
 

    

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Βουλή των Εφήβων  

Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας Πράξη τη συμμετοχή  

 
 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ 

Το κοινωνικό πρόβλημα της άγαμης και εγκαταλειμμένης 

εγκυμονούσας γυναίκας και το Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό 

Ίδρυμα  "Ο Ευαγγελιστής Μάρκος". 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2021 

 

  

 



Σελίδα 2 από 43 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το κοινωνικό θέμα της άγαμης και εγκαταλειμμένης εγκυμονούσας γυναίκας, η οποία 

θέλει να κρατήσει το παιδί που κυοφορεί και να το μεγαλώσει με φροντίδα και 

ασφάλεια, θεωρούμε πως δεν είναι τόσο γνωστό στην Ελληνική κοινωνία, οπότε η 

«Βουλή των Εφήβων» είναι μια ευκαιρία για την ανάδειξή του και την 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και της Πολιτείας. Στη χώρα μας, το μοναδικό 

Ίδρυμα που φιλοξενεί και περιθάλπει τις γυναίκες αυτές και τα παιδιά τους είναι το 

Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο Ευαγγελιστής Μάρκος» με τον ξενώνα «Το Σπίτι 

της Μαρίας». Το Ίδρυμα βρίσκεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και Ιδρύθηκε από τον 

Πατέρα Κωνσταντίνο Πλευράκη και τη σύζυγό του Στέλλα Τσαούση και προσφέρει 

ανελλιπώς τις υπηρεσίες του εδώ και αρκετές δεκαετίες, στις γυναίκες που έχουν 

ανάγκη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ασχοληθήκαμε με το κοινωνικό πρόβλημα της άγαμης και εγκαταλειμμένης 

εγκυμονούσας γυναίκας. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας να μπορεί να 

επιλέξει και να της παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον το αποφασίσει, να γεννήσει με 

ασφάλεια και να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια το παιδί της. Αγωνιζόμαστε για ένα κόσμο 

με μειωμένες κοινωνικές ανισότητες, δικαιοσύνη, ισχυρούς δεσμούς που θα υπηρετεί 

την ισότητα των φύλων. 

Πιστεύουμε ότι ο ρόλος του κράτους είναι να προστατεύει το δικαίωμα της ζωής 

και να εγγυάται την ισότητα των φύλων. Διαπιστώσαμε, δυστυχώς, πως συχνά η 

γυναίκα στο σύγχρονο κόσμο, λόγω λανθασμένων κοινωνικών αντιλήψεων, 

κατάλληλων συνθηκών και έλλειψης προστατευτικού νομικού πλαισίου, βρίσκεται 

μόνη, ανυπεράσπιστη, απροστάτευτη και σε απόγνωση, αδύναμη να διαχειριστεί το 

μέλλον της. 

Γνωρίσαμε το πρόβλημα αυτό μέσα από την επαφή μας με το Ορθόδοξο 

Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο Ευαγγελιστής Μάρκος», που εδρεύει στη Θέρμη 

Θεσσαλονίκης και διαθέτει τον μοναδικό ξενώνα στην Ελλάδα «Το σπίτι της 

Μαρίας», που φιλοξενεί  εγκυμονούσες και εγκαταλειμμένες γυναίκες, με απώτερο 

σκοπό την προστασία τους και το δικαίωμα της ζωής στο κυοφορούμενο έμβρυο. 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Πατέρα Κωνσταντίνου Πλευράκη και της συζύγου 

του Στέλλας Τσαούση, που έδωσαν την περιουσία τους, αλλά και όλη τη ζωή τους στην 

υπηρεσία αυτού του σκοπού. Στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχει εκκλησία και ο ξενώνας 

που φιλοξενεί τις γυναίκες με τα παιδιά τους. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι 

ανάγκες του Ιδρύματος καλύπτονται αποκλειστικά  από εθελοντές και δωρητές.  

Η ενασχόλησή μας με το θέμα ξεκίνησε το σχολικό έτος 2019-2020 από μια 

ομάδα 9 μαθητών/τριών της Β’ τάξης του Λυκείου της Ελληνογαλλική Σχολής 

Καλαμαρί, υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό τριών καθηγητών/τριών, στα 

πλαίσια του προγράμματος της «Βουλής των Εφήβων». Όμως δεν ολοκληρώθηκε λόγω 

της πανδημίας και συνεχίστηκε τη σχολική χρονιά 2020-21 με άλλα παιδιά, έξι 

κορίτσια της Β΄ Λυκείου.  
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Η εργασία μας περιλαμβάνει τρεις θεματικές: 1) Την παρουσίαση του Ιδρύματος 

και της λειτουργίας του, 2) την έρευνα σχετικά με το νομικό πλαίσιο περί προστασίας 

άγαμων μητέρων στην Ελλάδα και την Ευρώπη και 3) την παρουσίαση των 

δημογραφικών στοιχείων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και την έκταση του 

προβλήματος της διακοπής της κύησης. Οι μαθήτριες συνεργάστηκαν σε ζευγάρια ανά 

θεματική, προκειμένου να αντλήσουν επίσημα στοιχεία για τη σε βάθος διερεύνηση 

του θέματος. Αναζήτησαν στοιχεία σε επιστημονικές πηγές βάσει σχετικής 

βιβλιογραφίας, σε ΦΕΚ και νόμους του Ελληνικού Κράτους, σε Νόμους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δημοσιεύματα ευρωπαϊκών οργανισμών, στην Ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος και άλλες σχετικές ιστοσελίδες, σε δημοσιευμένα βίντεο με συνεντεύξεις 

των ιδρυτών του Ιδρύματος, αλλά και στην επαφή και επικοινωνία μας με το ίδιο το 

Ίδρυμα.  

Όμως, ενώ με την πρώτη ομάδα των μαθητών/τριών ήρθαμε σε επαφή με το 

Ίδρυμα και επικοινωνήσαμε με τους υπευθύνους, με τη δεύτερη ομάδα των μαθητριών, 

μέχρι στιγμής, λόγω της πανδημίας, δεν μπορέσαμε να επισκεφτούμε το Ίδρυμα, όμως 

ελπίζουμε μετά τις διακοπές του Πάσχα να πραγματοποιηθεί αυτή η επιθυμία μας, που 

είναι και επιθυμία του π. Κωνσταντίνου. Μας ενδιέφερε πολύ στην εργασία να 

καταγραφούν και οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας για το Ίδρυμα, ώστε να βγουν 

συμπεράσματα για το πόσο οι πολίτες γνωρίζουν το εύρος του προβλήματος της 

επιβίωσης των άγαμων εγκαταλελειμμένων μητέρων και των παιδιών τους, αλλά και 

το έργο που επιτελεί το εν λόγω  Ίδρυμα, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν μας το 

επέτρεψαν οι συνθήκες. 

Σκοπός της εργασίας μας είναι να αναδείξουμε το κοινωνικό πρόβλημα της 

εγκυμονούσας και εγκαταλειμμένης γυναίκας στη «Βουλή των Εφήβων» και να  

μεταφέρουμε την αγωνία και την πρόταση του π. Κωνσταντίνου και του Δ.Σ. του 

Ιδρύματος  προς την πολιτεία, για τη συμπλήρωση του νομοθετικού κενού ως προς την 

προστασία και κάλυψη των αναγκών αυτών των γυναικών και των παιδιών τους από 

το κράτος. Παράλληλα, καταθέτουμε, μετά από σχετική έρευνα, και μια δική μας 

πρόταση, για προσωρινή ένταξη αυτής της κατηγορίας των γυναικών σε μια υπάρχουμε 

δομή του κράτους. Τέλος,  έχουμε την πεποίθηση πως στηρίζοντας το κράτος την 

εγκυμονούσα γυναίκα και τη μητρότητα, θα συντελέσει ταυτόχρονα και στην επίλυση 

του δημογραφικού προβλήματος της χώρα μας.  
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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε: 

 Τον π. Κωνσταντίνο Πλευράκη, για τη ζέση με την οποία μας δέχτηκε και για 

τις πληροφορίες και τα στοιχεία που μας έδωσε, καθώς και την πρεσβυτέρα 

Στέλλα Τσαούση για τη θερμή φιλοξενία της, και 

 Την κα  Δήμητρα Τσιαρδακλή, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προϊσταμένη του 

τμήματος Ανήλικων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για τη 

βοήθειά της στο νομικό κομμάτι, για την πληροφόρηση και τα στοιχεία σχετικά 

με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) και για τις 

πληροφορίες σχετικά με άλλα αντίστοιχα ιδρύματα στην Ευρώπη. 

 

Οι καθηγητές 

Αδαμαντία Γαβριηλίδου 

Γραμμένος Δελιγκάς 

Γεώργιος Σπανός 

Η ομάδα των μαθητριών που εργάστηκε το Σχολικό Έτος 2020-21 

Μαργαρίτα Βαβάτση,   Αναστασία Βελιτζανίδου,  Αργυρώ Νεφέλη Λουκανίκα,  

Ευανθία Κάππη,  Μαρία Μαντιού,  Ζωή Παπαδοπούλου. 

 
Η ομάδα των μαθητών/τριών που εργάστηκε το Σχολικό Έτος 2019-20 

Μαρία Μαργαρίτα Αδαμοπούλου,  Αλέξανδρος Αθανάσιος Αργυράκης,  Μαρίνα 

Γεωργιάδου, Κων/νος Γκόγκης, Μαρία Αικατερίνη Διαμαντή, Μαρία Ελένη 

Ιμσιρίδου, Νάντια Κωστικιάδου, Τζώτζα Σοφία,  Χαρίλαος Χατζηδημητρίου. 
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1. ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ » 

 

Το ίδρυμα 

Το Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο Ευαγγελιστής Μάρκος» βρίσκεται στη 

Θέρμη, στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

 

 Αποτελεί κομμάτι της Εκκλησίας (όπως οι Ενορίες και τα Μοναστήρια). Είναι 

Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και υπάγεται στη δικαιοδοσία του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, ο οποίος έχει την έδρα 

του στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Το ίδρυμα δραστηριοποιείται σε κοινωνικά και 

παιδαγωγικά προγράμματα. Ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη στη ζωή του Ιδρύματος 

ονομάζεται Αρχιερατικός Επίτροπος του Ιδρύματος και διορίζεται από τον 

Μητροπολίτη, όπως διορίζονται οι Προϊστάμενοι των Ενοριών, οι Εφημέριοι και τα 

μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων. Το Καταστατικό του Ιδρύματος είναι 

εγκεκριμένο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και δημοσιευμένο στην 

εφημερίδα της κυβερνήσεως, (ΦΕΚ 629, τεύχος 2ο, 28/8/89). 
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Το ξεκίνημα - Οι Ιδρυτές - Δωρητές 

 Όλα ξεκίνησαν όταν δύο άγαμες μητέρες ζήτησαν τη βοήθεια του ιερέα και της 

συζύγου του, αφού δεν είχαν πού αλλού να απευθυνθούν. Το ιερατικό ζεύγος 

Κωνσταντίνος Πλευράκης και Στέλλα Τσαούση Πλευράκη, αρχικά τις φιλοξένησε στο 

σπίτι τους. Στη συνέχεια, όμως, αποφάσισαν να πουλήσουν το σπίτι τους στη 

Θεσσαλονίκη και να αξιοποιήσουν ένα κτήμα πού είχαν στην Θέρμη. Το 1984 άρχισε 

ουσιαστικά ἡ ζωή και λειτουργία τον Ιδρύματος, με τα εγκαίνια τον παρεκκλησίου τον 

Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Μάρκου. Από τότε άρχισε και ἡ λειτουργία του 

Ξενώνα «το Σπίτι της Μαρίας», προς τιμή της μητέρας του Ευαγγελιστή Μάρκου, 

όπου φιλοξενούνται άγαμες και εγκαταλελειμμένες εγκυμονούσες γυναίκες, αλλά και 

κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης.. Τα Χριστούγεννα του 1997 

άρχισε να λειτουργεί και ο ευρύχωρος Ναός της Αναστάσεως του Κυρίου και της Άγιας 

Ερμιόνης, δωρεά της μεγάλης ευεργέτιδας του Ιδρύματος, κυρίας Μαρίας 

Τερλεμέσογλου, εις μνήμην των γονέων της Αναστασίου και Ερμιόνης. Έτσι, οι 

ιδρυτές, αφιέρωσαν την ζωή τους στην υπηρεσία του Θεού και των ανθρώπων. Αφ' 

ενός μεν υμνώντας τον Θεό στο εκκλησάκι, αφ' ετέρου δε προστατεύοντας το δικαίωμα 

της ζωής, το κυοφορούμενο έμβρυο και την εγκυμονούσα μητέρα. 

  

                   

                        π. Κωνσταντίνος Πλευράκης          πρεσβυτέρα Στέλλα Τσαούση 
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Ανάγκες εγκυμονούσας γυναίκας  

 Μία κοπέλα που δεν δέχεται να κάνει έκτρωση και εγκαταλείπεται από την 

οικογένεια και τον σύντροφό της, χρειάζεται: προστασία, υποστήριξη και ενθάρρυνση. 

Έχει ανάγκες υλικές, συναισθηματικές, πνευματικές. Πιο συγκεκριμένα, στέγη, 

φαγητό, ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία, μελέτη, πνευματική 

καλλιέργεια, κατάλληλη συντροφιά, εμψύχωση, αυτοπεποίθηση. Πρέπει να αισθάνεται 

πως δεν είναι μόνη. Χρειάζεται να είναι απαλλαγμένη από ενοχές, να βρει την δύναμη 

να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει τη ζωή της. Η ίδια ή και ο 

σύντροφός της χρειάζονται τη στοργή και τη συμπαράσταση των συγγενών, κυρίως 

των γονέων, αλλά και των φίλων, οι οποίοι θα τους στηρίξουν για να μπορέσει να 

γεννήσει με ασφάλεια και να αναθρέψει το παιδί της. 

 

                                       Ο ξενώνας «Το σπίτι της Μαρίας» 

Η προσφορά του ιδρύματος 

Στα 36 έτη λειτουργίας του, στον μοναδικό στην Ελλάδα ξενώνα άγαμων 

μητέρων και εγκαταλελειμμένων γυναικών «Το σπίτι της Μαρίας», έχουν φιλοξενηθεί 

περισσότερες από 200 γυναίκες από όλο τον κόσμο, ηλικίας 16-50 ετών, ενίοτε μαζί με 

τα παιδιά τους. Μπορεί να καταφύγει σ’ αυτόν, χωρίς καμιά οικονομική υποχρέωση, 

κάθε γυναίκα που είναι έγκυος, που μένει ξαφνικά μόνη, προδομένη, ανυπεράσπιστη 

και ανίκανη λόγω της κατάστασής της να εργαστεί. Πολύ συχνά φιλοξενούνται 

γυναίκες κακοποιημένες και πραγματικά «διωκόμενες», που έχουν ένα παιδί στην 

κοιλιά και κρατούν από το χέρι άλλο ένα ή δύο ανήλικα. 
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 Το ίδρυμα λειτουργεί με τη συνείδηση ότι αναπληρώνει τη στέρηση του πατρικού 

σπιτιού και οφείλει να προσφέρει οικογενειακή θαλπωρή σε κάθε φιλοξενούμενη. Εδώ 

γέννησαν με ασφάλεια τα παιδιά τους και καλύφτηκαν όλες οι ανάγκες των ίδιων και 

των παιδιών τους. Και δεν φιλοξενήθηκαν μόνο για λίγους μήνες, για το προ της γέννας 

και της λοχείας τους διάστημα, αλλά για δύο και τρία έτη- πολλές φορές και 

περισσότερο- όσο χρειάστηκε για να λυθεί οριστικά το πρόβλημά τους και να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να συνεχίσουν την ζωή τους. 

Από την ώρα που μια κοπέλα προσφεύγει στον ξενώνα του Αγίου Μάρκου, δεν 

έχει ανάγκη να νοιαστεί για τίποτε. Το ίδρυμα της προσφέρει αμέσως κατοικία, τροφή, 

ενδυμασία, ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη (διότι οι φιλοξενούμενες, 

συνήθως, είναι ανασφάλιστες), βοήθεια για εύρεση εργασίας, καθώς και πνευματική 

και ψυχολογική υποστήριξη, χωρίς καμιά απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών και 

χωρίς τη μεσολάβηση χρονοβόρων διαδικασιών. Παράλληλα, η πρεσβυτέρα με το 

σύζυγό της προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τον πατέρα του παιδιού προκειμένου 

να πετύχουν την επανασύνδεση των σχέσεων τους, να τους συμφιλιώσουν ή ακόμα και 

να συντελέσουν στο γάμο τους.  

 Στις εγκαταστάσεις του ξενώνα από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί και 

εκκλησιαστικό κοινωνικό ιατρείο «Η ΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ», στο οποίο γιατροί διαφόρων 

ειδικοτήτων, φίλοι του ιδρύματος, προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε όλους 

τους άπορους, άστεγους και ανασφάλιστους Έλληνες και ξένους χωρίς διακρίσεις. Οι 

υποχρεώσεις και τα έξοδα του ξενώνα και των γυναικών που φιλοξενούνται 

καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από την οικονομική ενίσχυση των φίλων, των 

συνδρομητών και των συνεργατών του έργου.  

 Τέλος, ο π. Κωνσταντίνος έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία και για το 

δημογραφικό πρόβλημα της χώρα μας. Πιστεύει πως στηρίζοντας το κράτος την 

εγκυμονούσα γυναίκα και τη μητρότητα, θα συντελέσει ταυτόχρονα στην επίλυση του 

παραπάνω προβλήματος. Η αγωνία των ιδρυτών του «Ευαγγελιστή Μάρκου» τώρα, 

είναι η τύχη του Ιδρύματος, μιας και οι ίδιοι είναι ήδη μεγάλοι σε ηλικία.  
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 Για την προσφορά του ο π. Κωνσταντίνος Πλευράκης τιμήθηκε σε εκδήλωση 

που διοργάνωσε το Εργαστήρι Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του 

Πολιτισμού του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, με θέμα: «Ανθρώπων διακονία: Τιμής 

χρέος προς τους ιερείς που στέκονται δίπλα στον άνθρωπο», την Τετάρτη 8 Μαΐου 

2019, στην αίθουσα τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, στο πλαίσιο 

των εκδηλώσεων θεολογικού λόγου και τέχνης του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ. 
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Η σχέση του Ιδρύματος με την Ελληνογαλλική Σχολή «Καλαμαρί» 
Θεσσαλονίκης 
 

Η Ελληνογαλλική Σχολή «Καλαμαρί» αποτελείται από Γυμνάσιο και Λύκειο και 

είναι γνωστή η ευαισθησία της (μαθητών, καθηγητών και γονέων) για κοινωνικά 

θέματα. Η πρώτη επαφή του σχολείου με το Ίδρυμα έγινε πριν από 3 χρόνια, όταν μια 

ομάδα καθηγητών και μαθητών/τριών επισκέφτηκε το Ίδρυμα, για να προσφέρει το 

χρηματικό ποσό που συγκέντρωσαν οι μαθητές και οι καθηγητές, μόλις 

πληροφορήθηκαν για το έργο και τις ανάγκες του Ιδρύματος.  

Καθηγητές και μαθητές έμειναν έκπληκτοι από το έργο και την προσφορά του 

Ιδρύματος και εξέφρασαν την επιθυμία στη Διεύθυνση του σχολείου να συνεχιστεί η 

επαφή αυτή και να βοηθήσουν όσο και όπως μπορούν, είτε υλικά είτε συναισθηματικά, 

πράγμα που έγινε και συνεχίζει να γίνεται.  

Από την πλευρά του Ιδρύματος δέχτηκαν με μεγάλη χαρά τη συνεργασία αυτή 

και μάλιστα έγιναν από τον π. Κωνσταντίνο προτάσεις για πιο στενό δεσμό με την 

ομάδα μας και το σχολείο, όπως να γευματίσουμε μαζί στον ξενώνα κάποια Κυριακή 

ή γιορτή, να φιλοξενήσουμε στα σπίτια μας κάποια μέρα μια μητέρα με το παιδί της, 

οι μαθητές του σχολείου μας βοηθούσαν στα μαθήματά τους κάποιες φορές τα 

παιδάκια που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα ή απλά να παίξουν μαζί τους, κ.ά.  

Δυστυχώς η πανδημία διέκοψε την δια ζώσης επαφή μας με το Ίδρυμα, όχι όμως 

την ψυχική μας επαφή και ελπίζουμε σύντομα να επισκεφτούμε και πάλι το Ίδρυμα, 

αλλά και να καλέσουμε τα παιδάκια στο σχολείο μας σε μια κοινή γιορτή, να 

τραγουδήσουμε και να χαρούμε όλοι μαζί. 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από την επίσκεψή καθηγητών και μαθητών/τριών στο 

Ίδρυμα στις 22/12/2019 και οι Βιβλιογραφικές Πηγές σχετικά με το Ίδρυμα. 
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ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Πλευράκη. Το πρόβλημα της άγαμης μητέρας και 

του παιδιού της, ανάγκη λήψης μέτρων. Διεθνές συνέδριο για την γυναίκα και το 

παιδί του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 31/5/2016- 4/6/2016.  

Περιοδικά – Εφημερίδες: 

Νίκος Ασλανίδης, "Μακεδονία", 8 /11/ 2020 

Ιστοσελίδες: 

1. Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ὁ Ευαγγελιστής Μάρκος» και «Το σπίτι της 

Μαρίας» στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης,  http://www.agiomarko.gr   Τελευταία 

επίσκεψη: 9/4/2021. 

2. Η νέα φωνή της Θεσσαλονίκης, http://www.thess-voice.com, Δημοσίευση: Πεμ, 

09/05/2019 - 04:19   

3. http://agmarkos.blogspot.com  

Βίντεο:  

1. Το Σπίτι της Μαρίας - Αλήθειες με την Ζήνα. Ιερέας Κωνσταντίνος Πλευράκης, 

και η σύζυγος του, Στέλλα. 

http://www.agiomarko.gr/agmarkos-

calendar/icalrepeat.detail/2017/07/27/49/19/to-spiti-tis-marias-alitheies-me-tin-

zina-iereas-konstantinos-plevrakis-kai-i-syzygos-tou-stella 

2. Βράβευση π. Κωνσταντίνου, https://www.youtube.com/watch?v=BgXSbeOVPz8 
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα 

Στη χώρα μας με το άρθρο 214 του Ν. 4512/2018, θεσπίζεται η καταβολή 

επιδόματος παιδιού επιφυλάσσοντας ευνοϊκή μεταχείριση στις μονογονεϊκές 

οικογένειες. Ωστόσο, πλην των χρηματικών αυτών παροχών, οι οποίες ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι για το πρώτο παιδί δεν υπερβαίνουν τα 70 ευρώ μηνιαίως, δεν 

προβλέπεται καμία άλλη παροχή για τις μονογονεϊκές οικογένειες, πολλώ δε μάλλον 

για τις γυναίκες που κυοφορούν. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν κρατικές δομές που να 

παρέχουν φιλοξενία για τις γυναίκες που κυοφορούν και στερούνται οικογενειακού 

ή ευρύτερου υποστηρικτικού περιβάλλοντος, αλλά και να εξασφαλίζουν την 

κοινωνική αποκατάσταση αυτών και των τέκνων τους.  

Ο μοναδικός ιδιωτικός φορέας που υποστηρίζει την εγκαταλελειμμένη άγαμη 

μητέρα που εγκυμονεί και το παιδί της που πρόκειται να γεννηθεί, είναι το Ορθόδοξο 

Εκκλησιαστικό Ίδρυμα  «Ο Ευαγγελιστής Μάρκος » που προσφέρει φιλοξενία τόσο 

για το προ όσο και για το μετά τον τοκετό χρονικό διάστημα, αλλά και κάλυψη όλων 

των αναγκών των μητέρων και των παιδιών τους, μέχρι να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες αποκατάστασης τους. Το Ίδρυμα  έχει θέσει σε λειτουργία από 

το 1982 τον μοναδικό στην Ελλάδα ξενώνα άγαμων μητέρων και εγκαταλελειμμένων 

γυναικών, «Το σπίτι της Μαρίας», όπου έχουν φιλοξενηθεί μέχρι τώρα εκατοντάδες 

γυναικών όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο. 

 

Προτάσεις 

Από το Ίδρυμα «Ο Ευαγγελιστής Μάρκος » έχει κατατεθεί στην Ελληνική 

Πολιτεία συγκεκριμένη πρόταση για να αναλάβει η πολιτεία την προστασία της 

Ζωής και της Μητρότητας (9/2/2019). Μέσα από την έρευνά μας, διαπιστώσαμε ότι  

υπάρχει ένας κρατικός φορέας που θα μπορούσε, τουλάχιστον προσωρινά, να αναλάβει 

το ανωτέρω έργο της υποστήριξης της άγαμης εγκαταλελειμμένης εγκυμονούσας 

γυναίκας (ενήλικης ή έφηβης) και είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(Ε.Κ.Κ.Α), που σύμφωνα με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 22/2006, σκοπό 

έχει το συντονισμό του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, 

οικογένειες, πληθυσμιακές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 

μεταξύ των οποίων και τα  άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εγκατάλειψης, 
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φυγής από το σπίτι, έντονης συναισθηματικής φόρτισης και αδυναμίας κάλυψης των 

βασικών αναγκών διαβίωσής τους.   

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, το Ε.Κ.Κ.Α. λειτουργεί καταφύγια-

ξενώνες υποδοχής γυναικών με ή χωρίς τα παιδιά τους. Μάλιστα, στο άρθρο 2 του 

κανονισμού λειτουργίας των ξενώνων αυτών, προβλέπονται μεταξύ άλλων ομάδων 

εξυπηρετούμενων προσώπων και ενήλικα άτομα, γυναίκες με τα παιδιά τους, που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφαλούς στέγασης, με υψηλό βαθμό ευαλωτότητας, που 

πρόδηλα καθίσταται συνθήκη άμεσου κινδύνου σοβαρής βλάβης. Ενώ, ωστόσο, οι 

άγαμες εγκυμονούσες γυναίκες πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια που θέτει τόσο το 

ΠΔ 22/2006 όσο και ο κανονισμός λειτουργίας των ξενώνων – καταφυγίων του 

ΕΚΚΑ, δεν μπορούν να ενταχθούν στους ανωτέρω ξενώνες, καθώς σύμφωνα με το 

άρθρο 1 του ανωτέρω κανονισμού, οι ξενώνες που λειτουργούν στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη απευθύνονται ρητά μόνο σε γυναίκες (και τα παιδιά τους) θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης, εκμετάλλευσης, παράνομης εμπορίας και 

διακίνησης. Λαμβάνοντας δε περαιτέρω υπόψη ότι και η στελέχωση αλλά και οι 

προβλεπόμενες παροχές των ξενώνων αυτών συνάδουν απόλυτα με τις ανάγκες των 

εγκαταλελειμμένων γυναικών που εγκυμονούν και στερούνται υποστηρικτικού 

πλαισίου, θα μπορούσε ανενδοίαστα να υπαχθούν και αυτές στους ξενώνες του 

ΕΚΚΑ. Με τον τρόπο μάλιστα αυτό παρέχεται η δυνατότητα στις γυναίκες αυτές να 

επιλέξουν να φέρουν στον κόσμο το παιδί τους και να μην οδηγηθούν στην έκτρωση, 

χωρίς μάλιστα να επιβαρύνεται καθόλου ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού 

αξιοποιούνται ήδη υπάρχουσες, άρτια στελεχωμένες και αποτελεσματικά 

λειτουργούσες δομές. 

 

 

Επισυνάπτονται στο Παράρτημα 

1. Η πρόταση του Ιδρύματος  «Ο Ευαγγελιστής Μάρκος» προς την Πολιτεία. 

2. Ο Κανονισμός λειτουργίας ξενώνων υποδοχής- καταφυγίων Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) και το Προεδρικό Διάταγμα. 

  



Σελίδα 17 από 43 
 

3. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Σε πολλές χώρες του εξωτερικού και συγκεκριμένα στη Γαλλία και στο Βέλγιο 

(maisons d’ accueil), στην Αγγλία (Mother and Baby Homes) και στην Ισπανία 

(maternity homes) υπάρχουν κρατικοί φορείς που παρέχουν στέγη σε άγαμες ή 

διαζευγμένες ή σε διάσταση έγκυες γυναίκες – έφηβες που βρίσκονται σε συνθήκες 

ευαλωτότητας (αστεγία, οικονομικές δυσκολίες, εγκατάλειψη από σύντροφο ή 

οικείους), οι οποίες επιθυμούν να φέρουν στον κόσμο το παιδί παρά τις σοβαρές 

αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν. Τα οικήματα αυτά, που βρίσκονται τόσο στα μεγάλα 

αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, προσφέρουν στέγαση, βραχυχρόνια ή 

μακροχρόνια, διατροφή, συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, επαγγελματική αποκατάσταση και 

δημιουργική απασχόληση των μητέρων και των βρεφών. Στόχος τους είναι να 

παρέχουν την αναγκαία στήριξη στη μέλλουσα μητέρα για όσο χρονικό διάστημα 

χρειαστεί μέχρι να μπορέσει να ανταποκριθεί μόνη της ικανοποιητικά στην ανάληψη 

της φροντίδας του τέκνου της. 

 

 
Εικόνες από Ίδρυμα στην Ισπανία 
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4. ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Δημογραφία 

Δημογραφία, είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη στατιστική μελέτη των 

πληθυσμών, ιδίως των ανθρώπινων. Μας δίνει στοιχεία που σχετίζονται με την 

καταμέτρηση του πληθυσμού, τις φυσικές κινήσεις του πληθυσμού (γάμοι, γεννήσεις, 

θάνατοι) και τις μετατοπίσεις ατόμων ενός πληθυσμού (αστυφιλία, μετανάστευση, 

τουρισμός κ.λπ.). 

Έλληνες μετανάστες 

Η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας ( από το 1897), οδήγησε ένα μεγάλο 

αριθμό Ελλήνων στη μετανάστευση. Υπολογίζεται πως στην εικοσαετία 1900-1920 

περίπου το 8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας μετανάστευσε στο εξωτερικό. 

Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο παρατηρήθηκε δεύτερο κύμα μετανάστευσης είτε για 

πολιτικούς είτε για οικονομικούς λόγους. Η μετανάστευση στη Γερμανία μετά το 1960 

γινόταν οργανωμένα, με την υπογραφή συμφώνου ανάμεσα στις δυο χώρες (Σύμφωνο 

Προσέλκυσης Εργατών). Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ο αριθμός των 

Ελλήνων τις διασποράς, πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, όπως καταγράφεται από 

τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και από επίσημα στοιχεία των κρατών 

(10). 

 

Χώρα Πληθυσμός 

ΗΠΑ 1.316.074 (2010) 

Αυστραλία 397.431 (2016) 

Γερμανία 422.620 (2016) 

Καναδάς 271.405 (2016) 
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Ουκρανία 91.548 - 250.000 (2001) 

Μ. Βρετανία 212.000 - 400.000 (2008) 

Ρωσία 97.827 - 180.000 (2002) 

Νότια Αφρική 138.000 (2006) 

Γεωργία 15.166 (2002)  

Βέλγιο 27.742 (2018) 

Βουλγαρία 1.356 - 28.500  (2011) 

Βραζιλία 50.000 (2009) 

Σουηδία 34.354 (2020) 

 

 
Απογραφή του Ελληνικού Πληθυσμού 

Η ελληνική απογραφή αφορά το χαρακτηρισμό των απογραφών πληθυσμού που 

διενέργησε το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος από τη δημιουργία του το 1828 μέχρι 

σήμερα. Στο απώτερο παρελθόν λάμβαναν χώρα σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, 

ενώ μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει καθιερωθεί η διεξαγωγή τους κάθε δέκα έτη, 

αρχής γενομένης από το 1951. 

Ακολουθεί πίνακας απογραφής του ελληνικού πληθυσμού με πρώτη χρονιά το 

1821 και εκτίμηση για το 2019. 
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Χρονιά Πληθυσμός Διαφορά 
1821 938.765  
1828 753.400 -185.365 
1861 1.096.810 +343.410 
1889 2.187.208 +1.090.398 
1907 2.631.952 +444.744 
1920 5.016.889 +2.384.937 
1928 6.204.684 +1.187.795 
1940 7.344.860 +1.140.176 
1951 7.632.801 +287.941 
1961 8.388.553 +755.752 
1971 8.768.641 +380.088 
1981 9.740.417 +977.776 
1991 10.259.900 +519.483 
2001 10.399.771 +139.871 
2011 10.816.286 +416.515 
2019(εκτίμηση) 10.724.599 -91.687 

(10) 
 
 
Μείωση του πληθυσμού στη Ελλάδα - Υπογεννητικότητα  

Όπως απεικονίζεται και στον πίνακα σε γενικές γραμμές ο πληθυσμός της 

Ελλάδας σημειώνει αύξηση, πότε μικρή και πότε μεγάλη. Ωστόσο για το 2019 

(εκτίμηση) φαίνεται πως υπήρξε μια μείωση του πληθυσμού μετά από μια σειρά ετών 

που παρουσιάζονταν αυξητικές τάσεις. Επομένως, καταλαβαίνουμε πως το φαινόμενο 

της υπογεννητικότητας αρχίζει να κάνει την εμφάνιση του στη χώρα μας. 

Η υπογεννητικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της σύγχρονης εποχής 

μας που απασχολεί και την Ελλάδα και πρόκειται για τη μείωση των γεννήσεων μέσα 

στο κοινωνικό σύνολο, εξαιτίας μιας ποικιλίας προβλημάτων. Σύμφωνα με μελέτες, 

κάποιες από τις κύριες αιτίες της υπογεννητικότητας είναι 1) η υλιστική μανία, 

δηλαδή η έμμονη προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου να αναβαθμίσει την ζωή του 

με υλικά αγαθά, με αποτέλεσμα να υποτιμάει και να μην θέτει ως προτεραιότητα την 

δημιουργία οικογένειας. 2) οι οικονομικές δυσκολίες, είναι γνωστό πως η ανατροφή 

ενός παιδιού εκτός τεράστια ευθύνη είναι και μια διαδικασία με πολλά έξοδα. 3) 

έλλειψη χρόνου 4) η καριέρα 5) τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς σύμφωνα με τα οποία 

μια γυναίκα είναι ελκυστική αν είναι αδύνατη, γεγονός που αποθαρρύνει σημαντικά τις 

γυναίκες στην ιδέα της εγκυμοσύνης κλπ. 

 



Σελίδα 21 από 43 
 

Ο κυριότερος παράγοντας όσον αφορά την Ελλάδα είναι η οικονομική κρίση 

που ταλαιπωρεί για περισσότερο από μία δεκαετία την χώρα μας. Η οικονομική κρίση 

λειτούργησε καταλυτικά ώστε να αποκαλύψει και να εντείνει τη δυσμενή δημογραφική 

θέση της χώρας. Κατά τη διάρκεια της κρίσης ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 

370.000 άτομα, ο αριθμός των θανάτων ξεπέρασε αυτόν των γεννήσεων κατά περίπου 

30 χιλιάδες (2011) και οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα περιορίστηκαν, ενώ 

παράλληλα μέρος του ανθρώπινου δυναμικού μετανάστευσε στο εξωτερικό.  

Το δημογραφικό πρόβλημα μπορεί να αποτελέσει απειλή για την επιβίωση 

του Ελληνικού στοιχείου. Η Ελλάδα βρίσκεται σε έντονο καθοδικό ρυθμό μείωσης 

του πληθυσμού της από το 2011, οπότε και καταγράφηκε αρνητικό ισοζύγιο 

γεννήσεων για πρώτη φορά μετά την περίοδο της Κατοχής του 1944. Πιο 

συγκεκριμένα, τα τελευταία πέντε χρόνια, οι νέοι κάτοικοι που γεννιούνται στη χώρα 

μας ή μεταναστεύουν σε αυτή από άλλες χώρες, είναι λιγότεροι από τους κατοίκους 

που πεθαίνουν και από αυτούς που φεύγουν στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, το έτος 

2017 στην Ελλάδα είχαμε 88.553 γεννήσεις και 124.501 θανάτους. Το 2050 ο 

πληθυσμός της χώρας υπολογίζεται ανάμεσα στα 10 εκατομμύρια (σύμφωνα με το πιο 

αισιόδοξο σενάριο) και τα 8,3 εκατομμύρια (στο πιο απαισιόδοξο). Η ελάττωση του 

πληθυσμού θα κυμανθεί από περίπου 800 χιλιάδες μέχρι 2,5 εκατομμύρια άτομα. 

Τρεις είναι οι παράγοντες (δημογραφικές συνιστώσες) που επηρεάζουν τη 

μεταβολή του πληθυσμού: 1)οι γεννήσεις, 2)οι θάνατοι και 3)η μετανάστευση. Ή, για 

να το πούμε διαφορετικά, ο πληθυσμός εξαρτάται από δύο ισοζύγια: 

Το φυσικό (γεννήσεις-θάνατοι) και το μεταναστευτικό (είσοδοι-έξοδοι). Αποτελεί ένα 

φαινόμενο σύνθετο, καθώς εδράζεται σε διαφορετικές αιτίες, όπως είναι οι οικονομικές 

συνθήκες, η υποχώρηση της κοινωνικής πολιτικής, τα κοινωνικά στερεότυπα, η 

ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και ζητήματα που αφορούν την ίδια τη 

δημοκρατία. 
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Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη – αναγκαστική έκτρωση 

Όπως συνειδητοποιούμε, είναι πρωταρχικό να στηρίζει η πολιτεία και όχι μόνο, 

τις νέες κοπέλες που ετοιμάζονται να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Δυστυχώς τα 

τελευταία χρόνια είναι όλο και εντονότερο το φαινόμενο της  ανεπιθύμητης 

εγκυμοσύνης. Είναι σημαντικό όλοι να γνωρίζουν τους τρόπους αποφυγής μιας 

εγκυμοσύνης, παρακολουθώντας και τις εξελίξεις για νέες, περισσότερο 

αποτελεσματικές και ασφαλείς μεθόδους ελέγχου των γεννήσεων. Ακόμη και σήμερα 

είναι υψηλό το ποσοστό των ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων, με αποτέλεσμα να 

παραμένει αρκετά υψηλό και το ποσοστό των αμβλώσεων. 

Πολλές νεαρές κοπέλες και ειδικότερα έφηβες μένουν έγκυες σε ηλικία κάτω των 

16 ετών. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτά τα κορίτσια 

εγκαταλείπονται ταυτόχρονα από τον σύντροφο, πατέρα του παιδιού τους αλλά και από 

την οικογένεια τους. Πιο συγκεκριμένα 4 στα 10 κορίτσια μένουν έγκυες πριν από την 

ηλικία των 20 ετών.( Κάθε χρόνο, υπολογίζεται ότι 4.400.000 έφηβες καταφεύγουν 

στην έκτρωση.). 

Η πολιτεία πρέπει να προστατεύσει αυτές τις κοπέλες, προσφέροντας τους την 

δυνατότητα για μια αξιοπρεπή ζωή μαζί με το μωρό τους. Εκτός αυτού οι αρμόδιοι 

οφείλουν να στηρίξουν όλες τις οικογένειες που παρά τη θέληση τους να αποκτήσουν 

ένα παιδί δεν μπορούν εξαιτίας οικονομικών και άλλων προβλημάτων.  
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Μερικά από τα μέτρα μπορεί να είναι : 
 
—το επίδομα πολύτεκνης και τρίτεκνης οικογένειας και η εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ 

για κάθε τρίτο και πλέον τέκνο· 

—τα αφορολόγητα όρια (κλιμακούμενα) των προστατευόμενων τέκνων· 

—η καθιέρωση απαλλαγής απ' την εισφορά αλληλεγγύης και τα τέλη επιτηδεύματος· 

—η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και του φόρου πολυτελείας. 
 

Στο παρακάτω ραβδόγραμμα φαίνεται η άποψη γυναικών που έχουν φίλες που έμειναν 
έγκυες κατά την εφηβεία τους. 

 Το 40% είναι κατηγορηματικά αντίθετο με αυτή την πράξη   

 Το 15% διαφωνεί 

 Το 20% μένει ουδέτερο  

 Το 15% συμφωνεί 

 Το 12% συμφωνεί απόλυτα με αυτή την πράξη 

 

 
 

 
 

Ο ρόλος των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα 
 

Το έλλειμμα της ελληνικής γονιμότητας καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από τα 

μεταναστευτικά κύματα στις αρχές του 1990, τα οποία και μείωσαν το δημογραφικό 

κενό. Σύμφωνα με άρθρο του UNHCR που δημοσιεύθηκε στις 30 Μαρτίου 2021 από 

τις 22/3/21 μέχρι τις 28/3/21 171 πρόσφυγες έφτασαν στα νησιά του Αιγαίου. Την 

εβδομάδα πριν από αυτό το άρθρο οι αφίξεις ήταν 38, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι ήταν 

114. Ο μέσος όρος των αφίξεων σε όλα τα νησιά αυτή την εβδομάδα ήταν 24 ενώ την 
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προηγούμενη 5. Η Λέσβος δέχθηκε και τις 171 αφίξεις ενώ 416 πρόσφυγες μετά από 

έγκριση από τις αρχές αποχώρησαν από τα νησιά του Αιγαίου και πήγαν στην 

ηπειρωτική χώρα. Περίπου 15.450 πρόσφυγες και άνθρωποι που ζητούν άσυλο 

κατοικούν στα νησιά του Αιγαίου. Από αυτούς, 11.500 (74%) κατοικούν στα Κέντρα 

Υποδοχής και Αναγνώρισης. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού προέρχονται από 

το Αφγανιστάν(49%), από την Συρία(16%) και την Σομαλία(8%). Οι γυναίκες 

αντιπροσωπεύουν το 21% του πληθυσμού στα Κέντρα Υποδοχής και τα παιδιά το 26% 

ενώ 7 στα 10 είναι νεότερα των 12 ετών. Οι άντρες αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 

53%. Το 6% από τα παιδιά είναι ασυνόδευτα ή έχουν χωριστεί από τους συνοδούς του. 

Τα παιδιά αυτά προέρχονται κυρίως από το Αφγανιστάν(12) 

 

Η μεταβολή του πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα  

Στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός γηράσκει, σε αντίθεση με 

την κατάσταση στην Ασία και την Αφρική. Μέσος όρος ζωής είναι 76 χρόνια για τους 

άνδρες και 82 για τις γυναίκες.  

Παρά την οικονομική κρίση, οι Ιρλανδοί  επιμένουν να κάνουν παιδιά και 

διαθέτουν το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, με 2,07 παιδιά ανά γυναίκα. Τους 

ακολουθούν οι σκανδιναβικές χώρες, ενώ σε καλή σειρά είναι Γάλλοι και Βρετανοί. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει στις χώρες του νότου όπως στην 

Ισπανία, Ιταλία ,Ελλάδα κλπ. Ενδεικτικά, στον Νίγηρα της δυτικής Αφρικής η 

αναλογία είναι 7:1 (επτά παιδιά ανά γυναίκα), ενώ στην Κύπρο αντιστοιχεί μόλις και 

μετά βίας ένα παιδί ανά γυναίκα. Στις περισσότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης 

κινείται γύρω στο 1,7. 

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 33 χώρες που βρίσκονται σε φάση μείωσης του 

πληθυσμού από το 2010. Μαζί της, η Εσθονία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Γεωργία, 

Βουλγαρία, Ισπανία και Ρουμανία.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Το 1950, οι γυναίκες έκαναν κατά μέσο όρο 4,7 παιδιά κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 

Αυτός ο ρυθμός γεννητικότητας το 2011  είχε σχεδόν υποδιπλασιαστεί, το 2010 ήταν 

στα 2,4 παιδιά.(4) 
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Οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης γεννητικότητας είναι ο Νίγηρας 

(7,1), το Τσαντ (6,7), η Σομαλία (6,1), το Μάλι (6), το Αφγανιστάν (6), το Νότιο 

Σουδάν (5,9), η Μπουρκίνα Φάσο (5,4), το Μπουρούντι (5,3), η Ουγκάντα (5,2) και η 

Αγκόλα (5,1).(5) 

Οι χώρες με τις πιο πολλές γεννήσεις . 

 
 

Οι χώρες που βρίσκονται στο άλλο άκρο είναι η Κύπρος και η Ταϊβάν (1), η Νότια 

Κορέα (1,2), η Ανδόρα (1,2), το Πουέρτο Ρίκο (1,2), η Ταϊλάνδη (1,2), η Βοσνία 

Ερζεγοβίνη (1,3), η Πολωνία (1,3), η Μολδαβία (1,3) , η Ιαπωνία (1,3) και η 

Ελλάδα(1,4).(5) 

 
Οι χώρες με τις λιγότερες γεννήσεις  

 
 

 
  

•7,1  παιδιά ανά γυναίκα Νιγηρία 

•6,1 παιδιά ανά γυναίκα Τσάντ

•6,1 παιδία ανά γυναίκα Σομαλία 

•6 παιδιά ανά γυναίκαΜαλί , 
Αφγανιστάν   

•1 παιδι ανά γυναίκα Κύπρος ,Ταιβάν 

•1,2 παιδιά ανά γυναίκαΝότια Κορέα, 
Πουέρτο Ρίκο κλπ

•1,3 παιδιά ανά γυναίκα Ιαπωνία,Πολωνία 
Μολδαβία κλπ
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Εγκυμοσύνη στην εφηβεία – Ανήλικες μητέρες στην Ευρώπη και στον 
κόσμο   

 

Ελλάδα  

Τη δεκαετία του '90 είχαμε μέσο όρο τον χρόνο 150.000 γεννήσεις και 90.000 

εκτρώσεις. Το ποσοστό των εφηβικών κυήσεων, μάλιστα, έφτανε το 10%.(7) Το 

2011  η κύηση στην εφηβεία είχε ελαττωθεί κατά 7%. Αντιστρόφως οι αμβλώσεις 

αυξήθηκαν 2% με 3%.(6)  Το 2012 καταγράφηκαν στη χώρα μας 93 γεννήσεις παιδιών 

από μητέρες ηλικίας έως 14 ετών, ενώ συνολικά 2.309 νεαρές, ηλικίας 15-19 ετών, 

έγιναν μητέρες κατά το ίδιο έτος.Το 2014 το ποσοστό των εφηβικών κυήσεων άγγιζε 

μόλις το 2%. (7) 

Αγγλία 

Σύμφωνα με τα εθνικά στατιστικά στοιχεία, το ποσοστό των εφηβικών κυήσεων 

από 10% έπεσε στο 2,7% το 2012. (7) 

Τουρκία  

Το 2014 ο αριθμός  των  κοριτσιών  κάτω των 15 ετών που έφεραν ένα παιδί στον 

κόσμο ήταν 429 σημειώνοντας τεράστια μείωση από το έτος 2001 που ο αριθμός άγγιζε 

τις  2.730 καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Επίσης στις ηλικίες 15-17 το 2001  ο αριθμός 

ήταν 50.848. Τα επόμενα χρόνια η μείωση ήταν αισθητή. Πιο συγκεκριμένα το 2014-

20.654 ,το 2016 16.978 και το 2018 11.636. 

Ευρώπη  

Η Ανατολική Ευρώπη έχει υψηλότερο μέσο ποσοστό εφηβικής εγκυμοσύνης 

(41,7 / 1000) από τη Βόρεια (30,7 / 1000), τη Δυτική (18,2 / 1000) και τη Νότια Ευρώπη 

(17,6 / 1000). (8) 

  
 
 
 
 



Σελίδα 27 από 43 
 

(8) 
 

 
 

Η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι οι χώρες με τις περισσότερες ανήλικες μητέρες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν μία στις δέκα γεννήσεις και στις δύο χώρες το 2015 είναι 

από έφηβα κορίτσια ή ακόμα νεότερα, δείχνει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 

Υπηρεσίας Ο αριθμός αυτός είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο. Σχεδόν 1000 γεννήσεις στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το 2015 ήταν από 

κορίτσια ηλικίας από 10 έως 14 ετών. Η Βουλγαρία είχε σχεδόν 300 από τις ανήλικες 

μητέρες, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 5% των συνολικών γεννήσεων στη χώρα 

από έφηβες.(11) 

Περίπου στις μισές ευρωπαϊκές χώρες, οι γεννήσεις από κορίτσια αυτών των ηλικιών 

δεν φτάνουν κάν σε διψήφια νούμερα, ιδιαίτερα στην Σκανδιναβία. 
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Αριθμός γεννήσεων από κορίτσια 10-14 ετών στην Ευρώπη(11) 
 

 2005 2007 2010 2012 2015 Γεννήσεις 
από κορίτσια 
10-14 σε 
ποσοστό των 
συνολικών 
γεννήσεων 
από έφηβες 

Βουλγαρία 399 407 350 246 294 4.7 
Ρουμανία 527 562 733 785 676 3.5 
Ελλάδα  60 76 108 93 51 2.3 
Μάλτα 14 4 5 3 3 2.2 
Πορτογαλία  72 70 56 55 44 1.9 
Σλοβακία 35 38 45 48 50 1.4 
Ουγγαρία 121 102 76 80 79 1.4 
Γαλλία 223 174 186 216 237 1.3 
Ισπανία 153 147 130 143 98 1.2 
Λουξεμβούργο 0 0 1 0 1 1.1 
Σλοβενία 4 1 1 3 2 1.0 
Βέλγιο 28 17 22 20 20 1.0 
Αυστρία 3 6 17 7 15 0.9 
Γερμανία 162 148 111 114 145 0.9 
Φιλανδία 5 2 3 4 6 0.7 
Λιθουανία 6 11 4 3 8 0.7 
Λατβια 2 5 4 5 5 0.7 
Πολωνία 46 67 61 59 55 0.5 
Εσθονία 3 5 0 1 2 0.5 
Τσεχία 19 18 15 12 13 0.5 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

236 237 221 195 114 0.4 

Σουηδία 5 6 8 5 4 0.4 
Κροατία 6 5 11 12 5 0.4 
Ιρλανδία 7 10 8 4 5 0.4 
Ιταλία 3 3 2 17 13 0.2 
Δανία 6 3 4 1 1 0.2 
Ολλανδία 13 0 0 0 0 0.0 
Κύπρος 0 0 1 1 0 0.0 
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Οι χώρες με τις υψηλότερες καταγραφές σε γεννήσεις από έφηβες στην 
Ευρώπη (11) 

Οι γεννήσεις από έφηβες σε μορφή ποσοστού από τις συνολικές γεννήσεις  
στην χώρα 
Ρουμανία 9.78 
Βουλγαρία 9.51 
Ουγγαρία 6.25 
Σλοβακία  6.23 
Λιθουανία 3.63 
Λάτβια 3.48 
Ηνωμένο Βασίλειο  3.45 
Πολωνία  3.26 
Μάλτα 3.10 
Κροατία 2.99 

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μοναδική χώρα της Δύσης που καταλαμβάνει μία 

από τις πρώτες θέσεις, με τρεις στις δέκα γεννήσεις να γίνονται από κορίτσια ηλικίας 

10-19. Ωστόσο, έχει σημειωθεί πρόοδος. Οι γεννήσεις από τόσο νεαρές μητέρες έχουν 

μειωθεί από τις 50.396 το 2005 στις 26.824 μια δεκαετία αργότερα. 
 

Το παράδειγμα της Εσθονίας 

Οι γεννήσεις κατά την εφηβεία έχουν μειωθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση την 

τελευταία δεκαετία, αλλά η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στην Εσθονία. 1.116 

έφηβες γέννησαν παιδιά το 2005, και μόλις 368 την περασμένη χρονιά (2016).(11) 

 

Ενήλικες άγαμες 
 

Μετά την δεκαετία του 1980 οι γεννήσεις εκτός γάμου άρχισαν να αυξάνονται 

και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων την φροντίδα και επιμέλεια των παιδιών 

επωμίζονταν οι μητέρες. Ο αριθμός των γυναικών στην Ευρώπη που αποκτούν παιδί 

χωρίς να είναι παντρεμένες αυξάνεται επίσης  με τον μέσο όρο για τις 15 τότε χώρες 

τις ευρωπαϊκής ένωσης να φτάνει το1999 το  27,2%  των συνολικών γεννήσεων. 
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Εκτός γάμου γεννήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1960-1999 
(Αναλογία σε 100 
γεννήσεις μωρών) 

Χώρες  1960 1980 1990 1999 
     
Βέλγιο  2,1 4,1 11,6 20,1 
Δανία 7,8 33,2 46,4 44,9 
Γερμανία  7,6 11,9 15,3 21,6 
Ελλάδα 1,2 1,5 2,2 4,0 
Ισπανία  2,3 3,9 9,6 14,1 
Γαλλία  6,1 11,4 30,1 40,7 
Ιρλανδία  1,6 5,0 14,6 30,9 
Ιταλία  2,4 4,3 6,5 9,2 
Λουξεμβούργο 3,2 6,0 12,8 18,6 
Ολλανδία 1,4 4,1 11,4 22,8 
Πορτογαλία 9,5 9,2 14,7 20,8 
Ην.Βασίλειο  5,2 11,5 27,9 38,7 
Αυστρία 13,0 17,8 23,6 30,5 
Φιλανδία 4,0 13,1 25,2 38,7 
Σουηδία 11,3 39,7 55,2 55,3 

 (13)  
 

Βλέπουμε πως την πρωτιά στη λίστα το 1999 κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο  και 

ακολουθεί η Δανία. 

Στην Ελλάδα εκείνα τα  χρόνια η κατάσταση ήταν καλή αλλά σήμερα τα ποσοστά 

έχουν αυξηθεί ραγδαία όπως και ο αριθμός διαζυγίων.  

 
 
Οι αμβλώσεις  πιο συγκεκριμένα  
 

Το 2016 σύμφωνα με  δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού, στην Ελλάδα 

κατοικούν 2,2 εκατ. γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Πιο 

συγκεκριμένα, ανάμεσα σε 1,5 εκατ. γυναικών (18-35 ετών) που βρίσκονται σε 

αναπαραγωγική ηλικία, μόνο το 4% αυτών γνωρίζει πώς να προφυλάσσεται από 

μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη (λαμβάνοντας αντισυλληπτικά χάπια). 

Την ίδια στιγμή, στην υπόλοιπη Ευρώπη το εν λόγω ποσοστό αφορά στο 22% 

των γυναικών, σύμφωνα με στοιχεία από έρευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα 

Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, το 2013. Το 

σπουδαιότερο είναι πως οι Ελληνίδες «εκτινάσσουν» το μέσο όρο στις εκτρώσεις, 

καθώς το 22% αυτών έχει προχωρήσει έστω και μία φορά σε διακοπή κύησης, 
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όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό αφορά μόνο στο 2% των 

γυναικών. 

Σύμφωνα με έρευνες του 2016 καταγράφονται 40.000 εκτρώσεις ετησίως στην 

Ελλάδα, οι οποίες και πραγματοποιούνται από κορίτσια κάτω των 18 ετών, σύμφωνα 

με στοιχεία του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Ιδιαίτερα σημαντικό 

είναι να σημειωθεί πως ένα στα τέσσερα κορίτσια (ηλικίας 14 έως 17 ετών) έχει κάνει 

έκτρωση, ενώ οι μισές έφηβες που προχωρούν σε διακοπή κύησης δεν έχουν 

ενημερώσει ούτε τη μητέρα τους, σύμφωνα με έρευνα του Αρεταίειου Νοσοκομείου. 

(14) Έρευνα του 2019 έδειξε πως μία στις δέκα έφηβες ηλικίας 15-19 ετών είχε προβεί 

σε τουλάχιστον μια άμβλωση . 

Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στην μέση των αμβλώσεων στην Ευρώπη, με χώρες 

της βόρειας Ευρώπης να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά αμβλώσεων ενώ χώρες της 

δυτικής και νότιας Ευρώπης τα χαμηλότερα ποσοστά. (15) 
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Πηγές για το δημογραφικό πρόβλημα 

1) www.dianeosis.org 
2)  www.europarl.europa.eu 

3) smokefreegreece.gr 

4) http://www.dealnews.gr/roi/item 

5) https://4moms.gr 

6) https://www.in.gr/ 

7) https://www.tanea.gr/ 

8)https://www.researchgate.net/publication/262044449_Teenage_pregnancies_in_t
he_European_Union_in_the_context_of_legislation_and_youth_sexual_and_reprodu
ctive_health_services 

9) https://el.wikipedia.org 

10)https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%
CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B
B%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 

11) https://gr.euronews.com/2017/09/02/anilikes-miteres-stin-evropi 

12) https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85820 

13) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι ... 

https://www.kethi.gr/sites/default/files/wp-
content/uploads/2008/12/110_DIAKRATIKOS_ODHGOS_MONOGONEIKOTHTA.pdf 

14) https://www.cnn.gr/ellada/story/45194/provlimatizei-o-arithmos-ton-
ektroseon-stin-ellada 

15)https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84
%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CF%84%CE
%B7%CF%82_%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%
CE%BD%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%
BB%CE%AC%CE%B4%CE%B 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. Η πρόταση του Ιδρύματος 
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2. Το Εθνικού Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) 
 

ΑΣςΕ567 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-

ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ Ε.Κ.Κ.Α 

 

Άρθρο 1.  

Σκοπός 

Τα Καταφύγια αποτελούν πρωτεύον μέτρο προστασίας για τις γυναίκες - με ή 

χωρίς παιδιά - θύματα βίας, (ενδοοικογενειακής, εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων - 

trafficking), προσφέροντάς τους ασφάλεια και υποστήριξη σε περίοδο έντονης 

ευαλωτότητας. στις Οι φιλοξενούμενες γυναίκες στους Ξενώνες - Καταφύγια 

αντιμετωπίζουν άμεσο και αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια και ακεραιότητά τους 

και ενίοτε για τη ζωή τους, λόγω της βίας και των απειλών που υφίστανται. Επίσης, 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφαλούς στέγασης, καθώς δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε 

οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους ή/ και σε υποστηρικτικό περιβάλλον. 

Είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας, τα Καταφύγια να λειτουργούν με βάση 

καθορισμένα ελάχιστα πρότυπα λειτουργίας αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

και δράσεις τους, τα οποία θα διασφαλίζουν την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης συμπεριλαμβάνουν: 

 Επείγουσα προστατευμένη φιλοξενία στον Ξενώνα Επείγουσας Φιλοξενίας 

 Φαγητό και στέγη 

 Πρακτική και Υλική βοήθεια (είδη ένδυσης και υπόδησης, εισιτήρια για τις 

μετακινήσεις των εξυπηρετουμένων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τηλεκάρτες, 

παράβολα, σχολικά είδη κ.λπ.) 

 Κοινωνική Υποστήριξη και Συμβουλευτική 

 Ψυχοθεραπεία/Θεραπεία ψυχικού τραύματος 

 Φροντίδα και φύλαξη των παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας 

 Μελέτη και Δημιουργική Απασχόληση παιδιών σχολικής ηλικίας 

 Διαμεσολάβηση για την παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και νομικής 

υποστήριξης 

 Follow-up 
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Οι φιλοξενούμενες χρήζουν άμεσης προστασίας και υποστήριξης με σκοπό τη 

διαχείριση του τραύματος και την ενδυνάμωσή τους. Κατά τη διαμονή τους, 

πραγματοποιείται από κοινού με τους επαγγελματίες αξιολόγηση της κατάστασής τους 

και στη συνέχεια, η κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου δράσης, με τελικό στόχο 

την αυτοδύναμη και ανεξάρτητη ζωή. 

Τα Καταφύγια συνεργάζονται με δημόσιους, εθελοντικούς και ιδιωτικούς φορείς 

κοινωνικής προστασίας για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών φροντίδας στους 

φιλοξενούμενους, όπως για παράδειγμα με φορείς υγείας , με δημόσιες υπηρεσίες ή και 

Πρεσβείες, , με φορείς εκπαίδευσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Ακόμη, τα 

Καταφύγια συνεργάζονται με μεμονωμένους εθελοντές, για την παροχή υπηρεσιών 

όπως για παράδειγμα, εκμάθηση ελληνικών, δημιουργική απασχόληση κά. Όλες οι 

ανωτέρω δράσεις και υπηρεσίες των Καταφυγίων, καθώς και οι συνεργασίες με άλλους 

φορείς απορρέουν και στοχεύουν στην προώθηση και υλοποίηση του εξατομικευμένου 

προγράμματος της * κοινωνικής αποκατάστασης των φιλοξενούμενων. Στο πλαίσιο 

του δικτύου του Ε.Κ.Κ.Α. οι δομές υποδοχής και προσωρινής προστατευμένης 

φιλοξενίας και φροντίδας είναι: 

1. 2 Ξενώνες Υποδοχής- Καταφύγια, ένας στην Αττική και ένας στη Θεσσαλονίκη, 

για γυναίκες (και τα παιδιά τους) θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης, 

εκμετάλλευσης, παράνομης εμπορίας και διακίνησης. 

2. 3 Ξενώνες - Καταφύγια για την ίδια ομάδα- στόχος, (2 στην Αττική και ένας στη 

Θεσσαλονίκη). Σημειώνεται ότι δύο εκ των τριών αυτών Ξενώνων, λειτουργούν, στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013, σε συνεργασία και με τη χρηματοδότηση της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας 

 

Άρθρο 2. Ομάδα Στόχος 

Α. Ομάδα στόχος εξυπηρετούμενων: 

 Αυτοεξυπηρετούμενα πλήρως, ενήλικα άτομα, γυναίκες θύματα βίας με τα 

παιδιά τους 

 Αυτοεξυπηρετούμενα πλήρως, ενήλικα άτομα, γυναίκες με τα παιδιά τους - που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφαλούς στέγασης, με υψηλό βαθμό ευαλωτότητας 

που πρόδηλα καθίσταται συνθήκη άμεσου κινδύνου σοβαρής βλάβης. 

 σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έφηβες - θύματα κακοποίησης - παραμέλησης ή και 

θύματα παράνομης εμπορίας και διακίνησης (trafficking), έως ότου - το 
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συντομότερο - δρομολογηθεί η εισαγωγή τους σε εξειδικευμένο πλαίσιο 

φιλοξενίας ή ο επαναπατρισμός τους και η επιστροφή τους στη χώρα καταγωγή 

τους και στην πατρική οικογένεια. 

 

4.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

4.2.1 Στελέχωση 

 Υπεύθυνος του Ξενώνα (του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης-κατεύθυνση 

Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών) 

 Διοικητική υποστήριξη (του κλάδου ΔΕ Διοικητικός υπάλληλος που γνωρίζει 

γραμματειακή υποστήριξη και χρήση Η/Υ). 

 Ψυγολονική στήριξη (του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγοι) ο Κοινωνική στήοιξη (του 

κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί) με αναλογία ανά στέλεχος 15-20 

φιλοξενούμενοι 

 Φροντίδα Βρεφών και Νηπίων (του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι) 

 Δημιουργική Απασχόληση & Μελέτη Παιδιών (του κλάδου ΠΕ Παιδαγωγός) ο 

Προσωπικό φροντίδας (του κλάδου ΔΕ Κοινωνικοί Φροντιστές ή ΔΕ Β. 

 Νοσηλευτών ή Φροντιστές Ηλικιωμένων ή ΑΜΕΑ ή ΔΕ Βοηθοί Θαλάμου, κ. ά.) 

- τουλάχιστον 5, ώστε να καλύπτεται με τουλάχιστον ένα άτομο κάθε βάρδια 

(πρωινή - απογευματινή - βάρδια). Βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ Καθαριστές, ΥΕ 

Εργατών), ο Προσωπικό ασφάλειας και επιστασίας (ΔΕ ή ΥΕ Φύλακες 24ωρης 

υπηρεσίας) ο Τεχνικό Προσωπικό (ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΔΕ Υδραυλικός), το οποίο 

θα μεριμνά για τη συντήρηση όλων των Ξενώνων, ο Οδηγοί 

 Ιατρικό Προσωπικό (Παιδίατρο. Παθολόγο και Ψυχίατρο με σύμβαση έργου ή 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο) 

 Εξωτερικοί συνερνάτες (ανάλογα με τις ανάγκες του Ξενώνα που δεν 

καλύπτονται από το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό προβλέπεται η 

συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες όπως, εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού, φύλαξης, σίτισης, επισκευών και συντήρησης του κτηρίου και του 

εξοπλισμού του κλπ). 
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4.2.2 Υλικοτεχνική Υποδομή - Παροχές 
 

 Επίπλωση και ξενοδοχειακός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για φιλοξενία 

ενηλίκων, παιδιών και βρεφών και τις λοιπές δραστηριότητές τους 

 Τρόφιμα, Αναλώσιμα υλικά, είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής 

Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου (τηλέφωνο, φαξ, εκτυπωτής, Η/Υ κ.ά.) 

 Εξοπλισμένο φαρμακείο πρώτων βοηθειών 

 Διάθεση μεταφορικού μέσου για τις αναγκαίες μετακινήσεις και μεταφορές 

 Πρόβλεψη για μετακίνηση και κάλυψη έκτακτων αναγκών των φιλόξενουμένων 

(εισιτήρια, τηλεκάρτες, ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα) 

 
5.2. Διαδικασία Εισαγωγής 

Τα άτομα ή οικογένειες που εισάγονται εκτάκτως στην επείγουσα υποδοχή του Ξενώνα 

θα πρέπει να αντιμετωπίζουν απόλυτη ανάγκη επείγουσας φιλοξενίας, με 

προτεραιότητα σε όσους αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία και ενίοτε 

για τη ζωή τους, λόγω της βίας και των απειλών που υφίστανται. Επίσης, σε όσους 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφαλούς στέγασης, καθώς στερούνται οικονομικών και 

κοινωνικών πόρων και υποστηρικτικού περιβάλλοντος, για εξασφάλιση άλλου χώρου 

διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης με συνέπεια να παρουσιάζουν υψηλό 

βαθμό ευαλωτότητας που πρόδηλα καθίσταται συνθήκη άμεσου κινδύνου σοβαρής 

βλάβης για τις ίδιες τις γυναίκες ή τα παιδιά τους. 

 

Άρθρο 6:  Παροχές Φιλοξενούμενων 

Προσωρινή Στέγαση: 

Οι φιλοξενούμενες διαμένουν στο Καταφυγίου, για τον προβλεπόμενο χρόνο, σε 

δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με ατομικό ή κοινόχρηστο μπάνιο και χρησιμοποιούν τους 

κοινόχρηστους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. 
 

Διατροφή: 

Στις φιλοξενούμενες στο Καταφυγίου παρέχεται πρωινό, γεύμα και δείπνο, ενώ στα 

ανήλικα παιδιά επιπλέον, δεκατιανό και απογευματινό. Στα βρέφη παρέχεται το 

κατάλληλο γάλα και τα διατροφικά συμπληρώματα που ορίζει η παιδίατρος. Στη 

διαμόρφωση του διαιτολογίου λαμβάνονται υπόψη θέματα υγείας και πολιτισμικών 

ιδιαιτεροτήτων και αιτήματα των φιλοξενουμένων. Παρέχονται επιπλέον, είδη 



Σελίδα 40 από 43 
 

εστίασης λόγω εορταστικών εκδηλώσεων και άλλων ομαδικών εκδηλώσεων ή 

δραστηριοτήτων. Η διαμόρφωση του κατάλληλου εβδομαδιαίου περιεχομένου της 

σίτισης και της διαδικασίας παραλαβής και παροχής των ειδών της διατροφής αποτελεί 

ευθύνη του Προϊσταμένου του Καταφυγίου. Η προμήθεια ειδών σίτισης γίνεται σε 

συνεργασία με τη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού και ακολουθείται η προβλεπόμενη 

από τον νόμο διαδικασία. 
 

Συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη: 

Στις φιλοξενούμενες παρέχεται εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη από 

Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους. Για κάθε φιλοξενούμενη αναπτύσσεται 

εξατομικευμένο σχέδιο δράσης, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό, 

βάσει των διαπιστωμένων αναγκών και των πραγματικών δυνατοτήτων της. Επίσης, 

παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση του τραύματος και άλλων 

ζητημάτων, με σκοπό να ενδυναμωθούν, να κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων τους και να σχεδιάσουν και να δρομολογήσουν την αποκατάστασή τους. 
 

Ιματισμός: 

Στους φιλοξενούμενους παρέχονται, μετά από εκτίμηση των αναγκών τους σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο βάρδιας, είδη ιματισμού πρώτης ανάγκης. Στην επιλογή 

των ειδών λαμβάνονται υπόψη η εποχή, οι κλιματολογικές συνθήκες και η ηλικία τους. 
 

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη: 

Για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή τη νοσηλεία φιλόξενουμένων γίνεται χρήση 

των ασφαλιστικών παροχών τους, εφόσον διαθέτουν. Για τους ανασφάλιστους και για 

αυτούς που δεν έχουν στην κατοχή τους τα απαραίτητα έγγραφα, γίνεται χρήση των 

κρατικών παροχών. Σε τεκμηριωμένη μη επάρκεια των ανωτέρω παροχών και σε 

εξαιρετικά έκτακτες καταστάσεις καλύπτονται με δαπάνες της Υπηρεσίας με 

αιτιολόγηση από τον Υπεύθυνο του Καταφυγίου. Επίσης, αξιοποιείται η ανάπτυξη 

συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς παροχή υγείας για τη δωρεάν περίθαλψη των 

φιλοξενουμένων σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. 

 

Πρόγραμμα απασχόλησης βρεφών - νηπίων. 

Για τη συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα απασχόλησης δίνεται έγγραφη 

συγκατάθεση της μητέρας, αφού ενημερωθεί για το σκοπό και το περιεχόμενο αυτού. 
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Εκπαίδευση: 

Τα παιδιά που φιλοξενούνται (μετ) εγγράφονται στα σχολεία της περιοχής όπου 

βρίσκεται το Καταφύγιο. Ο Υπεύθυνος του Καταφυγίου συνεργάζεται στενά με τους 

Διευθυντές των σχολείων, για την ομαλή ένταξη των παιδιών σε αυτά και την ασφαλή 

φοίτησή τους. 

Βοήθεια στη μελέτη των παιδιών παρέχει ο Παιδαγωγός. Τυχόν εκπαιδευτικές ανάγκες 

των γυναικών φιλοξενούμενων εξετάζονται εξατομικευμένα και καλύπτονται σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ή εθελοντές, με τη διαμεσολάβηση του 

Υπεύθυνου Κοινωνικού Λειτουργού. 

 

Επαγγελματική αποκατάσταση: 

Με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση και αυτοδύναμη ζωή, οι φιλοξενούμενες 

υλοποιούν σε συνεργασία με τον υπεύθυνο κοινωνικό Λειτουργό εξατομικευμένο 

σχέδιο, με τη διαμεσολάβηση προς αρμόδιους για εξεύρεση εργασίας και 

επαγγελματικό προσανατολισμό Φορείς και Οργανώσεις. 
 

Δημιουργική απασχόληση - ψυχαγωγία: 

Με ευθύνη του Προϊσταμένου του Καταφυγίου οργανώνονται και υλοποιούνται σε 

συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων προγράμματα δημιουργικής 

απασχόλησης και ψυχαγωγίας, κατάλληλα για κάθε ηλικιακή ομάδα και σύμφωνα με 

τα ενδιαφέροντα των φιλοξενουμένων, εντός και εκτός της Μονάδας. Γι' αυτό 

συνεργάζεται με διάφορους φορείς και εθελοντικούς οργανισμούς. 

 

Υλικές παροχές: 

Καλύπτονται διάφορες μικρές δαπάνες για απόλυτα βασικές και επείγουσες ανάγκες, 

εφόσον αποδεδειγμένα δε διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και είναι 

σύμφωνες με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του Δημόσιου Λογιστικού (π.χ. 

τηλεκάρτες, εισιτήρια ΜΜΜ, φωτογραφίες διαβατηρίου κ.λπ.). 

 

Νομική συμβουλευτική - Εκπροσώπηση: 

Η Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής στήριξης διαμεσολαβεί για την εξασφάλιση νομικής 

στήριξης - συμβουλευτικής ή/ και νομικής εκπροσώπησης - των γυναικών για την 

προστασία και για θέματα επιμέλειας των παιδιών. 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22/2006 

Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) 

  

Άρθρο 2 

Σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. 

 

1. Σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. είναι ο συντονισμός του δικτύου παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες, πληθυσμιακές ομάδες που περιέρχονται 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 3106/2003). Άτομα, οικογένειες 

και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι χρήζουν άμεσα έκτακτης κοινωνικής βοήθειας, 

όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, παραμέλησης, 

εγκατάλειψης, φυγής από το σπίτι, κακοποίησης, έντονης συναισθηματικής φόρτισης, 

αδυναμίας κάλυψης των βασικών αναγκών διαβίωσης τους ή όταν αντιμετωπίζουν 

κοινωνικούς κινδύνους που προέρχονται από φυσικές καταστροφές ή από ατυχήματα 

με μεγάλο αριθμό θυμάτων. 
 

2. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ε.Κ.Κ.Α. έχει ιδίως και τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

 α)  Παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό 

επίπεδο. 

 β) Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης βραχείας διάρκειας, σε άτομα, ζευγάρια, 

οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες. 

 γ) Ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής 

φροντίδας και προνοιακά δικαιώματα. 

 δ)  Παροχή βραχείας σε διάρκεια φιλοξενίας και άμε? σης κάλυψης των βασικών 

αναγκών στέγασης, διατροφής και ένδυσης. 

 ε)  Επιτόπια παρέμβαση σε χώρους που αναφέρεται ή καταγγέλλεται η ύπαρξη 

προβλήματος που χρήζει άμεσης κοινωνικής παρέμβασης. 

 στ) Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με άλλους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται 

με την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

 ζ)  Συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και 

εθελοντικής προσφοράς, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 

 η)  Σχεδιασμό και εξειδίκευση των τρόπων άμεσης κοινωνικής παρέμβασης. 
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θ)  Σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών ανά ομάδα - στόχο ή κατά 

πεδίο δράσης. 

ι)  Ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής 

αλληλεγγύης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 

Πρόνοιας. 

ια)  Σχεδιασμός και εξειδίκευση τρόπων άμεσης κοινωνικής παρέμβασης σε ευάλωτες 

πληθυσμιακές ομάδες, που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας 

φτώχειας. 

 ιβ) Σύνταξη και υποβολή έκθεσης το πρώτο δίμηνο κάθε έτους προς τα αρμόδια 

Τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της 

Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία αναφέρεται η πρόοδος στην 

υλοποίηση των στόχων, τα προβλήματα, που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση και 

οι προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις, βάσει στοιχείων, τα οποία αντλούνται 

από το πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia» για τον πολίτη. 

 


