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Σκοπός του υπνωτηρίου είναι η παροχή 
προστατευόμενης προσωρινής στέγης σε άστεγους και η 
παροχή εξειδικευμένων ψυχοκοινωνικών, προνοιακών 
και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Η δομή λειτουργεί επι της οδού Αλικαρνασσού 49, στο 
κέντρο της Αθήνας, σημείο προσβάσιμο απο τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς της πόλης. 



Σκοπός του υπνωτηρίου είναι η παροχή 
προστατευόμενης προσωρινής στέγης σε άστεγους και η 
παροχή εξειδικευμένων ψυχοκοινωνικών, προνοιακών 
και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Επιπρόσθετος στόχος είναι οι ωφελούμενοι να 
υποστηριχτούν και να ενδυναμωθούν ώστε να 
καταφέρουν να αναλάβουν την ευθύνη της βιοτικής τους 
κατάστασης.

Με την είσοδο στο Υπνωτήριο, οι ωφελούμενοι 
λαμβάνουν αντίγραφο του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας και καλούνται να τον ακολουθούν καθ΄όλη 
την διάρκεια διαμονής τους στο χώρο.

 

 
 Θα πρέπει να είναι νηφάλιοι και να υπακούουν   
 στους κανόνες. Η χρήση αλκοόλ ή/και    
 ναρκωτικών ουσιών, απαγορεύεται ρητά.

 Απαγορεύεται η όποια βίαιη συμπεριφορά,   
 καθώς και η κατοχή επικίνδυνων αιχμηρών   
 αντικειμένων και όπλων.

 ∆εν επιτρέπονται τα κατοικίδια.

 ∆εν παρέχεται φιλοξενία σε άτομα που   
 επιδεικνύουν βίαιη συμπεριφορά.
 

Η δομή δύναται να εξυπηρετήσει 55 ωφελούμενους 
ημερησίως και προσφέρει στέγαση σε άνδρες και 
γυναίκες (μεικτό υπνωτήριο) άνω των 18 ετών, σε 
διακριτούς χώρους.

Είναι δυνατή η επιστροφή τους στο υπνωτήριο, αλλά δεν 
επιτρέπεται η συνεχής διαμονή στους χώρους, χωρίς την 
ημερήσια αναχώρηση την προβλεπόμενη ώρα.

Η διαμονή γίνεται σε κοινές κλίνες, με δυνατότητα 
ξεχωριστής στέγασης ατόμων σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης.

Η προσέλευση πραγματοποιείται μεταξύ 19:00 - 21:00 και 
η αναχώρηση γίνεται μεταξύ 07:00 - 09:00 όπου και οι 
ωφελούμενοι πρέπει να ελευθερώσουν τους χώρους 
διαμονής.

Οι ωφελούμενοι εξυπηρετούνται αρχικά με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια ευαλωτότητας, ενώ στην 
συνέχεια ακολουθούν οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι με 
σειρά προτεραιότητας στην παροχή στέγασης.

Πέραν της στέγασης παρέχονται στους ωφελούμενους οι 
κάτωθι υπηρεσίες:

 Ντουζιέρες & τουαλέτες ανδρών / γυναικών
 Κλινοσκεπάσματα
 Πλυντήρια & στεγνωτήρια
 Χώρος συναναστροφής - σίτισης
 ∆ιανομή ειδών υγιεινής
 Υπηρεσίες βραδινής φύλαξης
 Ειδικές κλίνες για έκτακτα περιστατικά
 Ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες 

Μια ασφαλής, 
προστατευόμενη, προσβάσιμη 
δομή για αστέγους

Ορισμένοι κανόνες...

Παροχές Ώρες Λειτουργίας


