν αγόρια,  ασυνόδευτοι ανήλικοι, που έχουν καταθέσει ή προτίθενται να 
καταθέσουν αίτημα ασύλου, προερχόμενοι από χώρες όπου αναγνωρίζεται το δικαίωμα προστασίας  
βάσει της Συνθήκης της Γενεύης. 

Είναι δηλαδή αγόρια παιδικής και εφηβικής ηλικίας, οι οποίοι  έχουν απομακρυνθεί από την 
οικογένεια και τη πατρίδα τους εξαιτίας του πολέμου ή σοβαρών μαζικών καταστροφών. Συχνά είναι 
παιδιά θύματα trafficking και βασανιστηρίων. 

Αποκλείεται η φιλοξενία σε νέους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά για λόγους υγείας 
(λοιμώδη νοσήματα ευρέως μεταδιδόμενα) χρειάζονται εξειδικευμένα πλαίσια φροντίδας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Απόφασης 2007/573/ΕΚ της 23ης Μαΐου 2007, Ομάδα στόχου 

αποτελούν: 

Α)Υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες, που έχουν το καθεστώς που ορίζει η Σύμβαση της Γενεύης, και 

οι οποίοι γίνονται δεκτοί να διαμείνουν υπο αυτή την ιδιότητα σε ένα από τα κράτη μέλη.  

Β) Υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες, που απολαύουν μιας μορφής επικουρική προστασία κατά την 

έννοια της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 96/2008 (Φ.Ε.Κ. 152, τ.Α΄, 

30/07/2008) 

Γ) Υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες, που έχουν υποβάλλει αίτηση για μια από τις μορφές 

προστασίας, που περιγράφονται στα στοιχεία Α) και Β).  

Δ) Υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες, που απολαύουν προσωρινής προστασίας κατά την έννοια της 

οδηγίας 2001/55/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 80/2006 (Φ.Ε.Κ. 82, τ. Α΄, 14/04/2006) 

Ε) Υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες,  στους οποίους παρέχεται ή είχε παρασχεθεί επανεγκατάσταση 

σε κράτος μέλος.  
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Για τη διαδικασία εισαγωγής ορίζονται ως υπεύθυνοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, από κοινού, ο 

Κοινωνικός Λειτουργός και ο Ψυχολόγος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εργαζόμενος της δεύτερης 

ειδικότητας ορίζεται μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου, αυτής ή παρεμφερούς ειδικότητας.  

 Μετά την παραπομπή από τον αρμόδιο φορέα και προκειμένου να εξετασθεί αίτημα

εισαγωγής, συμπληρώνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Πρόσφατες Ιατρικές εξετάσεις/ βεβαιώσεις για  τη γενική κατάσταση υγείας και για λοιμώδη

νοσήματα.

 Κοινωνικό Ιστορικό, στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις συνθήκες προσέλευσης

στη χώρα και τη νομική κατάσταση του νέου.

Στη συνέχεια: Πραγματοποιείται επίσκεψη του ενδιαφερόμενου  στο σταθμό και πρώτη συνάντηση με 

την ομάδα υποδοχής για  ενημέρωση  στα θέματα λειτουργίας του σταθμού. Εφόσον η  απόφαση και 

από τη πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου είναι θετική, καλείται ο ενδιαφερόμενος  σε πλήρη 

ενημερωτική συνεργασία και υπογράφει το συμφωνητικό φιλοξενίας. 

Τα τελευταία χρόνια όλες οι παραπομπές των φιλοξενούμενων γίνονται μέσω του Ε.Κ.Κ.Α. 




