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Απόψεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με το: 

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

Οι απόψεις της ΕΠΔΠ στηρίζονται στις ακόλουθες Θέσεις/Εκθέσεις/Πορίσματα της ΕΠΔΠ, που καταρτίστηκαν μετά 

από τη διερεύνηση παραπόνων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, τα οποία 

άπτονται θεμάτων που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται σε παιδιά και τις οικογένειές τους από τις ΥΚΕ: 

 Θέση της Επιτρόπου, αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε παιδιά και 

τις οικογένειές τους στους τομείς της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, Απρίλιος 2017 (στο εξής “θέση του 2017”). 

 Θέση της Επιτρόπου αναφορικά με το ρόλο των κρατικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας 

παιδιού-γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι, Ιούλιος 2012. 

 Θέση Επιτρόπου αναφορικά με την ανάγκη διορισμού ψυχολόγων κατά την εξέταση υποθέσεων γονικής μέριμνας 

από το δικαστήριο, Δεκέμβριος 2014. 

 Έκθεση της Επιτρόπου, αναφορικά με το ρόλο των κρατικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας 

παιδιού- γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι- Σε συνέχεια της Θέσης του 2012, Οκτώβριος 

2018. 

 Πόρισμα της Επιτρόπου, αναφορικά με τον χειρισμό από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες σε υπόθεση ενδοοικογενειακής 

κακοποίησης (ενδεχομένως και σεξουαλικής) ανήλικης από θετή οικογένεια, Δεκέμβριος 2017. 

 Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 

καθόσον αφορά το δικαίωμά τους στην προστασία και στις παροχές, Ιανουάριος 2014. 

 Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά με κενά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον χειρισμό περιπτώσεων 

ενδοοικογενειακής βίας στις οποίες εμπλέκονται παιδιά, Δεκέμβριος 2013. 
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 Έκθεση Επιτρόπου, αναφορικά με τη μη παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) σε παιδιά με 

αναπηρία, λόγω της πιστοποίησης της αναπηρίας τους ως ήπιας ή μέτριας, Απρίλιος, 2018. 

 Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με τον πρωταρχικό 

χειρισμό ασυνόδευτων παιδιών, Νοέμβριος 2014. 

 Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με την εκτίμηση της 

ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, Δεκέμβριος 2018. 

 Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με την εκπροσώπηση 

των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, Δεκέμβριος 2018. 

 Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με τη μετάβαση στην 

ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, Δεκέμβριος 2018. 

 

Προκύπτουν, επίσης, από τη μελέτη και αξιολόγηση του αποτελέσματος διερεύνησης συγκεκριμένων παραπόνων, όσο και 

από τις μέχρι σήμερα συζητήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς και ομάδες παιδιών με τις οποίες η ΕΠΔΠ διαβουλεύεται.   

  

Στον πίνακα που ακολουθεί κωδικοποιούνται στην πρώτη στήλη τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί διαχρονικά και 

για τα οποία η ΕΠΔΠ έχει τοποθετηθεί και υποβάλει εισηγήσεις προς τις αρμόδιες Αρχές. Στη δεύτερη στήλη συνοψίζονται οι 

προτεινόμενες αλλαγές του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ που ανακοίνωσε το ΥΕΠΚΑ. Στην τρίτη στήλη εισάγονται οι 

εισηγήσεις της ΕΠΔΠ που προκύπτουν από τις σχετικές με το κάθε θέμα Θέσεις/ Εκθέσεις της, καθώς επίσης και οι απόψεις/ 

προβληματισμοί της σε ότι αφορά το προτεινόμενο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης. Διακρίνονται εύκολα, οι πτυχές που παραμένουν 

αδιαφοροποίητες στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης όπως, επίσης, και τα «προβληματικά» σημεία 

των αλλαγών στις οποίες ενδέχεται να προβεί η ΥΕΠΚΑ στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ.  Οποιαδήποτε αναφορά στη 

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Οι γενικές διαπιστώσεις που προκύπτουν από τη μελέτη του προτεινόμενου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης είναι οι ακόλουθες: 

 

Υποστελέχωση και Φόρτος Εργασίας 

1. Παραμένει άλυτο το διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης των ΥΚΕ, εφόσον δεν αναφέρεται πουθενά η πολιτική 

απόφαση για περαιτέρω στελέχωση. Το γεγονός αυτό, κατά τη γνώμη μου, καθιστά την προσπάθεια αναδιάρθρωσης 

των ΥΚΕ ιδιαίτερα δύσκολη και το αποτέλεσμα της αμφίβολο. 

2. Αναφέρονται, ωστόσο, μέτρα για την ισότιμη κατανομή φόρτου εργασίας στους ΛΚΥ και την αναδιανομή των 

καθηκόντων τους στη βάση και των προσόντων τους. Το ζήτημα, βεβαίως, που προβληματίζει για τους σκοπούς του 

εκσυγχρονισμού των ΥΚΕ δεν αφορά μόνο την ισότιμη κατανομή του φόρτου αλλά κυρίως τον αναπόφευκτα μεγάλο 

όγκο εργασίας σε σχέση με τον αριθμό των ΛΚΥ που καλούνται να τον διεκπεραιώνουν, σε περίπτωση που δεν 

επιλυθεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης. 

3. Την ίδια στιγμή που παραμένει άλυτο το πρόβλημα της υποστελέχωσης, η ΥΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόθεση της να 

αγοράσει στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ υπηρεσίες που θα παρέχονται σε 24ωρη βάση από 

επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να στηρίζουν το έργο των Λειτουργών κάθε Ομάδας/ Υποομάδας 

με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους σε θέματα που προκύπτουν με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων και 

ικανοτήτων των ΛΚΥ. Το μέτρο αυτό, αφήνεται να εννοηθεί, ότι θα ληφθεί για την αντιμετώπιση της απουσίας 

εξειδίκευσης των ΛΚΥ.  

 

Πρωτόκολλα Συνεργασίας με ΜΚΟ 

4. Το πρόγραμμα Προληπτικών Υπηρεσιών Στην Οικογένεια φαίνεται να καταργείται και στη θέση του θα συσταθεί η 

Ομάδα Οικογένειας και Παιδιού η οποία θα αποτελείται από «εξειδικευμένες» υποομάδες. Η υποομάδα Οικογενειακής 
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Παρέμβασης, τουλάχιστον στο πλαίσιο της πληροφόρησης που δίνεται στο προτεινόμενο Σχέδιο, φαίνεται να 

εξακολουθεί να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες και καθήκοντα που είχε μέχρι σήμερα, χωρίς να εισάγονται στο πλαίσιο της 

εξειδικευμένα προγράμματα και εργαλεία. Αναφέρεται δε, η πρόθεση σύναψης Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με ΜΚΟ, 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και άλλες οργανώσεις που θα επιδείξουν ενδιαφέρον με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση 

προγραμμάτων. Αυτό, είναι ένα μέτρο επίλυσης του προβλήματος της απουσίας εξειδικευμένων προγραμμάτων από 

τη μια, από την άλλη μεριά, όμως, τίθεται προβληματισμός κατά πόσο η ανάθεση εφαρμογής προγραμμάτων σε 

αυτούς τους φορείς θα γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι θα εποπτεύονται και αξιολογούνται από τις ΥΚΕ, που είναι η 

καθ’ ύλην αρμόδια κρατική Υπηρεσία για την παροχή τέτοιας φύσεως προγραμμάτων στο παιδί και την οικογένεια και, 

επομένως, φέρει και διατηρεί την ευθύνη εκ μέρους του κράτους. 

5. Σε ότι αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης του προσωπικού, τη διασφάλιση της επάρκειας του και την προώθηση της 

εξειδίκευσης του αναμένεται να ετοιμαστεί πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης με ιδιαίτερη έμφαση 

στην ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων στους Κοινωνικούς Λειτουργούς της Γειτονιάς και 

τους Λειτουργούς πρώτης γραμμής, όπως αναφέρεται στο προτεινόμενο Σχέδιο. Βασικός στόχος της εκπαίδευσης 

των ΛΚΥ είναι η εφαρμογή ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στο χειρισμό κάθε θέματος. Άποψη της Επιτρόπου η 

οποία έχει τεθεί σε εισηγήσεις της σε Θέσεις/ Εκθέσεις της είναι ότι χρειάζεται η παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης των ΛΚΥ στα δικαιώματα του παιδιού και σε θέματα χειρισμού του είδους των υποθέσεων που 

χειρίζονται.  

 

Προσέγγιση εστιασμένη στα Δικαιώματα του Παιδιού 

6. Πέραν από την εφαρμογή ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στο χειρισμό περιπτώσεων, η τήρηση παιδοκεντρικής 

προσέγγισης δεν αναφέρεται πουθενά στο πλάνο επιμόρφωσης του προσωπικού. Σύμφωνα με την Αρχή 

Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν και επηρεάζουν παιδιά θα πρέπει να 

λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το Συμφέρον του Παιδιού. Δεδομένου ότι, σημαντικό κομμάτι εργασίας των ΥΚΕ 
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αποτελεί η παροχή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας σε παιδιά και οικογένειες, αποτελεί σημαντική παράλειψη 

η μη επένδυση του κράτους σε προγράμματα επιμόρφωσης στα θέματα δικαιωμάτων του παιδιού και στην 

καλλιέργεια παιδοκεντρικής προσέγγισης όλου του προσωπικού των ΥΚΕ. Η ελπίδα αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται 

στους Λειτουργούς πρώτης γραμμής αλλά θα πρέπει να παρέχεται σε όλο το προσωπικό (Επαρχιακούς, 

Προϊστάμενους, Συντονιστές, ΛΚΥ με διοικητικά καθήκοντα στα Κεντρικά Γραφεία, αλλά και στους Ιδρυματικούς 

Λειτουργούς και λοιπό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με παιδιά). Δεν είναι νοητό η επιμόρφωση να διοχετεύεται 

μόνο στους ΛΚΥ πρώτης γραμμής και όχι σε ΛΚΥ που βρίσκονται ιεραρχικά σε ανώτερη βαθμίδα και έχουν τον τελικό 

λόγο στη λήψη αποφάσεων. Είναι επίσης προβληματικό να παραγνωρίζεται η ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού 

που εργάζεται σε καθημερινή βάση με τα παιδιά υπό φροντίδα. 

7. Πέραν από την απουσία εξειδικευμένων προγραμμάτων δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη εισαγωγής Εργαλείου 

Αξιολόγησης του Συμφέροντος του Παιδιού, του οποίου η χρήση, σύμφωνα με νομολογία της Επιτροπής Η.Ε για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού συμβάλλει στον σαφή προσδιορισμό του Συμφέροντος του Παιδιού  που πρέπει πάντα να 

διενεργείται για να διασφαλίζεται ότι, η όποια λήψη απόφασης που το αφορά λαμβάνει πρωτίστως υπόψη το 

Συμφέρον του. Σύμφωνα με Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2016, η οποία αναφέρεται στην Θέση του 

2017 (σελ. 53) για την εισαγωγή του εν λόγω Εργαλείου απαιτείται ο καθορισμός από το κράτος κριτηρίων και 

κατευθυντήριων γραμμών  για την εφαρμογή του.  

8. Η Αρχή της Συμμετοχής του Παιδιού στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων των ΥΚΕ δεν 

λαμβάνεται υπόψη παρά τις εισηγήσεις της Επιτρόπου στη Θέση του 2017. Επιπρόσθετα, δεν αναφέρεται πουθενά 

πρόθεση για καθιέρωση της Αρχής της Συμμετοχής του Παιδιού κατά την στοχοθέτηση και εφαρμογή πλάνου για τη 

φροντίδα του, όσο και κατά το σχεδιασμό, παροχή και αξιολόγηση Κοινωνικών Υπηρεσιών. Στην αξιολόγηση των 

προγραμμάτων των ΥΚΕ θα λαμβάνονται οι απόψεις των πολιτών, όπως αναφέρεται, όχι όμως των παιδιών. Σε 

περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη οι σχετικές με το θέμα εισηγήσεις, το κράτος θα εξακολουθήσει να παραβιάζει 
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την Αρχή αυτή και επιπλέον, θα συνεχιστεί η λειτουργία και η παροχή κοινωνικών Υπηρεσιών που δεν είναι φιλικές 

στο παιδί και την οικογένειά του.  

 

Υπηρεσίες Φιλικές προς το Παιδί και την Οικογένεια 

9.  Πέραν από το πιο πάνω, δεν γίνεται αναφορά σε λήψη περαιτέρω μέτρων ενίσχυσης της φιλικότητας των ΥΚΕ προς 

το παιδί και την οικογένεια. Το πνεύμα του όλου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης θέτει στο επίκεντρο την καλή εξυπηρέτηση 

του πολίτη στο πλαίσιο ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, χωρίς να προσανατολίζεται και σε μέτρα που θα συμβάλουν 

στην ανάπτυξη παιδοκεντρικής προσέγγισης στους ΛΚΥ και στον τρόπο λειτουργίας των ΥΚΕ με τρόπο που θα τις 

καθιστούν φιλικές στο παιδί και την οικογένεια (πχ εισάγεται διαδικασία υποβολής παραπόνων προς τις ΥΚΕ από 

πολίτες και όχι από παιδιά). 

 

Προσβασιμότητα Ευάλωτων Ομάδων 

10. Η παροχή δε, υπηρεσιών πρόληψης εισάγεται με την Ομάδα Κοινωνικών Λειτουργών της Γειτονιάς, η οποία θα 

συμβάλει στον έγκαιρο εντοπισμό ευάλωτων ομάδων και ομάδων υψηλού κινδύνου για σκοπούς χειρισμού, όπως 

επίσης και στην έγκαιρη διασύνδεση τους με ΥΚΕ ή και άλλες Υπηρεσίες κάτι το οποίο αναμένεται να συμβάλει θετικά 

στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των οικογενειών στις ΥΚΕ. Επίσης, με το θεσμό Κοινωνικού Λειτουργού της 

Γειτονιάς καθιερώνεται και η στενή συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάση Πρωτόκολλου Συνεργασίας. 

Ωστόσο, δεν αναφέρεται μέριμνα για δημιουργία και παροχή στοχευμένων προληπτικών προγραμμάτων βασισμένα 

σε εμπειρικά δεδομένα σε ομάδες υψηλού κινδύνου. 

 

Νόμος που να ρυθμίζει τις Αρμοδιότητες των ΥΚΕ 

11.  Τροχοδρόμηση εκσυγχρονισμού σχετικών νομοθεσιών για την κάλυψη κενών και αδυναμιών, ώστε να καλύπτονται οι 

σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς Συμβάσεις και κείμενα. Ωστόσο, η άποψη της ΕΠΔΠ 
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είναι ότι χρειάζεται η εισαγωγή ειδικού νόμου, εναρμονισμένου με τις πρόνοιες της Σύμβασης και της Σύστασης της 

Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού 

και κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά και τις οικογένειες που να θεσμοθετεί τις αρμοδιότητες των ΥΚΕ και 

να κατοχυρώνει το δικαίωμα παιδιών και οικογενειών για λήψη κοινωνικών υπηρεσιών. 

12. Επανακαθορισμός και καταγραφή διαδικασιών που θα ακολουθούνται, οι οποίες θα διαπνέονται από 

ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των υπηρεσιών που θα προσφέρονται. Η διαμόρφωση διαδικασιών θα είναι 

συστηματική και συνεχής και θα βασίζεται στα αποτελέσματα αξιολόγησης δράσεων και προγραμμάτων των ΥΚΕ, 

στην αποκτώμενη εμπειρία των ΥΚΕ και στις νέες συνθήκες και ανάγκες της κοινωνίας με στόχο τη συνεχή βελτίωση 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών. Η άποψη της Επιτρόπου είναι ότι ακολούθως θα πρέπει να 

καταρτιστούν και να εκδοθούν Κανονισμοί, δυνάμει ειδικού Νόμου, οι οποίοι να εξειδικεύουν τις πιο πάνω ρυθμίσεις 

και να καθορίζουν τις διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται στα πλαίσια λειτουργίας και παροχής γενικών, 

εξειδικευμένων και εντατικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη Σύσταση. 

 

Σύναψη Διατμηματικών και Διυπηρεσιακών Πρωτοκόλλων 

13. Η σύναψη των εν λόγω Πρωτοκόλλων μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα συντονισμού των εμπλεκόμενων 

Υπηρεσιών για κάθε περίπτωση και να οδηγήσει στην καθιέρωση διεπαγγελματικού χειρισμού των περιπτώσεων στη 

φάση της διάγνωσης, αξιολόγησης του Συμφέροντος του Παιδιού και λήψης αποφάσεων και μέτρων στο πλαίσιο 

εργασίας κάθε Ομάδας/ Υποομάδας. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΚΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΔΠ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΥΚΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΕΠΚΑ ΑΠΟΨΕΙΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ/ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΔΠ 

1. Ελλιπές νομικό πλαίσιο 

εναρμονισμένο με τις πρόνοιες της 

Σύμβασης, που να θεσμοθετεί τις 

αρμοδιότητες των ΥΚΕ και να 

κατοχυρώνει το δικαίωμα παιδιών 

και οικογενειών για λήψη 

κοινωνικών υπηρεσιών 

1. Για την επίτευξη της 

αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ θα 

τροχοδρομηθεί ο εκσυγχρονισμός, 

όπου απαιτείται, των σχετικών 

νομοθεσιών ώστε να καλυφθούν 

κενά και οι αδυναμίες των 

υφιστάμενων με τρόπο που να 

καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες 

και να λαμβάνονται υπόψη τυχόν 

Συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί 

από την Κ.Δ καθώς και άλλα διεθνή 

κείμενα. 

2. Επανακαθορισμός και καταγραφή 

διαδικασιών που θα 

ακολουθούνται, οι οποίες θα 

διαπνέονται από ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα των υπηρεσιών που θα 

προσφέρονται. 

3. Η διαμόρφωση διαδικασιών θα 

είναι συστηματική και συνεχής και 

1.Εισαγωγή ειδικού νόμου, εναρμονισμένου 

με τις πρόνοιες της Σύμβασης και τη 

Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα 

κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού και 

κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά 

και τις οικογένειες που να θεσμοθετεί τις 

αρμοδιότητες των ΥΚΕ και να κατοχυρώνει 

το δικαίωμα παιδιών και οικογενειών για 

λήψη κοινωνικών υπηρεσιών. 

2.Κατάρτιση και έκδοση Κανονισμών, 

δυνάμει του προαναφερόμενου νόμου, οι 

οποίοι να εξειδικεύουν τις πιο πάνω 

ρυθμίσεις και να καθορίζουν τις διαδικασίες 

που θα πρέπει να τηρούνται στα πλαίσια 

λειτουργίας και παροχής γενικών, 

εξειδικευμένων και εντατικών κοινωνικών 

υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την 
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θα βασίζεται στα αποτελέσματα 

αξιολόγησης δράσεων και 

προγραμμάτων των ΥΚΕ, στην 

αποκτώμενη εμπειρία των ΥΚΕ και 

στις νέες συνθήκες και ανάγκες της 

κοινωνίας με στόχο τη συνεχή 

βελτίωση αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των υπηρεσιών. 

4. Για την προσαρμογή στο νέο τρόπο 

λειτουργίας των ΥΚΕ λόγω της 

αναδιάρθρωσης τους, θα 

ετοιμαστεί πρόγραμμα συνεχούς 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 

ΛΚΥ. 

5. Αναδιανομή αρμοδιοτήτων και 

καθορισμός καθηκόντων σε 

κεντρικό και τοπικό επίπεδο. 

6. Ανάθεση εξουσιών σε κατώτερα 

επίπεδα της ιεραρχίας Λειτουργών, 

λαμβάνοντας υπόψη ειδικότητα, 

εξειδίκευση και φόρτο εργασίας. 

 

 

προαναφερόμενη Σύσταση. 
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2. Μη τήρηση συγκεκριμένης 

διαδικασίας τακτικής 

επαναξιολόγησης των 

παρεχόμενων προγραμμάτων των 

ΥΚΕ, δημιουργίας και ανάπτυξης 

πλαισίου λογοδοσίας και 

υποχρέωσης συνεχούς βελτίωσης 

και εκσυγχρονισμού για τη 

διασφάλιση ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

1. Ανάπτυξη και εφαρμογή 

συστήματος παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των δράσεων και 

προγραμμάτων των ΥΚΕ με τη 

χρήση ποσοτικών και ποιοτικών 

δεικτών επίδοσης και απόδοσης με 

την αξιοποίηση υπηρεσιών 

εμπειρογνωμόνων μέσω αγοράς 

υπηρεσιών. 

2. Ανάπτυξη μηχανισμών 

ανατροφοδότησης των ΥΚΕ για την 

ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τους πολίτες και 

τους ΛΚΥ πρώτης γραμμής. 

3. Εισαγωγή δομημένης διαδικασίας 

υποβολής και εξέτασης 

παραπόνων από πολίτες. 

4. Αναβάθμιση Μηχανογραφημένου 

Συστήματος των ΥΚΕ για την 

απλοποίηση των διαδικασιών 

συλλογής στοιχείων. 

5. Μελέτη διαδικασιών που 

εφαρμόζονται με στόχο τη 

βελτίωση ή την κατάργησή τους. 

Η Επίτροπος συμφωνεί. Ωστόσο στη 

διαδικασία αξιολόγησης παρεχόμενων 

προγραμμάτων το κράτος οφείλει να 

εμπλέξει και το παιδί, τηρώντας την Αρχή 

της Συμμετοχής του Παιδιού. Χρειάζεται 

επίσης η προώθηση τακτικής 

αξιολόγησης των επιπτώσεων της 

σχετικής νομοθεσίας και πολιτικών στα 

παιδιά (Child Impact Assessment). 
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3. Απουσία Συμμετοχής του Παιδιού 

στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

εφαρμογή προγραμμάτων των 

ΥΚΕ. 

 1.Θεσμοθέτηση, στα πλαίσια των 

προαναφερόμενων νόμου και Κανονισμών, 

και καθιέρωση αποτελεσματικών και 

μόνιμων μηχανισμών συμμετοχής του 

παιδιού, καθόσον αφορά το σχεδιασμό, την 

παροχή και την αξιολόγηση των ΥΚΕ, 

σύμφωνα με τη νομολογία της Σύμβασης 

γύρω από το Δικαίωμα του Παιδιού να 

Ακούγεται1, τη Σύσταση της Επιτροπής 

Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

προς τα κράτη μέλη για τη Συμμετοχή 

Παιδιών και Εφήβων2 και το εργαλείο 

αξιολόγησης της συμμετοχής του παιδιού σε 

θέματα που το επηρεάζουν του Συμβουλίου 

της Ευρώπης3. 

 

                                                           

1 Committee on the Rights of the Child (2009). General Comment No 12 on the right of the child to be heard. 

2 Council of Europe (2012). Recommendation CM/ Rec (2012) of the Committee of Ministers to Member States on the participation of children and young people under 

the age of 18. 

3 Council of Europe (2014). Child participation assessment tool: Indicators for measuring progress in promoting the right of children and young people under the age of 

18 to participate in matters of concern to them. 
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4. Δεν καθιερώθηκε η Αρχή της 

Συμμετοχής του Παιδιού κατά την 

στοχοθέτηση και εφαρμογή πλάνου 

για τη φροντίδα του, όσο και κατά 

το σχεδιασμό, παροχή και 

αξιολόγηση Κοινωνικών 

Υπηρεσιών.  

 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή κατευθυντήριων 

γραμμών και πρωτοκόλλων για τη 

συμμετοχή του παιδιού σε ότι αφορά το 

σχέδιο προστασίας τους. 

 

5. Υποστελέχωση  Λήψη πολιτικής απόφασης για την 

αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των 

ΥΚΕ για την πρόσληψη ακαδημαϊκά 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, 

που να είναι ποσοτικά και ποιοτικά ικανό 

να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

γενικών, εξειδικευμένων και εντατικών 

υπηρεσιών που θα παρέχουν οι ΥΚΕ. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΕΠΚΑ ΑΠΟΨΕΙΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ/ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΔΠ 

1. Απουσία ειδικού νόμου 

εναρμονισμένου με στις πρόνοιες 

στις Σύμβασης, που να θεσμοθετεί 

στις αρμοδιότητες των ΥΚΕ σε ότι 

1. Για την επίτευξη της 

αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ θα 

τροχοδρομηθεί ο εκσυγχρονισμός, 

όπου απαιτείται, των σχετικών 

Εισαγωγή ειδικού νόμου αναφορικά με τις 

αρμοδιότητες των ΥΚΕ σε ότι αφορά την 

πρόληψη στο πλαίσιο παροχής γενικών 

υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία και την 
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αφορά την πρόληψη στο πλαίσιο 

παροχής γενικών υπηρεσιών, με 

στόχο τη δημιουργία και την 

ενδυνάμωση πρωτογενών 

παρεμβάσεων στο γενικό 

πληθυσμό και να κατοχυρώνει το 

δικαίωμα παιδιών και οικογενειών 

για λήψη κοινωνικών υπηρεσιών 

 

νομοθεσιών ώστε να καλυφθούν 

κενά και οι αδυναμίες των 

υφιστάμενων με τρόπο που να 

καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες 

και να λαμβάνονται υπόψη τυχόν 

Συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί 

από την Κ.Δ καθώς και άλλα διεθνή 

κείμενα. 

2. Επανακαθορισμός και καταγραφή 

διαδικασιών που θα 

ακολουθούνται, οι οποίες θα 

διαπνέονται από ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα των υπηρεσιών που θα 

προσφέρονται. 

ενδυνάμωση πρωτογενών παρεμβάσεων 

στο γενικό πληθυσμό. 

 

3. Απουσία υπηρεσιών προληπτικού 

χαρακτήρα 

1. Σύσταση Ομάδας Κοινωνικών 

Λειτουργών της Γειτονιάς που θα 

έχει ως στόχο: 

 την ενίσχυση στις 

προσβασιμότητας των 

πολιτών στις ΥΚΕ 

 τον έγκαιρο εντοπισμό 

ατόμων/ ομάδων υψηλού 

κινδύνου, τη λήψη 

Η Επίτροπος συμφωνεί. Ωστόσο χρειάζεται η 

κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης, 

βασισμένων σε εμπειρικά δεδομένα και 

πρακτικές άλλων χωρών, στη βάση των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε 

ευάλωτης ομάδας που να αφορούν σε: 

 ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας για τα δικαιώματα των 

παιδιών, 
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αναφορών και εισήγηση 

δράσεων 

 τη διασύνδεση 

περιπτώσεων που χρήζουν 

εξειδικευμένου χειρισμού 

με στις ΥΚΕ, ΑΤΑ ή/ και 

στις Υπηρεσίες. 

 Ανάπτυξη δικτύου 

συνεργασίας με ΑΤΑ, 

σχολεία, Αστυνομία, 

Υπηρεσίες και φορείς.  

2. Δημιουργία Πρωτοκόλλων 

Συνεργασίας με ΑΤΑ για 

συνεργασία και εφαρμογή του 

θεσμού του Κοινωνικού Λειτουργού 

της Γειτονιάς στους χώρους της 

ΑΤΑ με στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 καθοδήγηση και μέριμνα για την 

κάλυψη των βασικών αναγκών των 

παιδιών και των οικογενειών, 

 προώθηση θετικού γονικού ρόλου, 

 πρόληψη ενδοοικογενειακής βίας, 

 συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

 προγράμματα ενίσχυσης οικογενειών 

με παιδιά με αναπηρίες με στόχο την 

αυτοεξυπηρέτηση και τη συμμετοχή 

τους στην καθημερινή ζωή,  

 πρόληψη εγκληματικότητας, χρήσης 

ουσιών και άλλων επικίνδυνων 

συμπεριφορών. (Σύναψη 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τα 

θεραπευτικά προγράμματα των ΥΨΥ 

(Περσέας/Προμηθέας) για άμεση 

παραπομπή των οικογενειών που 

χρήζουν εξιδεικευμένης στήριξης σε 

θέματα εξαρτήσεων καθώς επίσης και 

με Αστυνομία, ΑΤΑ, σχολείο και 

άλλους εμπλεκόμενους φορείς.  

4. Δεν είναι φιλικές προς το παιδί και 

την οικογένεια 

 1.Προσέγγιση των ευάλωτων ομάδων 

παιδιών και διασφάλιση της 
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προσβασιμότητας όλων των παιδιών σε 

φιλικές για το παιδί ΥΚΕ, χωρίς διακρίσεις. 

2. Αύξηση της ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και του διαλόγου για τα 

δικαιώματα του παιδιού σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο. 

3.Ενίσχυση του πλαισίου λογοδοσίας με την 

εφαρμογή σχεδιασμού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης προγραμμάτων βασισμένων σε 

εμπειρικά δεδομένα με την εμπλοκή παιδιών 

και οικογενειών. 

4. Κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης, 

βασισμένων σε εμπειρικά δεδομένα και 

πρακτικές άλλων χωρών, στη βάση των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε 

ευάλωτης ομάδας που να αφορούν σε: 

 ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας για τα δικαιώματα των 

παιδιών, 

 καθοδήγηση και μέριμνα για την 

κάλυψη των βασικών αναγκών των 

παιδιών και των οικογενειών, 

 προώθηση θετικού γονικού ρόλου, 
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 πρόληψη ενδοοικογενειακής βίας, 

 συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

 προγράμματα ενίσχυσης οικογενειών 

με παιδιά με αναπηρίες με στόχο την 

αυτοεξυπηρέτηση και τη συμμετοχή 

τους στην καθημερινή ζωή,  

 πρόληψη εγκληματικότητας, χρήσης 

ουσιών και άλλων επικίνδυνων 

συμπεριφορών. 

 

5. Δύσκολη η προσβασιμότητα 

παιδιών και οικογενειών στις ΥΚΕ 

1. Η Ομάδα Κοινωνικών Λειτουργών 

στις Γειτονιάς που θα έχει ως στόχο 

την ενίσχυση της προσβασιμότητας 

των πολιτών στις ΥΚΕ. 

2. Ανάπτυξη στρατηγικής 

συστηματικής ενημέρωσης του 

κοινού για τα προγράμματα των 

ΥΚΕ και για σχετικά θέματα (π.χ 

αποτελέσματα ερευνών), όπως 

επίσης και για τις θέσεις των ΥΚΕ 

σε θέματα της επικαιρότητας. 

3. Αναδιαμόρφωση και συνεχής 

επικαιροποίηση της ιστοσελίδας 

των ΥΚΕ. 

Η Επίτροπος συμφωνεί με τα μέτρα. Η 

ενημέρωση του κοινού σε ότι αφορά το 

σημείο 2 (της 2ης στήλης του Πίνακα) θα 

πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα 

δικαιώματα του παιδιού και ειδικότερα στο 

δικαίωμα της ιδιωτικότητάς του. 

Πέρα από τα προτεινόμενα μέτρα της 

ΥΕΠΚΑ, οι εισηγήσεις της ΕΠΔΠ για την 

ενίσχυση της φιλικότητας των ΥΚΕ στο παιδί 

και την οικογένεια θα ενισχύσουν και την 

προσβασιμότητα. 
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4. Ανάπτυξη μηχανισμών 

ανατροφοδότησης των ΥΚΕ για την 

ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τους πολίτες και 

τους ΛΚΥ πρώτης γραμμής. 

5. Εισαγωγή δομημένης διαδικασίας 

υποβολής και εξέτασης 

παραπόνων από πολίτες. 

6. Υιοθέτηση πρωτοκόλλου τεχνικών 

επικοινωνίας με τους πολίτες. 

 

 

6. Συγκέντρωση μεγάλου φόρτου 

εργασίας σε κάθε ΛΚΥ 

1. Μελέτη τρόπων καταγραφής και 

διαχείρισης ισότιμης κατανομής και 

καταγραφής φόρτου εργασίας. 

2. Αναδιανομή αρμοδιοτήτων και 

καθορισμός καθηκόντων σε 

κεντρικό και τοπικό επίπεδο. 

 

Η Επίτροπος συμφωνεί, ωστόσο το θέμα 

μπορεί αποτελεσματικά να επιλυθεί με την 

λήψη πολιτικής απόφασης για την 

αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των ΥΚΕ 

για την πρόσληψη ακαδημαϊκά 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, που 

να είναι ποσοτικά και ποιοτικά ικανό να 

μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

γενικών, εξειδικευμένων και εντατικών 

υπηρεσιών που θα παρέχουν οι ΥΚΕ. 
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3. Υποστελέχωση  Λήψη πολιτικής απόφασης για την 

αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των ΥΚΕ 

για την πρόσληψη ακαδημαϊκά 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, που 

να είναι ποσοτικά και ποιοτικά ικανό να 

μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

γενικών, εξειδικευμένων και εντατικών 

υπηρεσιών που θα παρέχουν οι ΥΚΕ. 

 

4. Απουσία κεντρικού φορέα 

συλλογής δεδομένων γύρω από 

παράγοντες που καθιστούν τα 

παιδιά ευάλωτα, ώστε να 

αναγνωρίζεται η ανάγκη παροχής 

πρωτογενούς παρέμβασης. 

1. Η Ομάδα Κοινωνικών Λειτουργών 

της Γειτονιάς που θα έχει ως στόχο 

τον έγκαιρο εντοπισμό ατόμων/ 

ομάδων υψηλού κινδύνου, τη λήψη 

αναφορών και εισήγηση δράσεων 

 

Η Επίτροπος συμφωνεί, ωστόσο εισήγηση 

μας είναι και η δημιουργία μηχανισμού 

συλλογής δεδομένων και τράπεζας 

δεδομένων, στην οποία θα συλλέγονται 

συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα όσον 

αφορά τις ευάλωτες ομάδες παιδιών και 

οικογενειών και τους παράγοντες οι οποίοι 

καθιστούν τα παιδιά ευάλωτα, με σκοπό τη 

χρήση τους σε πολιτικές και 

προγραμματισμό, καθόσον αφορά την 

πρόληψη σειράς προκλήσεων με τις οποίες 

έρχονται αντιμέτωπα τα παιδιά και οι 

οικογένειές τους.  

2. Μέτρηση των επιπτώσεων των μέτρων 

λιτότητας στην παροχή κοινωνικών 
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υπηρεσιών στα παιδιά σε συνεργασία με 

ερευνητικά κέντρα ή Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα για τη λήψη επανορθωτικών 

μέτρων σε επίπεδο πρόληψης από τις ΥΚΕ. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΕΠΚΑ ΑΠΟΨΕΙΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ/ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΔΠ 

1. Απουσία ειδικού νόμου 

εναρμονισμένου με τις πρόνοιες της 

Σύμβασης, που να θεσμοθετεί τις 

αρμοδιότητες των ΥΚΕ και να 

κατοχυρώνει το δικαίωμα παιδιών 

και οικογενειών για λήψη γενικών, 

εξειδικευμένων και εντατικών 

κοινωνικών υπηρεσιών. 

Για την επίτευξη της αναδιάρθρωσης των 

ΥΚΕ θα τροχοδρομηθεί ο εκσυγχρονισμός, 

όπου απαιτείται, των σχετικών νομοθεσιών 

ώστε να καλυφθούν κενά και οι αδυναμίες 

των υφιστάμενων με τρόπο που να 

καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες και να 

λαμβάνονται υπόψη τυχόν Συμβάσεις που 

έχουν επικυρωθεί από την Κ.Δ καθώς και 

άλλα διεθνή κείμενα. 

Τη θεσμοθέτηση στα πλαίσια του 

προτεινόμενου από την ΕΠΔΠ ειδικού νόμου  

και καθιέρωση της υποχρέωσης τήρησης 

εμπεριστατωμένης και ενδελεχούς 

συλλογής δεδομένων από τις ΥΚΕ για 

κάθε περίπτωση παιδιού, εντός 

συγκεκριμένων εύλογων χρονικών 

πλαισίων σε συνεργασία και με τη συμβολή 

διεπιστημονικής ομάδας, εκεί όπου 

χρειάζεται, πριν από την εφαρμογή 

εργαλείου Αξιολόγησης του Συμφέροντος 

του Παιδιού και την έναρξη διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων οι οποίες αφορούν ή 

επηρεάζουν το συμφέρον του παιδιού.   

2. Μη τήρηση έγκαιρης και 

εμπεριστατωμένης διάγνωσης 

Η υποομάδα Οικογενειακής Παρέμβασης 

θα κάνει διάγνωση των προβλημάτων και 

Καθιέρωση της υποχρέωσης τήρησης 

εμπεριστατωμένης και ενδελεχούς 
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προβλημάτων με διεπιστημονικό 

τρόπο. 

αναγκών της οικογένειας. συλλογής δεδομένων από τις ΥΚΕ για 

κάθε περίπτωση παιδιού, εντός 

συγκεκριμένων εύλογων χρονικών 

πλαισίων σε συνεργασία και με τη συμβολή 

διεπιστημονικής ομάδας, εκεί όπου 

χρειάζεται, πριν από την εφαρμογή 

εργαλείου Αξιολόγησης του Συμφέροντος 

του Παιδιού και την έναρξη διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων οι οποίες αφορούν ή 

επηρεάζουν το συμφέρον του παιδιού.   

 

3. Απουσία εργαλείου Αξιολόγησης 

του Συμφέροντος του Παιδιού και 

κατευθυντήριων γραμμών για την 

εφαρμογή του. 

 1.Εισαγωγή στον προτεινόμενο ειδικό νόμο, 

της υποχρέωσης εφαρμογής Εργαλείου 

Αξιολόγησης του Συμφέροντος του 

Παιδιού για κάθε περίπτωση παιδιού για 

τον Προσδιορισμό του Συμφέροντός του 

κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην 

οποία να περιλαμβάνεται Αξιολόγηση 

Επίδρασης στα Δικαιώματα του Παιδιού 

(Child Rights Impact Assessment- CRIA) 

όπως καθορίζει η νομολογία της Επιτροπής 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, γύρω από το δικαίωμα του παιδιού 

να λαμβάνεται πρωταρχικά υπόψη το 
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συμφέρον του στη λήψη αποφάσεων που το 

αφορούν4. 

2. Θεσμοθέτηση και καθορισμό κριτηρίων 

και κατευθυντήριων γραμμών που να 

ρυθμίζουν τη διαδικασία Αξιολόγησης του 

Συμφέροντος του Παιδιού, στην οποία να 

περιλαμβάνεται Αξιολόγηση Επίδρασης στα 

Δικαιώματα του Παιδιού (Child Rights Impact 

Assessment- CRIA), σύμφωνα με την 

προαναφερόμενη νομολογία. 

 

4. Οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από 

εξειδικευμένους ΛΚΥ. 

1. Η υποομάδα Οικογενειακής 

Παρέμβασης θα παρέχει στήριξη 

από ειδικούς ή θα διασυνδέει την 

οικογένεια με άλλη Υπηρεσία ή 

υποομάδα.  

2. Οι οικογένειες θα τυγχάνουν 

συνολικού χειρισμού για όλα τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

(π.χ οικονομικά κ.α) σε συνέχεια 

αξιολόγησης των δεδομένων. 

Ανάθεση εφαρμογής των εξειδικευμένων 

προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης και σε 

ακαδημαϊκά εξειδικευμένους ΛΚΥ.  

 

                                                           

4 Committee on the Rights of the Child, General Comment No 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 

3, para. 1, CRC/C/GC/14). 
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3. Για όλες τις Ομάδες/ Υποομάδες θα 

τηρείται συνεργασία με 

επαγγελματίες διαφόρων 

ειδικοτήτων (Ψυχολόγοι, 

Παιδοψυχίατροι, Εργοθεραπευτές, 

Νοσηλευτές και άλλοι) των οποίων 

οι υπηρεσίες θα εξασφαλιστούν με 

αγορά υπηρεσιών και θα 

παρέχονται σε 24ωρη βάση. 

4. Πρωτόκολλά συνεργασίας με ΜΚΟ, 

Ακαδημαικά Ιδρύματα και άλλες 

οργανώσεις που θα επιδείξουν 

ενδιαφέρον με στόχο την ανάπτυξη 

και υλοποίηση προγραμμάτων. 

5. Για την προώθηση της εξειδίκευσης 

τους και την προσαρμογή στο νέο 

τρόπο λειτουργίας των ΥΚΕ, θα 

ετοιμαστεί πρόγραμμα συνεχούς 

επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των 

ΛΚΥ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 

στην ενίσχυση δεξιοτήτων 

επικοινωνίας και επίλυσης 

συγκρούσεων. 

6. Ανάθεση εξουσιών σε κατώτερα 

επίπεδα της ιεραρχίας Λειτουργών, 
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λαμβάνοντας υπόψη ειδικότητα, 

εξειδίκευση και φόρτο εργασίας. 

 

5. Οι υπηρεσίες δεν παρέχονται στο 

πλαίσιο εξειδικευμένων 

προγραμμάτων, τα οποία 

βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα. 

1. Σύσταση Ομάδας Οικογένειας και 

Παιδιού η οποία αποτελείται από 

τις πιο κάτω υποομάδες: 

 Οικογενειακής Παρέμβασης. 

 Υιοθεσίας 

 Γονικής Μέριμνας/ επικοινωνίας 

 Παιδί υπό τη Νομική Φροντίδα της 

Διευθύντριας των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας και ο 

Θεσμός Ανάδοχης Οικογένειας. 

 Βία στην Οικογένεια και Βία 

Ενάντια σε Παιδιά. 

 Στήριξη οικογενειών ανηλίκων και 

ενηλίκων ατόμων με αναπηρία που 

βρίσκονται σε κρατικά ιδρύματα. 

 Στήριξη Παιδιών σε Σύγκρουση με 

Η Επίτροπος συμφωνεί με την κατάργηση 

των «Προληπτικών Υπηρεσιών προς την 

Οικογένεια» και την αντικατάστασή τους με 

την Ομάδα Οικογένειας και Παιδιού. 

Εισηγείται όπως οι υποομάδες οι οποίες θα 

αποτελούν την Ομάδα Οικογένειας και 

Παιδιού να παρέχουν εξειδικευμένα 

προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης σε 

στοχευμένο πληθυσμό τα οποία να 

βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα, τα οποία, 

σύμφωνα με τη «Σύσταση της Επιτροπής 

Υπουργών προς τα κράτη μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με τα 

δικαιώματα του παιδιού και κοινωνικές 

υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά και τις 

οικογένειες»5  να απευθύνονται, μεταξύ 

άλλων, σε: 

 Θύματα σωματικής και ψυχολογικής 

                                                           

5  Council of Europe (2011). Recommendation CM/ Rec (2011)12 of the Committee of Ministers to member states on children’s rights and social services friendly to 
children and families. 
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το Νόμο. βίας, κακοποίησης και παραμέλησης. 

 Θύματα σεξουαλικής βίας και 

εκμετάλλευσης. 

 Γονείς με ιδιαίτερη ανάγκη 

εκπαίδευσης για ανάπτυξη γονικών 

δεξιοτήτων (π.χ. σε γονείς που 

ασκούν βίαιες τεχνικές και σε γονείς 

που ασκούν αναποτελεσματικές 

τεχνικές). 

 Παιδιά με γνωστικές, επικοινωνιακές, 

σωματικές ή άλλες αναπηρίες. 

 Παιδιά με συμπεριφορικές και 

συναισθηματικές δυσκολίες (πχ 

επιθετικότητα, ακατάλληλη 

σεξουαλική συμπεριφορά), χρήση 

ουσιών και ψυχικές διαταραχές. 

2. Εξέταση του ενδεχόμενου λειτουργίας 

των προαναφερόμενων 

εξειδικευμένων προγραμμάτων σε 

ξεχωριστές δομές στις οποίες να 

συστεγάζονται όλοι οι 

εμπλεκόμενοι επαγγελματίες- 

εκπρόσωποι άλλων Υπηρεσιών με 

τους οποίους χρειάζεται να τηρείται  
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διατμηματική συνεργασία, για 

σκοπούς ενίσχυσης του 

διατμηματικού συντονισμού (πχ. 

ΥΨΥ, ΥΕΨ, Αστυνομία, Νομική 

Υπηρεσία). 

3. Ανάθεση εφαρμογής των 

εξειδικευμένων προγραμμάτων 

έγκαιρης παρέμβασης σε ακαδημαϊκά 

εξειδικευμένους ΛΚΥ.  

 

6. Άτυπη χρήση πολυθεματικής 

συνεργασίας με αποτέλεσμα τον 

φτωχό συντονισμό μεταξύ άλλων 

Υπηρεσιών/ Αρχών. 

1. Αναλόγως της περίπτωσης είναι 

δυνατόν να δημιουργούνται 

πολυθεματικές ομάδες που θα 

αποτελούνται από ΛΚΥ και 

επαγγελματίες διαφόρων 

ειδικοτήτων. 

2. Πρωτόκολλα Συνεργασίας με 

καίριες κρατικές Υπηρεσίες για 

ολιστική παροχή προσωπικών 

κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η Επίτροπος συμφωνεί. Ωστόσο χρειάζεται 

και η θεσμοθέτηση της στο πλαίσιο ειδικού 

Νόμου 

7. Μεγάλος όγκος εργασίας 1. Ανάθεση εξουσιών σε κατώτερα 

επίπεδα της ιεραρχίας Λειτουργών, 

λαμβάνοντας υπόψη ειδικότητα, 

εξειδίκευση και φόρτο εργασίας. 

Συμφωνούμε. Ωστόσο παραμένει άλυτο το 

ζήτημα της υποστελέχωσης των ΥΚΕ. 
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2. Αναδιανομή αρμοδιοτήτων και 

καθορισμός καθηκόντων σε 

κεντρικό και τοπικό επίπεδο. 

3. Υποστελέχωση  Λήψη πολιτικής απόφασης για την 

αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των 

ΥΚΕ για την πρόσληψη ακαδημαϊκά 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, 

που να είναι ποσοτικά και ποιοτικά ικανό 

να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

γενικών, εξειδικευμένων και εντατικών 

υπηρεσιών που θα παρέχουν οι ΥΚΕ. 

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ: 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΕΠΚΑ ΑΠΟΨΕΙΣ/ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΔΠ 

1. Μη τήρηση έγκαιρης και 

εμπεριστατωμένης διάγνωσης 

προβλημάτων με διεπιστημονικό 

τρόπο. 

Η υποομάδα Οικογενειακής Παρέμβασης 

θα κάνει διάγνωση των προβλημάτων και 

αναγκών της οικογένειας. 

Οι ίδιες που αναφέρονται στον Τομέα 

Εξειδικευμένων Προγραμμάτων 
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2. Απουσία εργαλείου Αξιολόγησης 

του Συμφέροντος του Παιδιού και 

κατευθυντήριων γραμμών για την 

εφαρμογή του. 

 Οι ίδιες που αναφέρονται στον Τομέα 

Εξειδικευμένων Προγραμμάτων 

3. Οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από 

εξειδικευμένους ΛΚΥ. 

4. Η υποομάδα Οικογενειακής 

Παρέμβασης θα παρέχει στήριξη 

από ειδικούς ή θα διασυνδέει την 

οικογένεια με άλλη Υπηρεσία ή 

υποομάδα.  

5. Οι οικογένειες θα τυγχάνουν 

συνολικού χειρισμού για όλα τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

(π.χ οικονομικά κ.α) σε συνέχεια 

αξιολόγησης των δεδομένων. 

6. Για όλες τις Ομάδες/ Υποομάδες θα 

τηρείται συνεργασία με 

επαγγελματίες διαφόρων 

ειδικοτήτων (Ψυχολόγοι, 

Παιδοψυχίατροι, Εργοθεραπευτές, 

Νοσηλευτές και άλλοι) των οποίων 

οι υπηρεσίες θα εξασφαλιστούν με 

αγορά υπηρεσιών και θα 

παρέχονται σε 24ωρη βάση. 

7. Για την προώθηση της εξειδίκευσης 

Οι ίδιες που αναφέρονται στον Τομέα 

Εξειδικευμένων Προγραμμάτων 
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των ΛΚΥ και την προσαρμογή στο 

νέο τρόπο λειτουργίας των ΥΚΕ, θα 

ετοιμαστεί πρόγραμμα συνεχούς 

επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των 

ΛΚΥ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 

στην ενίσχυση δεξιοτήτων 

επικοινωνίας και επίλυσης 

συγκρούσεων. 

8. Ανάθεση εξουσιών σε κατώτερα 

επίπεδα της ιεραρχίας Λειτουργών, 

λαμβάνοντας υπόψη ειδικότητα, 

εξειδίκευση και φόρτο εργασίας. 

4. Οι Υπηρεσίες δεν παρέχονται στο 

πλαίσιο εξειδικευμένων 

προγραμμάτων, τα οποία 

βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα. 

Δεν αναφέρεται η δημιουργία και 

διαθεσιμότητα εξειδικευμένων 

προγραμμάτων οικογενειακής 

παρέμβασης. 

Οι ίδιες που αναφέρονται στον Τομέα 

Εξειδικευμένων Προγραμμάτων 

5. Άτυπη χρήση πολυθεματικής 

συνεργασίας με αποτέλεσμα τον 

φτωχό συντονισμό μεταξύ άλλων 

Υπηρεσιών/ Αρχών. 

1. Αναλόγως της περίπτωσης είναι 

δυνατόν να δημιουργούνται 

πολυθεματικές ομάδες που θα 

αποτελούνται από ΛΚΥ και 

επαγγελματίες διαφόρων 

ειδικοτήτων. 

2. Σύναψη Πρωτοκόλλων 

Οι ίδιες που αναφέρονται στον Τομέα 

Εξειδικευμένων Προγραμμάτων 
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Συνεργασίας με καίριες κρατικές 

Υπηρεσίες για ολιστική παροχή 

προσωπικών κοινωνικών 

υπηρεσιών. 

6. Μεγάλος φόρτος εργασίας 1. Ανάθεση εξουσιών σε κατώτερα 

επίπεδα της ιεραρχίας Λειτουργών, 

λαμβάνοντας υπόψη ειδικότητα, 

εξειδίκευση και φόρτο εργασίας. 

2. Αναδιανομή αρμοδιοτήτων και 

καθορισμός καθηκόντων σε 

κεντρικό και τοπικό επίπεδο 

Οι ίδιες που αναφέρονται στον Τομέα 

Εξειδικευμένων Προγραμμάτων 

7. Υποστελέχωση  Οι ίδιες που αναφέρονται στον Τομέα 

Εξειδικευμένων Προγραμμάτων 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΕΠΚΑ ΑΠΟΨΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΥΕΠΚΑ 

1. Απουσία προγραμμάτων στήριξης, 

εκμάθησης και ανάπτυξης γονεϊκών 

δεξιοτήτων και προληπτικών 

προγραμμάτων για νεαρά ζευγάρια.  

 

 Πέραν από την υποχρέωση καταχώρισης 

Έκθεσης Γονικής Μέριμνας στο Δικαστήριο, 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά εν μέσω της δικαστικής διαμάχης που 

βρίσκονται οι γονείς τους στο πλαίσιο 
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εξέτασης υποθέσεων Δικαστηρίου, 

δημιουργούν την ανάγκη εισαγωγής 

προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης 

παρέμβασης που να συμβάλλουν στην 

ομαλή εφαρμογή των διαταγμάτων 

Δικαστηρίου. Εισηγούμαστε ως εκ τούτου τα 

ακόλουθα: 

1.Διασφάλιση της διαθεσιμότητας και 

παροχής προγραμμάτων πρόληψης: 

 σε γονείς των οποίων τα παιδιά 

βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο γονικής 

αποξένωσης λόγω της 

συγκρουσιακής σχέσης των γονέων 

τους, προτού οδηγηθούν στο 

διαζύγιο αλλά και μετά.  

 για εκμάθηση και ανάπτυξη θετικών 

και κατάλληλων γονεϊκών δεξιοτήτων 

αλλά και στήριξης/ έγκαιρης παρέμβασης, σε 

περιπτώσεις όπου επήλθε η γονική 

αποξένωση για σκοπούς αποκατάστασης 

της σχέσης παιδιών- γονέων και ομαλής 

τήρησης των διαταγμάτων Δικαστηρίου. 
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2.Διαθεσιμότητα και παροχή εξειδικευμένων 

προγραμμάτων σε γονείς με ιδιαίτερη ανάγκη 

εκπαίδευσης για ανάπτυξη γονικών 

δεξιοτήτων (π.χ. σε γονείς που ασκούν βίαιες 

τεχνικές και σε γονείς που ασκούν 

αναποτελεσματικές τεχνικές). 

 

2. Μη τήρηση συνεχούς 

ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης και 

εκπαίδευσης των Λειτουργών 

Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΛΚΥ) για 

τα θέματα τα οποία χειρίζονται. 

 

1. Για όλες τις Ομάδες/ Υποομάδες θα 

τηρείται συνεργασία με 

επαγγελματίες διαφόρων 

ειδικοτήτων (Ψυχολόγοι, 

Παιδοψυχίατροι, Εργοθεραπευτές, 

Νοσηλευτές και άλλοι) των οποίων 

οι υπηρεσίες θα εξασφαλιστούν με 

αγορά υπηρεσιών και θα 

παρέχονται σε 24ωρη βάση. 

2. Για την προώθηση της εξειδίκευσης 

των ΛΚΥ και την προσαρμογή στο 

νέο τρόπο λειτουργίας των ΥΚΕ, θα 

ετοιμαστεί πρόγραμμα συνεχούς 

επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των 

ΛΚΥ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 

στην ενίσχυση δεξιοτήτων 

επικοινωνίας και επίλυσης 

Οι Λειτουργοί Γονικής Μέριμνας να 

τυγχάνουν συνεχούς ενδουπηρεσιακής 

επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για τα θέματα 

τα οποία χειρίζονται ώστε, να είναι επαρκώς 

ενημερωμένοι για τις σύγχρονες εξελίξεις στο 

θέμα και τις διαδικασίες υποβολής 

εισηγήσεων προς το Δικαστήριο. 
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συγκρούσεων. 

3. Άτυπη τήρηση διατμηματικής 

συνεργασία, ειδικότερα μεταξύ των 

ΥΚΕ και ΥΨΥ, τόσο στη φάση 

αξιολόγησης όσο και στον χειρισμό 

των περιπτώσεων  

 

1. Αναλόγως της περίπτωσης είναι 

δυνατόν να δημιουργούνται 

πολυθεματικές ομάδες που θα 

αποτελούνται από ΛΚΥ και 

επαγγελματίες διαφόρων 

ειδικοτήτων. 

2. Σύναψη Πρωτοκόλλων 

Συνεργασίας με καίριες κρατικές 

Υπηρεσίες για ολιστική παροχή 

προσωπικών κοινωνικών 

υπηρεσιών. 

Η Επίτροπος συμφωνεί ωστόσο 

χρειάζεται και η δια νόμου θεσμοθέτηση 

διατμηματικής συνεργασίας με άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο 

λειτουργίας του προγράμματος γονικής 

μέριμνας (πχ Αστυνομία, ΥΨΥΠΕ). 

Εξέταση του ενδεχόμενου λειτουργίας των 

προαναφερόμενων εξειδικευμένων 

προγραμμάτων σε ξεχωριστές δομές στις 

οποίες να συστεγάζονται όλοι οι 

εμπλεκόμενοι επαγγελματίες- 

εκπρόσωποι άλλων Υπηρεσιών με τους 

οποίους χρειάζεται να τηρείται  

διατμηματική συνεργασία, για σκοπούς 

ενίσχυσης του διατμηματικού συντονισμού. 

 

3. Απουσία εργαλείου Αξιολόγησης 

του Συμφέροντος του Παιδιού και 

κατευθυντήριων γραμμών για την 

εφαρμογή του. 

 1.Εισαγωγή στον προτεινόμενο ειδικό νόμο, 

της υποχρέωσης εφαρμογής της 

Αξιολόγησης του Συμφέροντος του 

Παιδιού για κάθε περίπτωση παιδιού για 

τον Προσδιορισμό του Συμφέροντός του 

κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην 

οποία να περιλαμβάνεται Αξιολόγηση 

Επίδρασης στα Δικαιώματα του Παιδιού 

(Child Rights Impact Assessment- CRIA) 
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όπως καθορίζει η νομολογία της Επιτροπής 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, γύρω από το δικαίωμα του παιδιού 

να λαμβάνεται πρωταρχικά υπόψη το 

συμφέρον του στη λήψη αποφάσεων που το 

αφορούν6. 

2.Τη θεσμοθέτηση και καθορισμό 

κριτηρίων και κατευθυντήριων γραμμών 

που να ρυθμίζουν τη διαδικασία 

Αξιολόγησης του Συμφέροντος του 

Παιδιού, στην οποία να περιλαμβάνεται 

Αξιολόγηση Επίδρασης στα Δικαιώματα του 

Παιδιού (Child Rights Impact Assessment- 

CRIA), σύμφωνα με την προαναφερόμενη 

νομολογία. 

 

4. Υποστελέχωση  Λήψη πολιτικής απόφασης για την 

αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των 

ΥΚΕ για την πρόσληψη ακαδημαϊκά 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, 

                                                           

6 Committee on the Rights of the Child, General Comment No 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 

3, para. 1, CRC/C/GC/14). 
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που να είναι ποσοτικά και ποιοτικά ικανό 

να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

γενικών, εξειδικευμένων και εντατικών 

υπηρεσιών που θα παρέχουν οι ΥΚΕ. 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 

Η νομοθεσία που ρυθμίζει τις υιοθεσίες 

στην Κύπρο [Περί Υιοθεσίας Νόμος, 

19(Ι)/95] χρειάζεται εκσυγχρονισμό ώστε 

να συνάδει πλήρως με τις πρόνοιες της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, να διασφαλίζει την εφαρμογή των 

προνοιών της Σύμβασης της Χάγης για την 

Προστασία των Παιδιών Αναφορικά με τη 

Διακρατική Υιοθεσία και να εναρμονιστεί με 

τα διεθνή, στον τομέα, πρότυπα. 

Να επισημάνω ότι στο Σχέδιο 

Αναδιοργάνωσης των ΥΚΕ 

παρουσιάζονται επιγραμματικά οι δράσεις 

της υποομάδας, χωρίς να περιγράφεται το 

περιεχόμενο και το σκεπτικό σε σχέση με 

το εξειδικευμένο σχεδιασμό και την 

αναδιοργάνωση που θα προωθηθεί για 

την υιοθεσία. 

Προώθηση του τελευταίου αναθεωρημένου 
προσχεδίου με τίτλο «Ο περί Υιοθεσίας 
Νόμος του 2013». Στο εν λόγω προσχέδιο 
είχαν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις και οι 
εισηγήσεις της Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού με τις οποίες 
θεωρεί ότι επιτυγχάνεται εναρμόνιση στα 
ζητήματα υιοθεσίας με τις κυρωθείσες από τη 
Δημοκρατία Συμβάσεις (α) των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (β) της 
Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη 
Συνεργασία αναφορικά με τη Διακρατική 
Υιοθεσία και (γ) την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Περαιτέρω να δοθεί έμφαση στην παροχή 

υπηρεσιών και προγραμμάτων στήριξης 

μετά την υιοθεσία (π.χ δημιουργία ομάδων 

αυτοβοήθειας, υποστηρικτικές υπηρεσίες 

μέσω τηλεφώνου, υποστηρικτικές υπηρεσίες 

σε εξειδικευμένα κέντρα, διάδοση έντυπου 

υλικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες για 

παιδιά). 
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΥΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 Να επισημάνω ότι στο Σχέδιο 

Αναδιοργάνωσης των ΥΚΕ 

παρουσιάζονται επιγραμματικά οι δράσεις 

της υποομάδας, χωρίς να περιγράφεται το 

περιεχόμενο και το σκεπτικό σε σχέση με 

τον εξειδικευμένο σχεδιασμό και την 

αναδιοργάνωση που θα προωθηθεί για 

την ομάδα των παιδιών υπο νομική 

φροντίδα της ΔΥΚΕ (παιδιά που διαμένουν 

στα ιδρύματα παιδικής προστασίας,  σε 

ανάδοχη οικογένεια, ασυνόδευτοι 

ανήλικοι). 

Γενική εισήγηση που αφορά όλες τις 
περιπτώσεις της υποομάδας Παιδιά υπο 
φροντίδα (παιδιά σε ιδρύματα, σε ανάδοχες 
οικογένειες και ασυνόδευτα παιδιά): 

Η Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών 

προς τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, αναφορικά με τα δικαιώματα 

του παιδιού και κοινωνικές υπηρεσίες 

φιλικές προς τα παιδιά και τις οικογένειες, 

εισηγείται τη δημιουργία Εντατικών 

κοινωνικών υπηρεσιών («Intensive social 

services») για τη συγκεκριμένη ομάδα 

παιδιών, οι οποίες βασίζονται σε 

συγκεκριμένες αρχές [π.χ. της ποιότητας της 

παρεχόμενης φροντίδας, της ανάγκης για 

συχνή επανεξέταση της κάθε περίπτωσης 

παιδιού με το σκοπό την επανένταξη του 

παιδιού στην οικογένεια και την κοινωνία, τις 

υπηρεσίες μετά την φροντίδα (after-care), 

την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων 

αποϊδρυματοποίησης ειδικά για τις 

περιπτώσεις των παιδιών με αναπηρίες]. 
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Ιδρύματα παιδικής προστασίας 
Εντοπίζονται οι εξής προβληματικές 
πτυχές: 

1. Το σύστημα παιδικής προστασίας που 
αφορά τα ιδρύματα παρουσιάζει πολλά 
προβληματικά σημεία που αφορούν 
τόσο τη δομή όσο και τον τρόπο 
λειτουργίας του. Παράλληλα, το εν 
λόγω σύστημα, χαρακτηρίζεται από 
εσωστρέφεια και αντίσταση στην 
αλλαγή.  

2. Ο αρμόδιος ΛΚΥ δεν είναι εύκολα 
προσβάσιμος στα παιδιά διότι δεν 
εδρεύει στο ίδρυμα αλλά στο Επαρχιακό 
Γραφείο Ευημερίας. Η συχνότητα και 
ποσότητα των επιστέψεων και επαφών 
του με τα παιδιά στο ίδρυμα ποικίλει.  

3. Οι ιδρυματικοί λειτουργοί εργάζονται με 
βάρδιες και υπάρχει συχνή εναλλαγή 
του προσωπικού μεταξύ των 
ιδρυμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα 
παιδιά, είτε να έχουν πολλαπλά σημεία 
αναφοράς/πολλαπλά άτομα 
εμπιστοσύνης είτε να αλλάζουν συχνά 
σημεία αναφοράς. Επίσης, ο θεσμός 
του προσωπικού ιδρυματικού 
λειτουργού, δεν φαίνεται να 
αντιμετωπίζει την ανάγκη για σταθερό 
σημείο αναφοράς ακριβώς λόγω του 
συστήματος εργασίας με βάρδια και της 
συχνής εναλλαξιμότητας.   

4. Δεν προσφέρονται εξειδικευμένα 
εντατικά προγράμματα, ψυχοκοινωνικής 
στηριξης, ούτε θεραπευτικές 
παρεμβάσεις. Όσα παιδιά χρήζουν 
ψυχολογικής στήριξης, παραπέμπονται 

 
Ιδρύματα παιδικής προστασίας 
Όσον αφορά τα παιδιά που διαμένουν σε 
ιδρύματα παιδικής προστασίας θα πρέπει 
να μελετηθούν και να υιοθετούν οι βασικές 
Αρχές, οι Κατευθυντήριες οδηγίες και οι 
προδιαγραφές ποιότητας που έχουν 
περιληφθεί στη Σύσταση (2005)5 της 
Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη με 
τίτλο «Τα δικαιώματα των παιδιών που 
ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας».  
 
Περαιτέρω, η ΕΠΔΠ εισηγείται τα εξής: 
1. Τα ιδρύματα παιδικής προστασίας να 

στελεχώνονται από ΛΚΥ και άλλο 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό 
(π.χ. ψυχοθεραπευτή, ψυχολόγο).  

2. Οι ΛΚΥ και το ιδρυματικό προσωπικό 
χρειάζονται σύγχρονα 
εργαλεία/πρωτόκολλα/τεχνικές καθώς και 
στήριξη/ενδυνάμωση/επιμόρφωση 
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις της εργασίας τους καθώς και 
για να αντιμετωπίσουν το εργασιακό 
άγχος και την επαγγελματική 
εξουθένωση.  

3. Να δημιουργηθούν οι συνθήκες που να 
επιτρέπουν την ανάπτυξη 
συναισθηματικής σχέσης και 
εμπιστοσύνης με σταθερά πρόσωπα 
αναφοράς, μεταξύ των παιδιών και του 
προσωπικού. 

4. Παροχή εξειδικευμένων εντατικών 
προγραμμάτων, πρόληψης, 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, θεραπευτικών 
παρεμβάσεων, προς όλα τα παιδιά των 
ιδρυμάτων καθώς και εξατομικευμένες 
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στις ΥΨΥ, με όλες τις δυσκολίες οι 
οποίες συνεπάγονται. Επιπρόσθετα οι 
ΥΨΥΠΕ δεν είναι σε θέση να παρέχουν 
ψυχοθεραπεία.  

5. Απουσία εντατικών προγραμμάτων και 
εξατομικευμένες επιστημονικές 
παρεμβάσεις για τα  παιδιά υπό 
φροντίδα με παραβατική συμπεριφορά 
ή/και  ψυχοπαθολογία. 

6. Έλλειψη, θεσμοθετημένων διαδικασιών 
προετοιμασίας, μετάβασης καθώς και 
προγράμματα/υπηρεσίες υποστήριξης 
στην ανεξαρτητοποίηση και την ενήλικη 
ζωή.  

7. Έλλειψη θεσμοθετημένων 
πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ των 
συναρμόδιων Υπηρεσιών για θέματα 
που αφορούν τα παιδιά που διαμένουν 
στα ιδρύματα.  

8. Ιδρύματα που να φιλοξενούν εφήβους 
υπάρχουν μόνο στη Λευκωσία. Η 
παράταση της διαμονής των παιδιών 
μετά τα 13-14 χρόνια που είναι η 
μέγιστη επιτρεπόμενη ηλικία για διαμονή 
παιδιού σε παιδική στέγη δημιουργεί 
άλλες δυσκολίες στη λειτουργία του 
ιδρύματος.  

9. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ή 
θεσμοθετημένη διαδικασία για τον 
τρόπο προετοιμασίας, μετακίνησης και 
ένταξης παιδιών στο ίδρυμα, ώστε να 
υποβοηθείται η ομαλή προσαρμογή 
τους στο νέο πλαίσιο. 

10. Εντοπίζονται προβλήματα στα ιδρύματα 
για παιδιά υπο τη νομική φροντίδα με 
ΑΜΕΑ, όσον αφορά τη στελέχωση, την 
πρόσβαση σε επιστημονικό 

επιστημονικές 
παρεμβάσεις/προγράμματα για τα παιδιά 
με παραβατική συμπεριφορά ή/και  
ψυχοπαθολογία. 

5. Παροχή στο προσωπικό συστηματικής 
και σταθερής εσωτερικής εποπτείας 
καθώς και αποτελεσματικό σύστημα 
παρακολούθησης και εξωτερικού 
ελέγχου των ιδρυµάτων. 

6. Θεσμοθέτηση διαδικασιών 
προετοιμασίας, μετάβασης καθώς και 
προγράμματα/υπηρεσίες υποστήριξης 
στην ανεξαρτητοποίηση και την ενήλικη 
ζωή.  

7. Θεσμοθέτηση πρωτοκόλλων 
συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων 
Υπηρεσιών για θέματα που αφορούν τα 
παιδιά που διαμένουν στα ιδρύματα. 

8. Θεσμοθέτηση διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν το δικαίωμα της 
συμμετοχής των παιδιών στις αποφάσεις 
που τα αφορούν σε κάθε επίπεδο και 
διαμόρφωση διαδικασιών υποβολής 
παραπόνου. 

9. Όσον αφορά τα ιδρύματα για παιδιά υπό 
τη νομική φροντίδα με αναπηρίες, 
επαρκής στελέχωση, άμεση πρόσβαση 
σε επιστημονικό προσωπικό, παροχή 
προγραμμάτων ενσωμάτωσης και 
ψυχοκοινωνικής παρέμβασης. 
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προσωπικό, την παροχή 
προγραμμάτων ενσωμάτωσης και 
ψυχοκοινωνικής παρέμβασης. 
 

Θεσμός ανάδοχης οικογένειας 

Εντοπίζονται οι εξής προβληματικές 

πτυχές: 

1. Ο Θεσμός της Αναδοχής, δεν ρυθμίζεται 
νομοθετικά αλλά εφαρμόζεται στα 
πλαίσια σειράς νομοθεσιών που 
αφορούν το παιδί, οι οποίες επιτρέπουν 
στην ΔΥΚΕ, στη βάση συγκεκριμένων 
περιστάσεων, να αναλαμβάνει τη νομική 
φροντίδα παιδιών που έχουν ανάγκη 
φροντίδας και προστασίας, είτε με τη 
συγκατάθεση των γονιών, είτε ύστερα 
από απόφαση του Δικαστηρίου. 

2. Απουσία εθνικών προδιαγραφών και 
πρωτοκόλλων διαδικασιών για  την 
επιλογή,  εκπαίδευση, πιστοποίηση και 
παρακολούθηση των αναδόχων 
οικογενειών από  τους  αρμόδιους  
φορείς,  ώστε  να  παρέχονται  εχέγγυα  
για  την καταλληλότητά τους καθ’ όλη τη 
διάρκεια της αναδοχής. 

3. Χρήση συγκεκριμένων μορφών 
αναδοχής και έλλειψη ανάδοχων 
οικογενειών πρόθυμων να αναλάβουν 
συγκεκριμένες ομάδες παιδιών που 
παρουσιάζουν επιπρόσθετες 
ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, όπως 
παιδιά με χρόνιες παθήσεις, με 
αναπηρίες, παιδιά με παραβατικη 
συμπεριφορά, μεγαλύτερα παιδιά. 

4. Έλλειψη ευελιξίας και εξατομίκευσης 
στη μεταχείριση των παιδιών με 

 Θεσμός ανάδοχης οικογένειας 
Όσον αφορά το θεσμό της αναδοχής, θα 
πρέπει να υιοθετηθεί η βασική Αρχή που 
περιλήφθηκε στη Σύσταση (87) 6 της 
Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη 
περί Αναδόχων Οικογενειών, η οποία 
συστήνει τη θέσπιση εξειδικευμένων για 
την αναδοχή νομοθετικών  ρυθμίσεων  
και κανόνων προκειμένου ο θεσμός της 
αναδοχής να υλοποιείται  βάσει  αρχών  οι  
οποίες να διασφαλίζουν πλήρως τα 
δικαιώματα των ενδιαφερόµενων παιδιών.  

Συστήνει, τη μελέτη της σύγχρονης 
βιβλιογραφίας για το θέμα, καλών πρακτικών 
άλλων χωρών καθώς και των 
Κατευθυντήριων  οδηγιών της  Διεθνούς 
Οργάνωσης  για  την  Αναδοχή 
(International  Foster  Care  Organization).  
 
Περαιτέρω, εισηγείται τα εξής: 

1. Τη θέσπιση εθνικών προδιαγραφών και 
πρωτοκόλλων διαδικασιών για την 
υλοποίηση της αναδοχής όσον αφορά την 
επιλογή, την έγκριση καταλληλότητας και 
την πιστοποίηση των αναδόχων, καθώς 
και την εποπτεία της αναδοχής από 
αρμόδιο φορέα. 

2. Τη θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας και 
κριτηρίων σε ότι αφορά την εφαρμογή 
ειδικά της επαγγελματικής αναδοχής.    

3. Τη  διεύρυνση της εφαρμογής του 
θεσμού, όσον αφορά περιπτώσεις 
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αναπηρίες τα οποία τοποθετούνται σε 
ανάδοχες οικογένειες.  

5. Δεν προσφέρονται εξειδικευμένα 
εντατικά προγράμματα, ενδυνάμωσης, 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, ούτε 
θεραπευτικές παρεμβάσεις. 

6. Έλλειψη, θεσμοθετημένων διαδικασιών 
προετοιμασίας, μετάβασης καθώς και 
προγράμματα/υπηρεσίες υποστήριξης 
στην ανεξαρτητοποίηση και την ενήλικη 
ζωή. 

 

ανηλίκων  µε  αυξημένες  ανάγκες, όπως 
παιδιά που έχουν υποστεί  κακοποίηση  ή 
σοβαρή παραμέληση, µε ψυχικές  
διαταραχές  ή  παραβατική  συμπεριφορά,  
ή  µε  σοβαρά  προβλήματα  υγείας ή 
αναπηρίες. Στις περιπτώσεις αυτές, πέραν 
από αυξημένη οικονομική ενίσχυση, 
αναγκαία είναι η παροχή γενικότερων 
κινήτρων καθώς και η επαρκής  
εκπαίδευση,  προετοιμασία,  
παρακολούθηση  και  υποστήριξη  των 
αναδόχων  οικογενειών. 

4. Θεσμοθετημένες διαδικασίες που να 
διασφαλίζουν το δικαίωμα της συμμετοχής 
των παιδιών στις αποφάσεις που τα 
αφορούν σε κάθε επίπεδο και 
διαμόρφωση διαδικασιών υποβολής 
παραπόνου. 

5. Παροχή εξειδικευμένων εντατικών 
προγραμμάτων, πρόληψης, 
ενδυνάμωσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης 
και θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

6. Θεσμοθέτηση διαδικασιών προετοιμασίας, 
μετάβασης καθώς και 
προγράμματα/υπηρεσίες υποστήριξης 
στην ανεξαρτητοποίηση και την ενήλικη 
ζωή. 

Ασυνόδευτοι ανήλικοι 

Σχετικά με τη μεταχείριση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων έχω 
δημοσιοποιήσει 4 Θέσεις/Εκθέσεις7 οι 

 Ασυνόδευτοι ανήλικοι 
1. Νομοθετική ρύθμιση η οποία να 

προνοεί τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις του κηδεμόνα των 

                                                           

7Οι πιο κάτω Θέσεις/Εκθέσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου  στο www.childcom.org.cy: 
I. «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με τον πρωταρχικό χειρισμό ασυνόδευτων παιδιών, Νοέμβριος 

2014» 

http://www.childcom.org.cy/
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οποίες καταλήγουν σε διαπιστώσεις και 
εισηγήσεις που αφορούν και την κηδεμονία 
τους.  

Οι σημαντικότερες από τις διαπιστώσεις 
μου είναι οι εξής: 

1. Νομοθετικό κενό σε ότι αφορά την 
ανάληψη κηδεμονίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων οι οποίοι δεν είναι αιτητές 
πολιτικού ασύλου και επομένως δεν 
εμπίπτουν στα πλαίσια του περί 
Προσφύγων Νόμου.  

2. Η Νομοθεσία καθορίζει τον ΔΥΚΕ, 
αφενός, ως κηδεμόνα των ασυνόδευτων 
ανηλίκων αιτητών ασύλου και, αφετέρου 
ως εκπρόσωπο και συνδρομητή των 
ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών, σε ότι 
αφορά τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον περί Προσφύγων 
Νόμο και ειδικότερα σε σχέση με τις 
διαδικασίες εξέτασης του αιτήματος για 
άσυλο. Παράλληλα οι ΥΚΕ έχουν το 
ρόλο φορέα ο οποίος, διαβιβάζει 
πληροφορίες στην Υπηρεσία Ασύλου 
για την Διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας 
των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών. Η 
ανάθεση των τριών αυτών ρόλων στις 
ΥΚΕ είναι προβληματική καθότι, οι 
συγκεκριμένοι ρόλοι είναι 
συγκρουόμενοι και παραβιάζεται η 

ασυνόδευτων ανηλίκων που δεν είναι 
αιτητές ασύλου και επομένως δεν 
καλύπτονται από τον περί 
Προσφύγων Νόμο. 

2. Προώθηση νομοθετικών 
τροποποιήσεων ή/και διαφοροποίηση 
των διοικητικών πρακτικών ώστε να 
αφαιρεθούν οι πολλαπλοί ρόλοι που 
ασκούνται από τις ΥΚΕ και να 
αποκατασταθεί η προϋπόθεση της 
ανεξαρτησίας τους κατά την άσκηση 
της κηδεμονίας των ασυνόδευτων 
ανηλίκων αιτητών. 

3. Συνεχής εκπαίδευση του κηδεμόνα 
στον τρόπο άσκησης της κηδεμονίας, 
στον καθορισμό του συμφέροντος 
(best interest determination) της 
συγκεκριμένης ομάδας παιδιών, 
καθώς και η μη συχνή 
εναλλαξιμότητα των ΛΚΥ. 

4. Διαμόρφωση πρωτοκόλλων και 
εντατικών υπηρεσιών/προγραμμάτων 
για την ανάπτυξη στενών 
διαπροσωπικών σχέσεων και 
εμπιστοσύνης μεταξύ του κηδεμόνα 
και των ασυνόδευτων ανηλίκων 
αιτητών, την εξατομικευμένη 
μεταχείριση των αναγκών τους, τη 
παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και 
την παροχή συστηματικής 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

II. «Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με την εκτίμηση της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών 
ασύλου, Δεκέμβριος 2018» 

III. «Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, 
Δεκέμβριος 2018»  

IV. «Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με τη μετάβαση στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων 
αιτητών ασύλου, Δεκέμβριος 2018» 
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προϋπόθεση της ανεξαρτησίας του 
κηδεμόνα. 

3. Προβληματικά σημεία και ανεπάρκειες 
από πλευράς συστήματος κηδεμονίας 
προκύπτουν σε ότι αφορά την ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσεων και σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ του κηδεμόνα και 
των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών, τη 
μη εξατομικευμένη μεταχείριση των 
αναγκών τους, τη μη παροχή 
ψυχοκοινωνικής στήριξης (π.χ. 
πρόσβαση σε cultural mediators, 
δημιουργία ομάδων για συζήτηση, 
παροχή ψυχολογικών πρώτων 
βοηθειών κατά την εισδοχή στο ίδρυμα, 
δράσεις για δημιουργία σχέσεων με 
άλλους συνομήλικους, με το σχολείο, με 
την κοινότητα) και ανεπάρκειες στην 
παροχή εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής 
απασχόλησης οι οποίες καλύπτουν 
τόσο την σχολική περίοδο όσο και την 
περίοδο των σχολικών διακοπών. 

4. Απουσία ενιαίου ηλεκτρονικού 
συστήματος συλλογής και στατιστικής 
επεξεργασίας δεδομένων για τους 
ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές.  

5. Γενικότερη απουσία από μέρους των 
συναρμόδιων Υπηρεσιών 
συμπεριλαμβανομένων και των ΥΚΕ ως 
κηδεμόνα, 
πολιτικών/διαδικασιών/πρακτικών και 
προγραμμάτων για τη μετάβαση από 
την ανηλικότητα στην ανεξαρτητοποίηση 
των ασυνόδευτων ανηλίκων 
αιτητών/προσφύγων. Απουσία, επίσης 
πολιτικών/διαδικασιών/πρακτικών και 
προγραμμάτων που να προωθούν την 

εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής 
απασχόλησης. 

5. Θεσμοθετημένες διαδικασίες που να 
διασφαλίζουν το δικαίωμα της 
συμμετοχής των παιδιών στις 
αποφάσεις που τα αφορούν και 
διαμόρφωση διαδικασιών υποβολής 
παραπόνου. 

6. Διαμόρφωση από μέρους των 
συναρμόδιων Υπηρεσιών και 
ειδικότερα των ΥΚΕ ως κηδεμόνα, 
πολιτικής/διαδικασιών/πρακτικών και 
προγραμμάτων που να διασφαλίζουν 
την ομαλή μετάβαση από την 
ανηλικότητα στην ενηλικίωση και 
ανεξαρτητοποίηση των ασυνόδευτων 
ανηλίκων αιτητών/προσφύγων και 
που να υποστηρίζουν έμπρακτα την 
ενσωμάτωσή τους στην κυπριακή 
κοινωνία. 
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ενσωμάτωση γενικότερα της ομάδας, 
τόσο των νεαρών αιτητών ασύλου όσο 
και των νεαρών προσφύγων. 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Απουσία προγραμμάτων στήριξης και 

ανάπτυξης  γονεϊκών δεξιοτήτων 

(parenting skills). 

Βασικές δράσεις της υποομάδας είναι: 

 Διερεύνηση και διαχείριση όλων των 

μορφών βίας στην οικογένεια 

(σωματική, ψυχική, σεξουαλική βία). 

 Διερεύνηση και διαχείριση όλων των 

μορφών βίας ενάντια σε παιδιά εντός 

και εκτός οικογένειας. 

 Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 

ανάλογα με την περίπτωση. 

 Για τις περιπτώσεις σεξουαλικής 

κακοποίησης παιδιών, άμεση 

παραπομπή στο «Σπίτι του Παιδιού» 

για εξειδικευμένη στήριξη και χειρισμό. 

Για τις περιπτώσεις βίας ενάντια στις 

γυναίκες και τα παιδιά τους, άμεση 

παραπομπή στο «Σπίτι της Γυναίκας» για 

εξειδικευμένη στήριξη και χειρισμό. 

 Δημιουργία υποχρεωτικών 

προγραμμάτων στήριξης  και 

ανάπτυξης/εκμάθησης γονεϊκών 

δεξιοτήτων (parenting skills) για 

γονείς οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε 

μορφή βίας στα παιδιά τους. 

 Συλλογή στατιστικών δεδομένων 

όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες 

παιδιών και οικογενειών και τους 

παράγοντες οι οποίοι τα καθιστούν 

ευάλωτα στη βία, με σκοπό την 

αξιοποίηση τους σε πολιτικές και 

δημιουργία προγραμμάτων. 

 

Καταγράφονται κενά στην ολοκληρωμένη 

λειτουργία του «Σπιτιού του Παιδιού» που 

αφορούν την διενέργεια 

 Λειτουργία του προγράμματος στο «Σπίτι του 

Παιδιού» σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, 

που να περιλαμβάνει όλους τους 
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οπτικογραφημένων καταθέσεων και 

ιατροδικαστικής εξέτασης των παιδιών σε 

άλλες επαρχίες εκτός Λευκωσίας. 

εμπλεκόμενους επαγγελματίες. 

 

  Ενημέρωση του κοινού στα ΜΜΕ για τη 

λειτουργία του Προγράμματος του «Σπιτιού 

της Γυναίκας» 

Μη αναγνώριση και κατ’ επέκταση 

καταγγελία από τις ΥΚΕ της βίας που 

ασκείται σε γονέα ως βία που ασκείται στο 

παιδί της οικογένειας8. 

 1. Λειτουργία της Υποομάδας από 

εξειδικευμένους σε θέματα 

ενδοοικογενειακής βίας ΛΚΥ. 

2. Καθιέρωση συστηματικής 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

εξειδικευμένων σε θέματα 

ενδοοικογενειακής βίας ΛΚΥ σε 

θέματα αναγνώρισης όλων των 

μορφών βίας και αξιολόγησης των 

επιπτώσεων τους στα θύματα. 

3. Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση 

ΛΚΥ σε θέματα που άπτονται των 

                                                           

 

8 Βλ. Παρέμβαση ΕΠΔΠ προς ΥΕΠΚΑ και Α.Α με θέμα: «Καταγγελία για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών από τον πατέρα 

τους» (Αρ. Φακ. 11.17.08.11.54), ημερομηνίας 11/12/2019. 
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δικαιωμάτων του παιδιού. 

Εντοπισμός διάφορων μορφών βίας πέραν 

της σωματικής  (πχ οικονομικής, 

ψυχολογικής) οι οποίες δεν 

αναγνωρίζονται από τις ΥΚΕ ως βία με 

αποτέλεσμα να μην καταγγέλλονται9. 

 1. Λειτουργία της Υποομάδας από 

εξειδικευμένους σε θέματα 

ενδοοικογενειακής βίας ΛΚΥ. 

2. Καθιέρωση συστηματικής 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

εξειδικευμένων σε θέματα 

ενδοοικογενειακής βίας ΛΚΥ σε 

θέματα αναγνώρισης όλων των 

μορφών βίας και αξιολόγησης των 

επιπτώσεων τους στα θύματα. 

3. Επιμόρφωση και 

ευαισθητοποίηση ΛΚΥ σε θέματα 

που άπτονται των δικαιωμάτων 

του παιδιού. 

Χρονοβόρα ή/ και ανεπαρκής η οικονομική 

στήριξη θυμάτων βίας από ΥΔΕΠ10. 

 Σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΥΚΕ- 

ΥΔΕΠ για τη διασφάλιση παροχής άμεσης 

οικονομικής στήριξης θυμάτων βίας. 

                                                           

9 Ο.Π 

10 Ο.Π 
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 Στήριξη των οικογενειών σχετικά με 

δυσκολίες και προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν λόγω της αναπηρίας των 

παιδιών τους, πολλά από τα οποία 

μπορούν να τους οδηγήσουν, ανάμεσα σε 

άλλα, και στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Η ΕΠΔΠ συμφωνεί. 

 

 

 

 

 Ενθάρρυνση οικογενειών για συστηματική 

επικοινωνία και φιλοξενία στο σπίτι των 

ενηλικων ανάπηρων παιδιών τους 

Η ΕΠΔΠ συμφωνεί. 

Απουσία αναφοράς για στήριξη της 

ομάδας των οικογενειών παιδιών με 

αναπηρία που διαβιούν με τις οικογένειές 

τους, στον τίτλο της υποομάδας. 

 

 Δημιουργία άλλης Υποομάδας που να αφορά 

τη στήριξη της ομάδας των οικογενειών 

παιδιών με αναπηρία που διαβιούν με τις 

οικογένειές τους. 

 

Υποομάδα για τη στήριξη οικογενειών με 

παιδιά με αναπηρία που ζουν με τις 

οικογένειες τους. 

Το Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών 

Φροντίδας για σκοπούς Παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας σε οικογένειες με 

παιδιά με αναπηρία εφαρμόζεται με τρόπο 

 Υποομάδα για τη στήριξη οικογενειών με 

παιδιά με αναπηρίες που ζουν με τις 

οικογένειες τους. 

Διαμόρφωση του συστήματος παροχής 

φροντίδας σε οικογένειες με παιδιά με 

αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ακόλουθα: 
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που παραβιάζει δικαιώματα παιδιών με 

αναπηρία11. Συγκεκριμένα: 

 Παρέχεται ομοιογενής παροχή  

φροντίδας χωρίς να ανταποκρίνεται 

σε εξατομικευμένες ανάγκες της 

περίπτωσης κάθε παιδιού με 

αναπηρία. 

 Ανυπαρξία μηχανισμού που να 

συνταιριάζει τις ανάγκες του 

παιδιού με αναπηρία και των 

προσόντων του φροντιστή. 

 Ανυπαρξία συνεργασίας μεταξύ 

ΤΚΕΑΑ και ΥΚΕ για αξιολόγηση 

των αναγκών φροντίδας 

(αξιολόγηση των κοινωνικών 

θεμάτων φροντίδας από ΛΥΚΕ, 

αξιολόγηση θεμάτων 

λειτουργικότητας από ΤΚΕΑΑ, μόνο 

στις περιπτώσεις που η οικογένεια 

 Εφαρμογή μηχανισμού αξιολόγησης 

των αναγκών φροντίδας παιδιού με 

αναπηρία στη βάση του συμφέροντος 

του παιδιού.  Εφαρμογή του από το 

ΤΚΕΑΑ, εν τη παρουσία κοινωνικού 

λειτουργού που έχει προβεί σε 

αξιολόγηση των κοινωνικών 

αναγκών. 

 Διεύρυνση του χρόνου που απαιτείται 

από οικογένειες παιδιών με αναπηρία 

για υλοποίηση διαδικασιών που 

αφορούν την παροχή φροντίδας π.χ. 

εργοδότηση αλλοδαπού εργαζόμενου 

 Παροχή αναγκαίου ποσού για τις 

ανάγκες του παιδιού, χωρίς να 

υπόκειται σε επιμερισμό δια των 

μελών της οικογένειας.  

 

                                                           

11 Βλ. Παρέμβαση ΕΠΔΠ προς Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 07/08/2018, με τίτλο «Παροχή επιδόματος φροντίδας σε 

ανήλικο άτομο με αναπηρία» (Αρ. Φακ.: Γ.Ε.Π 11.17.08.10.08) 
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επιθυμεί). 

 Περιορισμένο χρονικό περιθώριο 

στην οικογένεια για εξεύρεση και 

εργοδότηση φροντιστή παιδιού με 

αναπηρία. 

 Διαμοιρασμός παρεχόμενου ποσού 

επιδότησης φροντίδας διά τα μέλη 

της οικογένειας. 

 Απουσία καθοδήγησης και στήριξης 

οικογενειών με παιδιά με ήπια ή 

μέτρια αναπηρία για τη διασφάλιση 

λήψης απαραίτητων θεραπειών.  

 Απουσία γενικής ενημέρωσης του 

κοινού γύρω από τις παροχές που 

δικαιούνται  παιδιά  με αναπηρία. 

 Μη παροχή καθοδήγησης 

οικογενειών για υποβολή 

απαραίτητων αιτήσεων για λήψη 

επιδομάτων ή/και παραστατικών. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 Παροχή υπηρεσιών στήριξης σε παιδιά σε 

σύγκρουση με το Νόμο και στις οικογένειες 

τους, ώστε να εντοπιστούν και να αρθούν 

τα αίτια με απώτερο σκοπό την πρόληψη 

Πρέπει να καλυφθούν οι περιπτώσεις 

παιδιών που επιδεικνύουν τόσο  

αντικοινωνική όσο και παραβατική 

συμπεριφορά. 
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της αντικοινωνικής συμπεριφοράς.  Καθιέρωση 
πολυθεματικής/πολυεπιστημονικής 
αξιολόγησης των αναγκών του παιδιού 
με στόχο να λαμβάνονται αποφάσεις που 
διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού. 

 Διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των 
παιδιών στη διαμόρφωση 
προγράμματος/δράσεων που τα 
αφορούν. 

 Διαμόρφωση πλάνου παρέμβασης για 
κάθε περίπτωση παιδιού σε συνεργασία 
με άλλους εμπλεκόμενους 
επαγγελματίες. 

 Σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με 
τα θεραπευτικά προγράμματα των 
ΥΨΥ(Περσέας/Προμηθέας) για άμεση 
παραπομπή των οικογενειών που 
χρήζουν εξιδεικευμένης στήριξης σε 
θέματα εξαρτήσεων  

 Σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τις 
ΥΨΥΠΕ για τις περιπτώσεις παιδιών με 
ψυχιατρική συννοσηρότητα. 

 Ανάληψη συντονιστικού ρόλου από τις 
ΥΚΕ σε σχέση με τις ενέργειες που 
αναμένεται να προβούν εμπλεκόμενοι 
επαγγελματίες (σχολείο, ΥΕΨ, τοπικές 
αρχές, ΜΚΟ κλπ) στο πλαίσιο εφαρμογής 
του διαμορφωμένου πλάνου φροντίδας 
του παιδιού. 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΚΕ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΕΕ ΝΟΜΟ 

Μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση 

αιτήσεων για παροχή του Ε.Ε.Ε. που 

Λήψη απόφασης από την ΥΔΕΠ σχετικά 

με την έγκριση ή απόρριψη αίτησης 

παροχής Ε.Ε.Ε, καθώς και άλλα αιτήματα 

Η συγκεκριμένη ομάδα θα πρέπει να είναι 
πιο γενική και να αφορά γενικά τα θέματα 
φτώχειας.  Ο χειρισμός θεμάτων που 
αφορούν το Ε.Ε.Ε. αποτελεί μόνο μία πτυχή 
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συνεπάγεται, μεταξύ άλλων: 

 μεγάλο αριθμό οικογενειών να 

στηρίζονται από την έκτακτη 

οικονομική βοήθεια (άρθρο 11) και 

τις ΥΚΕ να αδυνατούν να 

παρέχουν την απαιτούμενη 

στήριξη με βάση τα κονδύλια που 

παρέχονται. 

 Συσσώρευση μεγάλου αριθμού 

πολιτών έξω από τα επαρχιακά 

γραφεία ΥΚΕ κατά τις ημερομηνίες 

παροχής της έκτακτης οικονομικής 

βοήθειας και αδυναμία των ΥΚΕ να 

εξυπηρετήσουν αυτό τον αριθμό. 

 Τερματισμός της εργοδότησης των 

ωρομίσθιων υπαλλήλων ΥΕΠΚΑ 

για περίοδο περί των 2 μηνών, με 

αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση του κοινού.  

 Μη παροχή πληροφόρησης από το 

Κέντρο Εξυπηρέτησης 1434. 

 Ανυπαρξία συνεργασίας μεταξύ 

ΥΚΕ και ΥΔΕΠ για παροχή 

πληροφόρησης από και προς την 

για διερεύνηση.  

Λήψη απόφασης από το ΥΕΠΚΑ σχετικά 

με την έγκριση ή απόρριψη ενστάσεων για 

Παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος 

Αποτελεσματικός Χειρισμός αιτήσεων για 

Έκτακτο Βοήθημα σε αιτητές με βάση το 

άρθρο 11 της σχετικής Νομοθεσίας. 

του γενικότερου θέματος της φτώχειας.  Ο 
τρόπος με τον οποίο προτείνεται η 
συγκεκριμένη θεματική ομάδα ταυτίζεται με 
τον τρόπο που παρέχεται στήριξη σήμερα 
από τις ΥΚΕ στο συγκεκριμένο τομέα, όπου 
και παρατηρούνται τεράστιες ελλείψεις.  Για 
παράδειγμα, άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν 
θέματα φτώχειας σήμερα δεν τυγχάνουν 
καμίας στήριξης ή καθοδήγησης από τις 
ΥΚΕ.  Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
οι οποίες δεν τυγχάνουν καμίας στήριξης 
σήμερα είναι οι ακόλουθες: οικογένειες οι 
οποίες αντιμετωπίζουν θέματα στέγασης είτε 
λόγω ψηλών ενοικίων ή συγκρούσεων με 
ιδιοκτήτες ή άλλους λόγους, παροχή 
καθοδήγησης για το επίδομα μονογονεϊκής 
οικογένειας και τέκνου, παροχή 
καθοδήγησης και ανάληψη ενεργειών για 
οικογένειες που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις για επιδόματα και βρίσκονται 
στα όρια οικονομικής εξαθλίωσης (π.χ. 
πολίτες που δεν ζουν τα 5 χρόνια στη 
Δημοκρατία), αποκοπή ρεύματος και 
διαβίωση χωρίς ρεύμα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, επαιτεία παιδιών. 
 

 Ανάληψη άμεσων ενεργειών από 
ΥΕΠΚΑ για τροποποίηση στις 
πρόνοιες νομοθεσιών που 
αποκλείουν παιδιά  από το σύστημα 
κοινωνικών παροχών. 

 Δημιουργία μηχανισμού στήριξης 
παιδιών που δεν εμπίπτουν στις 
πρόνοιες των νομοθεσιών που 
αφορούν τις κοινωνικές παροχές. 

 Παρακολούθηση και συλλογή 
δεδομένων για περιπτώσεις παιδιών 
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κάθε υπηρεσία. 

 

που δεν λαμβάνουν κοινωνικές 
παροχές, για ανατροφοδότηση του 
συστήματος. 

 Ανίχνευση οικογενειών που 
βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν 
στα όρια της φτώχειας και εφαρμογή 
μέτρων προληπτικής δράσης για 
ενίσχυση των οικογενειών. 

 Παροχή άμεσης πληροφόρησης προς 
πολίτες για το στάδιο της διαδικασίας 
εξέτασης της αίτησής τους. 

 Στελέχωση τόσο της ΥΔΕΠ, όσο και 
ΥΕΠΚΑ με προσωπικό, για άμεση 
εξέταση των αιτήσεων. 

 Δημιουργία και εφαρμογή 
συστήματος ηλεκτρονικής 
καταγραφής και παράδοσης των 
απαραίτητων παραστατικών από 
πολίτες. 

 Παροχή καθοδήγησης για 
συμπλήρωση σωστών εντύπων 
υποβολής αιτήσεων και προσκόμισης 
απαραίτητων παραστατικών προς 
Υπηρεσίες εντός του καθορισμένου 
χρονικού διαστήματος.  
 

 


