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ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΦΤΛΑΚΙΘΕΝΣΩΝ  

Έλα πνζνζηό πεξίπνπ 40% ησλ αλζξώπσλ πνπ απεπζύλνληαη ζηελ ΔΠΑΝΟΓΟ θάζε 

ρξόλν αλαθέξεη όηη αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηέγαζεο (δειώλνπλ όηη 

θηινμελνύληαη πξνζσξηλά από θάπνην γλσζηό, θίιν ή ζηελό ζπγγελή ή όηη είλαη 

άζηεγνη) (ΠΖΓΖ: Ζιεθηξνληθή βάζε ηήξεζεο δεδνκέλσλ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ γηα ηα 

έηε 2016-2017). Οη αλαθεξόκελεο δπζθνιίεο ζπλδένληαη κε έλα ζπλδπαζκό 

θνηλσληθώλ, λνκηθώλ θαη ςπρνινγηθώλ παξακέηξσλ θαζώο επίζεο θαη κε ηνλ ίδην ηνλ 

εγθιεηζκό ή/θαη ηνλ πξόηεξν βίν ηνπ απνθπιαθηζζέληα.  

Ο εγθιεηζκόο δηαηαξάζζεη ζνβαξά ηηο νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

ηνπ απνθπιαθηζκέλνπ (Kushel et al. 2005, ζ. 1747), ελώ ν ρξόληνο εγθιεηζκόο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ άηνκνπ ζηνλ έμσ θόζκν. Οη 

λνκηθέο εθθξεκόηεηεο πνπ εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη κεηά ηελ απνθπιάθηζε 

δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηα εύξεζεο ζηέγεο (Herbert, Morenoff & Harding, 2015, 

ζ. 45), πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη θαη κε ηελ έιιεηςε λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ ζηηο 

πεξηπηώζεηο αιινδαπώλ θαη εηδηθώλ θαηεγνξηώλ ηνπ πιεζπζκνύ, όπσο νη Ρνκά. Οη 

ζηηγκαηηζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο πνηλήο αιιά θαη ηεο εκπινθήο κε ην ζύζηεκα απνλνκήο 

ηεο πνηληθήο δηθαηνζύλεο,  επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εξγαζηαθή θαη θαη’ επέθηαζε 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ απνθπιαθηζκέλνπ (Εαξαθσλίηνπ, 2004, ζ. 246-247). 

Ζ πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε ειιηπνύο ή αθαηάιιειεο ζηέγαζεο, ε εμάξηεζε από 

λαξθσηηθέο νπζίεο θαη ε ζπλύπαξμε ςπρηαηξηθώλ δηαηαξαρώλ ζρεηίδνληαη επίζεο κε 

ηα πξνβιήκαηα ζηέγαζεο (Gonzalez  et al., 2018, ζ. 159).  

Από ηελ άιιε ε έιιεηςε ζηέγεο κεηά ηελ απνθπιάθηζε ή αθόκε θαη νη 

επηζθαιείο ή αθαηάιιειεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο απνθιείνπλ ηελ όπνηα ζνβαξή 

πξνζπάζεηα επαλέληαμεο. Ζ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ άζηεγνπ ζπγθεληξώλεηαη γύξσ από 

δεηήκαηα θαζεκεξηλήο επηβίσζεο ηνπνζεηώληαο παξάιιεια ην άηνκν ζε κηα 

θαηάζηαζε δηαξθνύο αλεζπρίαο (Εαξαθσλίηνπ 2012, ζ. 12). Πξόθεηηαη γηα κηα 

πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη από απνθιεηζκό ηνπ αηόκνπ θαη ζεκαληηθή δπζθνιία 

ζηελ πξόζβαζε ζε βαζηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη παξνρέο  (European 

Commission, Employment Social Affairs and Inclusion). Γεκηνπξγείηαη έηζη έλαο 

θαύινο θύθινο, ή αιιηώο ην θαηλόκελν ηεο πεξηζηξεθόκελεο πόξηαο, θαηά ην νπνίν ν 

εγθιεηζκόο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έιιεηςε ζηέγεο θαη ε έιιεηςε ζηέγεο κε ηε ζεηξά 
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ηεο κπνξεί αλάκεζα ζε άιινπο παξάγνληεο ξίζθνπ λα ζπκβάιεη ζε έλα λέν εγθιεηζκό 

(Kushel et al. 2005, ζ. 1747). Όπσο άιισζηε επηζεκαίλεηαη θαη από βξεηαληθέο 

έξεπλεο ε έιιεηςε ζηέγεο απνηειεί ζπρλό θαηλόκελν ζηηο πεξηπηώζεηο πνιύ-

ππόηξνπσλ κηθξήο εγθιεκαηηθόηεηαο (Εαξαθσλίηνπ, 2004, ζ. 233). Γεληθά ε 

εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία θαίλεηαη λα ζπγθιίλεη ζηελ ύπαξμε ζύλδεζεο αλάκεζα ζηελ 

έιιεηςε ζηαζεξόηεηαο ζηε ζηέγαζε θαη ζην ηζηνξηθό εγθιεηζκώλ, θαηαδεηθλύνληαο 

όηη ζηηο πεξηόδνπο έιιεηςεο ζηέγεο απμάλεηαη ζεκαληηθά ην ξίζθν ππνηξνπήο (Lutze, 

Rosky & Hamilton, 2014, ζ.475).  

 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΓΑΗ ΣΗ ΕΠΑΝΟΔΟΤ  

Καηά ηελ απνθπιάθηζε  πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ απνθπιαθηζκέλσλ ζε δεηήκαηα ζηέγαζεο θαη εξγαζίαο (Δπξσπατθνί 

σθξνληζηηθνί Καλόλεο, Καλόλαο 33.7 ύζηαζε Rec (2006) 2 ηεο Δπηηξνπήο ησλ 

Τπνπξγώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο
1
).  

ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ θνξέα ε ζηέγαζε δνκείηαη ζε ηξία επίπεδα: (α) 

βξαρππξόζεζκν, (β) κεζνπξόζεζκν θαη (γ) καθξνπξόζεζκν.  

(α) ην επίπεδν ηεο βξαρππξόζεζκεο παξακνλήο εληάζζεηαη ε θηινμελία ησλ 

εμππεξεηνύκελσλ απνθπιαθηζζέλησλ ζηα ζπλεξγαδόκελα μελνδνρεία. Ζ παξαπνκπή 

ησλ εμππεξεηνύκελσλ ζηα μελνδνρεία γίλεηαη από ζηειέρε ηεο νκάδαο 

ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ. Ζ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζε απηό ην ζηάδην 

είλαη από κηα έσο 20 κέξεο, κε εμαίξεζε ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο γηα ηνλ Ξελώλα. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ύκβνπινο θξίλεη όηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ 

εμππεξεηνύκελνπ είλαη απαξαίηεηε ε παξάηαζε ηεο δηακνλήο ζην μελνδνρείν κπνξεί 

λα ππνβάιεη γξαπηό αίηεκα ζηε Γηεύζπλζε. ην ζηάδην ηεο βξαρππξόζεζκεο 

δηακνλήο εληάζζνληαη θαη νη ζπλεξγαζίεο κε ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο γηα ηε 

ρνξήγεζε αδεηώλ ζε θπιαθηζκέλνπο.  

(β) Σν επίπεδν ηεο κεζνπξόζεζκεο παξακνλήο αλαθέξεηαη ζηε δηακνλή ησλ 

εμππεξεηνύκελσλ ζηνλ Ξελώλα Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο Απνθπιαθηζζέλησλ ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ. Ζ παξαπνκπή ζηνλ Ξελώλα γίλεηαη από ζηειέρε ηεο νκάδαο 

ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ θαη αθνξά ζε εμππεξεηνύκελνπο πνπ έρνπλ θάλεη 

βήκαηα ζην πξνεγνύκελν ζηάδην παξακνλήο θαη δείρλνπλ ηθαλνί λα ζπκβηώζνπλ 

αξκνληθά. Ζ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζε απηό ην ζηάδην είλαη από ηξεηο έσο θαη έμη 

                                                 
1
 https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae 
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κήλεο. Σα όξηα κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηελ πνξεία ηνπ 

θηινμελνύκελνπ, κεηά από εηζήγεζε ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ Ξελώλα. 

(γ) Σν ηξίην επίπεδν αθνξά ζε κηα πην καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή ζηέγαζεο 

πνπ πεξηιακβάλεη δηακνλή κε επηδόηεζε από ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ θαη εηδηθή επίβιεςε ζε 

δηακέξηζκα ή παξαπνκπή ζε επηδνηνύκελν πξόγξακκα ζηέγαζεο άιινπ 

ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα. ην ζηάδην απηό κπνξνύλ λα εληαρηνύλ άηνκα πνπ έρνπλ 

θηινμελεζεί ζηνλ Ξελώλα ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ θαη ε ζπλνιηθή πνξεία ηνπο, βάζεη 

εηζήγεζεο ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ μελώλα, δείρλεη όηη βξίζθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία 

βέβαηεο επαλέληαμεο. Δπίζεο κπνξνύλ λα εληαρηνύλ απνθπιαθηζζέληεο, πνπ 

παξαθνινπζνύλ ηα πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ, κε 

αηηηνινγεκέλε γξαπηή έθζεζε ηεο νκάδαο ζπκβνύισλ πνπ ηνπο παξαθνινπζεί. 

 

Ι. ΠΛΑΙΙΟ ΑΡΥΩΝ  

 

Ζ εξγαζία κε ηνπο θηινμελνύκελνπο απνθπιαθηζζέληεο είλαη πξνζεισκέλε ζηελ 

αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, ζηηο θαηνρπξσκέλεο αξρέο ηνπ Υάξηε ηνπ Οξγαληζκνύ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ζην ύληαγκα θαη ην Δζληθό θαη Γηεζλέο Γίθαην. 

 

Ζ εξγαζία κε ηνπο θηινμελνύκελνπο-απνθπιαθηζζέληεο είλαη απαιιαγκέλε από 

νπνηαδήπνηε κνξθή πξνθαηάιεςεο ή/θαη δηάθξηζεο ζηε βάζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηεο θαηαγσγήο, ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ, ηεο 

εζληθόηεηαο, ηεο θπιήο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο ειηθίαο, ησλ θπζηθώλ ηνπο ηθαλνηήησλ, 

ηνπ ζεμνπαιηθνύ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο λνκηθήο ηνπο ππόζηαζεο. 

 

ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο απνθπιαθηζζέληεο ηεξνύληαη νη αθόινπζεο αξρέο: 

 Γηαζθαιίδεηαη ην απόξξεην ζε όια ηα επίπεδα 

 Παξέρεηαη δίθαηε κεηαρείξηζε  

 Δπηδηώθεηαη ε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία 
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ΙΙ. ΚΟΠΟΙ 

 

ηνλ Ξελώλα ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ θηινμελνύληαη άλδξεο ελήιηθεο απνθπιαθηζζέληεο.  

Ο Ξελώλαο θηινμελίαο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ: 

 απνηειεί έλα αζθαιέο πιαίζην θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ηεο απνθπιάθηζεο 

 δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηε κεηέπεηηα εληαμηαθή πνξεία ησλ 

θηινμελνύκελσλ απνθπιαθηζζέλησλ 

 παξέρεη ηε δένπζα ςπρνθνηλσληθή θαη λνκηθή ζηήξημε ζηνπο 

θηινμελνύκελνπο απνθπιαθηζζέληεο ώζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζπλζήθε ηεο πξόζθαηεο απνθπιάθηζεο  

 βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο κέζσ ηεο δηαζύλδεζεο ησλ 

απνθπιαθηζζέλησλ κε ηελ θνηλόηεηα. 

ΙΙΙ. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ο Ξελώλαο θηινμελίαο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ εγθαηλίαζε, επηζήκσο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζηηο 24-01-2018. 

 

1. Ώπερ και Ημέπερ Λειηοςπγίαρ  

 

Ο Ξελώλαο ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά, όιν ην εηθνζηηεηξάσξν, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξόλνπ. 

 

2. Εποπηεία  

 

Ζ επίβιεςε ηνπ Ξελώλα αζθείηαη από ηελ/ηνλ Τπεύζπλε/ν ηνπ Ξελώλα πνπ νξίδεη ην 

Γ ηνπ ΝΠΗΓ ΔΠΑΝΟΓΟ.  

 

3. Τπηπεζίερ 

 

Ο Ξελώλαο παξέρεη ζε άλδξεο απνθπιαθηζζέληεο θηινμελία, ςπρνινγηθή, θνηλσληθή 

θαη λνκηθή ππνζηήξημε από εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ θαζώο επίζεο θαη ππνζηήξημε ζηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ κέζσ ησλ 

εξγαζηεξίσλ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ. Γηεπθνιύλεη επίζεο ηε δηαζύλδεζε κε άιινπο θνξείο 
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ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα 

αηηήκαηα ησλ θηινμελνύκελσλ.  

 

Αλαιπηηθά : 

 

3.1 Φηινμελία 

 

 Ο Ξελώλαο πξνζθέξεη δηακνλή πνπ πεξηιακβάλεη ζηέγε θαη δηαηξνθή. 

Παξάιιεια ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θηινμελνύκελσλ. Ζ 

δηαηξνθή ππνζηεξίδεηαη κε εβδνκαδηαίν βνήζεκα 30 επξώ (πνπ ρνξεγείηαη κε 

ηε κνξθή επηηαγώλ πνπ εμαξγπξώλνληαη ζε super market). Γηα ηε κεηαθίλεζε 

παξέρνληαη θάξηεο ησλ 10 εηζηηεξίσλ αλά εβδνκάδα.  

 ε πεξίπησζε κεγάιεο αλάγθεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηεπθόιπλζε ηεο 

επαλέληαμεο ηνπ θηινμελνύκελνπ πξνβιέπεηαη έθηαθην νηθνλνκηθό βνήζεκα.   

 

3.2 Φπρνθνηλσληθή ζηήξημε  

 

Πνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 

 Σαθηηθέο ζπλεδξίεο αηνκηθήο ςπρνινγηθήο ζπκβνπιεπηηθήο κε ηελ / ηνλ 

Τπεύζπλε/λν κε βαζηθνύο άμνλεο ηε βνήζεηα ζηε ζηνρνζέηεζε θαη ηελ 

νξγάλσζε πιάλνπ δξάζεο, ηελ ελδπλάκσζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηνπ πιάλνπ θαζ’ όιε ηεο δηάξθεηα ηεο δηακνλήο.  

 Οκαδηθέο ζπλεδξίεο κε ζθνπό ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ. 

 πλεδξίεο λνκηθήο ππνζηήξημεο. 

 πλεδξίεο εξγαζηαθήο ππνζηήξημεο. 

 Φπρνζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 πλεδξίεο κε θνηλσληθό ιεηηνπξγό γηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

δπλαηόηεηαο πξόζβαζεο ζηελ επηδνκαηηθή πνιηηηθή ή/θαη ηεο δηαζύλδεζεο κε 

άιινπο θνξείο ζηέγαζεο. 
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4. Ειζαγωγή ζηον Ξενώνα  

 

4.1 Παξαπνκπή  

 

Ζ παξαπνκπή ζηνλ Ξελώλα γίλεηαη από ύκβνπιν ςπρν-θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ηεο 

ΔΠΑΝΟΓΟΤ. ε πεξίπησζε πνπ ν ύκβνπινο αμηνινγεί ηνλ ππνςήθην σο 

θαηάιιειν γηα δηακνλή ζηνλ Ξελώλα παξαπέκπεη ζηελ/ ζηνλ Τπεύζπλε/ν ηνπ 

Ξελώλα ζπλερίδνληαο παξάιιεια ηηο ζπλεδξίεο κε ηνλ ππνςήθην πξνο έληαμε. Ζ/ν 

Τπεύζπλε/νο μεθηλά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο γηα εηζαγσγή ζηνλ Ξελώλα. Ζ 

δηαδηθαζία δηαξθεί 3 -4 εβδνκάδεο θαη πεξηιακβάλεη ηε ιήςε ςπρνθνηλσληθνύ 

ηζηνξηθνύ, ηελ παξαπνκπή ηνπ ζπκβνπιεπόκελνπ  ζηνπο ζπκβνύινπο λνκηθήο θαη 

εξγαζηαθήο ππνζηήξημεο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ θαη ζηε/νλ αξκόδηα/ν Κνηλσληθή/ό 

Λεηηνπξγό, ηελ αλάζεζε έξγσλ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηνπ. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ 

ππνςήθην ε/ν Τπεύζπλε/νο ζε πεξίπησζε πνπ ην θξίλεη απαξαίηεην κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, ην 

μελνδνρείν πνπ θηινμελεί πξνζσξηλά ηνλ ππνςήθην ή άιιεο εμσηεξηθέο πεγέο.   

 

4.2 Αμηνιόγεζε  

 

Καηόπηλ ζπληάζζεηαη ζύληνκε έθζεζε αμηνιόγεζεο από ηελ/ ηνλ Τπεύζπλε/ν ηνπ 

Ξελώλα πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα ζρόιηα ησλ άιισλ ζπκβνύισλ πνπ παξαθνινπζνύλ 

ηνλ ππνςήθην αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θάζε εηδηθόηεηαο θαη 

γίλεηαη εηζήγεζε ζην/ε Γηεπζπληή/ληξηα. Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ληξηα ελεκεξώλεη ην Γ.. 

γηα ηελ ζεηηθή ή αξλεηηθή έθβαζε ηεο ππόζεζεο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμύ 

ησλ εηζεγεηώλ ή θαη κεηαμύ εηζεγεηώλ θαη δηεπζπληή/ληξηαο, απνθαζίδεη ην Γ. 

ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπιεθόκελνπο πκβνύινπο νξίδεηαη θαη ν εθηηκώκελνο 

ρξόλνο παξακνλήο ζηνλ Ξελώλα θαη αλαθνηλώλεηαη ζηνλ ππνςήθην θηινμελνύκελν.  

 

4.3 Δηζαγσγή  

 

Καηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, νη απνθπιαθηζζέληεο πνπ πξόθεηηαη λα θηινμελεζνύλ 

ελεκεξώλνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά γηα ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Ξελώλα από ηελ/ηνλ Τπεύζπλε/ν. ηε ζπλέρεηα, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 
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ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή θόξκα απνδνρήο ησλ ελ ιόγσ θαλόλσλ. Απηνί αθνξνύλ ζηελ 

νκαιή δηαβίσζε ησλ θηινμελνπκέλσλ εληόο ηεο δνκήο θαη δεζκεύνπλ ηόζν ηνλ 

Ξελώλα θαη ην πξνζσπηθό ηνπ γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ηε 

δηαζθάιηζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ, όζν θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

απνθπιαθηζζέληεο γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη εθ ηεο θηινμελίαο ηνπο θαη 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο. 

 

4.4 Γηάξθεηα παξακνλήο  

 

Ο Ξελώλαο ιεηηνπξγεί σο δνκή κεζνπξόζεζκεο παξακνλήο (θαζώο ε βξαρππξόζεζκε 

παξακνλή δηαζθαιίδεηαη από ηε ρνξήγεζε παξακνλήο ζε μελνδνρείν). Σν δηάζηεκα 

παξακνλήο νξίδεηαη από 3 έσο θαη 6 κήλεο.  

Ζ/Ο Τπεύζπλε/νο εηζεγείηαη, θαηόπηλ παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο πνξείαο 

ηνπ θηινμελνύκελνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα ζπκβνύισλ, γηα ηελ δηαθνπή ηεο 

θηινμελίαο πξηλ ηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν ή ηελ παξάηαζε ηεο δηακνλήο πέξαλ ηνπ 

ρξόλνπ πνπ αξρηθά έρεη νξηζηεί. Δηδηθόηεξα κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξηκήλνπ 

δηελεξγείηαη ε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο ηνπ θηινμελνύκελνπ αλαθνξηθά κε 

ηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο θαη βάζεη απηήο απνθαζίδεηαη ε ζπλέρηζε ε ν ηεξκαηηζκόο 

ηεο δηακνλήο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ελεκεξώλεηαη ην 

Γ.. γηα ηηο όπνηεο αιιαγέο/εμειίμεηο. 

 

4.5 Γηαδηθαζίεο απνκάθξπλζεο  

 

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ θαλνληζκώλ ηνπ Ξελώλα πξνβιέπεηαη ε εμήο 

δηαδηθαζία:  

1. ύζηαζε από ηελ/ ηνλ Τπεύζπλε/ν ηνπ Ξελώλα  

2. Δλεκέξσζε ησλ άιισλ πκβνύισλ πνπ παξαθνινπζνύλ ηνλ θηινμελνύκελν 

θαη ηεο Γηεύζπλζεο γηα ηε ζύζηαζε 

3. ε πεξίπησζε δεύηεξεο ζύζηαζεο ν θηινμελνύκελνο ελεκεξώλεηαη όηη πξέπεη 

λα απνρσξήζεη από ηνλ Ξελώλα. Ζ απνρώξεζε ζπλνδεύεηαη από αιιαγή 

θιεηδαξηάο θαηά ηελ θξίζε ηεο/ηνπ Τπεύζπλε/νπ ηνπ Ξελώλα 

4. Δλεκέξσζε ηνπ Γ.. από ηε Γηεύζπλζε γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ 

εμππεξεηνύκελνπ  
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5. Κανόνερ διαβίωζηρ (ελληνική και αγγλική γλώζζα) 

1) ΓΔΝ ΓΔΥΟΜΑΣΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ. 

WE DON’T ALLOW VISITORS 

2) ΚΑΘΑΡΗΕΟΤΜΔ ΜΟΝΟΗ ΜΑ ΣΑ ΓΧΜΑΣΗΑ ΜΑ ΚΑΗ ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΣΟΤ 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ (ΜΠΑΝΗΟ, ΚΟΤΕΗΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΟΜΟ Κ.Λ.Π). 

WE ARE RESPONSIBLE FOR KEEPING OUR ROOM AND THE HOSTEL 

CLEAN, REGULARLY. 

3) ΔΠΗΣΡΔΦΟΤΜΔ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΔΥΡΗ ΣΗ 11:00 Μ.Μ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΟ 

ΑΒΒΑΣΟ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΑΡΓΖΟΤΜΔ ΔΦΟΟΝ ΔΥΟΤΜΔ 

ΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ ΣΟΝ ΑΛΛΟ ΔΝΟΗΚΟ. ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΜΑ 

ΠΡΟΔΥΟΤΜΔ ΜΖΝ ΔΝΟΥΛΖΟΤΜΔ ΣΟΤ ΤΓΚΑΣΟΗΚΟΤ ΜΑ. 

WE ARE EXPECTED TO BE BACK IN THE HOSTEL EVERYDAY AT 11 P.M., 

NOT LATER. ONLY ON SATURDAY WE CAN RETURN LATER, AFTER WE 

HAVE INFORMED OTHERS IN THE HOUSE. ENTERING THE HOSTEL WE 

ARE CAREFUL NOT TO DISTURB OTHERS. 

4) ΜΗΛΑΜΔ ΥΑΜΖΛΟΦΧΝΑ, ΓΔ ΒΑΕΟΤΜΔ ΓΤΝΑΣΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΝ ΔΝΟΥΛΟΤΜΔ ΣΟΝ ΑΛΛΟ. 

WE KEEP OUR VOICE DOWN, DON’T MAKE LOUD NOISES AND DON’T 

PLAY THE MUSIC LOUD. IN GENERAL WE TRY NOT TO DISTURB THE 

OTHERS. 

5) ΓΔΝ ΚΑΠΝΗΕΟΤΜΔ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΥΧΡΟΤ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ 

ΥΡΖΖ ΟΤΗΧΝ, ΑΛΚΟΟΛ ΚΛΠ. 

NO SMOKING IN THE COMMON AREAS. 

NO DRUGS OR ALCOHOL ALLOWED. 

6) ΚΑΠΝΗΕΟΤΜΔ ΚΑΝΟΝΗΚΑ ΣΟ ΜΠΑΛΚΟΝΗ Ή ΣΟ ΓΧΜΑΣΗΟ ΜΑ ΚΑΗ 

ΑΔΡΗΕΟΤΜΔ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΜΑ. 

WE CAN SMOKE IN THE BALKONY OR IN THE ROOM, IF WE KEEP THE 

WINDOW OPEN AND VENDILATE THE SPACE. 

7) ΠΡΟΔΥΟΤΜΔ ΣΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ ΓΔΝ ΣΗ ΑΦΖΝΟΤΜΔ 

ΑΝΑΜΜΔΝΔ ΥΧΡΗ ΛΟΓΟ. 
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WE TAKE CARE OF THE ELECTRIC EQUIPMENT - WE DON’T LEAVE THEM 

WORKING UNATTENDED. 

8) ΓΔΝ ΑΦΖΝΟΤΜΔ ΣΑ ΦΧΣΑ ΑΝΑΜΜΔΝΑ ΥΧΡΗ ΛΟΓΟ. 

WE DON’T LEAVE THE LIGHTS ON WITHOUT REASON. 

9) ΚΛΔΗΓΧΝΟΤΜΔ ΣΖΝ ΔΞΧΠΟΡΣΑ ΚΑΗ ΚΛΔΗΝΟΤΜΔ ΣΗ 

ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΣΔ ΟΣΑΝ ΛΔΗΠΟΤΜΔ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΡΗΜΝΟΤΜΔ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ. 

IT IS OBLIGATORY TO LOCK THE OUTSIDE DOOR AND CLOSE THE 

BALCONY WHEN WE ARE AWAY. IN GENERAL, WE KEEP THE HOSTEL 

SECURE AND SAFE. 

10) ΦΡΟΝΣΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΧΠΗΚΉ ΜΑ ΤΓΗΔΗΝΖ. 

WE TAKE CARE OF OUR PEROSNAL HYGIENE. 

11) ΓΔΝ ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ ΦΘΟΡΔ ΣΟΝ ΥΧΡΟ. 

WE DON’ T CAUSE ANY DAMAGE TO THE HOSTEL. 

12) ΣΖΡΟΤΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΑΝΣΖΔΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ ΔΠΑΝΟΓΟΤ. 

WE KEEP THE SCHEDULE, THE MEETINGS AND THE ACTION PLAN. 

13) Ζ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΗ ΟΜΑΓΗΚΔ ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΔΗΝΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ. 

OUR PRESENCE IN THE TEAM MEETINGS IS OBLIGATORY. 

14) ΠΡΟΔΥΟΤΜΔ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ/ΥΡΖΜΑΣΑ ΜΑ. 

WE TAKE CARE OF OUR STAFF AND OUR MONEY. 

Ζ ΔΠΑΝΟΓΟ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΟΤ ΟΟ 

ΓΗΑΜΔΝΧ ΣΟΝ ΞΔΝΧΝΑ ΚΑΗ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΘΔΧΡΖΘΔΗ ΤΠΟΛΟΓΖ Δ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΤΠΟΣΧ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΔΚΟΤΗΑ Ή ΑΚΟΤΗΑ ΒΛΑΒΖ 

ΑΠΟ ΑΣΟΜΟ ΠΟΤ ΓΗΑΜΔΝΔΗ ΣΟΝ ΞΔΝΧΝΑ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ 

ΑΛΛΟ ΑΣΟΜΟ. 

EPANODOS HAS NO RESPONSIBILITY FOR MY SECURITY DURING MY 

STAYING IN THE HOSTEL AND CANNOT BE HELD RESPONSIBLE IN THE 

EVENT THAT SOMETHING HAPPENS TO ME BY DELIBERATE OR 

UNDELIBERATE ACTION AND/OR BY ANOTHER PERSON. 

 

6. Τποσπεώζειρ θιλοξενούμενος  
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Καηά ηε δηακνλή ηνπο ζηνλ Ξελώλα, νη θηινμελνύκελνη νθείινπλ λα ηεξνύλ ηνπο 

θαλόλεο δηαβίσζεο. 

Παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζε εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαζέηεη ε ΔΠΑΝΟΓΟ. 

 

7. Σηπούμενα απσεία  

 

Ο Ξελώλαο ηεξεί αξρεία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Απηά έρνπλ σο εμήο:  

 

7.1 ηαηηζηηθά  

 

 Ο αξηζκόο ησλ θηινμελνύκελσλ απνθπιαθηζζέλησλ 

 Ο αξηζκόο ησλ παξαπνκπώλ γηα θηινμελία ζηνλ Ξελώλα  

 Ο αξηζκόο ησλ αηηεκάησλ πνπ ηθαλνπνηνύληαη 

 Ο ρξόλνο παξακνλήο ησλ θηινμελνπκέλσλ ζηνλ Ξελώλα 

 

7.2 Αξρεία  

 Τπνγεγξακκέλν ην ζπκβόιαην ηνπ Ξελώλα από θάζε θηινμελνύκελν  

 Τπνγεγξακκέλν ην Έληππν Απνδνρήο ησλ Καλόλσλ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ξελώλα 

από θάζε θηινμελνύκελν 

 Τπεύζπλε Γήισζε ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ ηήξεζε αξρείσλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ από θάζε θηινμελνύκελν 

 Φπρνθνηλσληθό ηζηνξηθό θηινμελνύκελνπ  

 

8. Γενική πεπιγπαθή καθηκόνηων Τπεύθςνηρ/ος  

 

 Σαθηηθέο ζπλεδξίεο αηνκηθήο ςπρνινγηθήο ζπκβνπιεπηηθήο κε βαζηθνύο 

άμνλεο ηε βνήζεηα ζηε ζηνρνζέηεζε θαη ηελ νξγάλσζε πιάλνπ δξάζεο, ηελ 

ελδπλάκσζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηνπ πιάλνπ 

θαζ’ όιε ηεο δηάξθεηα ηεο δηακνλήο.  

 Οκαδηθέο ζπλεδξίεο κε ζθνπό ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ. 
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 Γηαξθή αμηνιόγεζε ηεο θιηληθήο εηθόλαο ησλ θηινμελνύκελσλ θαη παξαπνκπή 

ζε ςπρνιόγνπ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ ζε πεξίπησζε εκθάληζεο δπζιεηηνπξγηθώλ 

ζηνηρείσλ 

 Γηαξθή ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο πκβνύινπο (ςπρνιόγν, λνκηθό, 

εξγαζηαθό ζύκβνπιν) πνπ παξαθνινπζνύλ ηνλ θηινμελνύκελν θαη 

αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο, επαλαδηακόξθσζε ηνπ πιάλνπ ζε πεξίπησζε πνπ 

θξηζεί απαξαίηεην 

 Παξαπνκπή ζε θνηλσληθό ιεηηνπξγό ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ γηα δεηήκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο δπλαηόηεηαο πξόζβαζεο ζηελ πγεία ζηελ επηδνκαηηθή πνιηηηθή 

ή/θαη δηαζύλδεζεο κε άιινπο θνξείο ζηέγαζεο 

 Παξαπνκπή ζε εξγαζηήξηα ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ  

 Γηαζύλδεζε κε άιινπο θνξείο εθηόο ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ 

 πλνδεία ή δηεπζέηεζε ζπλνδείαο ζε θξίζηκα δεηήκαηα ηνπ θηινμελνύκελν, 

ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αίηεκα από ηνλ ίδην  

 Μέξηκλα γηα εθπαηδεπηηθέο ή ςπραγσγηθέο επηζθέςεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα επαλέληαμεο  

 Πξνεηνηκαζία ηεο απνρώξεζεο από ηνλ Ξελώλα  

 Γηεμαγσγή follow-up ζπλεδξηώλ κε ηελ απνρώξεζε ηνπ θηινμελνύκελνπ από 

ηνλ Ξελώλα  
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