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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

ΘΕΜΑ: «Συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Παιδικής Προστασίας ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» 

 

κε Υπουργέ,   

 Ο Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων «Το σπίτι της 

ΑΡΣΙΣ» που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη αγκαλιάζει επί 13 χρόνια εκατοντάδες 

παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, έχουν πέσει θύματα κακοποίησης & 

εγκατάλειψης, παιδιά με σοβαρές ψυχικές διαταραχές ή προβλήματα κοινωνικής 

προσαρμογής και λειτουργεί χάρη στο ικανότατο ανθρώπινο δυναμικό του αλλά 

και ένα εξαιρετικά δραστήριο δίκτυο εθελοντών.  

 Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες το σπίτι της ΑΡΣΙΣ βρίσκεται απέναντι 

στην απειλή του λουκέτου. Ο αγώνας επιβίωσης δεν αφορά μόνον τους 

εργαζόμενους του ξενώνα που  προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα εξαιτίας του 

πολύμηνου κενού στη μισθοδοσία τους αλλά κυρίως τα εκατοντάδες παιδιά που 

βρίσκουν καταφύγιο, περίθαλψη και υποστήριξη στους  χώρους του.  

 Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου φρόντισε να «αποποιηθεί» των 

ευθυνών της  παραπέμποντας το ζήτημα στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, γνωρίζοντας πως δεν θα μπορούσε να εξασφαλίζει χρηματοδοτικά 

τις λειτουργικές ανάγκες του ξενώνα. Και αποδεδειγμένα παρά την μεγάλη 

προσπάθεια που κατέβαλε η ΠΚΜ κατάφερε να εξασφαλίσει μόνο το 12% και 

στη συνέχεια με τη συνδρομή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων το 40% του κόστους της λειτουργίας τoυ. Αυτό σημαίνει 

υποχρηματοδότηση και πιθανή παύση λειτουργίας της μοναδικής δομής  
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βραχείας φιλοξενίας στην Βόρεια Ελλάδα και, όπως διαφαίνεται μια μεγάλη 

απώλεια  στον τόσο ευαίσθητο τομέα τον τομέα της Παιδικής Προστασίας.  

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για τέτοια ζητήματα αλλά και αναγνωρίζοντας 

το έργο και την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του ξενώνα για ολόκληρη τη 

Βόρεια Ελλάδα  

 

Ερωτάσθε κε Υπουργέ,  

 

1. Είναι εφικτή η κάλυψη των δαπανών του Ξενώνα «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» 

από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το έτος 

2019 (υπολειπόμενο ποσό 120.000 €); 

2. Είναι δυνατή η επαναφορά της χρηματοδότησης του ξενώνα με βάσει το 

προηγούμενο καθεστώς, με σύναψη της σχετικής προγραμματικής 

σύμβασης; 

3. Πώς θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για τη συνέχιση της 

λειτουργίας του Ξενώνα το 2020 και τα επόμενα έτη; 

 

 

      Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου 2020 

            Αρ. πρωτ.  3369/17-01-2020 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

 Έλενα Ράπτη 
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