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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
(όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) 

 
Συνοπτική περιγραφή 

 
Παρέχεται κατωτέρω η συνοπτική περιγραφή των στοιχείων λειτουργίας των δύο δομών 
πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Δίδονται τα δεδομένα που προσδιορίζουν το 
παρεχόμενο έργο ποσοτικά και ποιοτικά. 
 
 
Α. ΑΝΟΙΚΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας-Διημέρευσης) 
 
Σκοπός:  
1.Φροντίδα και προστασία παιδιών σε ανάγκη και σε κίνδυνο. 
2.Στήριξη των οικογενειών τους. 
3.Παροχή υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευπαθή άτομα και οικογένειες. 
4.Προώθηση Αναδοχής. 
5.Επιστημονικές δράσεις ενημέρωσης κοινού και επιμόρφωσης εθελοντών. 
 
Δυναμικότητα: έως 18 παιδιά, ηλικίας από 5 έως 18 ετών και των δύο φύλλων. 
 
Εμβέλεια: Νομός Ημαθίας. 
 
Έτος ίδρυσης/λειτουργίας: Απρίλιος 2008 (ίδρυση)/Μάρτιος 2010 (Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας και Κέντρο Αναφοράς). 
 
Χώρος παροχής υπηρεσιών: 
Διαμέρισμα μικτού εμβαδού 150μ2, στον 3ο όροφο πολυκατοικίας, επί της οδού Β. Χατζίκου 
10 & Κύπρου, στη Βέροια. 
 
Παρεχόμενες υπηρεσίες (δωρεάν): 
1.Σίτιση καθημερινά (τρία γεύματα) με τη βοήθεια εθελοντών. 
2.Ένδυση και υπόδηση . 
3.Παροχή ειδών σχολικών εφοδίων και ειδών ατομικής υγιεινής . 
4.Υλική βοήθεια στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών σε  σταθερή βάση. 
5.Νομική υποστήριξη των οικογενειών. 
6.Υπηρεσίες Κοινωνικής Λειτουργού στις οικογένειες (παραπομπές σε κλινικές 
Νοσοκομείων, υποστήριξη σε διοικητικής και προνοιακής φύσεως υποθέσεις κλπ). 
7.Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων, με τη βοήθεια Ψυχολόγου και Κοινωνικού 
Λειτουργού, ατομική και ομαδική. Παραπομπή (όταν απαιτείται) σε ψυχιατρική κλινική. 
8.Ενδυνάμωση οικογενειών και οικογενειακή συμβουλευτική προς άμβλυνση/άρση των 
αιτίων παραμέλησης-κακοποίησης, στην ευρύτερη οικογενειακή ομάδα των παιδιών. 
9.Μαθησιακή υποστήριξη με τη βοήθεια εθελοντών εκπαιδευτικών και σχολική 
παρακολούθηση από τους Παιδαγωγούς. 



10.Δημιουργική απασχόληση των παιδιών με τη βοήθεια ειδικών εθελοντών και του 
προσωπικού. 
11.Συνοδεία των παιδιών από τα σπίτια προς την Δομή και αντίστροφα, συνοδεία σε 
δραστηριότητες εκτός Δομής. 
12.Εγγραφή και συμμετοχή παιδιών σε δραστηριότητες της ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας και σε 
δραστηριότητες ιδιωτικών σχολών (χορός, μουσική, αθλητισμός κλπ) . 
13.Φροντίδα για την ατομική υγιεινή των παιδιών. 
14.Ιατρική, οδοντιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των παιδιών. Θεσμική συνεργασία με 
τα Νοσοκομεία Βεροίας, «Ιπποκράτειο» και «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. 
15.Λογοθεραπεία και φυσιοθεραπεία παιδιών που παρουσιάζουν υστέρηση στην 
ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, σε κέντρα της Βεροίας και της Θεσσαλονίκης. 
16.Υπηρεσίες ιατροπαιδαγωγικές (σε συνεργασία με τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα των 
Νοσοκομείων «Ιπποκρατείου» και «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης). 
17.Ψυχαγωγικές δράσεις, εντός και εκτός Σπιτιού. 
18.Αποστολή σε κατασκηνώσεις . 
19. Υποδοχή και φιλοξενία παιδιών που θήτευσαν στην ΠγτΠ , φιλοξενούνται σε άλλα 
Ιδρύματα και επιστρέφουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του 
καλοκαιριού.  
20. Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων (στοιχείων επαγγελματικού προσανατολισμού, πρώτων 
βοηθειών, αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών κλπ). 
 
 
 
Β. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  
 
Σκοπός:  
1.Ανίχνευση και υποδοχή περιστατικών παραμέλησης, κακοποίησης, εκμετάλλευσης και 
εγκατάλειψης ανηλίκων. 
2.Άμεση αντίδραση σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενδοσχολικής βίας, μεγάλης 
ένδειας. 
3.Συνεργασία με τις Αρχές και τους εντεταλμένους θεσμικούς παράγοντες. 
4.Στήριξη και ενδυνάμωση οικογενειών. 
 
Εμβέλεια: Νομοί Ημαθίας, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας . 
 
Χώρος παροχής υπηρεσιών: 
Διαμέρισμα στο ισόγειο πολυκατοικίας, μικτού εμβαδού 45μ2, επί της Πλατείας 
Ζωγιοπούλου 3, στη Βέροια. 
 
Παρεχόμενες υπηρεσίες (δωρεάν): 
1.Υπηρεσία 24ωρης υποδοχής αναφορών και καταγγελιών, σε περιστατικά κακοποίησης, 
παραμέλησης και εγκατάλειψης ανηλίκων. 
2.Υποδοχή περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, οικογενειακής δυσλειτουργίας, 
αποκλίνουσας συμπεριφοράς, ένδειας, σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού. 
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υλική βοήθεια, νομική συνδρομή. 
3.Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οικογενειών. 
4.Παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο (ι). 
5.Περιστασιακή σίτιση οικογενειών, εκτός αυτών των φιλοξενούμενων παιδιών. 
6.Παροχή τροφίμων  σε μηνιαία βάση, σε οικογένειες, εκτός αυτών των φιλοξενούμενων 
παιδιών (ι). 
7.Παροχή συμβουλευτικής, ατομικής και οικογενειακής, σε όποιον το έχει ανάγκη και το 
ζητήσει (ι). 
8.Υπηρεσίες Κοινωνικής Λειτουργού (παραπομπές περιστατικών αρμοδίως). 
9.Ενεργοποίηση κοινωνικού δικτύου, όταν απαιτείται (ια). 
10.Άνοιγμα προς την γειτονιά, με κοινές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις. 



 
 
Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
 
Πραγματοποιούμενες δράσεις: 
1.Πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων ενημέρωσης του κοινού με συναφή 
θεματολογία. 
2.Ενημέρωση του κοινού και επιμόρφωση των εθελοντών σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος 
(ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση παιδιών, ενδοσχολική βία, ουσιοεξάρτηση, χρήση 
διαδικτύου, κοινωνικός αποκλεισμός, τρόποι αντιμετώπισης των φαινομένων κλπ). 
3.Ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης εθελοντών. 
4.Εκδηλώσεις επιβράβευσης εθελοντών. 
5.Ετήσιο Συνέδριο, με θέματα από τη λειτουργία δομών κλειστής φιλοξενίας στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, με σκοπό τη δικτύωση και τον συντονισμό μαζί τους, καθώς και από τον 
ακαδημαϊκό χώρο. 
6.Προώθηση του θεσμού της Αναδοχής, στην τοπική κοινωνία. 
7.Συμμετοχή σε τοπική, εθνική και διεθνή δικτύωση. 
 
 

 
Δ. ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (Κλειστή φιλοξενία στο Σπίτι της Βεργίνας) 
 
Σκοπός:  
1.Φροντίδα και προστασία παιδιών σε ανάγκη και σε κίνδυνο. Αποκατάσταση των συνεπειών 
από την παραμέληση και την κακοποίηση, απόδοση στην κοινωνία ακέραιων, αξιοπρεπών 
και ικανών να αυτοσυντηρηθούν ανθρώπων. 

            2.Στήριξη των οικογενειών τους με σκοπό την ανάκτηση της γονεϊκής ικανότητας. 
3.Παροχή υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευπαθή άτομα και οικογένειες της 
περιοχής , από τα στελέχη της Δομής. 

            4.Προώθηση Αναδοχής. 
            5.Επιστημονικές δράσεις ενημέρωσης κοινού και επιμόρφωσης εθελοντών. 
 

Δυναμικότητα:  έως 20  παιδιά, ηλικίας με ηλικίες εισαγωγής από 3 έως 9 ετών και των δύο 
φύλλων. 
 
Εμβέλεια: Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. 
 
Έτος ίδρυσης/λειτουργίας: Σεπτέμβριος 2012. 
 
Χώρος παροχής υπηρεσιών: Κτίριο εμβαδού 600μ2 στη Βεργίνα. 
 
Παρεχόμενες υπηρεσίες (δωρεάν): 

            1.Παροχή κλειστής φιλοξενίας σε παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο, κατόπιν             
εισαγγελικής διάταξης ή σχετικής δικαστικής απόφασης. 
2.Όλες οι αναφερθείσες παροχές ανοικτής φιλοξενίας, που προσφέρονται και στο Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας. 
3.Διατήρηση της επαφής με τις οικογένειες (προγραμματισμένες επισκέψεις). 
4.Ένταξη στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής, με διεξαγωγή κοινωνικών 
εκδηλώσεων, ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων κλπ, με ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή 
ιδρυματοποίησης. 
5.Συμμετοχή των παιδιών στα τοπικά αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία. Συνέργεια σε 
πολιτιστικές δράσεις. 
6.Ανάπτυξη σχέσεων με το φυσικό περιβάλλον, σύνδεση με την αρχαιολογική υπηρεσία και 
μύηση των παιδιών στην ιστορική σημασία της Βεργίνας. 



7.Λειτουργία εργαστηρίου εικαστικών τεχνών, μέσα στο Σπίτι, με τη συμμετοχή και παιδιών 
της κοινότητας. 
8.Μετάβαση των παιδιών σε κατασκηνώσεις. 
9.Παροχή οικογενειακής συμβουλευτικής σε κατοίκους της περιοχής, από την Ψυχολόγο-
Διευθύντρια του Σπιτιού. 
10.Ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών της τοπικής κοινωνίας και του σχολικού χώρου. 
11.Υπηρεσίες Κοινωνικής Λειτουργού και παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες. 
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1226Β΄/ 

11-4-2012 

1.∆ιημέρευ-
ση παιδιών: 
27 παιδιά 
(Ημέρες διημέ- 
ρευσης : 3.070 
 

2.Σίτηση 
παιδιών: 27 
Μερίδες:6.980 
 
3.Σίτηση 
εξωτερική: 
835 μερίδες 
 
4. Τρόφιμα σε 
οικογένειες: 
45 οικογένειες 
(λήψη μία 
φορά ανά 
μήνα)   
 
4.Συμβουλευ-
τική & 
ψυχοκοινωνι
κή  υποστή- 
ριξη: 252 
άτομα 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Παρεχόμενες υπηρεσίες  δωρεάν (καθημερινά, όλον 

τον χρόνο):  
1.Σίτιση καθημερινή (τρία γεύματα) με τη βοήθεια 

εθελοντών. 

2.Ένδυση και υπόδηση. 

3.Παροχή ειδών σχολικών εφοδίων και ειδών 

ατομικής υγιεινής. 

4.Υλική βοήθεια στις οικογένειες των 

φιλοξενούμενων παιδιών. 

5.Νομική υποστήριξη των οικογενειών. 

6.Υπηρεσίες Κοινωνικής Λειτουργού στις 

οικογένειες. 

7.Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων, με τη 

βοήθεια Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού, 

ατομική και ομαδική. 

8.Οικογενειακή συμβουλευτική. 

9.Μαθησιακή υποστήριξη με τη βοήθεια εθελοντών 

εκπαιδευτικών και σχολική παρακολούθηση από την 

Παιδαγωγό. 

13 παιδιά 

 

ΞΕΝΩΝΑΣ  ΚΛΕΙΣΤΗΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

1.Παροχή κλειστής φιλοξενίας σε παιδιά 

που βρίσκονται σε ανάγκη και σε 

κίνδυνο, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης ή 

σχετικής δικαστικής απόφασης. 

2.Όλες οι αναφερθείσες παροχές της  

ανοικτής φιλοξενίας, που προσφέρονται 

και στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας. 

3.Διατήρηση της επαφής με τις 

οικογένειες (προγραμματισμένες 

επισκέψεις). 

4.Ένταξη στο σχολικό και κοινωνικό 

περιβάλλον της περιοχής, με διεξαγωγή 

κοινωνικών εκδηλώσεων, ανάπτυξη 

κοινωνικών σχέσεων κλπ, με ιδιαίτερη 

μέριμνα για την αποφυγή 

ιδρυματοποίησης. 

5.Συμμετοχή των παιδιών στα τοπικά 

αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία. 

20 



(άρενες 95, 
θήλεις 157) 
(προσχολικής 
ηλικίας 7, 
6 έως 12 ετών 
52, 
13 έως 18 
ετών 30, 
19 έως 25 
ετών 7, 
26 ετών & 
άνω 156). 
 
5.Ιατροφαρ- 
μακευτική 
φροντίδα : 
438 άτομα 
 
(Νοσηλεία 16, 
Φαρμακευτική 
φροντίδα 27, 
Ιατρική 
παρακολούθη-
ση 28, 
Ψυχιατρική 
φροντίδα 12, 
Εργαστηρ. 
εξετάσεις  52, 
Ψυχολογική 
υποστήριξη 
97, 
Συμβουλευτι- 
κή 206 
άτομα). 
 
 

10.Δημιουργική απασχόληση των παιδιών με τη 

βοήθεια ειδικών εθελοντών και του προσωπικού. 

11.Συνοδεία των παιδιών από τα σπίτια προς την 

Δομή και αντίστροφα, συνοδεία σε δραστηριότητες 

εκτός Δομής. 

12.Εγγραφή και συμμετοχή παιδιών σε 

δραστηριότητες της ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας και 

σε δραστηριότητες ιδιωτικών σχολών (χορός, 

μουσική, αθλητισμός κλπ) δωρεάν. 

13.Φροντίδα για την ατομική υγιεινή των παιδιών. 

14.Ιατρική, οδοντιατρική και φαρμακευτική 

περίθαλψη των παιδιών. 

15.Λογοθεραπεία-Φυσιοθεραπεία. 

16.Υπηρεσίες ιατροπαιδαγωγικές (σε συνεργασία με 

τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα των Νοσοκομείων 

Ιπποκρατείου και Παπανικολάου Θεσσαλονίκης). 

17.Ψυχαγωγικές δράσεις, εντός και εκτός Σπιτιού. 

18.Αποστολή σε κατασκηνώσεις. 

Συνέργεια σε πολιτιστικές δράσεις. 

6.Ανάπτυξη σχέσεων με το φυσικό 

περιβάλλον, σύνδεση με την 

αρχαιολογική υπηρεσία και μύηση των 

παιδιών στην ιστορική σημασία της 

Βεργίνας. 

7.Λειτουργία εργαστηρίου εικαστικών 

τεχνών, μέσα στο Σπίτι, με τη συμμετοχή 

και παιδιών της κοινότητας. 

8.Μετάβαση των παιδιών σε 

κατασκηνώσεις. 

9.Παροχή οικογενειακής συμβουλευτικής 

σε κατοίκους της περιοχής, από την 

Ψυχολόγο-Διευθύντρια του Σπιτιού. 

10.Ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών 

της τοπικής κοινωνίας και του σχολικού 

χώρου. 

11.Υπηρεσίες Κοινωνικής Λειτουργού 

και παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες. 



    ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

1.Υπηρεσία 24ωρης υποδοχής αναφορών και 

καταγγελιών, σε περιστατικά κακοποίησης, 

παραμέλησης και εγκατάλειψης ανηλίκων. 

2.Παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε παιδιά που 

βρίσκονται σε κίνδυνο. 

3.Περιστασιακή σίτιση οικογενειών, εκτός αυτών 

των φιλοξενούμενων παιδιών. 

4.Παροχή τροφίμων  σε μηνιαία βάση, σε 

οικογένειες, εκτός αυτών των φιλοξενούμενων 

παιδιών. 

5.Παροχή συμβουλευτικής, ατομικής και 

οικογενειακής, σε οποιονδήποτε το ζητήσει, ιδίως σε 

μητέρες και παιδιά-εφήβους με προβλήματα 

οικογενειακής δυσλειτουργίας και ενδοοικογενειακής 

βίας ή μεγάλης ένδειας. 

6.Υπηρεσίες Κοινωνικής Λειτουργού (παραπομπές 

περιστατικών αρμοδίως). 

7.Ενεργοποίηση κοινωνικού δικτύου, όταν 

απαιτείται. 

8.Άνοιγμα προς την γειτονιά, με κοινές πολιτιστικές 

και ψυχαγωγικές δράσεις. 
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