
 
 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ TO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ISBN 978-618-82169-0-7 

ΑμΚΕ Κέντρο Ερευνών Ρίζες 

Σεπτέμβριος, 2015   

 

 



ΑμΚΕ Κέντρο Ερευνών Ρίζες 

1 
 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ TO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  



ΑμΚΕ Κέντρο Ερευνών Ρίζες 

2 
 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                   

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2014  

 

 

Η Χαρτογράφηση των Ιδρυμάτων Kλειστής Παιδικής Προστασίας και Προστασίας 

Παιδιών με  Αναπηρίες στην Ελλάδα το Έτος 2014, πραγματοποιήθηκε από την ΑμΚΕ 

Κέντρο Ερευνών Ρίζες www.roots-research-center.gr με ιδιωτική χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα  World of Difference της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Vodafone και την στήριξη 

του δικτύου Eurochild και Hope and Homes for Children.  

 

Το Κέντρο Ερευνών Ρίζες είναι εθνικός συντονιστής της Καμπάνιας “Opening Doors for 

Europe’s Children «Ανοίγουμε Δρόμους για τα Παιδιά της Ευρώπης» 

www.openingdoors.eu  η οποία στοχεύει στην αποϊδρυματοποίηση των παιδιών και την 

σταδιακή μετάβασή τους από την ιδρυματική φροντίδα στην κοινοτικού και οικογενειακού 

τύπου φροντίδα.  

 

Η έρευνα επιδιώκει να καλύψει το κενό των κρατικών στατιστικών δεδομένων σε σχέση, 

τόσο με τον αριθμό των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας που λειτουργούν στην Ελλάδα, 

όσο και την κατάσταση και τις ανάγκες αυτών. Επίσης επιδιώκει να καλύψει το κενό 

σχετικά με τον πληθυσμό των παιδιών που ζει στα ιδρύματα κλειστής παιδικής 

προστασίας και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες στην Ελλάδα. Στόχος είναι 

τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας να αποτελέσουν εφαλτήριο συζήτησης σχετικά με 

τις πολιτικές που ακολουθούνται στο σύστημα παιδικής προστασίας στην χώρα μας και 

τις ελλιπείς πρακτικές που εφαρμόζονται για την σταδιακή μετάβαση των παιδιών από 

την ιδρυματική σε κοινοτικού/οικογενειακού τύπου φροντίδα.   

 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Κατερίνα Νάνου, Ερευνήτρια-Κοινωνική 

Λειτουργό.  
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Λεξιλόγιο 

 

Αναδοχή:   

Αναδοχή είναι η  εναλλακτική λύση τοποθέτησης παιδιών σε  οικογενειακό περιβάλλον, 

διαφορετικό από αυτό της οικογένειάς τους, το οποίο έχει επιλεχθεί είτε από Κρατικό 

φορέα ή από τη βιολογική οικογένεια σε συνεργασία με τις Κοινωνικές υπηρεσίες και που 

έχει εγκριθεί, πιστοποιηθεί  και εποπτεύεται από την Κεντρική αρμόδια υπηρεσία (UN 

Guidelines 2009) 

 

Αποϊδρυματοποίηση:  

Αποϊδρυματοποίηση είναι η στρατηγική μεταρρύθμισης της εναλλακτικής φροντίδας, με 

πρωταρχικούς στόχους την μείωση των τροφίμων σε κλειστή ιδρυματική φροντίδα με 

αυτή της οικογενειακού τύπου φροντίδας και υπηρεσίες βασισμένες στην τοπική 

κοινότητα. Την πρόληψη απομάκρυνσης των παιδιών από την βιολογική τους οικογένεια, 

με την παροχή υπηρεσιών στήριξης των παιδιών, των οικογενειών τους και την 

συμμετοχή της κοινωνία. Προετοιμασία για ομαλή ένταξη νέων από το ίδρυμα στην 

κοινότητα και την ήρεμη μετάβασή τους στην ανεξάρτητη διαβίωση (Eurochild, 2014) 

 

Ιδρυματική φροντίδα:  

Η φροντίδα που παρέχεται σε μεγάλες κλειστές δομές, οι οποίες δεν έχουν χτιστεί γύρω 

από τις ανάγκες του παιδιού και διατηρούν πρακτικές παρελθόντων χρόνων και που 

παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της τυπικής ιδρυματικής κουλτούρας 

(αποπροσωποποίηση, ακαμψία της ρουτίνας, κοινωνική απόσταση, εξάρτηση, έλλειψη 

λογοδοσίας). (Eurochild, 2014)  

 

Οικογενειακού τύπου φροντίδα:  

Είδος εναλλακτικής φροντίδας που παρέχεται σε παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον και μεγαλώνουν σε μια οικογένεια διαφορετική από τη 

βιολογική τους (π.χ. ανάδοχη οικογένεια, σπίτι μικρής δυναμικότητας). (Eurochild, 2014)  
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Παιδί:  

Παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η 

ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία. 

(UNCRC, 1989)  

 

Πρόληψη:  

Παρέμβαση στην οικογένεια ή στην κοινότητα με στόχο την παραμονή του παιδιού με την 

οικογένεια του, εάν κάτι τέτοιο είναι προς συμφέρον του παιδιού. Η υποστήριξη μπορεί 

να δοθεί με ποικίλους τρόπους όπως η στήριξη και βελτίωση συνθηκών διαβίωσης, 

υποστήριξη οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, εκπαίδευση, οικιακή οικονομία κ.α. 

(Eurochild, 2014)  

 

Σπίτια μικρής δυναμικότητας (small group homes): 

Εναλλακτική φροντίδα οικογενειακού τύπου μέσα στην κοινότητα, σπίτι που φιλοξενεί 

ομάδα 6-8 παιδιών με ανάδοχους γονείς ή μόνιμους φροντιστές και το οποίο δεν 

διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα σπίτια στην κοινότητα  (Save the Children, 2009)  

 

Συγγενική Αναδοχή: 

Οικογενειακού τύπου φροντίδα μέσα στην ευρύτερη οικογένεια του παιδιού ή με κοντινούς 

φίλους της οικογένεια, γνωστούς στο παιδί. Η συγγενική αναδοχή δύναται να είναι 

επίσημη ή ανεπίσημη πάντα με την εποπτεία αρμόδιου κρατικού ή συνεργαζόμενου 

φορέα (UN Guidelines, 2009) , 

 

Υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας:   

Υπηρεσίες άμεσα προσβάσιμες σε κοινοτικό επίπεδο, όπως υπηρεσίες στήριξης και 

ενδυνάμωσης της οικογένειας, μαθήματα οικογενειακού προγραμματισμού, προώθηση 

της θετικής σχέσης γονέα-παιδιού, δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, των ευκαιριών για 

την απασχόληση και την παραγωγή εισοδήματος και, όπου απαιτείται, την κοινωνική 

πρόνοια, κλπ. Υποστηρικτικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως ημερήσια φροντίδα, 

υπηρεσίες διαμεσολάβησης και συνδιαλλαγής,  θεραπεία για την κατάχρηση ουσιών, 
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οικονομική βοήθεια, καθώς και υπηρεσίες για γονείς και παιδιά με ειδικές ανάγκες 

(Eurochild, 2014).  
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Περίληψη της έρευνας: 

 

Κύρια ευρήματα και κύρια  συμπεράσματα: 

Η χαρτογράφηση των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρυμάτων 

προστασίας παιδιών με αναπηρίες εξέτασε δεδομένα από 76 ιδρύματα κατά το έτος 2014. 

Από το δείγμα των 76 ιδρυμάτων, 62 ιδρύματα απήντησαν σε ένα αυτοσυμπληρούμενο 

(self-administerd) ερωτηματολόγιο που αποτελείτο από 19 ερωτήσεις με 8 υπο-

ερωτήσεις. Ωστόσο, τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν από όλα τα 76 ιδρύματα, καθώς 

κάποιοι επαγγελματίες απάντησαν σε ορισμένες ερωτήσεις. Για εκείνους που δεν 

επιθυμούσαν να συμμετάσχουν, τα δεδομένα συλλέχθηκαν από πληροφορίες, από 

δευτερογενείς πηγές (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, Περιφέρεια Αττικής, ιστοσελίδες 

ιδρύματος). 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, προσεγγιστικά 2.825 παιδιά φιλοξενήθηκαν σε 

85 ιδρύματα προστασίας1, παιδιών και ιδρύματα προστασίας για παιδιά με αναπηρίες. 

Από τα 2.825 παιδιά, προσεγγιστικά τα 883 παιδιά αντιμετώπιζαν κάποια αναπηρία. 

Μεταξύ των πέντε ηλικιακών ομάδων που μελετήθηκαν στην έρευνα, η ηλικιακή ομάδα 

των παιδιών 18+ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό των παιδιών σε ιδρύματα (Ν = 760) 

και τα λιγότερα από αυτά άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 0-3 ετών (Ν = 182). H κυρια 

εθνικοτητα των παιδιών που φιλοξενήθηκαν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας ήταν 

Ελληνικής εθνικότητας, ωστόσο, φαίνεται ότι υπήρχαν παιδιά και από πολλές άλλες 

εθνικότητες. Ο κύριος λόγος για την είσοδο των παιδιών σε ιδρυματική φροντίδα ήταν 

κάποια αναπηρία που αντιμετώπιζαν, ενώ ο κύριος λόγος για την έξοδο τους από την 

ιδρυματική φροντίδα ήταν η επιστροφή στην βιολογική οικογένεια τους. Κατά τη διάρκεια 

του έτους 2014, 32 παιδιά τοποθετήθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες, τόσο μέσω 

δημόσιων όσο και ιδιωτικών ιδρυμάτων ενώ στο σύνολο 309 παιδιά βρίσκονταν το 2014 

σε ανάδοχες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Το 2014, 84 παιδιά υιοθετήθηκαν από τα 

συνολικά 11 ιδρύματα που λειτουργούσαν προγράμματα υιοθεσίας. Όσον αφορά την 

                                                
1 Τα χωριά SOS (που έχουν 7 χωριά, ξενώνες και στέγες νέων σε περιοχές της Ελλάδας) και η Κιβωτός 
του Κόσμου ( που έχει 4 δομές κλειστής παιδικής προστασίας σε περιοχές της Ελλάδας) απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο με συνολικούς αριθμούς παιδιών στις δομές τους και όχι για κάθε δομή ξεχωριστά που 
μειώνει το δείγμα της έρευνας σε 76 ιδρύματα. 
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κύρια πηγή χρηματοδότησης των ιδρυμάτων, τα ιδρύματα είπαν ότι η πιο σημαντική 

οικονομική τους πηγή ήταν δωρεές και χορηγίες από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και αμέσως 

μετά η χρηματοδότηση από τα αρμόδια υπουργεία. Κατά μέσο όρο 22 μισθωτοί 

επαγγελματίες εργάστηκαν το 2014 ανά ίδρυμα, ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των 

ιδρυμάτων έτρεχαν προγράμματα εθελοντών ( 26 εθελοντές ανά οργάνων κατά μέσο 

όρο). 

Η μεγαλύτερη ανάγκη των ιδρυμάτων ήταν η οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των 

κτιριακών τους δομών καθώς και η κρατική επιχορήγηση. 

Συμπερασματικά, τα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρύματα 

προστασίας παιδιών με αναπηρίες είναι κυρίως ιδιωτικής πρωτοβουλίας, διοικούμενα 

από ιδιωτικές οργανώσεις (39,5%) και μη-κυβερνητικές οργανώσεις (13,2%) και σε 

μικρότερο βαθμό δημόσιας πρωτοβουλίας (36,8%), ενώ ο μέσος όρος των κλινών ανά 

ίδρυμα ανέρχεται σε 44 κλίνες κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, η οποία αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών στην οικογενειακού ή 

κοινοτικού τύπου φροντίδα πρέπει να παραμείνει μικρή (6-8) στα σπίτια μικρής 

δυναμικότητας (small group homes), ενώ την ίδια στιγμή τα σπίτια δεν πρέπει να 

διαφέρουν από τα υπόλοιπα σπίτια στη γειτονιά (Tolfree, 2007). Διαπιστώθηκε επίσης ότι 

μόνο λίγα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας ακολουθούσαν κάποια τα 

πιστοποιημένα παιδαγωγικά standards (π.χ. Quality4Children), που σημαίνει ότι τα 

ιδρύματα δεν λαμβάνουν κάποια εξειδικευμένη εκπαίδευση ή δεν ακολουθούν κάποια 

συγκεκριμένα πρότυπα. Τα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρύματα 

προστασίας παιδιών με αναπηρίες φαίνεται να έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης από 

το Κράτος για τις κτιριακές τους κατασκευές και τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών, 

παρά το υψηλό ποσοστό των χορηγιών και των δωρεών που λαμβάνουν, κάτι το οποίο 

σημαίνει ότι η χρηματοδότηση δεν επαρκεί για τις ανάγκες των παιδιών και ότι με τον 

τρόπο που χρησιμοποιείται η χρηματοδότηση μάλλον θα πρέπει να επανεξεταστεί. 

Κατά μέσο όρο, το 2014, προσεγγιστικά 37 παιδιά φιλοξενήθηκαν ανά ίδρυμα ενώ 

κατά προσέγγιση 182 από τα 2825 παιδιά στην ιδρυματική φροντίδα ήταν κάτω των τριών 

ετών. Αυτή η πρακτική είναι εις βάρος των δικαιωμάτων του παιδιού και σύμφωνα με την 

διεθνή βιβλιογραφία και τις συστάσεις, η είσοδος των παιδιών στην ιδρυματική φροντίδα 
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ιδιαίτερα πριν από την ηλικία των τριών ετών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες 

στην ανάπτυξη τους (OHCHR 2011, Κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών το 

2009, Browne 2009, Johnson et al, 2006, Vorria, 2004). Από τα 2825 παιδιά τα 

περισσότερα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στα ιδρύματα, ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα άνω 

των 18, πράγμα που δείχνει ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να ανεξαρτητοποιηθούν μετά 

την ενηλικίωση τους. Αυτό φαίνεται και από το χαμηλό αριθμό των παιδιών που 

εγκατέλειψαν την ιδρυματική φροντίδα το 2014 και που ανεξαρτητοποιήθηκαν  (n = 69). 

Επιπλέον, το υψηλό ποσοστό των νέων άνω των 18 ετών δείχνει ότι τα παιδιά έχουν ήδη 

περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα στην ιδρυματική φροντίδα (καθώς το δείγμα αφορούσε 

παιδιά άνω των 18 τα οποία όμως ζούσαν ήδη στην ιδρυματική φροντίδα πριν την 

ενηλικίωση τους). Οι 32 αναδοχές που πραγματοποιήθηκαν το 2014 από τα 19 ιδρύματα 

κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρύματα προστασίας παιδιών με αναπηρίες, είναι 

εξαιρετικά λίγες σε σύγκριση με τον πληθυσμό των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στα 

ιδρύματα και των οποίων την επιμέλεια έχουν οι φορείς (Ν = 953). Αντίστοιχα, είναι πολύ 

μικρός ο αριθμός των υιοθεσιών (δημοσίων και ιδιωτικών) που ολοκληρώθηκαν το 2014 

από τα 11 ιδρύματα που λειτούργησαν προγράμματα υιοθεσίας. Αυτές οι σημαντικά 

χαμηλές τιμές, αποδεικνύουν ότι το εναλλακτικό σύστημα παιδικής προστασίας στην 

Ελλάδα χρειάζεται να επανεξεταστεί προκειμένου να αναπτυχθεί η οικογενειακού και 

κοινοτικού τύπου φροντίδα και να αποφευχθεί η επιπλέον ιδρυματοποίηση.  

Τέλος, φαίνεται ότι οι τρείς κύριοι λόγοι για την είσοδο των παιδιών στα ιδρύματα 

παιδικής προστασίας για το έτος 2014 ήταν κάποια αναπηρία που αντιμετώπιζαν τα 

παιδιά, η παραμέληση και η κακοποίηση που είχαν βιώσει στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Το συμπέρασμα αυτό οδηγεί στην ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών στην 

κοινότητα προκειμένου να υποστηριχθούν και ενισχυθούν κυρίως οι οικογένειες των 

παιδιών με αναπηρίες όπως και όλες οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές 

δυσκολίες, μέσα από προγράμματα ενδυνάμωσης του γονεικού ρόλου και υποστήριξης 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των παιδιών τους.   
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Συστάσεις: 

➔ Με βάση τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της χαρτογράφησης των ιδρυμάτων 

κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρυμάτων προστασίας παιδιών με αναπηρίες, 

συνιστάται αρχικά ο περιορισμός εισαγωγής των παιδιών στην ιδρυματική φροντίδα και  

ιδιαίτερα ο περιορισμός της ιδρυματοποίησης των παιδιών κάτω των τριών ετών .  

➔ Για το λόγο αυτό συνιστάται η στήριξη των οικογενειών στις κοινότητές τους με την 

ανάπτυξη υπηρεσιών με σκοπό την πρόληψη του διαχωρισμού των οικογενειών και του 

περιορισμού νέων εισαγωγών στην ιδρυματική φροντίδα. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν 

να περιλαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη προς τους γονείς που δυσκολεύονται να 

ανταπεξέλθουν στον γονικό τους ρόλο, υπηρεσίες υποστήριξης στην εύρεση εργασίας 

καθώς και υπηρεσίες οικονομικής και υλικής υποστήριξης σε οικογένειες που 

αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.  

➔ Για τα παιδιά που ήδη ζουν στα ιδρύματα παιδικής προστασίας, συνιστάται η σταδιακή 

μετάβαση τους από την ιδρυματική στην ποιοτική οικογενειακού και κοινοτικού τύπου 

φροντίδα με την ανάπτυξη του θεσμού της αναδοχής, όπου προκύπτει από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, ο αριθμός των αναδοχών είναι δυσανάλογος των παιδιών 

που μεγαλώνουν στην ιδρυματική φροντίδα.   

◆ Ένα σημαντικό στοιχείο για την αλλαγή αυτή είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η 

εκπαίδευση των επαγγελματιών σε σχέση με τα οφέλη της ανάδοχης φροντίδας για την 

υγιή ανάπτυξη των παιδιών. 

◆ Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της ανάδοχης φροντίδας είναι η 

αλλαγή της νομοθεσίας προκειμένου οι διαδικασίες τοποθέτησης παιδιών στην ανάδοχη 

φροντίδα να διαρκούν λιγότερο και τα παιδιά να μπορούν να τοποθετηθούν στις ανάδοχες 

οικογένειες, σύμφωνα με τις λίστες των προαξιολογημένων ανάδοχων οικογενειών, χωρίς 

να περάσουν από την ιδρυματική φροντίδα. 

➔ Η δημιουργία σπιτιών μικρής δυναμικότητας αποτελεί επίσης μια σταθερή ποιοτική 

φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας. Η εναλλακτική αυτή  παρέχει στα παιδιά ένα σταθερό 

περιβάλλον στην κοινότητα, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ζήσουν σε ένα σπίτι με μικρό 

αριθμό παιδιών και με σταθερό προσωπικό φροντίδας.  
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➔ Ακόμη και αν η υιοθεσία είναι η έσχατη λύση στην εναλλακτική φροντίδα, συνιστάται 

στα ιδρύματα που λειτουργούν προγράμματα υιοθεσίας να λειτουργούν με στόχο την 

διευκόλυνση των διαδικασιών έγκρισης  εξετάζοντας πάντα το καλύτερο συμφέρον του 

παιδιού. 

➔ Σημαντική σύσταση είναι η υποστήριξη των παιδιών προς την ανεξάρτητη- αυτόνομη 

διαβίωσή τους, με την δημιουργία ανεξάρτητων κατοικιών με τη στήριξη και κατάλληλη 

εποπτεία των έφηβων παιδιών μέσα από προγράμματα εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και 

οικονομικής υποστήριξης που θα τους επιτρέψει εύκολα την μετάβαση και την 

ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα, δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν 

δυναμικά στην ζωή αφήνοντας τις εμπειρίες της ιδρυματικής περίθαλψης στο παρελθόν. 

➔ Επιπλέον, προτείνεται η ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των 

παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους, ώστε να είναι σε θέση να ζουν με τις 

οικογένειές τους, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της αναπηρίας τους και να εμποδίζουν 

την είσοδο τους στην ιδρυματική φροντίδα. Συνιστάται δε, η σταδιακή μετάβαση των 

παιδιών με αναπηρίες που ζουν σε ιδρύματα, στην οικογενειακού και κοινοτικού τύπου 

φροντίδα, όπου θα μπορούν να λαμβάνουν την προσωπική φροντίδα που χρειάζονται σε 

σχέση με τις ειδικές και σύνθετες ανάγκες  που μπορεί να αντιμετωπίσουν. 

➔ Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας με τον κατά προσέγγιση μεγάλο 

αριθμό παιδιών ανά ίδρυμα, με τους χαμηλούς αριθμούς τοποθετήσεων σε ανάδοχες 

οικογένειες και υιοθεσίες για το έτος 2014 και την μεγάλη ανάγκη των ιδρυμάτων για 

χρηματοδοτική στήριξη, συνιστάται ο οικονομικός σχεδιασμός ενός πλάνου που θα 

προωθήσει τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα όχι μόνο για τα 

παιδιά, που σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να έχουν καλύτερη ανάπτυξη 

σε ένα περιβάλλον οικογενειακής φροντίδας, αλλά και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

της χώρας.  
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Εισαγωγή, Έναυσμα και Σκοποί της έρευνας:  

 

Εισαγωγή:  

Η χαρτογράφηση των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας 

πραγματοποιήθηκε έπειτα από την έλλειψη κρατικών δεδομένων (στατιστικά στοιχεία) σε 

σχέση με τον πληθυσμό των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα κλειστής παιδικής 

προστασίας και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες καθώς και την κατάσταση 

και τις ανάγκες των ιδρυμάτων αυτών.  

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα από το Κέντρο Ερευνών Ρίζες, το έτος 2005 

ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονταν σε ιδρυματική φροντίδα ήταν περίπου 3.200 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες (Eurochild, 2010).  

Έναυσμα για την συγκεκριμένη έρευνα ήταν η σημαντική έλλειψη ενός 

επικαιροποιημένου καταλόγου με τις δομές κλειστής παιδικής προστασίας ανά 

περιφέρεια, διότι σύμφωνα με τις τελευταίες πηγές των Υπουργείων, των Μητροπόλεων 

και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κάποια ιδρύματα έχουν αλλάξει 

χαρακτήρα, άλλα έχουν κλείσει και άλλα έχουν αλλάξει ονομασίες λόγω των 

συγχωνεύσεων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών. Στο Παράρτημα 2 

παρατίθεται ο επικαιροποιημένος πίνακας των ιδρυμάτων που φιλοξενούν παιδιά με 

αναπηρίες ανά περιφέρεια.  

 

Σκοπός της έρευνας:  

Η χαρτογράφηση των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας και προστασίας 

παιδιών με αναπηρίες εξετάζει αποκλειστικά τα διαθέσιμα στοιχεία των ιδρυμάτων για το 

έτος 2014. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2015 και 

η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έκθεσης πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.  

Η χαρτογράφηση μέσα από ένα αυτό-συμπληρoύμενο ερωτηματολόγιο εξέτασε:  

α) την κατάσταση των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας, σχετικά με την 

νομική τους υπόσταση, τους τρόπους χρηματοδότησης, την δυναμικότητα σε κλίνες, το 

έμμισθο και εθελοντικό προσωπικό που διαθέτουν και τους παιδαγωγικούς κανόνες 

(standards) που ακολουθούν.  



ΑμΚΕ Κέντρο Ερευνών Ρίζες 

14 
 

β) Τις ανάγκες των ιδρυμάτων που σχετίζονται με κάλυψη θέσεων προσωπικού 

και την ανάγκη εκπαίδευσης του ήδη υπάρχοντος, τις οικονομικές ανάγκες του ιδρύματος 

και την καθημερινή κάλυψη αναγκών των παιδιών.  

γ) Τον πληθυσμό των παιδιών στα ιδρύματα αυτά. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκε ο 

πληθυσμός των παιδιών που διέμεναν στα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας το 

2014, οι ηλικίες τους, οι αναπηρίες που αντιμετώπιζαν, οι εθνικότητες τους. Οι κύριοι 

λόγοι εισαγωγής στο ίδρυμα και οι λόγοι εξόδου.  

δ) τέλος, εξετάστηκε ο αριθμός των παιδιών που τοποθετήθηκαν σε ανάδοχες 

οικογένειες ή  που υιοθετήθηκαν.  

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να συγκεντρωθούν δεδομένα σχετικά με 

την ιδρυματική φροντίδα των παιδιών στην Ελλάδα έτσι ώστε: 

● να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των δικαιωμάτων των 

παιδιών που ζουν σε κλειστή ιδρυματική φροντίδα,  

● να ενημερωθούν κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών 

σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών και των ιδρυμάτων παιδικής 

προστασίας και ιδρυμάτων που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες.  

● να δημιουργηθεί ένας επικαιροποιημένος κατάλογος με όλα τα ιδρύματα 

κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με 

αναπηρίες πανελλαδικά, ανά περιφέρεια και τομέα δράσης με στόχο την 

καλύτερη οργάνωση και δικτύωση των ιδρυμάτων. 

● να συζητηθεί η έλλειψη προγραμμάτων Επανασύνδεσης της οικογένειας 

(θεραπεία οικογένειας) Αναδοχής –Υιοθεσίας προς το καλύτερο συμφέρον 

του παιδιού.   

 

Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τον 

πληθυσμό των παιδιών που ζουν στην κλειστή ιδρυματική φροντίδα και την σταδιακή 

μετάβαση τους στην κοινοτική/οικογενειακή φροντίδα.   
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Διάδοση της έρευνας:   

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα δημοσιευθούν και διανεμηθούν αρχικά 

στα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με 

αναπηρίες, στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, σε κρατικούς φορείς, 

Υπουργεία, ειδικότερα τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Θα σταλούν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Συνήγορο του 

Παιδιού, στις Ιερές  Μητροπόλεις των περιφερειών και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο του 

Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. 

 Η έρευνα θα είναι διαθέσιμη σε ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να στηρίξουν 

τα παιδιά, προσφέροντας μέσα από προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 

ευκαιρίες για μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε κοινοτικού τύπου φροντίδα. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν στους συνεργαζόμενους με την 

οργάνωση διεθνείς φορείς που προωθούν τα δικαιώματα του παιδιού και την μετάβασή 

τους από την ιδρυματική φροντίδα σε κοινοτικού τύπου φροντίδα με έμφαση την 

οικογενειακού τύπου φροντίδα στα πλαίσια της καμπάνιας «Ανοίγουμε δρόμους για τα 

παιδιά της Ευρώπης» Eurochild - Hope and Homes, Ηνωμένα Έθνη και κάθε άλλο 

ενδιαφερόμενο φορέα.  
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Μεθοδολογία της έρευνας  

 

Εργαλείο της έρευνας  

Η χαρτογράφηση των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρυμάτων 

που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες πραγματοποιήθηκε μέσω ποσοτικής 

δειγματοληπτικής έρευνας. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα 

αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο (self-administered questionnaire) δεκαεννέα (19) 

ερωτήσεων και οχτώ (8) υπό-ερωτήσεων.   

Το ερωτηματολόγιο εστάλη πανελλαδικά σε όλα τα ιδρύματα κλειστής παιδικής 

προστασίας και ιδρύματα παιδιών με αναπηρίες, που φιλοξενούν παιδιά κάτω και άνω 

των 18 ετών (για περισσότερες πληροφορίες βλ. το δείγμα της έρευνας) χωρίς την 

φροντίδα ή την επιμέλεια των γονιών τους. 

Οι λόγοι που επιλέχθηκε το αυτο-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο ήταν οι εξής:  

● Το δείγμα: Το ερωτηματολόγιο εστάλη σε 76 ιδρύματα κλειστής παιδικής 

προστασίας και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες σε όλη την χώρα. 

Έχουν συλλεχθεί ερωτηματολόγια από 12 περιφέρειες της Ελλάδας.   

● Ο χρόνος: Η αποστολή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε τον μήνα 

Απρίλιο και τα τελευταία ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν τον μήνα Ιούλιο. Θα ήταν 

αδύνατον μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα η οργάνωση να επισκεφτεί όλα 

τα ιδρύματα παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα.  

● Το κόστος: Η έρευνα έγινε με χαμηλό κόστος και η αποστολή του 

ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή ταχυδρομείου ήταν ο 

οικονομικότερος τρόπος.  

Δεν χρησιμοποιήθηκε on-line μέσο για την έρευνα (on-line survey) γιατί πολλά ιδρύματα 

επέλεξαν να λάβουν το ερωτηματολόγιο είτε μέσω φαξ είτε ταχυδρομικά ενώ άλλα είχαν 

την υποχρέωση να περάσουν το έγγραφο/ερωτηματολόγιο από το Δ.Σ. του ιδρύματος 

επομένως το χρειάζονταν σε γραπτή μορφή. Επίσης κάποια ιδρύματα στερούντο 

σύνδεσης internet. 
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Σχεδιασμός του ερωτηματολογίου:  

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολόγιου, βασίστηκε στην προηγούμενη καταγραφή η οποία 

είχε πραγματοποιηθεί το 2005 από τον ίδιο φορέα, το Κέντρο Ερευνών Ρίζες. Οι 

ερωτήσεις δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τους σκοπούς που ήθελε να εξυπηρετήσει η 

έρευνα. Ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούν κυρίως τις ανάγκες των μονάδων 

δημιουργήθηκαν βάσει των απαντήσεων που είχαν δοθεί στην προηγούμενη καταγραφή 

του 2005. Παράλληλα το ερωτηματολόγιο βασίστηκε σε έρευνες ευρωπαϊκού και 

παγκοσμίου επιπέδου. Πιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στην 

χαρτογράφηση των μονάδων παιδικής προστασίας για παιδιά κάτω των 3 ετών σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο από το Πανεπιστήμιο του Nottingham και της Unicef International  

για το έτος 2013  καθώς και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής έρευνας του 2002 (Browne et 

al, 2005), στις εθνικές έρευνες των κρατών μελών της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε από 

το Eurochild το 2010 (Eurochild 2010).  

 

Ερευνητικά ερωτήματα:  

Τα  ερωτήματα της έρευνας ήταν τα εξής:   

● Ποια η κατάσταση/συνθήκες που διέπουν τα ιδρύματα κλειστής παιδικής 

προστασίας και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες στην Ελλάδα; 

● Ποιες είναι οι ανάγκες των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας και 

ιδρυμάτων που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες στην Ελλάδα;  

● Ποιος είναι ο πληθυσμός των παιδιών που φιλοξενείται στην ιδρυματική φροντίδα 

στην  Ελλάδα;  

● Πόσα ιδρύματα λειτούργησαν στην Ελλάδα το 2014; 

Το ερωτηματολόγιο εξέτασε αποκλειστικά το έτος 2014. Ο λόγος που αποφασίστηκε να 

εξεταστεί μόνο το συγκεκριμένο έτος ήταν για να συγκεκριμενοποιηθεί η έρευνα όσο το 

δυνατόν περισσότερο. Κατά αυτό τον τρόπο, οι επαγγελματίες από τις μονάδες που 

φιλοξενούνται παιδιά,  κλήθηκαν να απαντήσουν αποκλειστικά για ότι ίσχυε τόσο σε 

σχέση με τα παιδιά όσο και σε σχέση με την κατάσταση και τις ανάγκες των ιδρυμάτων 

για το έτος 2014.  
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Επίσης το ερωτηματολόγιο εξέτασε αποκλειστικά τις περιπτώσεις των παιδιών που 

φιλοξενούνταν στο κλειστό πρόγραμμα των μονάδων παιδικής προστασίας. Ειδικότερα, 

πολλές μονάδες έχουν τόσο ανοιχτά όσο και κλειστά προγράμματα. Η συγκεκριμένη 

διαφοροποίηση ήταν σαφής στην εισαγωγή του ερωτηματολογίου εξηγώντας στους 

επαγγελματίες, ότι χρειάζεται να συμπληρώσουν τα στοιχεία για τα παιδιά που διέμεναν 

στις μονάδες το έτος 2014.  

 

Εγκυροποίηση του ερωτηματολογίου.  

Το ερωτηματολόγιο δειγματοληπτικά δοκιμάστηκε ποιοτικά σε δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς προστασίας παιδιών με επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς και σε 

δεύτερη φάση το ερωτηματολόγιο εστάλη σε εφτά οργανισμούς προκειμένου να εξετασθεί 

και η αποδοτικότητα του. Το ερωτηματολόγιο επομένως αναθεωρήθηκε δύο φορές.  

Πιο συγκεκριμένα, στο ερωτηματολόγιο προστέθηκαν ερωτήματα τα οποία 

αφορούσαν στη σύσταση των μονάδων και θέματα τα οποία οι κοινωνικοί 

λειτουργοί/επαγγελματίες θεώρησαν σημαντικά όπως συγκεκριμένες ειδικότητες 

προσωπικού, τα πιστοποιημένα ποιοτικά παιδαγωγικά standards καθώς και τις οδηγίες 

της σύστασης των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα του 2012. Επίσης το 

ερωτηματολόγιο άλλαξε μορφολογικά, κάνοντας πιο εύκολη την συμπλήρωσή του από 

τον επαγγελματία.   

Εκτός από την πρόσθεση μεταβλητών κάποια ερωτήματα αφαιρέθηκαν ή έγιναν 

πιο συγκεκριμένα, κυρίως σε αυτά στα οποία παρατηρήθηκε μεγάλη διαφορά στις 

απαντήσεις εξαιτίας του μη ξεκάθαρου χαρακτήρα των απαντήσεων. Όλες οι ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις άλλαξαν σε κλειστού τύπου, χρησιμοποιώντας κλίμακες και ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής βασισμένες στις απαντήσεις από το δοκιμαστικό της έρευνας (Pilot 

search). Τα μόνα σημεία που έμειναν ανοιχτά προς συμπλήρωση ήταν τα σημεία όπου 

στα ερωτήματα υπήρχε η επιλογή “Άλλο/Σχόλια”. Οι ερωτήσεις έγιναν πιο συγκεκριμένες 

και σαφείς προκειμένου να είναι πιο εύκολη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η 

εισαγωγή έγινε πιο αναλυτική και συγκεκριμένη ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες για 

τους σκοπούς της έρευνας αυτής. Επίσης, εξετάστηκαν ερωτήματα τα οποία “έπεφταν” 

στην ίδια κατηγορία και πλέον ξεχώρισαν σε περισσότερες κατηγορίες. Τέλος, άλλες 
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μεταβλητές έγιναν πιο ξεκάθαρες και λεπτομερείς κυρίως όσον αφορά τις επαγγελματικές 

κατηγορίες, για παράδειγμα το βοηθητικό προσωπικό αφορούσε το προσωπικό 

καθαριότητας, κουζίνας, φύλαξης κοκ. Επίσης προστέθηκαν περισσότερες εθνικότητες 

των παιδιών .  

 

Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου.  

Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε δύο μέρη ώστε να εξετάζονται τα κύρια 

ερωτήματα της έρευνας.  

Στην εισαγωγή του το ερωτηματολόγιο ενημέρωνε όσους συμπλήρωναν το 

ερωτηματολόγιο για τους σκοπούς της έρευνας, τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα 

στοιχεία καθώς και για την εμπιστευτικότητα των απαντήσεων. Επίσης ζητήθηκε από τους 

επαγγελματίες να συμπληρώσουν ξεχωριστά ερωτηματολόγια για τους οργανισμούς που 

έχουν περισσότερα από ένα “σπίτια” ή δομές φροντίδας όπως για παράδειγμα τα Παιδικά 

Χωριά SOS Ελλάδας, το Χαμόγελο του Παιδιού ή η Κιβωτός του Κόσμου.  

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους αρμόδιους των ιδρυμάτων να συμπληρώσουν τα 

στοιχεία τους (επίσημη ονομασία, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, φαξ, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστοσελίδα) καθώς και 

προσωπικά στοιχεία του ατόμου που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο (ονοματεπώνυμο, 

επαγγελματική ιδιότητα). Τέλος ζητήθηκε η ημερομηνία συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου.  

Το πρώτο (Α΄) μέρος αφορούσε στην κατάσταση/συνθήκες και τις ανάγκες των 

ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα οι ερωτήσεις αφορούσαν  

● στην νομική υπόσταση  

● στην δυναμικότητα της μονάδας  

● στον φορέα που υπάγεται το ίδρυμα 

● στην κύρια πηγή χρηματοδότησης  

● στα πιστοποιημένα παιδαγωγικά standards 

● στις οδηγίες της σύστασης των Ηνωμένων Εθνών 

● στο έμμισθο προσωπικό και τις ειδικότητες του προσωπικού  

● στο εθελοντικό πρόγραμμα 
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● στις ανάγκες του ιδρύματος 

 Το δεύτερο (Β΄) μέρος αφορούσε στο πληθυσμό των παιδιών που φιλοξενούνται 

στα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με 

αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα οι ερωτήσεις αφορούσαν:  

● στο φύλο και τον συνολικό αριθμό των παιδιών 

● στην επιμέλεια των παιδιών 

● στις ηλικίες των παιδιών 

● στις αναπηρίες που τυχόν αντιμετωπίζουν 

● στις εθνοτικές μειονότητες που τυχόν ανήκουν τα παιδιά 

● στις εθνικότητες που ανήκουν τα παιδιά 

● στο πρόγραμμα αναδοχής και πληθυσμό των παιδιών που τοποθετήθηκαν 

σε ανάδοχη οικογένεια το έτος 2014 και τον συνολικό αριθμό παιδιών σε 

αναδοχή από τα προηγούμενα έτη 

● στο πρόγραμμα υιοθεσίας του ιδρύματος και στον αριθμό των παιδιών που 

υιοθετήθηκαν το έτος 2014 

● στους κύριους λόγους εισαγωγής των παιδιών στα ιδρύματα παιδικής 

προστασίας 

● στους λόγους αποχώρησης των παιδιών από τα ιδρύματα και τον συνολικό 

αριθμό των παιδιών που αποχώρησαν το 2014 από τα ιδρύματα.   

 

Επικοινωνία και αποστολή του ερωτηματολογίου. 

Πριν την αποστολή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική 

επικοινωνία με όλα τα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρύματα που 

φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να ενημερωθούν για 

τους σκοπούς της έρευνας. Στην συνέχεια, το ερωτηματολόγιο απεστάλη στα ιδρύματα 

συνοδευόμενο από μια επιστολή η οποία εξηγούσε τους λόγους διεξαγωγής της έρευνας 

και τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας.  

Το ερωτηματολόγιο εστάλη στα ιδρύματα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

είτε μέσω φαξ, είτε μέσω ταχυδρομείου   

Το ερωτηματολόγιο στην εισαγωγή του, εξηγούσε τους σκοπούς της έρευνας, την 

δομή του ερωτηματολογίου, την εμπιστευτικότητα των απαντήσεων και τον τρόπο που 
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θα χρησιμοποιηθούν οι απαντήσεις όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Επίσης έδινε την 

δυνατότητα στον αρμόδιο που συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο να έρθει σε επικοινωνία 

με την ερευνήτρια προκειμένου να λύσει οποιαδήποτε απορία.  

Σε κάθε ερώτηση δόθηκαν αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με το τι ζητείται να 

απαντηθεί προκειμένου να είναι ξεκάθαρο από τους ερωτώμενους και να μην δοθούν 

λάθος απαντήσεις.  

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε κυρίως από τους κοινωνικούς λειτουργούς 

των ιδρυμάτων, τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των ιδρυμάτων. 

 

 

Δείγμα της έρευνας 

 

Το ερωτηματολόγιο για την χαρτογράφηση των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής 

προστασίας εστάλη σε όλους τους φορείς που φιλοξενούσαν το έτος 2014 παιδιά κάτω 

των 18 ετών ή και άνω σε περίπτωση όμως που φιλοξενούνται μαζί με παιδιά κάτω των 

18 ετών και που αυτά τα παιδιά είχαν φιλοξενηθεί στο ίδρυμα πριν την ενηλικίωση τους.   

Η χαρτογράφηση των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας και παιδιών με 

αναπηρίες, εξέτασε τους φορείς που φιλοξενούσαν παιδιά κάτω των 18 ετών χωρίς την 

φροντίδα ή την επιμέλεια των γονιών τους, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στις δομές 

που φιλοξενούν παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες για λόγους εκπαίδευσης.  

Προκειμένου να αποφασιστεί το δείγμα της έρευνας δημιουργήθηκε ένα 

κατάλογος/πίνακας με όλες τις δομές κλειστής παιδικής προστασίας ανά την Ελλάδα. 

Ο συγκεκριμένος κατάλογος δημιουργήθηκε κατά τους πρώτους μήνες της 

έρευνας μέσα από αντίστοιχους καταλόγους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, μέσω του ΕΚΚΑ, των Ιερών Μητροπόλεων, μέσω της παλαιότερης έρευνας 

του Κέντρου Ερευνών Ρίζες και μέσω προσωπικής επαφής της ερευνήτριας με τα Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών. Ωστόσο, συγκεκριμενοποιήθηκε και 

ολοκληρώθηκε στο τέλος της ερευνητικής διαδικασίας. 

Ο κατάλογος με τις δομές περιέχει έπειτα από προσωπική επαφή με τα ιδρύματα: 

Όνομα Μονάδας, Διεύθυνση Μονάδας, Τηλέφωνο/φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
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ιστοσελίδα. Η συγκεκριμένη εργασία ήταν εξαιρετικά σημαντική καθώς τα στοιχεία που 

υπάρχουν διαθέσιμα στο κοινό δεν είναι έγκυρα. Με την πάροδο των χρόνων έχουν γίνει 

συγχωνεύσεις φορέων, έχουν αλλάξει τα νούμερα των τηλεφώνων και κατά κύριο λόγο οι 

ονομασίες των ιδρυμάτων. Για παράδειγμα ίδρυμα το οποίο ονομαζόταν Θεραπευτήριο 

Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Ρόδου «Ο Άγιος Ανδρέας» πλέον ονομάζεται Παράρτημα 

ΑΜΕΑ - Δομή “Άγιος Ανδρέας” του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

ή το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας (ΚΕΠΕ) Πόμπιας πλέον ονομάζεται 

Παράρτημα Αποθεραπεία και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης-

Πόμπιας. Να σημειωθεί ότι κάποια ιδρύματα δεν λειτουργούν πλέον όπως παραδείγματος 

χάρη το Ζάννειο Ίδρυμα του οποίου τα φιλοξενούμενα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο 

Ίδρυμα Χατζηκώνστα.  Επίσης, ιδρύματα τα οποία φέρουν την ονομασία “παιδιά” στον 

τίτλο τους, δεν φιλοξενούν απαραίτητα παιδιά κάτω των 18 ετών αλλά μόνο παιδιά άνω 

των 18 ετών. Αυτό συμβαίνει κυρίως με ιδρύματα τα οποία φιλοξενούν παιδιά με 

αναπηρίες. Επίσης πολλά ιδρύματα έχουν αλλάξει χαρακτήρα από αυτόν που ίσχυε στο 

παρελθόν, δεν φιλοξενούν πλέον παιδιά ή δεν λειτουργούν καθόλου. Για παράδειγμα, 

ιδρύματα τα οποία φιλοξενούσαν στο παρελθόν παιδιά  είναι τώρα εστίες φοιτητών ή 

ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες ή κέντρα ημέρας/παιδικοί σταθμοί/νηπιαγωγεία. 

Ενδεικτικά ιδρύματα είναι τα εξής:  

● Ο Λυτρωτής Ορφανοτροφείο Θηλέων Ορθόδοξου Χριστιανικής Αδελφότητας (δεν 

φιλοξενεί πια παιδιά)  

● Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Αρρένων "Άγιος Νικόλαος" (ξενώνας 

κακοποιημένων γυναικών) 

● Ίδρυμα Απόρων "η Αγία Φιλοθέη" της Ιεράς Μητροπόλεως Ν.Ιωνίας και 

Φιλαδελφείας (λειτουργεί ως παιδικός σταθμός πλέον) 

● Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας Μαθητική Εστία Πύργου η Αγία Φιλοθέη (παιδικός 

σταθμός)  

● Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Οικοτροφείο Άργους της Ιεράς Μητροπόλεως 

Αργολίδας (λειτουργεί ως παιδικός σταθμός πλέον) 

● Καλλέρειον Ορφανοτροφείον Θηλέων «Παναγία Η Ελεούσα» (δεν λειτουργεί 

πλέον) 
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● Ορφανοτροφείο Θηλέων “Ανδρέου Π. Κατσακούλη» (φιλοξενεί φοιτητές)  

● Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Οικοτροφείο Άργους της Ιεράς Μητροπόλεως 

Αργολίδας (φιλοξενεί φοιτητές)  

● Ισιδώρειον Ορφανοτροφείο Αρρένων (φιλοξενεί φοιτητές)  

● Ορφανοτροφείο Σύρου (νηπιαγωγείο/παιδικός σταθμός)  

● Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδόπολη Αγ. Ελένη Ιωαννίνων (δεν λειτουργεί 

πλέον)  

● Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Χαλκίδας (φιλοξενεί φοιτητές, ωστόσο 

έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει παιδιά κάτω των 18) 

● Ορφανοτροφείο Θηλέων Μικροκάστρου (λειτουργεί ως ιερά μονή από το 1994)  

 

Ο πίνακας με τα ιδρύματα παιδικής προστασίας και ιδρύματα που φιλοξενούσαν παιδιά 

με αναπηρίες ανά περιφέρεια βρίσκεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας έκθεσης.  

 

Τελικό Δείγμα της έρευνας:  

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού  “Παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών” (UNCRC, 

1989). Στο ερωτηματολόγιο ζητήθηκε να καταγραφούν και τα “παιδιά” τα οποία έχουν 

υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και συνεχίζουν να φιλοξενούνται στις μονάδες όπως 

παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές αναπηρίες και έχουν περάσει όλη τους τη ζωή σε 

ιδρυματική προστασία ή και νέοι ενήλικες που βρίσκονται στη διαδικασία ανεξάρτητης 

διαβίωσης.  

Τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στις παραπάνω δομές είναι παιδιά τα οποία έχουν 

υποστεί παραμέληση, εγκατάλειψη ή κακοποίηση από το άμεσο οικογενειακό τους 

περιβάλλον ή που έχουν ζήσει σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Επίσης είναι παιδιά 

τα οποία έχουν σοβαρές αναπηρίες οι οποίες ενδεχομένως συνδυάζονται με τις 

παραπάνω κατηγορίες, δηλαδή είναι παιδιά τα οποία έχουν σοβαρές αναπηρίες και το 

άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να τα φροντίσει για 

πολυποίκιλους λόγους ή κρίθηκε επίσημα μέσω της δικαστικής αρχής ακατάλληλο να τα 

φροντίζει.  
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Ειδικότερα το ερωτηματολόγιο εστάλη Πανελλαδικά σε :  

● Εξήντα δύο (62) ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας  

● Δεκατέσσερα (14) ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες  

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από εξήντα δύο (62) ιδρύματα παιδικής 

προστασίας και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες (πληθυσμός παιδιών από 

συνολικά 71 δομές-χωριά καθώς τα Παιδικά Χωριά SOS και η Κιβωτός του Κόσμου 

έδωσαν συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τους τις δομές)  

Το ερωτηματολόγιο ζητήθηκε να συμπληρωθεί από φορείς  

● Ν.Π.Δ.Δ.,  

● Ν.Π.Ι.Δ 

● Ν.Π.Ι.Δ/M.K.O,  

● Εκκλησιαστικούς φορείς.  

Δεκατέσσερα (14) ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και προστασίας 

παιδιών με αναπηρίες αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στην έρευνα, ωστόσο κάποια από 

αυτά ανέφεραν τηλεφωνικά κάποια βασικά στοιχεία του φορέα τους όπως την νομική τους 

υπόσταση, την πηγή της χρηματοδότησης τους, τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούν, 

τις ηλικίες τους και τις αναπηρίες που τυχόν αντιμετωπίζουν. Για όσους φορείς αρνήθηκαν 

όποια συνεργασία, τα στοιχεία συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο μέσω των επίσημων 

ιστοσελίδων των φορέων καθώς και μέσα από επίσημες πηγές όπως το Συγκεντρωτικό 

Πίνακα Κίνησης για το έτος 2014 του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.   

Πιο συγκεκριμένα από τα 14 ιδρύματα που αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στην 

έρευνα : 

● Δώδεκα (12) αφορούσαν ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας 

● Δύο  (2) αφορούσαν ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες. 

 

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και από τα 76 ιδρύματα που 

εστάλη το ερωτηματολόγιο. Αν και τα στοιχεία από τα 14 ιδρύματα που δεν 

ανταποκρίθηκαν  ήταν ελλιπή, ωστόσο βοήθησαν στο να συλλεχθεί προσεγγιστικά ο 

συνολικός αριθμός των παιδιών που φιλοξενήθηκαν το 2014 στα ιδρύματα κλειστής 

παιδικής προστασίας και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες.  
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Το τελικό δείγμα της έρευνας  αναλυτικά με τους φορείς που έλαβαν μέρος και με αυτούς 

που δεν έλαβαν μέρος παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας έκθεσης.  
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Χρονοδιάγραμμα της έρευνας  

Χρονικό σχεδιάγραμμα της έρευνας: 

Μήνας:                            Εργασίες:  

Ιανουάριος 2015: Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση  της 

ιδρυματικής 

φροντίδας στην 

ξενόγλωσση και 

ελληνόγλωσση 

βιβλιογραφία. 

Θέσπιση 

ερευνητικών 

ερωτημάτων.  

  

Φεβρουάριος 2015: Δημιουργία 

καταλόγου των 

ιδρυμάτων 

παιδικής 

προστασίας και 

ιδρυμάτων που 

φιλοξενούν 

παιδιά με 

αναπηρίες στην 

Ελλάδα.  

Δημιουργία του 

πιλοτικού  

ερωτηματολογίου

.  

Επικοινωνία με 

κρατικούς φορείς 

και ενημέρωση 

τους σχετικά με 

την επικείμενη 

χαρτογράφηση 

των ιδρυμάτων 

παιδικής 

προστασίας. 

Ποιοτική δοκιμή 

του 

ερωτηματολογίου 

με επαγγελματίες 

που εργάζονται 

σε ή για ιδρύματα 

παιδικής 

προστασίας και 

ιδρύματα που 

φιλοξενούν 

παιδιά με 

αναπηρίες. 

Μάρτιος 2015: Αναθεώρηση του 

ερωτηματολογίου

. 

Δημιουργία των 

μεταβλητών στο 

SPSS. 

 Εξέταση της 

αποδοτικότητας 

του 

ερωτηματολογίου 

με 7 ιδρύματα 

παιδικής 

προστασίας. 

Αναθεώρηση του 

ερωτηματολογίου

.  
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Απρίλιος 2015: Τηλεφωνική 

επικοινωνία με 

ιδρύματα 

παιδικής 

προστασίας και 

προστασίας 

παιδιών με 

αναπηρίες. 

Ενημέρωση των 

ιδρυμάτων για 

την συγκεκριμένη 

έρευνα και τους 

σκοπούς της. 

Αποστολή του 

ερωτηματολογίου 

στα ιδρύματα 

κυρίως μέσω 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  

 

Μάιος 2015: Follow up των 

ερωτηματολογίων

.  

Καταχώρηση των 

απαντημένων 

ερωτηματολογίω

ν στο SPSS. 

ερωτηματολογίω

ν στη βάση 

SPSS  

Συνάντηση με 

τον 

Περιφερειάρχη 

Ευρώπης της 

Οργάνωσης 

“Hope and 

Homes for 

Children” η 

οποία ηγείται της 

Καμπάνιας 

Opening Doors 

for Europe’s 

Children. 

 

Ιούνιος 2015:  Follow up των 

ερωτηματολογίων

. 

Επικοινωνία με 

τα ιδρύματα 

παιδικής 

προστασίας και 

ιδρύματα που 

φιλοξενούν 

παιδιά με 

αναπηρίες.   

Καταχώρηση 

απαντημένων 

ερωτηματολογίω

ν στο SPSS 

 

Ιούλιος 2015:  Follow up των 

ερωτηματολογίων

.  

Επικαιροποίηση 

καταλόγου των 

ιδρυμάτων 

παιδικής 

Εκκίνηση 

σύνταξης της 

έκθεσης/report 

της έρευνας 
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προστασίας και 

ιδρυμάτων που 

φιλοξενούν 

παιδιά με 

αναπηρίες στην 

Ελλάδα.  

Αύγουστος/Σεπτέμβρη
ς 2015: 

Στατιστική 

ανάλυση των 

αποτελεσμάτων  

Σύνταξη της 

παρούσας 

έκθεσης  

Μετάφραση της 
παρούσας 
έκθεσης στα 
Αγγλικά 

Διάδοση των 
αποτελεσμάτων.  

 

 

 

Θέματα ηθικής (ethical issues) 

 

Το ερωτηματολόγιο χαρτογράφησης των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής 

προστασίας και προστασίας παιδιών με αναπηρίες είχε σαν στόχο την συλλογή 

δημογραφικών στοιχείων σχετικά με την κατάσταση των ιδρυμάτων, τις ανάγκες τους 

καθώς και τον πληθυσμό των παιδιών κατά το έτος 2014. Στο ερωτηματολόγιο για την 

χαρτογράφηση δεν αναφέρεται πουθενά η συλλογή προσωπικών δεδομένων των 

παιδιών, άλλωστε δεν ήταν αυτός ο σκοπός της έρευνας. Η ερευνήτρια ενημέρωνε τους 

συμμετέχοντες ότι τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία μιας συνολικής 

έκθεσης αποτελεσμάτων που σαν σκοπό έχει την καταγραφή των δομών, των αναγκών 

τους και του πληθυσμού των παιδιών που ζουν σε αυτές. Σκοπός της έρευνας δεν ήταν  

η υπόδειξη και η στοχοποίηση των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας και για αυτό 

τον λόγο οι ατομικές απαντήσεις των ιδρυμάτων δεν δημοσιεύονται. Σκοπός είναι η 

δημοσιοποίηση των μαζικών αποτελεσμάτων με στόχο έναν κοινό προσανατολισμό για 

τη δημιουργία στρατηγικής και την βελτίωση των πολιτικών της παιδικής προστασίας στην 

Ελλάδα.  
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Περιορισμοί της έρευνας.    

Χρόνος:  

Ο μεγαλύτερος περιορισμός της χαρτογράφησης των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής 

προστασίας για το έτος 2014 ήταν ο χρόνος. Η χρηματοδότηση που δόθηκε στον φορέα 

υλοποίησης αφορούσε το διάστημα των 6 μηνών και μέσα σε αυτό το διάστημα έπρεπε 

να ολοκληρωθεί η βιβλιογραφική μελέτη, η δημιουργία του ερευνητικού εργαλείου, το 

ποιοτικό και ποσοτικό πιλοτικό στάδιο του εργαλείου, η αποστολή του ερωτηματολογίου 

και συνεχής επικοινωνία με τα ιδρύματα παιδικής προστασίας και τέλος η σύνταξη της 

παρούσας αναφοράς. Εν τέλει, η έρευνα και σύνταξη της συγκεκριμένης αναφοράς 

ολοκληρώθηκε στο διάστημα των 8 μηνών.  

 

Mη ανταπόκριση: 

Ένας σοβαρός περιορισμός ήταν ο δείκτης μη ανταπόκρισης από δεκατέσσερις (14) 

δομές παιδικής προστασίας που αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στην έρευνα. Ωστόσο, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα βασικά στοιχεία των δομών αυτών συλλέχθηκαν είτε 

κατ΄επιλογήν μέσω προσωπικής τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε μέσω επίσημων πηγών 

του διαδικτύου.  

Επίσης σημαντικός περιορισμός στην διεξαγωγή της έρευνας και κυρίως στην ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η  μη ανταπόκριση οργανισμών με 

περισσότερες από μια δομές (Παιδικά Χωριά SOS και Κιβωτός του Κόσμου), οι οποίοι 

επέλεξαν να δώσουν τα στοιχεία τους συγκεντρωτικά. Κάτι τέτοιο δεν επέτρεψε την 

ασφαλή ανάλυση των αποτελεσμάτων καθώς τα στοιχεία των οργανισμών αναλύθηκαν 

συγκεντρωτικά και όχι ξεχωριστά για κάθε δομή. Για αυτό το λόγο, αν και τα ιδρύματα 

(συμπεριλαμβανομένων χωριών και σπιτιών) παιδικής προστασίας και προστασίας 

παιδιών με αναπηρίες που λειτούργησαν στην χώρα το 2014 ήταν 85 στο σύνολο, 

εξετάστηκαν συγκεντρωτικά στοιχεία από 76 ιδρύματα. 

 

Επικαιροποιημένα στοιχεία ιδρυμάτων: 

Η έλλειψη ενός πλήρους καταλόγου με όλες τις δομές που προσφέρουν ιδρυματική 

φροντίδα σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Οι ήδη υπάρχουσες λίστες συμπεριλαμβάνουν 
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ιδρύματα τα οποία δεν λειτουργούν εδώ και χρόνια, έχει αλλάξει ο τρόπος και ο σκοπός 

λειτουργίας τους (π.χ. όπως ήδη αναφέρθηκε πολλά εκκλησιαστικά ιδρύματα λειτουργούν 

πλέον ως εστίες φοιτητών ή ως κέντρα ημέρας/ παιδικοί σταθμοί, ξενώνες για 

κακοποιημένες γυναίκες κα) ενώ παραλείπονται νέα ιδρύματα τα οποία εντοπίστηκαν 

μέσα από την δικτύωση των μονάδων.  Αυτή η έλλειψη καθυστέρησε την πορεία της 

χαρτογράφησης καθώς πολλά ιδρύματα δεν υπήρχαν σε καταλόγους ενώ άλλα είχαν 

αλλάξει στοιχεία επικοινωνίας και  ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστούν.   

 

Ελλιπής συνεργασία με τον αρμόδιο δημόσιο φορέα για την έγκριση της έρευνας: 

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε με προφορική έγκριση του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Υπουργείο ζήτησε την συνεργασία του 

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κάλυψη των στοιχείων των ιδρυμάτων 

που δέχτηκαν να λάβουν μέρος, ωστόσο η έρευνα του ΕΚΚΑ δεν είχε ξεκινήσει όταν 

συλλέγονταν τα στοιχεία της παρούσης έρευνας.  
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Στατιστική ανάλυση 

 

Οι μέσες τιμές (mean) και οι τυπικές αποκλίσεις (Standard Deviation=SD) 

χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποσοτικών μεταβλητών. Οι απόλυτες (Ν) και 

οι σχετικές (%) συχνότητες χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποιοτικών 

μεταβλητών. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 19.0.  

 

Αποτελέσματα 

 

Το δείγμα αποτελείται από 76 ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και προστασίας 

παιδιών με αναπηρίες τα οποία παρατίθενται ακολούθως.  

 
 

1. «Αγκαλιά» για το παιδί σε ανάγκη ή σε  κίνδυνο του Συλλόγου Προστασίας 
Παιδιών «Βενιαμίν» 

2. «Άσπρες Πεταλούδες» Ίδρυμα Ειδικών Παίδων – Ατόμων Ν. Μαγνησίας 

3. Αγία Τριάς Ορφανοτροφείο Θηλέων 

4. Αναρρωτήριο Πεντέλης 

5. Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσ/νικης Αγ. Στυλιανός 

6. Εκκλησιαστικό ίδρυμα παιδικής προστασίας «Παναγία η οδηγήτρια» 

7. Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης 

8. Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φίλυρο 

9. Εστία Κοριτσιού Φιλοθέη η Αθηναία 

10. Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά - Στέγη Ανηλίκων «Ο Καλός Ποιμήν» 

11. Ίδρυμα Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων  

12. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»  

13. Ιερά Μονή Γορτύνης και Αρκαδίας Ιερά Μονή «Παναγία η Καλυβιανή» Κέντρο 
Εφηβικής Προστασίας Αγωγής και Κατάρτισης « Η Αγία Σκέπη» 

14. Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» 

15. Κέντρο Ειδικών Ατόμων « Η ΧΑΡΑ» 

16. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και 
Νέων Χανίων  

17. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης - 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας  

18. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Παράρτημα ΑΜΕΑ 
Λεχαινών  

19. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
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20. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου - Παράρτημα Προστασίας 
Παιδιού Ιωαννίνων- Μονάδα Ιωαννίνων 

21. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου - Παράρτημα Προστασίας 
Παιδιού Ιωαννίνων- Μονάδα Κόνιτσας 

22. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου - Παράρτημα Προστασίας 
Παιδιού Ιωαννίνων-Μονάδα Πωγωγιανής 

23. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης - Παράρτημα Προστασίας 
Παιδιού Ηρακλείου  

24. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Παράρτημα 
Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου  

25. Κέντρο Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας 

26. Κιβωτός του Κόσμου (στοιχεία από 4 δομές συνολικά) 

27. Κρίκειο Ορφανοτροφείο Θηλέων Λάρισας    

28. Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα 

29. Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών & Εφήβων σε κίνδυνο «Το Σπίτι της 
ΑΡΣΙΣ» δομή της ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

30. Οικοτροφείο «Το Άνθος»  Μονής Δουραχάνης 

31. Οικοτροφείο Απροσάρμοστων Παίδων «Η Ελπίς»     

32. Ορφανοτροφείο Βόλου 

33. Ορφανοτροφείο Θηλέων η «Μέλισσα» 

34. Ορφανοτροφείο Θηλέων Ι.& Μ. Χατζηκυριακου. 

35. Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας 

36. Ορφανοτροφείο Κέρκυρας 

37. Ορφανοτροφείο Κεφαλληνίας «Ο ΣΩΤΗΡ» 

38. Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (στοιχεία συνολικά από 7 δομές) 

39. Παιδικό Σπίτι 

40. Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα 

41. Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας 

42. Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο Μελιτεύς»  

43. Παράρτημα ΑΜΕΑ - Δομή «Άγιος Ανδρέας» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ν. Αιγαίου 

44. Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας 
και Μονάδα Σκαραμαγκά (1) 

45. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών 
(πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου) 

46. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 
Ηρακλείου Κρήτης - Πόμπιας   

47. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 
Θεσ/νίκης του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας 

48. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 
Καρδίτσας 
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49. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 
Κομοτηνής 

50. Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας «Μονάδα Θηλέων» 

51. Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας Σκαγιοπούλειο (Μονάδα Αρρένων) 

52. Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας 

53. Παράρτημα Προστασίας Προστασίας Παιδιού Λασιθίοιυ (Παιδόπολη 
Νεάπολης) 

54. Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Καβάλας (Πρώην Παιδόπολη) 

55. Πρότυπη Στέγη Αρρένων της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών. 

56. Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας 

57. Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου 

58. Στέγη Θηλέων Π. Φαλήρου Αγ. Αλέξανδρος 

59. Στέγη Κοριτσιού «Ο Άγιος Νεκτάριος» 

60. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο Καλός 
Σαμαρείτης»   

61. Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας, «Πρωτοβουλία για το Παιδί» - 
«Το Σπίτι της Βεργίνας» 

62. Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Αιγίου)  

63. Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Kαρέα ) 

64. Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Αμαρουσίου) 

65. Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Κέρκυρας) 

66. Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Κόρινθος) 

67. Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Κυλλήνης 

68. Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Μελισσίων ) 

69. Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Μοσχάτου) 

70. Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Περιστερίου) 

71. Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Φοίνικα ) 

72. Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Η Αγ. Ταβιθά» 

73. Φιλανθρωπικό Σωματείο «Κιβωτός Αγάπης» Γαλήνη Αναπήρων Παίδων 

74. Φιλανθρωπικό Σωματείο «Χριστός Παντοκράτωρ»  

75. Χριστιανική Στέγη κοριτσιού « Η Αγία Άννα » 

76. Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων  
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Ακολούθως παρουσιάζεται ο αριθμός μονάδων ανά περιφέρεια: 
 

 Ν % 

Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης 

4 5,3 

Αττικής 30 39,5 

Δυτική Μακεδονία 1 1,3 

Δυτικής Ελλάδας 6 7,9 

Ηπείρου 5 6,6 

Θεσσαλίας 4 5,3 

ιονίων Νήσων 3 3,9 

Κεντρικής Μακεδονίας 10 13,2 

Κρήτης 7 9,2 

Ν.Αιγαίου 2 2,6 

Πελοποννήσου 1 1,3 

Στερεάς Ελλάδας 3 3,9 

 

Το 39,5% ήταν στην Αττική και το 13,2% στην κεντρική Μακεδονία. 
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την κατηγορία που υπάγεται 
η μονάδα και τη δυναμικότητα της. 
 

  N % 

Κατηγορία μονάδας Ν.Π.Δ.Δ. 28 36,8 

 Ν.Π.Ι.Δ 30 39,5 

 Ν.Π.Ι.Δ./Μ.Κ.Ο. 10 13,2 

 Εκκλησιαστικό Ίδρυμα 6 7,9 

 Άλλο 2 2,6 

Ποια είναι η δυναμικότητα της 
μονάδας σας  
σε αριθμό φιλοξενίας παιδιών, 
μέσος (SD)  43,9(30,8) 

Σε ποιο φορέα υπάγεται η μονάδα 
σας;  

Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων 4 5,9 

 

Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης 47 69,1 

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και  
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 4 5,9 
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 Υπουργείο Οικονομικών 1 1,5 

 Εκκλησία 6 8,8 

 Άλλο 6 8,8 

Αν άλλο, προσδιορίστε    

 Δήμος Κηφισιάς 1  

 Υπουργείο Εσωτερικών 1  

 Περιφέρεια 1  

 Περιφέρεια Αττικής 1  

 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας Δ/νση  
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1  

 Υπουργείο Εσωτερικών 1  

 

Η μονάδα ήταν στο 36,8% των περιπτώσεων Ν.Π.Δ.Δ. και στο 39,5% Ν.Π.Ι.Δ.  

Η δυναμικότητα των μονάδων ήταν κατά μέσο όρο 44 περίπου παιδιά και στο μεγαλύτερο 

ποσοστό (69,1%) οι μονάδες ανήκαν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται η κατηγορία των μονάδων: 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την κύρια πηγή 

χρηματοδότησης της μονάδας. 

 

 Ν 

 

% 

Ποια ήταν η κύρια πηγή 

 χρηματοδότησης της 
μονάδας  
σας κατά το έτος 2014;  

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 0 0 

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 27 39,1 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
 Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3 4,3 

Υπουργείο Οικονομικών 0 0 

Εκκλησία 1 1,4 

Δωρεές/ Χορηγίες 28 40,6 

Κληροδότημα 1 1,4 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 1 1,4 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 2 2,9 

Άλλο 6 8,7 

Αν άλλο, προσδιορίστε    

 

Ασφαλιστικές Εισφορές Παιδιών 1  

Αυτοχρηματοδότηση 2  

Αυτοχρηματοδοτούμενο 1  

Έσοδα από εκμετάλλευση ακίνητης 
περιουσίας 1  

Παροχή Υπηρεσιών 1  

 

Στο μεγαλύτερο ποσοστό (40,6%) η κύρια πηγή χρηματοδότησης των μονάδων ήταν 

Δωρεές/ Χορηγίες, ενώ σε μεγάλο ποσοστό (39,1%) ήταν και από το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται η κύρια πηγή χρηματοδότησης της μονάδας: 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με πιστοποιημένα standards 

των μονάδων. 

 

 N % 

Η μονάδα που εργάζεσθε ακολουθούσε 
συγκεκριμένα 

 και πιστοποιημένα ποιοτικά παιδαγωγικά 
standards το 2014?  

Όχι 47 74,6 

Ναι 16 25,4 

Εάν απαντήσατε ΝΑΙ παρακαλώ εισάγετε ποια  
πιστοποιημένα standards ακολουθούσε ο 
οργανισμός σας  

   

ISO 9001:2008  
ΣΔΠ 5057/14 με 
πεδίο 

 εφαρμογής:  
«Ίδρυμα Κλειστής 
Περίθαλψης 
Αυξημένης 
Φροντίδας Βαριά 
Νοητικά 
Υστερούντων 
Ατόμων» 1  

Quality4Children 3  

ΕΚΕΠΙΣ 1  

Η μονάδα που εργάζεσθε ακολουθεί  τις οδηγίες  
της σύστασης των Ηνωμένων Εθνών για την 

 εναλλακτική φροντίδα του 2012;  

Όχι 45 70,3 

Ναι 19 29,7 

 

Πιστοποιημένα standards υπήρχαν στο 25,4% των περιπτώσεων, ενώ στο 29,7% των 

μονάδων ακολουθούνται οι οδηγίες της σύστασης των Ηνωμένων Εθνών για την 

εναλλακτική φροντίδα του 2012. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με το έμμισθο προσωπικό που 

εργαζόταν στις μονάδες το έτος 2014: 

 

****Αριθμός εργαζομένων  
Μέσο

ς SD 

Σύνολο στις 
μονάδες 

Διοικητικό προσωπικό (διεύθυνση, 
γραμματεία κ.α):  3,1 3 136 

Κοινωνικός Λειτουργός:  1,6 1,2 79 

Ψυχολόγος:  1,2 0,7 38 

Ιατρός: 1,6 1,1 18 

Εργοθεραπευτής: 1,3 0,9 18 
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Φυσιοθεραπευτής:  1,5 0,9 17 

Λογοθεραπευτής: 1,4 0,8 10 

Νοσηλευτής:  3,7 7,2 131 

Βρεφονηπιοκόμος:  4,2 10,4 50 

Παιδοκόμος:  5,4 4,5 129 

Παιδαγωγός: 4,9 5,3 152 

Προσωπικό καθαριότητας: 2,4 2,6 122 

Προσωπικό κουζίνας: 1,8 1,1 86 

Προσωπικό Φύλαξης:  3,9 6,1 94 

Άλλο: 6,7 10,4 275 

Συνολικός αριθμός προσωπικού: 21,8 20,8 1328 

 

Κατά μέσο όρο κάθε μονάδα απασχολεί 22 περίπου άτομα, ενώ στο σύνολο τους οι 

μονάδες απασχολούν 1328 άτομα. 

 Ο συνολικός αριθμός προσωπικού παρουσιάζεται και στο κατωτέρω γράφημα: 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τους εθελοντές στις μονάδες 

το έτος 2014: 
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 Ν % 

Κατά το έτος 2014 λειτούργησε πρόγραμμα εθελοντών  
στη μονάδα που εργάζεσθε;  

Όχι 3 4,8 

Ναι 
5
9 

95,
2 

Εάν απαντήσατε ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε 

 τον αριθμό των εθελοντών που απασχολήθηκαν  
το 2014 (ανεξαρτήτως ωρών που προσέφεραν στη μονάδα), , 
μέσος (SD 

26,3 
(19,4) 

 

Στο 95,2% των περιπτώσεων λειτούργησε πρόγραμμα εθελοντών κατά το προηγούμενο 

έτος. Απασχολήθηκαν 26 περίπου κατά μέσο όρο εθελοντές ανά μονάδα, ενώ στο σύνολο 

των  μονάδων απασχολήθηκαν 1471 εθελοντές το 2014.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες των μονάδων: 

 

  Ν % 

Πολύ 
έως 

αρκετά 
% 

Ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης του  
παρόντος προσωπικού  

Πολύ μεγάλη 
ανάγκη 18 31,6 57,9 

 

Αρκετά μεγάλη 
ανάγκη 15 26,3  

 

Σχετικά μεγάλη 
ανάγκη 13 22,8  

 Μέτρια ανάγκη 5 8,8  

 

Σχετικά μικρή 
ανάγκη 1 1,8  

 Μικρή ανάγκη 3 5,3  

 Καμία ανάγκη 2 3,5  

Ανάγκη πρόσληψης βοηθητικού 
προσωπικού  

Πολύ μεγάλη 
ανάγκη 18 31,6 43,9 

 

Αρκετά μεγάλη 
ανάγκη 7 12,3  

 

Σχετικά μεγάλη 
ανάγκη 3 5,3  

 Μέτρια ανάγκη 5 8,8  

 

Σχετικά μικρή 
ανάγκη 3 5,3  

 Μικρή ανάγκη 9 15,8  

 Καμία ανάγκη 12 21,1  
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Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού 
φροντίδας  

Πολύ μεγάλη 
ανάγκη 23 40,4 50,9 

 

Αρκετά μεγάλη 
ανάγκη 6 10,5  

 

Σχετικά μεγάλη 
ανάγκη 3 5,3  

 Μέτρια ανάγκη 3 5,3  

 

Σχετικά μικρή 
ανάγκη 6 10,5  

 Μικρή ανάγκη 10 17,5  

 Καμία ανάγκη 6 10,5  

Ανάγκη πρόσληψης επιστημονικού 
προσωπικού  

Πολύ μεγάλη 
ανάγκη 22 39,3 55,4 

 

Αρκετά μεγάλη 
ανάγκη 9 16,1  

 

Σχετικά μεγάλη 
ανάγκη 2 3,6  

 Μέτρια ανάγκη 3 5,4  

 

Σχετικά μικρή 
ανάγκη 2 3,6  

 Μικρή ανάγκη 3 5,4  

 Καμία ανάγκη 15 26,8  

Ανάγκη κρατικής επιχορήγησης.  
Πολύ μεγάλη 
ανάγκη 29 53,7 70,4 

 

Αρκετά μεγάλη 
ανάγκη 9 16,7  

 

Σχετικά μεγάλη 
ανάγκη 5 9,3  

 Μέτρια ανάγκη 6 11,1  

 

Σχετικά μικρή 
ανάγκη 1 1,9  

 Μικρή ανάγκη 0 0  

 Καμία ανάγκη 4 7,4  

Ανάγκη οικονομικής στήριξης για την  
κάλυψη κτιριακών δομών και 
εξοπλισμού.  

Πολύ μεγάλη 
ανάγκη 33 60 74,5 

 

Αρκετά μεγάλη 
ανάγκη 8 14,5  

 

Σχετικά μεγάλη 
ανάγκη 8 14,5  

 Μέτρια ανάγκη 5 9,1  
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Σχετικά μικρή 
ανάγκη 0 0  

 Μικρή ανάγκη 1 1,8  

 Καμία ανάγκη 0 0  

Ανάγκη οικονομικής στήριξης για την 
κάλυψη  
των καθημερινών αναγκών των 
παιδιών.  

Πολύ μεγάλη 
ανάγκη 25 45,5 61,9 

 

Αρκετά μεγάλη 
ανάγκη 9 16,4  

 

Σχετικά μεγάλη 
ανάγκη 11 20  

 Μέτρια ανάγκη 5 9,1  

 

Σχετικά μικρή 
ανάγκη 0 0  

 Μικρή ανάγκη 4 7,3  

 Καμία ανάγκη 1 1,8  

Ανάγκη συνεπούς οικονομικής  
μισθοδοσίας προς το προσωπικό. 

Πολύ μεγάλη 
ανάγκη 10 19,6 23,5 

 

Αρκετά μεγάλη 
ανάγκη 2 3,9  

 

Σχετικά μεγάλη 
ανάγκη 2 3,9  

 Μέτρια ανάγκη 3 5,9  

 

Σχετικά μικρή 
ανάγκη 3 5,9  

 Μικρή ανάγκη 3 5,9  

 Καμία ανάγκη 28 54,9  

Άλλο 

Πολύ μεγάλη 
ανάγκη 6 100 100 

 
 

Οι μεγαλύτερες ανάγκες που δήλωσαν οι εκπρόσωποι των δομών είναι  

● για οικονομική στήριξη για την κάλυψη κτιριακών δομών και εξοπλισμού και  

● για κρατική επιχορήγηση, όπου τα ποσοστά για πολύ έως αρκετά μεγάλη ανάγκη 

είναι 74,5% και 70,4%, αντιστοίχως.   

Επίσης μεγάλο ήταν το ποσοστό  (πολύ έως αρκετά μεγάλη ανάγκη :61,9%) για 

οικονομική στήριξη  για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των παιδιών. 
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Ακολούθως παρουσιάζονται οι άλλες ανάγκες που καταγράφηκαν από τις μονάδες: 
 

 Ν 

Sensory Room  
(Δωμάτιο Αισθητηριακής  
Ολοκλήρωσης) 1 

Ανάγκη μείωσης της φορολογίας  2 

Ανάγκη πρόσληψης  
διοικητικού  
προσωπικού  1 

Να μην φορολογούνται  
οι δωρεές  
και τα κληροδοτήματα  
Παύση φορολογίας 1 

Οικονομική ανάγκη  
για την κάλυψη  
της εφορίας 1 

Στήριξη προσωπικού 1 

 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνταν στις 

μονάδες: 

Πόσα παιδιά 
φιλοξενούνταν στη μονάδα 
που εργάζεσθε κατά το 
έτος 2014;   Mέσος SD 

άθροισμα 

Ν 

Αγόρια 21,5 16,4 1246 

Κορίτσια 20,2 15,4 1271 

Σύνολο 37,2 26,7 2825 

Για πόσα από τα παιδιά 
που φιλοξενούνταν στη 
μονάδα σας κατά το έτος 
2014 είχε την επιμέλεια η 
μονάδα;    16,4 21,9 

 
 
 

953 

Ποιες ήταν οι ηλικίες των παιδιών που 
φιλοξενούνταν το 2014 στη μονάδα που 
εργάζεσθε 

0-3 ετών 8,7 12,5 182 

4-6 ετών 6,4 7,9 269 

7-11 ετών 8,1 7,6 492 

12-14 ετών 6,9 6,9 428 

15-18 ετών 8,6 7 544 
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18 και άνω 14,6 20,7 760 

Παρακαλώ απαντήστε σχετικά με τον 
αριθμό των παιδιών με αναπηρία και 
αυτών χωρίς που φιλοξενούνταν στη 
μονάδα σας κατά το έτος 2014 

Παιδιά με αναπηρία 13,8 28,1 883 

Παιδιά χωρίς αναπηρία 24,6 25,1 1577 

Τα αθροίσματα στον πίνακα μπορεί  να μην συμφωνούν λόγω των διαφορετικών ελλειπουσών 
τιμών ανά ερώτηση (πχ κάποιοι σημείωσαν μόνο το σύνολο και δεν έδωσαν πληροφορία για 
αγόρια- κορίτσια χωριστά). 
 
 

Ο μέσος αριθμός παιδιών που φιλοξενούνταν στις μονάδες ήταν 37 περίπου παιδιά ανά 

μονάδα, ενώ ο συνολικός αριθμός παιδιών σε όλες τις υπό μελέτη μονάδες ήταν 2825. 

Οι υπό μελέτη μονάδες είχαν την επιμέλεια για 953 παιδιά. Πολλά από τα παιδιά 

(Ν=760) ήταν πάνω από 18 ετών. Ωστόσο, οι μονάδες φιλοξενούσαν κατά μέσο όρο 15 

περίπου παιδιά άνω των 18. Πιο λίγα ήταν τα παιδιά (Ν=182) που ήταν κάτω από 3 

ετών. Στις μονάδες φιλοξενούνταν 14 παιδιά κατά μέσο όρο με αναπηρία και 25 παιδιά 

κατά μέσο όρο χωρίς αναπηρία. 
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Ο συνολικός αριθμός αγοριών και κοριτσιών που φιλοξενήθηκαν στις μονάδες 

παρουσιάζεται και στο κατωτέρω γράφημα: 

 

Ο συνολικός αριθμός παιδιών ανάλογα με την ηλικία, που φιλοξενήθηκαν στις μονάδες 

παρουσιάζεται και στο κατωτέρω γράφημα: 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται προσεγγιστικά ο αριθμός των παιδιών που 

φιλοξενήθηκαν στις μονάδες ανά περιφέρεια: 

 

Περιφέρεια 
Αγόρια 

Κορίτσι
α 

Σύνολ
ο  

άθροισμ
α 

άθροισμ
α 

Άθροισ
μα 

 Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης 

95,0 62,0 157,0 

Αττικής 478,0 509,0 1295,
0 

Δυτική Μακεδονία 14,0 14,0 28,0 

Δυτικής Ελλάδας 113,0 124,0 247,0 

Ηπείρου 104,0 40,0 144,0 

Θεσσαλίας 81,0 98,0 179,0 

ιονίων Νήσων 28,0 29,0 57,0 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

183,0 176,0 359,0 

Κρήτης 83,0 116,0 189,0 

Ν.Αιγαίου 23,0 30,0 53,0 

Πελοποννήσου 22,0 23,0 45,0 

Στερεάς Ελλάδας 22,0 50,0 72,0 

 

Ο συνολικός αριθμός παιδιών που φιλοξενήθηκαν στις μονάδες ανάλογα με το αν είχαν 

αναπηρία, παρουσιάζεται και στο κατωτέρω γράφημα: 
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Ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενήθηκαν το 2014 στα ιδρύματα παιδικής προστασίας 

και αντιμετώπιζαν κάποια αναπηρία ήταν 50 στο σύνολο των 1.577 των παιδιών χωρίς 

αναπηρία.  

Ακολούθως περιγράφονται οι αναπηρίες των παιδιών.  
 

Αναπηρίες παιδιών  N % 

Κινητικές αναπηρίες  Όχι 2 16,7 

 Ναι 10 83,3 

Αναπηρίες αισθητηρίων οργάνων  Όχι 2 18,2 

 Ναι 9 81,8 

Νοητική Αναπηρία  Όχι 0 0 

 Ναι 24 100 

Πολλαπλές αναπηρίες  Όχι 1 6,7 

 Ναι 14 93,3 

Άλλο Όχι 0 0 

 Ναι 10 100 

Αν άλλο, τι  63  

 Αυτισμός 1  

 

Διαταραχή 
συμπεριφοράς, διαταραχή 
προσωπικότητας 1  

 

Διάχυτη αναπτυξιακή 
διαταραχή, Σύνδρομα 2  

 Ελαφρά νοητική στέρηση 1  

 Μικροκεφαλία 1  

 Νοητική Στέρηση 1  

 

Όλοι οι περιθαλπόμενοι 
έχουν βαριά νοητική 
υστέρηση - κινητικές 
αναπηρίες - 
αισθητηριακές αναπηρίες 
- διάφορα σύνδρομα και 
στα περισσότερα 
περιστατικά συνυπάρχουν 
πολλαπλές αναπηρίες.  1  

 

Σύνδρομο Asperger, 
Δ.Ε.Π-Υ, ψυχική 
διαταραχή σε έδαφος 
νοητικής υστέρησης 1  

 Ψυχικές παθήσεις 3  

 Ψύχωση 1  
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Σε μεγάλα ποσοστά εμφανίζονται η νοητική αναπηρία καθώς και οι πολλαπλές 

αναπηρίες.  

 

Στο 66,7% των περιπτώσεων (42/63) δηλώθηκε ότι κατά το έτος 2014, φιλοξενήθηκαν 

στη μονάδα που εργάζονται παιδιά που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες 

(μουσουλμανική - μειονότητα Θράκης, Πομακική, Ρομά). Ακολούθως παρουσιάζονται ο 

αριθμός παιδιών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες: 

 

 

Μέσο
ς SD άθροισμα 

Μουσουλμάνοι 
Θράκης: 3,5 2 35 

Πομάκοι: 1,6 0,9 8 

Ρομά:  3,4 1,8 104 

 

Ο μεγαλύτερος πληθυσμός παιδιών που ανήκουν σε εθνοτική μειονότητα στα ιδρύματα 
παιδικής προστασίας και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες είναι Ρομά.   
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι εθνικότητες των παιδιών που 

φιλοξενήθηκαν το 2014 στα ιδρύματα παιδικής προστασίας και ιδρύματα που 

φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες: 

    

Ελληνική Όχι 0 0 

 Ναι 61 100 

Αλβανική Όχι 24 39,3 

 Ναι 37 60,7 

Βουλγαρική Όχι 46 75,4 

 Ναι 15 24,6 

Ρουμάνικη Όχι 45 73,8 

 Ναι 16 26,2 

Πακιστανικ
ή Όχι 56 91,8 

 Ναι 5 8,2 

Νιγηριανή Όχι 51 83,6 

 Ναι 10 16,4 

Αφγανική Όχι 54 88,5 

 Ναι 7 11,5 

Ρώσικη Όχι 53 86,9 
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 Ναι 8 13,1 

Άλλο  Όχι 42 68,9 

 Ναι 19 31,1 

Αν άλλο, τι    

 Αγγλική 1  

 Αιγυπτιακή Γεωργιανή 1  

 
Αιθιοπική, Σρι-λάνκα, Μπαγκλαντές, Κένυα, 
Ουγκάντα 1  

 Γερμανική 1  

 Ιρακινή, Πολωνική, Συριακή, Ουγκάντα 1  

 Κενυατική, Λιβανέζικη 1  

 Κενυατική, Μαροκινή 1  

 Μάλι, Ερυθραία, Ιράν, Συρία, Ιράκ, Παλαιστίνη 1  

 Ν. Γουινέα , Κένυα  1  

 Ουγκάντα 1  

 Ουκρανική, Κογκολέζικη 1  

 Πολωνική   

 Πολωνική, Κινεζική, Ουζμπεκιστάν 1  

 Ρομά, Μαροκινή, Αιθιοπική, Σουδανική, Πολωνική 1  

 
Σουδανική, Λιβανική, Τουρκική, Ουκρανική, 
Γεωργιανή 1  

 Σουηδική, Αιγυπτιακή, Σιέρα Λεόνε   1  

 Σρι Λάνκα, Βραζιλία, Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές  1  

 Συριακή 1  

 Φιλιππινέζικη  1  

 Χωρίς Ιθαγένεια 1  

 
Όπως φαίνεται υπάρχουν αρκετά παιδιά άλλων εθνικοτήτων ενώ  στην πλειοψηφία τους 
τα ιδρύματα φιλοξένησαν παιδιά ελληνικής καταγωγής και παιδιά αλβανικής 
βουλγαρικής και ρουμανικής καταγωγής. 
 
 

Το 2014 λειτουργούσε πρόγραμμα αναδοχής στο 27,9% των περιπτώσεων όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 Ν % 

Κατά το 2014 λειτουργούσε πρόγραμμα αναδοχής στη μονάδα 
που εργάζεσθε;  Όχι 49 72,1 

 Ναι 19 27,9 
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Ο μέσος αριθμός παιδιών που τοποθετήθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια το έτος 2014 ήταν 

1,8 παιδιά, ενώ συνολικά σε όλες τις μονάδες τοποθετήθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια 32 

παιδιά. Ακόμα το σύνολο των παιδιών που ήδη ήταν σε ανάδοχη οικογένεια από 

προηγούμενα έτη, το 2014 ήταν 309, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 Μέσος SD 

άθροισμ
α 

Εάν απαντήσατε ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε τον αριθμό  
των παιδιών που τοποθετήθηκαν σε ανάδοχη 
οικογένεια το έτος 2014. 1,8 2,4 32 

Παρακαλώ αναφέρετε τον συνολικό αριθμό των 

 παιδιών που φιλοξενήθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια το 
2014  18,2 30,5 309 

 

Ακόμα, το 2014 λειτουργούσε πρόγραμμα υιοθεσίας στο 16,2% των περιπτώσεων 

(11/68). Ο συνολικός αριθμός παιδιών που υιοθετήθηκαν το έτος 2014 ήταν 84, ενώ ο 

μέσος αριθμός παιδιών ανά μονάδα που υιοθετήθηκαν ήταν 7,6. 

Ο αριθμός παιδιών που τοποθετήθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια το έτος 2014, 

παρουσιάζεται και στο κατωτέρω γράφημα: 
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Οι λόγοι για τους οποίους φιλοξενήθηκαν τα παιδιά σε φθίνουσα σειρά περιγράφονται 
ακολούθως: 
 

 

Μέσο
ς SD 

Παιδιά με αναπηρίες: 1,1 0,3 

Παραμελημένα παιδιά: 1,7 0,8 

Άλλο:  1,8 0,8 

Κακοποιημένα παιδιά:  1,9 0,6 

Παιδιά με προβληματική/παραβατική συμπεριφορά: 1,9 0,6 

Παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας:  2 0 

Ασυνόδευτοι ανήλικοι:  2 1,4 

Παιδιά των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν φτώχεια/ 
κοινωνικής φύσης προβλήματα:  2,1 0,9 

Εγκαταλελειμμένα παιδιά:  2,2 0,9 

Παιδιά των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα 
εθισμού: 2,3 1 
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Παιδιά των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ψυχικής υγείας:  2,4 0,9 

Βιολογικά ορφανά (και οι δυο γονείς εκλιπόντες):  2,9 0,4 

 

Καθώς με 1 είχαν σημειώσει το σημαντικότερο λόγο και με 3 τον τρίτο κυριότερο λόγο, 

φαίνεται από το μέσο όρο ότι ο πιο σημαντικός λόγος είναι οι αναπηρίες, ακολουθούμενος 

από τα παραμελημένα, κακοποιημένα παιδιά καθώς και παιδιά με 

προβληματική/παραβατική συμπεριφορά. 

 

Οι λόγοι για τους οποίους φιλοξενήθηκαν τα παιδιά, παρουσιάζονται και στο κατωτέρω 

γράφημα: 

 

Ο αριθμός παιδιών που αποχώρησαν για διάφορους λόγους παρουσιάζεται κατωτέρω: 

 

Λόγοι αποχώρησης των παιδιών   Μέσος SD Άθροισμα 

Παιδιά που επέστρεψαν στη 
βιολογική  
οικογένεια:  3,5 3,5 124 
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Παιδιά που φιλοξενούνται σε 
συγγενή 

 (συγγενική αναδοχή):  1 0 2 

Παιδιά που τοποθετήθηκαν σε 
ανάδοχη  
οικογένεια:  2,9 2,5 32 

Παιδιά που υιοθετήθηκαν:  7,9 

11,
4 87 

Παιδιά που μεταφέρθηκαν σε άλλο 
ίδρυμα 

 παιδικής προστασίας:  2,6 1,7 44 

Παιδιά που ενηλικιώθηκαν και  
αποχώρησαν από το ίδρυμα:   2,7 1,9 69 

Παιδιά που απεβίωσαν:  2,2 2 13 

Άλλο:  2,3 0,5 9 

Αν άλλο, τι     

 

Εσωτερική 
μετακίνηση σε άλλα 
σπίτια του συλλόγου 
με στόχο την 
συμβίωση αδελφών 1   

 

Οικογενειακή 
Επανένωση 3 1   

 

Παιδιά που 
στρατεύτηκαν και  
αποχώρησαν από το 
ίδρυμα 2 1   

Συνολικός αριθμός παιδιών που 
αποχώρησαν  
από τη μονάδα μέσα στο 2014:   5,6 8,6 361 

 

Ο μέσος συνολικός αριθμός παιδιών που αποχώρησαν από τη μονάδα μέσα στο 2014 

ανά μονάδα ήταν 5,6 παιδιά, ενώ στο σύνολο αποχώρησαν 361 παιδιά. Οι πιο συχνοί 

λόγοι αποχώρησης ήταν επιστροφή στη  βιολογική οικογένεια (αποχώρησαν 124 παιδιά 

συνολικά), η υιοθεσία (αποχώρησαν 87 παιδιά συνολικά) και η ενηλικίωση (αποχώρησαν 

69 παιδιά συνολικά). Ο λιγότερο συχνός λόγος ήταν η συγγενική αναδοχή. 
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Συμπεράσματα  

 

Η συγκεκριμένη έρευνα εξέτασε την κατάσταση/συνθήκες, τις ανάγκες και τον 

πληθυσμό των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας και προστασίας παιδιών με 

αναπηρίες για το έτος 2014. Στη χαρτογράφηση έλαβαν μέρος συμπληρώνοντας ένα 

αυτο-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο 62 ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και 

προστασίας παιδιών με αναπηρίες. Ο πραγματικός αριθμός των 62 αυτών ιδρυμάτων 

ανέρχεται στα 71 καθώς δύο ιδρύματα με πολλές και ξεχωριστές δομές έδωσαν μαζικά 

στοιχεία για όλες τις δομές. Στην χαρτογράφηση αρνήθηκαν να λάβουν μέρος 14 

ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και προστασίας παιδιών με αναπηρίες. Ωστόσο, 

και όπως αναφέρθηκε στη μεθοδολογία της έρευνας, προκειμένου να συλλεχθούν 

επαρκή στοιχεία για την χαρτογράφηση και για την δημιουργία ενός πραγματικού αριθμού 

φιλοξενίας παιδιών στα υπό συζήτηση ιδρύματα, είτε ζητήθηκε από αυτά τα ιδρύματα να 

δώσουν κάποια βασικά στοιχεία όπως την κατηγορία στην οποία υπάγεται η μονάδα 

(Ν.Π.Ι.Δ, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ) τον αριθμό των παιδιών, το φύλο των παιδιών, τις ηλικίες κλπ. 

Όσα ιδρύματα αρνήθηκαν αυτή την συνεργασία, τα στοιχεία συλλέχθηκαν είτε από 

δημόσια έγγραφα είτε μέσα από τους ιστότοπους των ιδρυμάτων. Προκειμένου η έρευνα 

να βγάλει αποτελέσματα που να αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, αποφασίστηκε 

να συμπεριληφθούν και αυτά τα 14 ιδρύματα στο δείγμα της έρευνας. Σε σημεία λοιπόν 

στην στατιστική ανάλυση αναφέρεται ότι τα νούμερα που παρουσιάζονται ενδεχομένως 

να έχουν απόκλιση από τα πραγματικά νούμερα εξαιτίας των ελλιπών στοιχείων.  

 Σύμφωνα με την παραπάνω στατιστική ανάλυση φαίνεται πως το μεγαλύτερο 

ποσοστό (39,47%) των ιδρυμάτων ανήκει στον ιδιωτικό τομέα ενώ δεύτερος έρχεται ο 

δημόσιος τομέας με μικρή διαφορά (36,84). Ο μέσος όρος της δυναμικότητας των 

ιδρυμάτων σε κλίνες είναι 44 ανά ίδρυμα ενώ φαίνεται πως η κύρια πηγή χρηματοδότησης 

των ιδρυμάτων προέρχεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή από δωρεές και 

χορηγίες και λιγότερο από τα αρμόδια Υπουργεία. Επίσης φαίνεται πως στα περισσότερα 

ιδρύματα δεν ακολουθούνται πιστοποιημένα παιδαγωγικά στάνταρτ ενώ το 29,7% των 

μονάδων ακολουθούσαν τις οδηγίες της σύστασης των Ηνωμένων Εθνών για την 

εναλλακτική φροντίδα του 2012. Συνολικά στα ιδρύματα που απάντησαν στην ερώτηση 



ΑμΚΕ Κέντρο Ερευνών Ρίζες 

56 
 

για το έμμισθο προσωπικό φαίνεται πως ανά μονάδα εργάζονται περίπου 22 άτομα. 

Ωστόσο, φαίνεται πως μεγάλη υποστήριξη προσφέρουν οι εθελοντές οι οποίοι φαίνεται 

να προσφέρουν σχεδόν σε όλα τα ιδρύματα και σε μεγαλύτερο αριθμό από το έμμισθο 

προσωπικό κατά μέσο όρο. Τα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και προστασίας 

παιδιών με αναπηρίες φαίνεται πως έχουν ανάγκες και ελλείψεις κυρίως σε ότι αφορά 

στην οικονομική στήριξη για την κάλυψη των κτιριακών δομών τους καθώς και των 

καθημερινών αναγκών των παιδιών. Πολύ υψηλό ποσοστό συγκεντρώνει η ανάγκη για 

κρατική επιχορήγηση και τέλος, υψηλό ποσοστό συγκεντρώνει η ανάγκη συνεχούς 

εκπαίδευσης του προσωπικού και η ανάγκη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού.  

Σχετικά με τον πληθυσμό των ιδρυμάτων φαίνεται πως τα αγόρια υπερτερούν των 

κοριτσιών, αν και με μικρό ποσοστό, ενώ το άθροισμα των παιδιών που φιλοξενούνταν 

το 2014 στα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και προστασίας παιδιών με 

αναπηρίες ανέρχεται προσεγγιστικά στα 2.825 παιδιά, για τα οποία 953 παιδιά την 

επιμέλεια είχαν τα ιδρύματα. Κατά μέσο όρο φιλοξενούνταν 37 παιδιά ανά ίδρυμα ενώ το 

υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνουν τα παιδιά άνω των 18 ετών και το μικρότερο κάτω 

των 3 ετών. Η νοητική αναπηρία και οι πολλαπλές αναπηρίες συγκεντρώνουν τα 

υψηλότερα ποσοστά των παιδιών που έχουν διαγνωσθεί επίσημα με κάποια αναπηρία 

και που ζουν τόσο στα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας όσο και στα ιδρύματα 

που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες. Το 66,7 των ιδρυμάτων δήλωσε πως φιλοξενεί 

παιδιά που ανήκουν σε κάποια εθνοτική μειονότητα ενώ ο μεγαλύτερος πληθυσμός 

συγκεντρώνεται στα παιδιά Ρομά. Τα περισσότερα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στα 

ιδρύματα είναι Ελληνικής καταγωγής και στη συνέχεια Αλβανικής καταγωγής. Ωστόσο 

φαίνεται πως φιλοξενήθηκαν παιδιά πολλών και διαφορετικών εθνικοτήτων. Μικρός 

φαίνεται ο αριθμός των παιδιών που τοποθετήθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια το 2014, 32 

στο σύνολο από τα 19 ιδρύματα που δήλωσαν ότι λειτούργησε πρόγραμμα αναδοχής το 

2014. Συνολικά το 2014 βρίσκονταν 309 παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες από 

προηγούμενα έτη. Αναφορικά με τις υιοθεσίες μέσω ιδρυμάτων που πραγματοποιήθηκαν 

το 2014 ο αριθμός των παιδιών που υιοθετήθηκαν ανέρχεται στα 84 παιδιά κάτι το οποίο 

σημαίνει πως ο μέσος αριθμός παιδιών που υιοθετήθηκαν ανά ίδρυμα ήταν 7,6 παιδιά. 

Στους κυριότερους λόγους εισαγωγής των παιδιών στα ιδρύματα παιδικής προστασίας 
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φαίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η αναπηρία που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά και έπειτα ακολουθούν λόγοι παραμέλησης και κακοποίησης από το προηγούμενο 

περιβάλλον διαβίωσης τους. Ο λιγότερο συχνός λόγος εισαγωγής ήταν τα βιολογικά 

ορφανά παιδιά. Τα παιδιά εγκαταλείποντας την ιδρυματική φροντίδα φαίνεται κατά 

μεγαλύτερο ποσοστό να επέστρεψαν στη βιολογική τους οικογένεια ή να υιοθετήθηκαν. 

Το 2014 συνολικά 361 παιδιά εγκατέλειψαν την ιδρυματική φροντίδα.  
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Συστάσεις:  

 

Κάλυψη των αναγκών των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας. 

 

Τα ιδρύματα παιδικής προστασίας φαίνεται να αντιμετωπίζουν πολλές και σοβαρές 

ελλείψεις και να έχουν σοβαρές ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από το κράτος, όπως 

φαίνεται από τα ευρήματα στην ερώτηση της κύριας πηγής χρηματοδότησης αλλά και 

όπως φαίνεται από την ανάγκη τους για κρατική επιχορήγηση. Οι εργαζόμενοι στα 

ιδρύματα παιδικής προστασίας είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται 

σε πολλά και διαφορετικά πόστα, σε βάρδιες, προσπαθώντας να φέρουν εις πέρας τις 

ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών. Το κράτος χρειάζεται να λάβει ενεργό ρόλο στην 

κάλυψη των αναγκών των ιδρυμάτων υποστηρίζοντας τους επαγγελματίες, 

προσφέροντας τους συνεχή εκπαίδευση που όπως φαίνεται και από τα ευρήματα της 

έρευνας έρχεται τέταρτη στις ανάγκες των επαγγελματιών. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος 

ώστε τα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας να λειτουργούν με πιο αποτελεσματικό 

τρόπο. Τα ιδρύματα χρειάζεται να αποσυμφορηθούν για πολλούς και εξαιρετικά 

σημαντικούς λόγους οι οποίοι συζητούνται εκτενώς παρακάτω. Κάτι τέτοιο θα δώσει την 

δυνατότητα πρωτίστως τόσο στα παιδιά, που για την ανάπτυξη τους ενδείκνυται να μην 

μεγαλώνουν σε ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας αλλά  να μεγαλώνουν σε 

οικογενειακού τύπου και κοινοτικού τύπου φροντίδα, όσο και στα ιδρύματα/ δομές να είναι 

πιο ευέλικτα στον τρόπο που λειτουργούν. Το κράτος χρειάζεται να ακούσει τις ανάγκες 

των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας και προστασίας παιδιών με αναπηρίες 

αλλά παράλληλα να εφαρμόσει τις κατευθυντήριες γραμμές των διεθνών και ευρωπαϊκών 

οργανισμών (UN, UNCRC, UNCRPD, WHO, EC, COE, EEG). 

 

Σταδιακή μετάβαση των παιδιών από την ιδρυματική στην οικογενειακού και 

κοινοτικού τύπου φροντίδα.  

 

Η αποϊδρυματοποίηση με τη σταδιακή μετάβαση από την ιδρυματική στην οικογενειακού 

και κοινοτικού τύπου φροντίδα,  αποσκοπεί πρωτίστως στη μείωση της εξάρτησης στην 

ιδρυματική φροντίδα και στην αύξηση των κοινοτικών υπηρεσιών πρόληψης για την 
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οικογένεια, με σκοπό την αποφυγή του διαχωρισμού του παιδιού από την οικογένειά του 

και τη παροχή επαρκούς υποστήριξης σε παιδιά, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες. 

Επίσης αποσκοπεί στην προετοιμασία της διαδικασίας των νέων, ενηλίκων πλέον, που 

εγκαταλείπουν την ιδρυματική φροντίδα προκειμένου να μεταβούν ομαλά στην κοινότητα,  

να ανεξαρτητοποιηθούν και ενσωματωθούν επιτυχώς. Ως εκ τούτου η 

αποϊδρυματοποίηση, στοχεύει τόσο στην σταδιακή μετάβαση των παιδιών που 

βρίσκονται ήδη στα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας σε μια οικογενειακού και 

κοινοτικού τύπου φροντίδα όσο και στην αποφυγή νέων τοποθετήσεων στα ιδρύματα 

μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Σε κάθε περίπτωση τα 

παιδιά που περνούν στην φροντίδα του κράτους θα πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά και 

οι ανάγκες τους να αντιμετωπίζονται με ένα εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας 

στοχεύοντας πάντα στο συμφέρον του παιδιού (Eurochild, 2014, UN Guidelines 2009). 

Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση “Επενδύοντας στα παιδιά - 

Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας”, μια ιστορική καμπή στην ιστορίας της ΕΕ για την 

κατοχύρωση μιας ισχυρή δέσμευσης για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών καλώντας 

τα κράτη μέλη να σταματήσουν την δημιουργία νέων ιδρυμάτων και με στροφή στην 

ποιοτική φροντίδα οικογενειακού τύπου στην κοινότητα(European Commission 

Recommendation 2013. Investing in Children: Breaking the Cycle of Disadvantage)  

Σε απόρροια των παραπάνω και έχοντας υπόψη τα ευρήματα της έρευνας, 

συνιστάται η εξέταση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου φροντίδας όπου θα στοχεύει αρχικά 

στην δημιουργία υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας με σκοπό την αποφυγή 

περισσότερων περιστατικών οικογενειακής διάσπασης και παιδιών που εισέρχονται στην 

ιδρυματική φροντίδα. Σημαντικό μέρος της διαδικασίας είναι η ενημέρωση του κοινού 

αλλά και εκπαίδευση των επαγγελματιών και τοπικής κοινότητας σχετικά με τα σημαντικά 

οφέλη της ζωής στην κοινότητα και στην οικογενειακού τύπου φροντίδα (όπως η 

αναδοχή) και στην ανάπτυξη αυτών των θεσμών. Επίσης σημαντικό μέρος αυτής της 

διαδικασίας είναι η στήριξη των παιδιών που ενηλικιώνονται, εγκαταλείπουν την 

ιδρυματική φροντίδα με σκοπό την ανεξάρτητη διαβίωση.  
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Υποστήριξη των οικογενειών σε επίπεδο πρόληψης.  

 

Ο λιγότερο σημαντικός λόγος εισαγωγής των παιδιών στα ιδρύματα σύμφωνα με 

τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνα φαίνεται να είναι η ορφάνια των παιδιών κάτι το 

οποίο συμβαδίζει και με τα διεθνή στοιχεία που φανερώνουν πως τέσσερα στα πέντε 

παιδιά που ζουν στα ιδρύματα σήμερα έχουν τουλάχιστον τον έναν από τους δύο  γονείς 

τους (Save the Children, 2009). Οι λόγοι για τους οποίους τελικά φιλοξενούνται τα παιδιά 

στα ιδρύματα είναι λόγοι αναπηρίας, παραμέλησης, κακοποίησης καθώς και 

κοινωνικοοικονομικοί λόγοι. ( Εύρημα της έρευνας) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, το κράτος και πιο συγκεκριμένα η τοπική 

κοινότητα (Περιφέρειες-Δήμοι) χρειάζεται να εργαστεί προληπτικά προκειμένου να 

υποστηριχθεί η οικογένεια και να αποφευχθεί αρχικά ο χωρισμός παιδιού - βιολογικής 

οικογένειας.  

Σε επίπεδο πρόληψης και σύμφωνα με την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

του παιδιού η ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού ανήκει κατά κύριο λόγο στους γονείς, 

και είναι υποχρέωση του κράτους να υποστηρίζει τους γονείς ώστε να ανταποκρίνονται 

σε αυτή την ευθύνη τους εξασφαλίζοντας τη δημιουργία οργανισμών και υπηρεσιών 

επιφορτισμένων να μεριμνούν για την ευημερία των παιδιών καθώς και υλικών αγαθών, 

τα σχετικά με τη διατροφή, την κατοικία καθώς και την ένδυση των παιδιών (UNCRC, 

άρθρο 18, 27). Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΗΕ για την Εναλλακτική 

Φροντίδα τονίζεται ότι η απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένεια τους πρέπει να 

αποτελεί την έσχατη λύση και στο μέτρο του δυνατού, να είναι προσωρινή και σύντομη 

(UN Guidelines, 2009).  

Για αυτό το λόγο, προτείνεται οι ειδικοί να εργάζονται προληπτικά για να 

αποφευχθεί η απομάκρυνση των παιδιών από τους γονείς τους είτε με οικογενειακό 

προγραμματισμό ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες κυήσεις, είτε με προγεννητική 

περίθαλψη όπως για παράδειγμα επισκέψεις και συμβουλές για θέματα σχετικά με την 

κύηση έτσι ώστε οι γονείς να προετοιμάζονται για τον ερχομό του παιδιού τους 

κατάλληλα. Επίσης χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη των μητέρων στις 

μαιευτικές πτέρυγες για την ενίσχυση του δεσμού μητέρας παιδιού, τη  στήριξη της 
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ευάλωτης μητέρας και για θέματα που αφορούν την υγεία μητέρας παιδιού. Χρειάζεται να 

δοθεί σημασία σε μονάδες φιλοξενίας ευάλωτης μητέρας και παιδιού και στη δημιουργία 

νέων,  ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες θέσεις γα την στέγαση τους και κατάλληλη 

συμβουλευτική και θεραπεία, για να αποφευχθεί η διάσπαση μητέρας-παιδιού. 

Παράδειγμα η φιλοξενία μητέρας - παιδιού, όπως σε άλλες χώρες, σε ανάδοχη οικογένεια 

έως ότου ξεπεραστούν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και με αυτό τον 

τρόπο να αποφευχθεί η διάσπαση γονέα-παιδιού (Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες 

Γραμμές).  

Σε επίπεδο κοινότητας προτείνεται η δημιουργία, υπηρεσιών με στόχο την 

ενδυνάμωση των γονεϊκών ικανοτήτων, υπηρεσίες για καταστάσεις κρίσης όπου οι γονείς 

θα μπορούν να δέχονται συμβουλευτική ή υπηρεσίες έκτακτης αναδοχής για παιδιά που 

πρέπει να μετακινηθούν άμεσα από το σπίτι τους. Προτείνεται η δημιουργία ειδικών 

κέντρων με τη δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης παιδιών με ιδιαίτερες ή 

πολυσύνθετες ανάγκες και κοινοτικά κέντρα υποστήριξης εύρεσης εργασίας για νέους 

που ανεξαρτητοποιούνται από τη ζωή στα ιδρύματα ή για γονείς όπως και για τα 

υπόλοιπα μέλη της κοινότητας (Eurochild, 2014).   

 

Περιορισμός εισαγωγής παιδιών στην ιδρυματική φροντίδα. 

Να σταματήσει η εισαγωγή παιδιών  κάτω των 3 ετών στην κλειστή ιδρυματική 

φροντίδα. 

 

Έρευνες σε διεθνές επίπεδο έχουν δείξει ότι ο ιδρυματισμός επηρεάζει ιδιαίτερα 

την ανάπτυξη των παιδιών σε πολύ σοβαρό επίπεδο (OHCHR, 2011, p.6). Τα παιδιά τα 

οποία μεγαλώνουν σε ιδρυματικό περιβάλλον επηρεάζονται σε επίπεδο σωματικής 

ανάπτυξης, ανάπτυξης συναισθηματικών δεσμών, ανάπτυξης του εγκεφάλου τους, 

νοημοσύνης και γλώσσας λόγω έλλειψης ερεθισμάτων καθώς και σε επίπεδο 

συμπεριφοράς. Τα παιδιά τα οποία διαμένουν σε ιδρύματα για παραπάνω από 6 μήνες 

ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα εξής προβλήματα: αυτιστικά γνωρίσματα, 

υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, γνωσιακά προβλήματα συμπεριφοράς και 

ανασφαλή προσκόλληση. Σε  έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά που 
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μεγαλώνουν σε ιδρύματα στη Ρουμανία, τα παιδιά παρουσίασαν σοβαρή μείωση στην 

ανάπτυξη του κρανίου τους.  (Browne et al. 2006, Beckett, 2010).  Τα παιδιά που 

μεγαλώνουν σε ιδρύματα εμφανίζουν αισθητά χαμηλότερο επίπεδο του δείκτη 

νοημοσύνης (IQ κατά μέσο όρο 84) από ότι οι συνομήλικοί τους που έχουν μεγαλώσει σε 

ανάδοχες οικογένειες (μέσος όρος IQ 104) (Van Ijzendoom et al, 2008). Η Παγκόσμια 

έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των παιδιών διαπίστωσε ότι τα παιδιά στα 

ιδρύματα διέτρεχαν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο βίας παντός είδους σε σύγκριση με τους 

συνομηλίκους τους που μεγάλωναν σε οικογένειες ενώ σύμφωνα με την έρευνα της 

Βορριά οι επιπτώσεις του ιδρυματισμού ακολουθούν τα παιδιά έως και την ενήλικη ζωή 

τους (Pinheiro, P. S. 2006, Vorria et al, 2004).  

Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά τα οποία είναι μικρότερα από τριών ετών δεν 

πρέπει να τοποθετούνται σε ιδρύματα παιδικής προστασίας εφόσον κάτι τέτοιο επηρεάζει 

την ανάπτυξη του εγκεφάλου τους καθώς και τη νευρική λειτουργία ενώ η ανάπτυξη ενός 

παιδιού που περνά 2,6 μήνες στην ιδρυματική φροντίδα όταν βρίσκεται στην ηλικία κάτω 

των 3 ετών πηγαίνει πίσω κατά 1 μήνα.  (Browne, 2009, Bucharest Early Intervention 

Project, 2009) . Τα παιδιά στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής τους χρειάζεται να έχουν 

ερεθίσματα από τους φροντιστές τους έτσι ώστε να αναπτυχθεί σωστά τόσο ο εγκέφαλος 

τους όσο και η νευρική λειτουργία του, κάτι το οποίο δεν πραγματοποιείται με την 

φιλοξενία τους σε ένα ίδρυμα με πολλά παιδιά (Bowne et al 2003, Johnson et al, 2006).  

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την 

Εναλλακτική Φροντίδα των Παιδιών «Σε ότι αφορά τα μικρά παιδιά, ειδικά αυτά κάτω των 

τριών ετών, η εναλλακτική φροντίδα πρέπει να παρέχεται σε πλαίσια που βασίζονται στην 

οικογένεια. Εξαιρέσεις στην αρχή αυτή πρέπει να επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης ή «για προκαθορισμένη και πολύ περιορισμένη διάρκεια, που να έχει 

ως έκβαση τη σχεδιαζόμενη οικογενειακή επανένταξη ή άλλη κατάλληλη λύση 

μακροχρόνιας φροντίδας» (UN, 2009, παρ, 22).  

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην ηλικιακή ομάδα 0-3 ετών, που σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας αποτελεί και την μικρότερη ομάδα παιδιών στην ιδρυματική 

φροντίδα της χώρας μας, ώστε να τοποθετούνται κατευθείαν σε οικογενειακού τύπου 

φροντίδα (αναδοχή, συγγενική αναδοχή, υιοθεσία) και να μην εισάγονται καθόλου στην 



ΑμΚΕ Κέντρο Ερευνών Ρίζες 

63 
 

ιδρυματική φροντίδα. Σε σχέση με τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά προτείνεται η σταδιακή 

μετάβαση τους σε οικογενειακού και κοινοτικού τύπου φροντίδα ακολουθώντας πάντα τις 

εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού όπως αυτές διαμορφώνονται από το 

περιβάλλον που έχει ζήσει και μεγαλώσει και από τις προσωπικές του ανάγκες που 

σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του. 

 

Ανάπτυξη των θεσμών της αναδοχής, των σπιτιών μικρής δυναμικότητας (small 

group homes), της ανεξάρτητης διαβίωσης και της υιοθεσίας. 

 

Σύμφωνα με τις Κοινές Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Μετάβαση 

από την Ιδρυματική Φροντίδα, στη φροντίδα σε Επίπεδο Τοπικής Κοινότητας, προτείνεται 

τα παιδιά τα οποία απομακρύνονται για πολυποίκιλους λόγους από την οικογένεια τους : 

α) Να μεταφέρονται σε ανάδοχη φροντίδα, ξεκινώντας από έκτακτου τύπου αναδοχή και 

βραχυπρόθεσμη αναδοχή μέχρι μακροπρόθεσμη αναδοχή. Προτιμότερη, εάν υπάρχει 

επιλογή, είναι η συγγενική αναδοχή.  

β) Να μεταφέρονται σε σπίτια προστασίας μικρής δυναμικότητας παιδιών (small group 

homes) ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αδέλφια  

γ) Σε εποπτευόμενη ανεξάρτητη διαβίωση όταν βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση τους 

και τέλος  

δ) Όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια επανένωσης του παιδιού με την βιολογική 

του οικογένεια, να δίδεται προς υιοθεσία η οποία αποτελεί την έσχατη αλλά μόνιμη λύση.   

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαράζει πολιτικές οι οποίες οδηγούν στη σταδιακή μετάβαση 

από την ιδρυματική φροντίδα σε οικογενειακού και κοινοτικού τύπου φροντίδα. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθάρρυνε τα Κράτη μέλη να «επενδύσουν και να υποστηρίξουν 

μορφές εναλλακτικής φροντίδας που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια, τη συνέχεια 

της φροντίδας και της στοργής, και να δώσουν την ευκαιρία στα μικρά παιδιά να 

συνάψουν μακροχρόνιους δεσμούς με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό, για 

παράδειγμα μέσω της τοποθέτησης του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια, της υιοθεσίας και 

της υποστήριξης προς τα μέλη των διευρυμένων οικογενειών» (Κοινές Ευρωπαϊκές 

Κατευθυντήριες Γραμμές 2012, σελ. 48).  
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Ωστόσο, η Κρατική πολιτική βούληση και τα ιδρύματα κλειστής παιδικής 

προστασίας και παιδιών με αναπηρίες δεν φαίνεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τις 

έρευνας, να ακολουθούν τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσματα τα ιδρύματα κλειστής 

παιδικής προστασίας δεν  προωθούν τη μετάβαση των παιδιών στην κοινοτική και 

οικογενειακή φροντίδα όταν προσεγγιστικά μόνο 119 (32 σε αναδοχή + 87 σε υιοθεσία) 

από τα 2.825 παιδιά που φιλοξενήθηκαν στα 76 ιδρύματα το 2014 μπόρεσαν να 

αποκτήσουν ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον. Όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα της έρευνας από τα 2.825 παιδιά προσεγγιστικά η επιμέλεια για 953 από 

αυτά τα παιδιά έχει περάσει στα ιδρύματα. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως τα ιδρύματα δύνανται 

να διευκολύνουν την μετάβαση των παιδιών από την ιδρυματική στην οικογενειακού και 

κοινοτικού τύπου φροντίδα.   

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε το κυριότερο εμπόδιο στην προώθηση του θεσμού 

της Αναδοχής που είναι η ελλειμματική νομοθεσία που θα καθόριζε κανόνες και όρια 

όπως αυτά αναφέρονται στις συστάσεις για ποιοτική φροντίδα των παιδιών στην αναδοχή 

«Quality4Children» και που θα υποχρέωνε τις δομές να τις ακολουθήσουν και να μην 

βρίσκουν προφάσεις για να μην εκτελούν πρακτικές προς το συμφέρον του παιδιού.  

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές που επεξηγήθηκαν 

παραπάνω καθώς και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

και την Εναλλακτική Φροντίδα, τα παιδιά πρωτίστως πρέπει να μεγαλώνουν με τους 

γονείς τους και η κοινωνία στην οποία ζουν χρειάζεται να φροντίζει για αυτό. Όταν κάτι 

τέτοιο δεν είναι δυνατό, τότε τα παιδιά που περιέρχονται στην φροντίδα του κράτους είναι 

σημαντικό να έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώνουν σε μια οικογενειακού ή κοινοτικού 

τύπου φροντίδα (UN Guidelines, 2009) που σημαίνει είτε σε μια ανάδοχη οικογένεια είτε 

μέσα στην κοινότητα σε εποπτευόμενη δομή μικρής δυναμικότητας, λίγα παιδιά,  με 

σταθερό προσωπικό φροντίδας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας, φαίνεται ότι στα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας ζουν κατά μέσο όρο 

και προσεγγιστικά 37 παιδιά ανά ίδρυμα κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις 

παραπάνω συστάσεις.  
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Συνιστάται λοιπόν η ανάπτυξη του θεσμού της αναδοχής, των σπιτιών μικρής 

δυναμικότητας (small group homes), της ανεξάρτητης διαβίωσης και της υιοθεσίας 

κρατώντας πάντα υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και εποπτεία, στοχεύοντας στο 

συμφέρον του παιδιού. 

 

Υποστήριξη στην ανεξαρτητοποίηση και ομαλή μετάβαση των παιδιών στην 

κοινότητα  

 

Τα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και ιδρύματα για παιδιά με αναπηρίες 

στην Ελλάδα φιλοξένησαν το 2014 δύο χιλιάδες οχτακόσια είκοσι πέντε (2.825) παιδιά εκ 

των οποίων προσεγγιστικά 182 παιδιά ανήκουν στο ηλικιακή ομάδα 0-3 ενώ ο αριθμός 

των παιδιών φαίνεται  να αυξάνεται ανεβαίνοντας τις ηλικιακές ομάδες με τον μεγαλύτερο 

αριθμό παιδιών να συγκεντρώνουν οι ομάδες 15-18 και 18 και άνω (544 και 760 παιδιά 

αντίστοιχα). Κάτι τέτοιο δείχνει πως τα παιδιά περνούν πρώτον, πολλά χρόνια στην 

ιδρυματική φροντίδα και δεύτερον, ιδρυματοποιούνται και δυσκολεύονται να 

ανεξαρτητοποιηθούν μόλις ενηλικιωθούν. Οι επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης είναι 

πιθανό να επηρεάσουν τη ζωή των παιδιών και μετά την ενηλικίωση τους, αδυνατώντας 

να καταφέρουν να προσαρμοστούν στην ζωή μετά το ίδρυμα, ιδιαίτερα τα παιδιά με 

αναπηρίες. Έρευνες έχουν δείξει πως η δυσκολία τους εντοπίζεται τόσο στην εκπαίδευση 

μετά το σχολείο όσο και στις κοινωνικές και προσωπικές τους επαφές με αποτέλεσμα τα 

παιδιά αυτά να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας στην εκπαίδευση, 

υψηλότερα ποσοστά στην ανεργία ενώ φαίνεται να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο 

γονικό τους ρόλο (Hope and Homes for Children, 2009, Munro & Stein, 2008). Η δυσκολία 

στην ανεξαρτητοποίηση πολλές φορές έρχεται ως αποτέλεσμα της ιδρυματοποίησης των 

παιδιών τα οποία δεν αισθάνονται μέλη μιας οικογένειας ή μιας κοινότητας, σε αντίθεση 

με τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μετην οικογένεια τους και μπορούν να 

«ακουμπήσουν» σε αυτή όταν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα.  Η ανεξαρτητοποίηση 

των παιδιών χρειάζεται να ξεκινά όσο το δυνατόν το συντομότερο, και σίγουρα πολύ πριν 

φύγει το παιδί από την ιδρυματική φροντίδα (UN Guidelines, 2009 παρ. 34). Η 

προεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει την ψυχολογική αλλά και οικονομική υποστήριξη 
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των παιδιών, υποστηρίζοντας τα παιδιά να αναπτύξουν αυτο-εκτίμηση καθώς και τη 

δυνατότητα να χτίζουν διαπροσωπικές σχέσεις (Save the Children, 2014).  

Κάτι που πολλές φορές φαίνεται να μην λαμβάνεται υπόψη είναι η μακροχρόνιες 

επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειες τους και στην 

κοινωνία στο σύνολο. Οι νέοι ενήλικες όταν εγκαταλείπουν την ιδρυματική φροντίδα, 

συχνά δεν έχουν υποστηρικτικό πλαίσιο και αναγκάζονται να στηριχτούν σε ίδιες  

δυνάμεις που δεν είναι πάντα οι καλύτερες ή στην τοπική τους κοινότητα προκειμένου να 

αντλήσουν έστω και κάποια βασική φροντίδα. Πολλά από αυτά τα παιδιά, εξαιτίας αυτής 

της έλλειψης είναι εύκολα θύματα. Είναι πιθανόν, να ξεκινήσουν την κατανάλωση αλκοόλ, 

ναρκωτικών, να εμπλακούν σε εγκληματικές ενέργειες ή σε πορνεία. Θα πρέπει να 

προσθέσουμε επίσης στην εξίσωση η οικονομική αξία των ευρύτερων κοινωνικών 

αποτελεσμάτων ενός αποϊδρυματοποιημένου συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται 

να λάβουμε υπόψη τα οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων 

όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια, την εκπαίδευση, την υγεία και τις δημόσιες δαπάνες 

- ασφάλεια, κ.λπ.(Eurochild, HHC, SOS, 2014). 

Συνιστάται η υποστήριξη των παιδιών στην ανεξαρτητοποίηση τους μέσω της 

δημιουργίας καταλυμάτων ανεξάρτητης διαβίωσης και των εκπαιδευτικών, 

χρηματοδοτικών και υποστηρικτικών στο σύνολο τους προγραμμάτων που θα τους 

επιτρέψουν την ομαλή τους μετάβαση και ένταξη στην κοινότητα, δίνοντάς τους  

αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν στη ζωή αφήνοντας τις εμπειρίες της ιδρυματικής 

φροντίδας πίσω.  
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Ιδιαίτερη υποστήριξη στα παιδιά με αναπηρίες. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «παρότρυνε τα Κράτη μέλη να καταρτίσουν προγράμματα 

αποϊδρυματοποίησης των παιδιών με αναπηρία, τα οποία θα εξαλείψουν σταδιακά την 

τοποθέτηση των παιδιών σε ιδρύματα και θα αντικαταστήσουν αυτές τις μορφές 

φροντίδας με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής 

κοινότητας (Κοινές Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές, σελ. 48).  

Στους κύριους λόγους εισαγωγής των παιδιών στα ιδρύματα φαίνεται πως το 

υψηλότερο ποσοστό στη συγκεκριμένη έρευνα συγκεντρώνει η αναπηρία που 

αντιμετωπίζει ένα παιδί, ποσοστό το οποίο φαίνεται και από τον αριθμό των παιδιών που 

έχουν αναπηρία και βρίσκονται στην ιδρυματική φροντίδα (883 παιδιά στην ιδρυματική 

φροντίδα αντιμετώπιζαν το 2014 κάποια αναπηρία).  

Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία θέτει 

συγκεκριμένους και ξεκάθαρους κανόνες (διεθνή standards)  σχετικά με την στήριξη των 

παιδιών με αναπηρίες και τις οικογένειες τους στην τοπική κοινότητα. Τα παιδιά με 

αναπηρίες, ακόμα και αυτά με τις πιο σοβαρές αναπηρίες, χρειάζεται να έχουν τη 

δυνατότητα να μπορούν να διαβιούν με τις οικογένειες τους, λαμβάνοντας παράλληλα 

υποστήριξη, θεραπεία και εκπαίδευση από υπηρεσίες σε πλαίσια εκτός ιδρυματικού 

περιβάλλοντος. Τα παιδιά και νέοι με αναπηρίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν που και με ποιον θα συμβιώνουν και οι φωνές τους να ακούγονται όπως 

υπογραμμίζεται στα άρθρα της σχετικής Σύμβασης του Ο.Η.Ε (UNCRPD, άρθρα 19, 23) 

και όχι να περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε ιδρυματική φροντίδα. 

Αντίστοιχα ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας αναφέρει το δικαίωμα  των παιδιών να 

μεγαλώνουν σε οικογενειακό περιβάλλον (WHO,2010). Η ιδρυματοποίηση των παιδιών 

με αναπηρίες συνήθως πραγματοποιείται εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευτικών, ιατρικών 

υπηρεσιών και ημερήσιας φροντίδας σε τοπικό επίπεδο (Eurochild 2014). 

Τελος , “η  Eπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών συνιστά η Ευρωπαϊκή Ένωση να 

λάβει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των διαρθρωτικών 

Ταμείων (ESI Funds) και άλλων σχετικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης στις τοπικές 
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κοινωνίες για τα αγόρια και τα κορίτσια με αναπηρία και των οικογενειών τους, στην 

προώθηση της αποϊδρυματοποίησης και στην αποφυγή κάθε νέας ιδρυματοποίησης,και 

την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης στις κύριες χωρίς 

αποκλεισμούς ποιοτικής εκπαίδευσηs για αγόρια και κορίτσια με αναπηρία” (UNCRPD, 

2015, αρθ 7 π.23).  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστάται η ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών που θα 

επιτρέπουν την υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας του προκειμένου να μπορέσει 

να μεγαλώσει μέσα σε αυτή ανεξάρτητα από την σοβαρότητα της αναπηρίας του. 

Ιδιαίτερα συνιστάται  η σταδιακή μετάβαση των παιδιών που ήδη διαβιούν σε ιδρύματα 

κλειστής παιδικής προστασίας και αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία και σε ιδρύματα που 

φιλοξενούν αποκλειστικά παιδιά με αναπηρίες, σε οικογενειακού και κοινοτικού τύπου 

δομές μικρής χωρητικότητας, όπου θα μπορούν να λαμβάνουν την εξατομικευμένη 

φροντίδα που χρειάζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες και πολύπλοκες ανάγκες που 

ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν. 

 

Οικονομικός Σχεδιασμός με βάση το συμφέρον του παιδιού και του κράτους 

 

Το άρθρο 3 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Παιδιών (UNCRC) αναφέρει ότι 

το συμφέρον των παιδιών πρέπει να είναι το κύριο μέλημα του Κράτους σχετικά με τις 

αποφάσεις που τα αφορούν. Όταν οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις, πρέπει να σκέφτονται 

πώς οι αποφάσεις τους θα επηρεάζουν τα παιδιά και αυτό έχεδι μεγάλη σημασία στον 

προϋπολογισμό, την πολιτική και το δίκαιο. Γιατί λοιπόν δισεκατομμύρια χρήματα των 

φορολογουμένων, δωρεές και φιλανθρωπίες αποστραγγίζονται σε ένα σύστημα το οποίο 

παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών; (Eurochild, HHC, SOS, 2014) 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης χαρτογράφησης τα ιδρύματα 

κλειστής  παιδικής προστασίας και προστασίας παιδιών με αναπηρίες επιχορηγούνται 

κυρίως από ιδιωτικές χορηγίες και δωρεές και στη συνέχεια, με μικρή διαφορά από το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα 

οποία σχετίζονται με τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα φαίνεται πως τα 

ιδρύματα έχουν μεγάλη ανάγκη κάλυψης και συντήρησης των κτιριακών τους δομών  και 
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μεγάλη ανάγκη κρατικής επιχορήγησης. Σύμφωνα με τον Οδηγό για τις Εναλλακτικές 

Μορφές Φροντίδας χρειάζεται να επέλθει αλλαγή και μείωση στα ιδρύματα που 

χορηγούνται για να φιλοξενούν παιδιά σε ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, «Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη μοντέλων 

χρηματοδότησης για εναλλακτικές μορφές φροντίδας που θα προωθήσουν, παρά θα 

εμποδίσουν, τις προσπάθειες να παραμείνουν οι τοποθετήσεις των παιδιών στο 

ελάχιστο, και να ενθαρρυνθεί η στροφή σε τοποθετήσεις μακριά από την ιδρυματικού 

τύπου φροντίδα». (Cantwell, N et al, 2012 σελ. 105).  Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής καλεί ρητώς τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία για να 

διακόψουν την επέκταση της ιδρυματικής περίθαλψης στην Ευρώπη και την προώθηση 

της ποιοτικής οικογενειακού τύπου φροντίδας (EC, 2013) 

H ιδρυματική φροντίδα εκτός από τις σοβαρές συνέπειες στην υγεία και εξέλιξη 

των παιδιών φαίνεται πως είναι πολύ ακριβή για το κράτος. Υπάρχει η λανθασμένη 

αντίληψη ότι η ιδρυματική φροντίδα κοστίζει λιγότερο. Μια τέτοια σύγκριση φυσικά είναι 

λανθασμένη καθώς η «φτωχής ποιότητας» ιδρυματική φροντίδα μπορεί να είναι 

φθηνότερη αλλά μάλλον θα αποδειχθεί πιο ακριβή μακροχρόνια στις δημόσιες αρχές 

λόγω του κόστους της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας και της δημόσιας ασφάλειας. Η 

υψηλού επιπέδου οικογενειακού και κοινοτικού τύπου φροντίδα μπορεί να είναι ακριβή, 

ιδιαίτερα για τα παιδιά με πολύπλοκες και ιδιαίτερες ανάγκες, ωστόσο,, σε κάθε 

αξιολόγηση, η ποιότητα ζωής και το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να αναγνωριστεί 

ως βασική συνιστώσα για τη σύγκριση του κόστους των διαφόρων υπηρεσιών, και την 

αποτελεσματικότητά τους (δηλαδή τα αποτελέσματα με βάση το συμφέρον του παιδιού) 

(Eurochild, HHC, SOS, 2014). Πιο συγκεκριμένα και  σύμφωνα με μια μελέτη του 

Ηνωμένου Βασιλείου το 2008, το κόστος της συντήρησης ενός παιδιού για μια εβδομάδα 

σε ένα ίδρυμα είναι 4,5 φορές μεγαλύτερο από όσο σε μια τοποθέτηση σε ανεξάρτητη 

διαβίωση, 8 φορές μεγαλύτερο από όσο σε τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια, 9,5 

φορές μεγαλύτερο από όσο σε συγγενική ή φιλική αναδοχή, 12,5 φορές μεγαλύτερο από 

την διαβίωση με τους ίδιους του τους γονείς (Eurochild, 2012). Είναι σημαντικά 
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οικονομικότερη η στήριξη σε επίπεδο πρόληψης των οικογενειών για αποφυγή της 

διάσπασης τους ενώ ωφελεί στο σύνολο μεγαλύτερο αριθμό παιδιών.  

Σχετικά με τα  Ελληνικά δεδομένα, σύμφωνα με τη παρουσίαση του Κέντρου 

Βρεφών “Η Μητέρα” στο Σεμινάριο  της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη 

μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στη Φροντίδα στην Κοινότητα τον Ιούλιο του 

2015, αναφέρθηκε πως ένα παιδί σε ανάδοχη οικογένεια κοστίζει 5.500 ευρώ ετησίως 

ενώ η παραμονή στο ίδρυμα 22.000 ευρώ.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 

χαρτογράφησης με τα υψηλά νούμερα παιδιών ανά ίδρυμα και τα χαμηλά νούμερα 

αναδοχών και υιοθεσιών για το έτος 2014, προτείνεται ο σχεδιασμός ενός έργου το οποίο 

θα προωθεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για τα παιδιά τα οποία 

μεγαλώνουν μακριά από την φροντίδα των βιολογικών γονιών τους και όπως δείχνουν οι 

έρευνες σε ένα οικογενειακού και κοινοτικού τύπου περιβάλλον φαίνεται να έχουν 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και πιο ομαλή ανεξαρτητοποίηση, όσο και για το 

«πορτοφόλι» του κράτους.  
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Επίλογος  

 

Η χαρτογράφηση των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας και προστασίας 

παιδιών με αναπηρίες έφερε στο φως στοιχεία τόσο σχετικά με την κατάσταση και τις 

ανάγκες των ιδρυμάτων  όσο και με τις ανάγκες των παιδιών που ζουν σε αυτά. Σύμφωνα 

με τα συμπεράσματα της έρευνας και τις συστάσεις που παρουσιάστηκαν φαίνεται πως 

είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί Εθνικός Σχεδιασμός και άμεσες Νομοθετικές 

Μεταρρυθμίσεις σχετικά με την ανάπτυξη μιας ποιοτικής οικογενειακού και κοινοτικού 

τύπου φροντίδας, ενώ τα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και οι επαγγελματίες 

που εργάζονται σε αυτά χρειάζεται να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη προκειμένου 

να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο δύσκολο έργο τους. Η κοινή γνώμη χρειάζεται να 

ενημερωθεί σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις παιδικής προστασίας και τον σημαντικό 

ρόλο που μπορεί ο καθένας να παίξει αποφασίζοντας να προσφέρει ως ανάδοχος 

γονέας.  

Η Ελλάδα χρειάζεται να προχωρήσει στη μείωση και αποσυμφόρηση των 

ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας ακολουθώντας τις διεθνείς οδηγίες και να κάνει 

άμεσα μεταρρυθμίσεις, να δημιουργήσει οργανωμένες υπηρεσίες στην κοινότητα που θα 

στοχεύουν στην στήριξη οικογενειών σε κίνδυνο. Xαρακτηριστικά το Συμβούλιο της 

Ευρώπης «συνιστά στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 

νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα,(...) προκειμένου να αντικαταστήσουν τη θεσμική 

μέριμνα σε υπηρεσίες με βάση την κοινότητα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και μέσα 

από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση» (CoE, 2010). Η αποϊδρυματοποίηση των παιδιών 

χρειάζεται να γίνει με σταδιακά βήματα καθώς το σημαντικό είναι, αρχικά να γίνει αλλαγή 

στάσεων και αντιλήψεων και η δημιουργία υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο για την στήριξη 

των οικογενειών. Το απότομο κλείσιμο των δομών χωρίς τις απαραίτητες υποστηρικτικές 

υπηρεσίες θα προκαλέσει μόνο λανθασμένα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, η πολιτεία 

χρειάζεται να ξεκινήσει προωθώντας και στηρίζοντας τις υπηρεσίες πρόληψης που 

αναφέρθηκαν στην έκθεση, προκειμένου να αποφευχθεί ο περαιτέρω ιδρυματισμός των 

παιδιών. 
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 Η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται να αποκτήσει ενεργό ρόλο και οι κοινωνικές 

υπηρεσίες των δήμων θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση με κατ’οίκον επισκέψεις 

και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οικογένειες με κίνδυνο διάσπασης και με εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τους γονείς. Οι κοινότητες πρέπει να είναι προσανατολισμένες και 

επικεντρωμένες στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα στα παιδιά σε κίνδυνο. 

Συγχρόνως, η κοινή γνώμη χρειάζεται να ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί και οι ειδικοί 

να εκπαιδευτούν σχετικά με τις σοβαρές συνέπειες του ιδρυματισμού και με τον 

θεραπευτικό χαρακτήρα της αναδοχής. Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν και να ενταχθούν 

όλα τα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και τα ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά 

με αναπηρίες σε πρόγραμμα αναδοχής έτσι ώστε να ξεκινήσει η σταδιακή μετάβαση στην 

οικογενειακού τύπου φροντίδα.  Ωστόσο χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

ποιότητα αυτών των προγραμμάτων καθώς στόχος είναι το συμφέρον του παιδιού και όχι 

η αποϊδρυματοποίηση καθεαυτή. Στόχος είναι η σταδιακή ποιοτική μετάβαση των 

παιδιών στην κοινοτική φροντίδα  με εποπτεία και εφαρμογές  που να λειτουργούν 

θεραπευτικά στο παιδί και στις ανάγκες του.   

Tα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης χρειάζεται επίσης να ενημερωθούν σχετικά με τoν 

θεραπευτικό ρόλο της ποιοτικής οικογενειακού και κοινοτικού τύπου φροντίδας, να 

συμπορευθούν με τις Διεθνείς πρακτικές και με την σειρά τους να ενημερώσουν το κοινό 

και τους ιδιώτες δωρητές στην στήριξη προγραμμάτων που θα έχουν στόχο το καλύτερο 

συμφέρον των παιδιών.  

Τα παιδιά τα οποία περνούν στην προστασία του κράτους και είναι κάτω των 3 

ετών είναι αναγκαίο να μεταφέρονται απευθείας σε ανάδοχες οικογένειες χωρίς εισαγωγή 

σε ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας. Τέλος, οι υπάρχουσες δομές κλειστής 

παιδικής προστασίας χρειάζεται να γίνουν φιλικές προς τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 

γραμμές, φιλοξενώντας με αυτό τον τρόπο μικρό αριθμό παιδιών και με σταθερό 

προσωπικό ενώ κάποιες προτείνεται να μετατραπούν σε εποπτευόμενες δομές 

αυτόνομης διαβίωσης για παιδιά 16 ετών και άνω.  

Με σταθερά και σταδιακά βήματα, με άμεσες νομοθετικές και ουσιαστικές 

μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας και προστασίας του παιδιού, η 
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σταδιακή μετάβαση προς την ποιοτική οικογενειακού/κοινοτικού τύπου φροντίδα με 

στόχο το συμφέρον του παιδιού μπορεί να  επιτευχθεί.  
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Παράρτηματα 

 

Παράρτημα 1 

 

Πίνακας Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας και Ιδρυμάτων Φιλοξενίας Παιδιών με 

Αναπηρίες κάτω  των 18 ετών το έτος 2014 που έλαβαν μέρος στην έρευνα.  

 

 

1 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης / Παράρτημα 
Προστασίας Παιδιού Δράμας 

2 Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής 

3 Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών & Εφήβων σε κίνδυνο «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» 
δομή της ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

4 Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονικής “Ο Μελιτεύς”  

5 «ΑΓΚΑΛΙΑ» για το παιδί σε ανάγκη ή σε κίνδυνο του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών 
«ΒΕΝΙΑΜΙΝ» 

6 Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φίλυρο 

7 Ορφανοτροφείο Θηλέων “Η Μέλισσα”  

8 Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας, «Πρωτοβουλία για το Παιδί» - «Το Σπίτι 
της Βεργίνας» 

9 Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Θεσ/νικης του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

10 Εκκλησιαστικό ίδρυμα παιδικής προστασίας «Παναγία η οδηγήτρια» 

11 Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσ/νικης Αγ. Στυλιανός 

12 Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (πρώην 
ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου) 

13 Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Φοίνικα ) 

14 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

15 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου - Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 
Ιωαννίνων- Μονάδα Ιωαννίνων 

16 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου - Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 
Ιωαννίνων- Μονάδα Κόνιτσας 

17 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου - Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 



ΑμΚΕ Κέντρο Ερευνών Ρίζες 

75 
 

Ιωαννίνων-Μονάδα Πωγωγιανής 

18 
Οικοτροφείο του Μορφωτικού & Πολιτιστικού συλλόγου «Το Άνθος» της Ιεράς Μονής 
Δουραχάνης. 

19 Ορφανοτροφείο Βόλου 

20 «Άσπρες Πεταλούδες» Ίδρυμα Ειδικών Παίδων – Ατόμων Ν. Μαγνησίας 

21 Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας 

22 Ορφανοτροφείο Κέρκυρας 

23 Ορφανοτροφείο Κεφαλληνίας «Ο ΣΩΤΗΡ» 

24 Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Κέρκυρας) 

25 Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαϊας "Μονάδα Θηλέων" 

26 Φιλανθρωπικό Σωματείο "Κιβωτός Αγάπης" Γαλήνη Αναπήρων Παίδων 

27 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Παράρτημα ΑΜΕΑ Λεχαινών 

28 Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Αιγίου) 

29 Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Κυλλήνης) 

30 Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας Σκαγιοπούλειο (Μονάδα Αρρένων) 

31 Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας 

32 Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Η Αγ. Ταβιθά 

33 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών “Ο Καλός Σαμαρείτης”   

34 Κέντρο Ειδικών Ατόμων « Η ΧΑΡΑ» 

35 Ίδρυμα Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων 

36 Ίδρυμα για το Παιδί "Η Παμμακάριστος" 

37 Κιβωτός του Κόσμου (στοιχεία για τα 4 παραρτήματα σε Αθήνα, Πειραιά, Ιωάννινα, Χίο) 

38 Φιλανθρωπικό Σωματείο “Χριστός Παντοκράτωρ”     

39 Πρότυπη Στέγη Αρρένων της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών. 

40 Παιδικό Σπίτι  

41 Φιλοθέη η Αθηναία Εστία Κοριτσιού  
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42 Ορφανοτροφείο Θηλέων Ιωάννου και Μαριγούς Χατζηκυριακου 

43  
Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης 

44 Στέγη Θηλέων Π. Φαλήρου Αγ. Αλέξανδρος 
 

45 Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού - “Αγία Άννα" 

46 Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα 

47 Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας 

48 Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά - Στέγη Ανηλίκων "Ο Καλός Ποιμήν" 

49 Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Αμαρουσίου) 

50 Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Καρέα ) 

51 Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Μελισσίων) 

52 Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Περιστερίου) 

53 Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Μοσχάτου) 

54 Παιδικό Χωριό SOS (στοιχεία για τις 7 δομές φροντίδας (3 Παιδ. Χωριά , 2 Στέγες Νέων, 
1 Ξενώνας Κακοπ. Βρεφών και Νηπίων και 1 Σπίτι Προσωρινής Φιλοξενίας) 
πανελλαδικά)  

55 Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι Κόρινθος)  

56 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Παράρτημα Προστασίας 
Παιδιού Δωδεκανήσου 

57 Παράρτημα ΑΜΕΑ - Δομή "Άγιος Ανδρέας" του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Αιγαίου 

58 Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης 
– Πόμπιας 

59 Παράρτημα Προστασίας Προστασίας Παιδιού Λασιθίου (Παιδόπολη Νεάπολης) 

60 Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου 

61 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης "Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 
Ηρακλείου" 

62 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου Παράρτημα Προστασίας Παιδιών Νέων Χανίων 
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Στοιχεία από 62 ιδρύματα και (πληθυσμός παιδιών από 71 δομές-σπίτια) παιδικής προστασίας και 

προστασίας παιδιών με αναπηρίες.  

 

Πίνακας Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας και Ιδρυμάτων Φιλοξενίας Παιδιών με 

Αναπηρίες κάτω  των 18 ετών το έτος 2014 που δεν έλαβαν μέρος στην έρευνα.  

 

 

1 Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Καβάλας (πρώην παιδόπολη) 

2 Κέντρο Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας 

3 Κρίκειο Ορφανοτροφείο Θηλέων Λάρισας 

4 "Ορφανοτροφείο Θηλέων" Λαμίας 

5 Κέντρο Βρεφών "Η Μητέρα" 

6 Αναρρωτήριο Πεντέλης 

7 Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας 

8 Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα 

9 Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας &Μονάδα 
Σκαραμαγκά του Π.Α.Α.ΠΑ.Β 

10 Αγία Τριάς Ορφανοτροφείο Θηλέων 

11 Οικοτροφείο Απροσάρμοστων Παίδων Η ΕΛΠΙΣ 

12 Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων 

13 Ιερά Μονή Γορτυνής και Αρκαδίας Ιερά Μονή "Παναγία Καλυβιανή" Κέντρο Εφηβικής 
Προστασίας Αγωγής και Κατάρτισης "Αγία Σκέπη" 

14 Στέγη Κοριτσιού "Ο Άγιος Νεκτάριος" 
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Παράρτημα 2  

 

Πίνακας Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας και Ιδρυμάτων Φιλοξενίας Παιδιών με 

Αναπηρίες για παιδιά κάτω των 18 ετών το έτος 2014.   

 

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ Ηλεκρ.ταχυδρομείο/ 
Ιστοσελίδα 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης / 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 
Δράμας 
 

Ιπποκράτους 
45 

Δράμα 66100 252102260 / 
2521027005 

kpmardrama@gmail.com 
 
www.kkppamth.gr 

Παράρτημα Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Παιδιών με 
Αναπηρία Κομοτηνής 

15ο χλμ 
Κομοτηνής 
Ξάνθης 

Κομοτηνή 
 
 
 

69100 
 
 

253135200/ 
2531097197 
 
 

thxp@otenet.gr  
 
www.kkppamath.gr 
 

Παιδικό Χωριό SOS Θράκης  Αλεξανδρού
πολη 

 2103313661 
 
 

sosathens@sos-villages.gr 
 
www.sos-villages.gr 

Παράρτημα Προστασίας του 
Παιδιού Καβάλας (Πρώην 
Παιδόπολη) 

Tέρμα 
Ιοκάστης 
 
 

Καβάλα 
 
 
 

65404 
 
 
 

2513500500 
2513500512 
 
 

http://www.kkppamth.gr 
 

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ Ηλεκρ.ταχυδρομείο/ 
Ιστοσελίδα 

Ξενώνας Προσωρινής 
Φιλοξενίας Παιδιών & Εφήβων 
σε κίνδυνο «Το Σπίτι της 
ΑΡΣΙΣ» δομή της ΑΡΣΙΣ- 
Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων 

Αγ. Δημητρίου 
1-3, πρώην 
Παιδόπολη 
«Άγιος 
Δημήτριος» 
Ωραιόκαστρο 

Θεσσαλονίκη 57013 2310692232 infoxenonas@arsis.gr 
 
www.arsis.gr 

Παπάφειο Κέντρο Παιδικής 
Μέριμνας Αρρένων 
Θεσσαλονικής “Ο Μελιτεύς” 

Παπάφη 33 Θεσσαλονίκη 54638 2313-320211, papafio@Hol.gr 
 
www.papafeio.gr 

http://www.kkppamth.gr/
http://www.kkppamath.gr/
http://www.sos-villages.gr/
http://www.kkppamth.gr/
http://www.arsis.gr/
http://www.papafeio.gr/
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«ΑΓΚΑΛΙΑ» για το παιδί σε 
ανάγκη ή σε κίνδυνο του 
Συλλόγου Προστασίας Παιδιών 
«ΒΕΝΙΑΜΙΝ» 
 

Παύλου Μελά 
22Α 

 

Κατερίνη 60100 23510-22005, benjaminorphans@gmail.co
m 
 
www.benjaminorphans.com 

Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φιλυρό Φίλυρο 
Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη 57010 2310678460 info@paidikoxorio.gr 
 
www.paidikoxorio.gr 

Ορφανοτροφείο Θηλέων “Η 
Μέλισσα”  
 

Χαρ. Τρικούπη 
2  

Θεσσαλονική  55236 
 

2310 341965  
stegimelissa@gmail.com  
www.stegimelissa.gr 

Σύλλογος Κοινωνικής 
Πρωτοβουλίας Βέροιας, 
«Πρωτοβουλία για το Παιδί» - 
«Το Σπίτι της Βεργίνας» 
 

Βεργίνα 
Ημαθίας 
 
 
 

Βεργίνα 
Ημαθίας 
 
 
 

59031 
 
 
 
 

23310 92870/ 
 
2331092850 
 
 

protovoulia.giatopaidi@gmail.
com 
 
www.propaidigr.org 
 

Παράρτημα Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Παιδιών με 
Αναπηρίες Θεσ/νικης του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 
 

Τζών Κέννεντυ 
62, Πυλαία 
 
 
 
 
 
 

Θεσ/νίκη 
 
 
 
 
 
 
 

555 35 
 
 
 
 
 
 
 

2310 302400 
 
 
 
 
 
 
 

kepep@otenet.gr 
 
www.Kepep.gr 
 
 
 
 
 

Εκκλησιαστικό ίδρυμα παιδικής 
προστασίας «Παναγία η 
οδηγήτρια» 
 

Πλ. 
Μητροπόλεως 
 
 

Γιαννιτσά 
 
 
 

58100 
 
 
 

2382023886 
 
 
  

Δημοτικό Βρεφοκομείο 
Θεσ/νικης Αγ. Στυλιανός 
 
 
 

28ης 
Οκτωβρίου 99 
 
 
 

Θεσ/νικη 
 
 
 
 

54249 
 
 
 
 

2310929600 
 
 
 
 

agstyl1@otenet.gr 
 
www.agios-stylianos.gr 
 
 

Παράρτημα Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Ατόμων με 
Αναπηρία Σερρών (πρώην 
ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου) 
 

Αγ. Νεκτάριος 
Σιδηροκάστρο
υ 
 
 

Σέρρες 
 
 
 
 

62300 
 
 
 
 

2323350313 
 
 
 
 

kepepsid.ky@gmail.com 
 
 
 
 

Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι 
Φοίνικα ) 
 
 

Θεσ/νίκη 
 
 
 

Θεσσαλονίκη 
 

55134 
 
 
 

23103831141 & 
2310383143 
 
 

foinikas @hamogelo.gr 
 
www.hamogelo.gr 
 

Παιδικά Χωριά SOS Πλαγιαρίου 
 
 

Θεσ/νίκη 
 
 

Θεσσαλονίκη 

 

2103313661 
 
 

sosathens@sos-villages.gr 
 
www.sos-villages.gr 

Παιδικά Χωριά SOS Στέγη Νέων 
Θεσ/νικης Θεσ/νίκη 

Θεσσαλονίκη 
 
2103313661 
 

sosathens@sos-villages.gr 
www.sos-villages.gr 

http://www.benjaminorphans.com/
http://www.paidikoxorio.gr/
mailto:stegimelissa@gmail.com
http://www.stegimelissa.gr/
http://www.propaidigr.org/
http://www.kepep.gr/
http://www.agios-stylainos.gr/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.sos-villages.gr/
http://www.sos-villages.gr/
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Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ Ηλεκρ.ταχυδρομείο/ 
Ιστοσελίδα 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 
 

Μ.Αλεξάνδρου 
86 

Φλώρινα 53100 2385350902 kpmaf@otenet.gr 

 

Περιφέρεια Ηπείρου  

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ Ηλεκρ.ταχυδρομείο/ 
Ιστοσελίδα 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Ηπείρου - 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 
Ιωαννίνων- Μονάδα Ιωαννίνων 
 

Απολλωνίας 
15 

Ιωάννινα 45332 2651 3 65711 – 
2651 0 41825 

kpmthi@otenet.gr 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Ηπείρου - 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 
Ιωαννίνων- Μονάδα Κόνιτσας 
 

Κόνιτσα Ιωάννινα 44100 2655 3 60121 – 
2655 3 60120 

kpmak@otenet.gr 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Ηπείρου - 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 
Ιωαννίνων-Μονάδα 
Πωγωνιανής 
 

Πωγωνιανή Ιωάννινα 44002 2657 0 31202 – 
2657 0 31202 

kpmapogonianis@gmail.com 

Κιβωτός του Κόσμου 
Πωγωνιανή 

Πωγωνιανή Ιωάννινα  26570 31251 
26570 31005, 
26570 31006 

kivotos5@otenet.com 
 
www.kivotostoukosmou.org 

Κέντρο Προστασίας Παιδιού 
Θεσπρωτίας 
 
 

Εθν. 
Αντιστάσεως 
151 Φιλιάτες 
Θεσπρωτίας, 

Φιλιάτες 
 
 
 

46300 
 
 
 

2664360708, 
2664022223 
 
 

kpmafiliaton@yahoo.gr 
 

Οικοτροφείοτου Μορφωτικού & 
Πολιτιστικού συλλόγου «Το 
Άνθος» της Ιεράς Μονής 
Δουραχάνης 

Αμφιθέα 
Ιωαννίνων 
 
 
 

Ιωάννινα 
 
 
 
  

2651052247 

 

 

 

http://www.kivotostoukosmou.org/
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Περιφέρεια Θεσσαλίας  

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ Ηλεκρ.ταχυδρομείο/ 
Ιστοσελίδα 

Ορφανοτροφείο Βόλου 
 
 
 

2ας Νοεμβρίου 
10 
 
 

Βόλος 
 
 
 

38333 
 
 
 

24210 23264-
23274/, 24210-
23270 

orfanotrofeio.volou@gmail.co
m 
www.orfanotrofeio-volou.gr/ 

«Άσπρες Πεταλούδες» Ίδρυμα 
Ειδικών Παίδων – Ατόμων Ν. 
Μαγνησίας 
 

Λαρίσης 
Τέρμα 
 
 

Βόλος 
 
 
 38001 

2421066150 & 
2421065776, 
2421083420 
 

asprespetaloudes@yahoo.gr 
 
 

Παράρτημα Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Παιδιών με 
Αναπηρία Καρδίτσας 
 

Τέρμα 
Φαναρίου 
 
 

Καρδίτσα 
 
 
 

43100 
 
 
 

2441350300 
 
 
 

http://www.kaapa.gr 
 
 

Κρίκειο Ορφανοτροφείο Θηλέων 
Λάρισας 
 

Κυθήρων και 
Πρεβέζης, 
Λάρισα 

Λάρισα 
 
 

413 35 
 
 

2410 617455  
 
 

 

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ Ηλεκρ.ταχυδρομείο/ 
Ιστοσελίδα 

Ορφανοτροφείο Κέρκυρας 
 
 

Αρήτης 5 
 
 

Κέρκυρα 
 
 

49100 
 
 

2661039919 
 
 

orfanotrofeio_kerkyras@hot
mail.gr 
 

Ορφανοτροφείο Κεφαλληνίας 
«Ο ΣΩΤΗΡ» 

Λάσσης 45 Αργοστόλι 
Κεφαλληνίας 

28100 2671022261 orfanotrofeio.osotir@gmail.co
m 
 
orfanotrofeiosotir.wordpress.
com 

Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι 
Κέρκυρας) 
 
 

Κέρκυρα 
 
 
 
 

Κέρκυρα 
 
 
 
 

27068 
 

 
 
 

2663051755  & 
2663052182  
 
 
 

Kerkyra @hamogelo.gr 
 
www.hamogelo.gr 
 
 

 

  

http://www.kaapa.gr/
http://www.hamogelo.gr/
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Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ Ηλεκρ.ταχυδρομείο/ 
Ιστοσελίδα 

Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 
Αχαΐας "Μονάδα Θηλέων" 
 

Ακτή Δημαίων 
27 
 

Πάτρα 
 
  

2610322473 
2610342430 
 epetratou@yahoo.gr 

Φιλανθρωπικό Σωματείο 
"Κιβωτός Αγάπης" Γαλήνη 
Αναπήρων Παίδων" 
 
 

Κωνσ/τίνου 
Παλαιολόγου 
29 
 
 

Πάτρα 
 
 
 
 

26331 
 
 
 
 

2610222280 
 
 
 
 

kivotos@otenet.gr 
 
www.kivotosagapis.gr 
 
 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
Παράρτημα ΑΜΕΑ Λεχαινών 
 

1ο Χιλιόμετρο 
Λεχαινών 
Μυρσίνης 
 

Λεχαινά 
 
 
 

27053 
 
 
 

2623360226 
2623360229 
 
 

Kepepleh1@yahoo.gr 
 
 
 

Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι 
Αιγίου) 
 

Αίγιο 
 
 

Αίγιο 
 
 

25100 
 
 

2691051063 & 
2691051083 
 

aigio @hamogelo.gr 
 
www.hamogelo.gr 

Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι 
Κυλλήνης) 
 

Κυλλήνη 
 
 

Κυλλήνη 
 
 

27068 
 
 

2623093933 & 
2623092335 
 

killini @hamogelo.gr 
 
www.hamogelo.gr 

Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 
Αχαΐας Σκαγιοπούλειο (Μονάδα 
Αρρένων) 
 

Κορυτσάς & 
Αγ. Σαράντα 
 
 

Πάτρα 
 
 
 

26222 
 
 
 

2610320162 
 
 
 

kkppde@1602.syzefxis.gov.g
r 
 
 

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ Ηλεκρ.ταχυδρομείο/ 
Ιστοσελίδα 

"Ορφανοτροφείο Θηλέων" 
Λαμίας 
 

Υψηλάντου 
143 
 

Λαμία 
 
 

35100 
 
 

2231022477 
 
  

Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 
Φθιώτιδας 
 

Σμύρνης 25 
 
 

Λαμία 
 
 

35100 
 
 

2231022260 
 
  

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Η Αγ. 
Ταβιθά 
 

Δελφών 38  
 
 

Λιβαδειά 
 
  

2261029272 
 
  

 

  

http://www.kivotosagapis.gr/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.hamogelo.gr/
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Περιφέρεια Αττικής 

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ Ηλεκρ.ταχυδρομείο/ 
Ιστοσελίδα 

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 
Σπαστικών Παιδιών “Ο Καλός 
Σαμαρείτης”   
 

Πατριάρχου 
Γρηγορίου Ε΄3 

Αργυρούπολ
η 

16452 210-9910753 kalossamaritis@yahoo.gr 
 
www.kalossamaritis.gr 

Κέντρο Ειδικών Ατόμων « Η 
ΧΑΡΑ» 
 

Λεωφόρος 
Μαραθώνος 
90 

Παλλήνη 15344 2106666702 info@kea-hara.gr 
 
www.kea-hara.gr 

Ιδρυμα Γεωργίου και 
Αικατερίνης Χατζηκώνστα 
Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων 

Λ. Κηφισίας 
374 

Χαλάνδρι 15233 210-6810524 idrima.xatzikonsta@gmail.co
m 
 
www.xatzikonsta.gr 

Ίδρυμα για το Παιδί "Η 
Παμμακάριστος" 

Λ. Μαραθώνος 
1 

Νέα Μάκρη 19005 2294096013 
2294091407 
 

pammakar@ath.forthnet.gr 
 
www.pammakaristos.gr 

Κιβωτός του Κόσμου  Ζηνοδώρου 3 
και 
Καλλικλέους   

Αθήνα 10442 2105141935-
2105141953 

kivotos5@otenet.com 
 
ww.kivotostoukosmou.org 

Κιβωτός του Κόσμου Πειραιάς Πειραιάς  2105141935-
2105141953 

kivotos5@otenet.com 
 
www.kivotostoukosmou.org 

Φιλανθρωπικό Σωματείο 
“Χριστός Παντοκράτωρ”     
 

Γρ. Λαμπράκη 
106 - 108 

Πειραιάς 18532 2104173226 e.v.vamvaka@gmail.com 

Πρότυπη Στέγη Αρρένων της 
Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων 
Αθηνών. 
 

Ομορφοκκλησι
άς 10 & 
Χανίων 

Περισσός 
Νέας Ιωνίας 

142 30 210-
2774281,210-
2752379 

epaa@epaa.gr 
 
www.epaa.gr 

Παιδικό Σπίτι  Τσακάλωφ 21 Πειραιάς 18533 2104133365 / 
2104116309 

idrymapaidikospiti@gmail.c
om 
 
www.paidiko-spiti.gr 

Φιλοθέη η Αθηναία Εστία 
Κοριτσιού  

Τρωάδος 23 Αγ. 
Παρασκευή 

15342 2106011759 estiafilothei@gmail.com 

Ορφανοτροφείο Θηλέων 
Ιωάννου και Μαριγώς 
Χατζηκυριάκου 

Κλεισόβης 18 
 
 

Πειραιάς 
 
 

185 37 
 
 

210-4515387 
 
 

info@xatzikiriakio.gr 
 
www.xatzikiriakio.gr 

 
Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο 

 
Απόλλωνος 28 

 
Βουλιαγμένη 

 
16671 2108962076 

 
e.o.vouliagmenis@gmail.com 

http://www.kalossamaritis.gr/
http://www.kea-hara.gr/
http://www.pammakaristos.gr/
http://www.kivotostoukosmou.org/
http://www.epaa.gr/
http://www.paidiko-spiti.gr/
http://www.xatzikiriakio.gr/


ΑμΚΕ Κέντρο Ερευνών Ρίζες 

84 
 

Βουλιαγμένης Βουλιαγμένη 

Στέγη Θηλέων Π. Φαλήρου Αγ. 
Αλέξανδρος 
 
 

Μεσολογγίου 
21 
 
 

Π. Φάληρο 
 
 
 

17563 
 
 
 

2109816403 
 
 
 

stegithileon@yahoo.gr 
 
www.stegi-
agiosaleksandros.gr 

Χριστιανική Στέγη κοριτσιού - 
Αγία Άννα" 
 

Ανοίξεως 24 
 
 

Νέα Κηφισιά 
 
 

14564 
 
 

2108076309/210
6252471 
  

Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα 
 
 

Δροσιάς και 
Ρήγα Φεραίου 
 

Ν. Μάκρη 
Μαραθώνας 
 

19009 
 
 

2294079240/229
4033210 
 

lyreio@gmail.com 
 
www.lyreio.gr 

Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο 
Καλλιθέας 
 

Κρέμου 128 
 
 

Καλλιθέα 
 
 

17675 
 
 

210-9521728, 
210-9560735, 
210-9521735 

info@pen-kallithea.gr 
 
www.pen-kallithea.gr 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 
Πειραιά - Στέγη Ανηλίκων "Ο 
Καλός Ποιμήν" 
 

Μαντώ 
Μαυρογένους 
12 
 

Πειραιάς 
 
 
 

18541 
 
 
 

2104204280 
 
 
 

kpoimin@otenet.gr 
 
 

Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι 
Αμαρουσίου) 
 

Μαρούσι 
 
 

Μαρούσι 
 
 

15124 
 
 

210 – 8026021 & 
210-8026453  
. 

marousi@hamogelo.gr 
 
www.hamogelo.gr 

Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι 
Καρέα ) 
 

Καρέας 
 
 

Αθήνα 
 
 

16233 
 
 

210 – 7609553 & 
2107609554. 
 

kareas@hamogelo.gr 
 
www.hamogelo.gr 

Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι 
Μελισσίων) 
 

Μελίσσια 
 
 

Μελίσσια 
 
 

15127 
 
 

210 – 8040918  & 
2108047459. 
 

melissia@hamogelo.gr 
 
www.hamogelo.gr 

Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι 
Περιστερίου) 
 

Περιστέρι 
 
 

Περιστέρι 
 
 

12137 
 
 

210 – 5785820 & 
2105785450. 
 

peristeri @hamogelo.gr 
 
www.hamogelo.gr 

Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι 
Μοσχάτου) 
 

Μοσχάτο 
 
 

Μοσχάτο 
 
 

18344 
 
 

210 –4256040 & 
2104256070. 
 

moshato @hamogelo.gr 
 
www.hamogelo.gr 

Παιδικό Χωριό SOS Βάρης 
 
 

Βάρη 
 
 

Βάρη 
 
  

2103313661 
 
 

sosathens@sos-villages.gr 
 
www.sos-villages.gr 

Στέγη Νέων SOS  
 
 
 

Π.Φάληρο 
 
 
 

Π.Φάληρο 
 
 
  

2103313661 
 
 
 

sosathens@sos-villages.gr 
 
www.sos-villages.gr 
 

Ξενώνας SOS ELIZA 
 
 

Μαρούσι 
 
 

Μαρούσι 
 
  

2103313661 
 
 

sosathens@sos-villages.gr 
 
www.sos-villages.gr 

Κέντρο Βρεφών "Η Μητέρα" 
 
 

Τέρμα 
Ιπποκράτους 
 

Αθήνα 
 
 

152 36 
 
 

2132015700 
2102615215 
 www.kvmhtera.gr 

Αναρρωτήριο Πεντέλης Τέρμα Π.Πεντέλη 152 36 2132059800-10 anarpent@otenet.gr 

http://www.stegi-agiosaleksandros.gr/
http://www.stegi-agiosaleksandros.gr/
http://www.lyreio.gr/
http://www.pen-kallithea.gr/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.sos-villages.gr/
http://www.sos-villages.gr/
http://www.sos-villages.gr/
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 Ιπποκράτους 
 

    

Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας 
 

Καλαμάκι 
 

Άλιμος 
 17455 2109811082  

Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα 
 

Ν.Σμύρνη 
 

Ν.Σμύρνη 
 17121 2109330680  

Παράρτημα Αποθεραπείας & 
Αποκατάστασης Παιδιών με 
Αναπηρία Βούλας 
 

Βούλα 
 
 
 

Βούλα 
 
 
 

16673 
 
 

2108952959/210
8952781 
 
  

Μονάδα Σκαραμαγκά του 
Π.Α.Α.ΠΑ.Β 
 

Σκαραμαγκάς 
 
 

Σκαραμαγκάς 
 
  2132031214  

Αγία Τριάς Ορφανοτροφείο 
Θηλέων 
 

Αγ. Τριάδας 7, 
Ίλιον 
 

Ιλιον 
 
 

13122 
 
 

2102612771& 
2102610624 210-
2611483  

Οικοτροφείο Απροσάρμοστων 
Παίδων Η ΕΛΠΙΣ 
 

Χελιδονούς 62 
 
 

Κηφισιά 
 
 

14564 
 
 2108001314  

Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο 
Θηλέων 
 

Αγίας 
Γρηγορούσης 
5 

Χαϊδάρι 
 
 

124 61 
 
 

2105817134, 
210-5811203 www.xristodoulio.gr 

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου  

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ  

Το Χαμόγελο του Παιδιού (Σπίτι 
Κόρινθος) 
 

Κόρινθος 
 
 

Κόρινθος 
 
 

20007 
 
 

2741032628& 
2741032626  
 

Korithos1@hamogelo.gr 
 
www.hamogelo.gr 

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ Ηλεκρ.ταχυδρομείο/ 
Ιστοσελίδα 

Κιβωτός του Κόσμου Χίος Χίος Χίος 82100 22710 81953  kivotos5@otenet.com 
 
www.kivotostoukosmou.org 

 

  

http://www.xristodoulio.gr/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.kivotostoukosmou.org/
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Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ  

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 
Δωδεκανήσου 
 

Ρήγα Φεραίου 
4 

Ρόδος 85100 2241027335 thilmer@otenet.gr 

Παράρτημα ΑΜΕΑ - Δομή "Άγιος 
Ανδρέας" του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Αιγαίου 
 

Βάρη 
Παραδείσου 
 
 

Ρόδος 
 
 
 

85106 
 
 
 

2241361000/224
1361014 
 
 

standrea.rh@gmail.com 
 
 
 

 

 

Περιφέρεια Κρήτης  

Επωνυμία Ιδρύματος Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ.  Τηλέφωνο/φαξ Ηλεκρ.ταχυδρομείο/ 
Ιστοσελίδα 

Παράρτημα Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Παιδιών με 
Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης – 
Πόμπιας 

Πόμπια 
Ηρακλείου 
 
 

Κρήτη 
 
 
 

70400 
 
 
 

28923040011/ 
2892340032 
 
 

kepep.pompias@0508.syzefx
is.gov.gr 
 
 

Ιερά Μονή Γορτυνής και 
Αρκαδίας Ιερά Μονή "Παναγία 
Καλυβιανή" Κέντρο Εφηβικής 
Προστασίας Αγωγής και 
Κατάρτισης "Αγία Σκέπη" 

Μοίρες  
Ηρακλείου 
 
 
 

Ηράκλειο 
 
 
 
 

70400 
 
 
 
  

28920-22152 
 
 
 
  

Παράρτημα Προστασίας 
Προστασίας Παιδιού Λασιθίου 
(Παιδόπολη Νεάπολης) 

Πολυτεχνείου 
8 
 

Νεάπολη 
 
 

72400 
 
 

2841032235 
 
 

kentroprostasias@yahoo.gr 
 
 

Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου Κ. 
Πολυχρονάκη 
5 στον 
Μασταμπά  

71305 2810-310092 

 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κρήτης 
"Παράρτημα Προστασίας 
Παιδιού Ηρακλείου" 

Νηρέως 3 Ηράκλειο 71307 2810300594 kpmth@otenet.gr 
 
 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου Παράρτημα 
Προστασίας Παιδιών Νέων 
Χανίων 

Αποκορώνου 
166 
 
 

Χανιά Κρήτης 
 
 
 

73100 
 
 
 

28210 87101 
28210 76401 
 
 

kpm@otenet.gr 
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Σπίτι Προσωρινής Φιλοξενίας 
SOS 
  

Κρήτη 
 
  

2103313661 
 
 

sosathens@sos-villages.gr 
 
www.sos-villages.gr 

Στέγη Κοριτσιού "Ο Άγιος 
Νεκτάριος" 
 
 
 
 

Πλατεία Αγίου 
Νεκταρίου 
Παχιανά, 
Χανιά 
 
 

Χανιά 
 
 
 
 
  

28210 – 95450, 
28210 – 92078, 
Fax: 28210 – 
91302 
 
 

idrymata_agiou_nektariou@y
ahoo.gr 
 
www.stegi-anx.gr 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sos-villages.gr/
http://www.stegi-anx.gr/
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Η ΄ΑμΚΕ Κέντρο Ερευνών Ρίζες (www.roots-research-center.gr) εξειδικεύεται στην στήριξη των 

δικαιωμάτων των ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων προκειμένου να εντοπίσουν τις οικογενειακές 

τους ρίζες. Η αποστολή μας είναι να υποστηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος παιδικής 

προστασίας στην Ελλάδα. Προωθούμε μεταρρυθμίσεις για την αποϊδρυματοποίηση και την 

επανένταξη των παιδιών στις βιολογικές τους οικογένειες ή σε κατάλληλες οικογενειακού τύπου 

δομές. Οι δράσεις μας υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τους νέους που “βγαίνουν” από την 

ιδρυματική φροντίδα πριν και μετά την μετάβαση τους στην ανεξάρτητη διαβίωση, προκειμένου 

να βελτιωθεί η ενσωμάτωση και η αποδοχή τους στην κοινότητα.  Είμαστε μέλος του Eurochild 

και εθνικοί συντονιστές της καμπάνιας Ανοίγουμε Πόρτες για τα Παιδιά της Ευρώπης, με 

επικεφαλής το Eurochild και το Hope and Homes for Children. 

http://www.roots-research-center.gr 

 

 

Η Καμπάνια Ανοίγοντας Δρόμους  για τα Παιδιά της Ευρώπης λειτουργεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

και σε 12 χώρες ανά την Ευρώπη, καλώντας τις Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές κυβερνήσεις 

να θέσουν ως προτεραιότητα την μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην οικογενειακού 

τύπου φροντίδα. Πιστεύουμε ότι το τέλος της ιδρυματικής φροντίδας για τα παιδιά στην Ευρώπη 

είναι πιθανό και μέσα μέσα στις δυνατότητες μας – βάζοντας το συμφέρον των παιδιών πίσω 

στην καρδιά του συστήματος παιδικής προστασίας στην Ευρώπη.   

http://www.openingdoors.eu/ 

 

 
Το Eurochild υπερασπίζεται τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών προκειμένου να 

βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής. Είμαστε ένα δίκτυο οργανισμών που 

δουλεύουμε με και για τα παιδιά σε όλη την Ευρώπη, αγωνιζόμενοι για μια κοινωνία που σέβεται 

τα δικαιώματα των παιδιών. Επηρεάζουμε κυβερνήσεις, χτίζουμε εσωτερικές δυνατότητες, 

http://www.roots-research-center.gr/
http://www.roots-research-center.gr/
http://www.openingdoors.eu/
http://www.openingdoors.eu/
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διευκολύνουμε την κοινή μάθηση και ανταλλάσσουμε πρακτικές και έρευνες. Η Σύμβαση των Η.Ε. 

για τα Δικαιώματα των Παιδιών αποτελεί το θεμέλιο όλων των εργασιών μας.   

http://eurochild.org 

 

 
Ο οργανισμός Hope and Homes for Children είναι ένας διεθνής οργανισμός που εργάζεται στην 

εξάλειψη της ιδρυματικής φροντίδας σε τρεις βασικούς τομείς: την ανάπτυξη υπηρεσιών, την 

ανάπτυξη ικανοτήτων και την πολιτική. Κλείνουμε ιδρύματα, επανενώνουμε οικογένειες ή τις 

τοποθετούμε σε οικογενειακού τύπου φροντίδα εναλλακτικές. Δουλεύουμε σε συνεργασία με 

άλλες οργάνωσεις - συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων - για να αναπτύξομε υπηρεσίες 

όπως η αναδοχή, η υιοθεσία και ένα ευρύ δίκτυο προληπτικών υπηρεσιών. Ακόμα δουλεύουμε 

με κυβερνήσεις για να στηρίζουν τα οικογενειακού τύπου συστήματα φροντίδας μέσω της 

ανάπτυξης πολιτικών και της νομοθεσίας. Τα χρόνια εμπειρίας μας μας δείχνουν ότι το μοντέλο 

μας μπορεί να υιοθετηθεί σε διαφορετικές συνθήκες σε χώρες σε όλο τον κόσμο γιατί καλύπτει 

αυτά τα τρία βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της παιδικής προστασίας.      

http://www.hopeandhomes.org 

 

 

 

 

http://eurochild.org/
http://www.hopeandhomes.org/
http://www.hopeandhomes.org/

