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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η επεξεργασία και διατύπωση ενός Σχεδίου 

Δράσης για την οριζόντια δικτύωση και τον συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων 

Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί. Η μελέτη στοχεύει να συμβάλει στη 

βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό του τομέα της Παιδικής Προστασίας στο πλαίσιο 

προώθησης της μεταρρύθμισης του μοντέλου κοινωνικής προστασίας της χώρας μας και 

να υποστηρίξει επιστημονικά την εξειδίκευση και την τεκμηρίωση των στρατηγικών 

προτεραιοτήτων ανάπτυξης των αντίστοιχων πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις επιδιώξεις της μελέτης περιλαμβάνεται επίσης 

η εναρμόνιση της στρατηγικής, των δράσεων και των έργων του Σχεδίου Δράσης για το 

Παιδί με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της χώρας μας, την 

Αναπτυξιακή Στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το 

Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας για την περίοδο 

2007-2013. 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της μελέτης περιλαμβάνει 

συνδυασμό ερευνητικών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων με σύνθετες διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις από το συνολικό εύρος των επιμέρους τομέων των κοινωνικών επιστημών.  

• Προηγήθηκε η θεωρητική θεμελίωση των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας για το 

παιδί, η προσέγγιση του ευρύτερου περιβάλλοντος διαμόρφωσης τους και σύνδεση 

με τους σύγχρονους κοινωνικούς κινδύνους και προβλήματα των παιδιών.  

• Ακολούθησε η βιβλιογραφική αποτύπωση της εξέλιξης και του υφιστάμενου 

θεσμικού και οργανωτικού διοικητικού πλαισίου του συστήματος κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη χώρα μας.  

• Η εμπειρική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και η αξιολόγησης του 

περιβάλλοντος και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη χώρα μας στηρίχθηκε στα 

αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις υπηρεσίες των 

φορέων κοινωνικής φροντίδας για το παιδί. Η έρευνα περιέλαβε το σύνολο των 

φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης του δημόσιου, των ΟΤΑ και των 

ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών (εθελοντικών) φορέων που ήταν εγγεγραμμένοι στο 

Εθνικό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και παρείχαν υπηρεσίες για το παιδί. 
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Το δείγμα συμπληρώνεται με ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικούς κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του που είχαν συσταθεί με ειδική 

νομοθετική πράξη. Το σύνολο των Υπηρεσιών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 

533. Η συλλογή των στοιχείων της έρευνας πραγματοποιήθηκε από 106 ερευνητές 

πτυχιούχοι κοινωνικών επιστημών με επιτόπιες συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους 

των υπηρεσιών για την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου. Η έρευνα διεξήχθη 

ταυτόχρονα σε όλους τους Νομούς της χώρας από τις 28 Ιουλίου έως τις 11 

Σεπτεμβρίου του 2008. Συμπληρώθηκαν εμπρόθεσμα 531 ερωτηματολόγια από 

αντίστοιχες Υπηρεσίες. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τις εισαγωγικές 

ερωτήσεις για την ταυτότητα της υπηρεσίας και οκτώ ομάδες ερωτήσεων που 

αναφέρονταν στη διερεύνηση για κάθε υπηρεσία: (1) του πληθυσμού-στόχου, (2) 

του είδους και του εύρους των παρεχομένων υπηρεσιών, (3) της οριζόντιας και 

διατομεακής συνεργασίας, (4) των ανθρώπινων πόρων, (5) των υποδομών και 

εξοπλισμού, (6) των ποιοτικών στοιχείων οργάνωσης, λειτουργίας και παροχής 

υπηρεσιών, (7) την αυτοαξιολόγηση οργάνωσης, λειτουργίας και παροχής 

υπηρεσιών και (8) των προτάσεων βελτίωσης της οργάνωσης, λειτουργίας και 

παροχής υπηρεσιών. Η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

του στατιστικού προγράμματος SPSS.  

• Η ανάλυση και επισκόπηση των διεθνών τάσεων στην παιδική προστασία, οι 

σύγχρονες προκλήσεις για τα συστήματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί και ο εντοπισμός καλών πρακτικών χρησιμοποίησε δεδομένα από την 

βιβλιογραφική έρευνα πηγών κυρίως επίσημων κειμένων διεθνών Οργανισμών και 

Ενώσεων και επιστημονικών συγγραμμάτων και ερευνών. Επίσης αξιοποιήθηκαν, 

στην επεξεργασία και ανάλυση της μελέτης, οι προτάσεις που κατατέθηκαν μετά 

από σχετική πρόσκληση από θεσμικούς φορείς και παράγοντες του τομέα της 

παιδικής προστασίας της χώρας και από τα δημοσιευμένα στοιχεία τους 

(γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις, απολογισμοί, μελέτες, κ.ά.). 

• Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, οι Προτεραιότητες και το Σχεδίου Δράσης για τις 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη χώρα μας 

διαμορφώθηκε με την επεξεργασία των δεδομένων των προηγούμενων σταδίων της 

μελέτης σε συνδυασμό και εναρμόνιση με τους άξονες του επιχειρησιακού 

προγράμματος του ΕΣΠΑ, την Αναπτυξιακή Στρατηγική του Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2007-2013 και τις προτεραιότητες του Εθνικού 
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Προγράμματος για την Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη (Σχέδιο Δράσης για την 

Ανάπτυξη του Τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας) για την περίοδο 2007-2013. 

 

Το περιεχόμενο της μελέτης διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια που ακολουθούν τα αντίστοιχα 

στάδια του σχεδιασμού της έρευνας και εκπόνησης της μελέτης που περιέχεται στο 

μεθοδολογικό πλαίσιο.  

• Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές έννοιες για την παιδική προστασία 

και θεωρητικές προσεγγίσεις των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί 

σύμφωνα με την σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία Ταυτόχρονα, αναλύονται οι 

κύριες διαστάσεις των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά και 

σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών, τους κοινωνικούς κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν και την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ανάλυση 

αυτή περιλαμβάνει αναφορές στην κατάσταση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε 

διεθνές επίπεδο. 

• Στο Δεύτερο Κεφάλαιο περιγράφεται με συστηματικό τρόπο η εξέλιξη του 

υφιστάμενου θεσμικού και οργανωτικού διοικητικού πλαισίου των φορέων του 

συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη χώρα μας. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη ανάπτυξης των φορέων 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί από τη σύσταση του σύγχρονου 

Ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα με σκοπό να διαμορφωθεί μια συνολική 

διαχρονική εικόνα της πορείας του συστήματος παιδικής προστασίας. Ακολουθεί η 

συστηματική παρουσίαση του υφιστάμενου θεσμικού και οργανωτικού διοικητικού 

πλαισίου των φορέων του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί όπως διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο συγκρότησης και 

διάρθρωσης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης. 

Επίσης, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο και η διάρθρωση των υφιστάμενων 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται 

με παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου των υπηρεσιών (εισοδηματικής ενίσχυσης και 

προσωπικών υπηρεσιών φροντίδας) που παρέχουν οι φορείς κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί. 

• Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η εμπειρική ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης και η αξιολόγηση του περιβάλλοντος και των ποιοτικών 
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χαρακτηριστικών του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί στην Ελλάδα. Αναλύονται τα επεξεργασμένα στοιχεία της πρωτογενούς 

έρευνας στις υπηρεσίες των φορέων κοινωνικής φροντίδας για το παιδί που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της μελέτης. Συγκεκριμένα, παρατίθεται η 

αναλυτική περιγραφή και αξιολόγηση της περιφερειακής ανάπτυξης, χωροθέτησης 

και διάρθρωσης των υπηρεσιών των φορέων του συστήματος κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί, καθώς και η αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της οργάνωσης, λειτουργίας και της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών τους. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την Ανάλυση και αξιολόγηση της 

συνεργασίας και οριζόντιας διασύνδεσης των υπηρεσιών του συστήματος κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί.  

• Στο Τέταρτο Κεφάλαιο αξιολογείται η διεθνής εμπειρία για τις ανάγκες εκπόνησης 

του στρατηγικού σχεδιασμού και του Σχεδίου Δράσης. Επιχειρείται να αναδειχθούν 

οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις και το υπερεθνικό θεσμικό πλαίσιο στην παιδική 

προστασία με αναφορές στους κύριους διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις όπως, ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης, κ.ά. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων για τα 

συστήματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και τον εντοπισμό 

αντίστοιχων καλών πρακτικών.  

• Στο Πέμπτο Κεφάλαιο επικεντρώνεται καταρχήν στην παρουσίαση των αξόνων και 

των γενικών και ειδικών στόχων της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2007-2013 για τον τομέα της κοινωνικής 

πρόνοιας και των προτεραιοτήτων του Εθνικού Προγράμματος για την Κοινωνική 

Συνοχή και Αλληλεγγύη. Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πλαίσιο 

ακολουθεί η εξειδίκευσή του με τη διατύπωση του στρατηγικού σχεδιασμού και των 

προτεραιοτήτων για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και της οριζόντιας διασύνδεσης 

των υπηρεσιών. 

• Στο Έκτο Κεφάλαιο εξειδικεύονται οι δράσεις και τα αντίστοιχα έργα και υποέργα 

του σχεδίου δράσης για την κοινωνική φροντίδα του παιδιού και την οριζόντια 

διασύνδεση των υπηρεσιών σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από την 

έρευνα και την επεξεργασία των δεδομένων της παρούσας μελέτης και 

εναρμονίσθηκαν με τους επιχειρησιακούς άξονες του ΕΣΠΑ, με την Αναπτυξιακή 
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Στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις 

προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος για την Κοινωνική Συνοχή και 

Αλληλεγγύη για την περίοδο 2007-2013.  

 

Η παρούσα μελέτη για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Παιδί, της Γ΄ Προγραμματικής 

Περιόδου 2000-2006, υλοποιήθηκε από το Σύλλογο «Χαμόγελο του Παιδιού» και 

εκπονήθηκε από συγγραφική ομάδα στην οποία συμμετείχαν επιστημονικά στελέχη του 

Συλλόγου και εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες. Επίσης η εκπόνηση της μελέτης 

υποστηρίχθηκε επιστημονικά από την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή 

και Ανάπτυξη. Ημερομηνία έναρξης της μελέτης 6/8/08 και ολοκλήρωσης 20/11/08. Η 

μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο, «Σχέδιο Δράσης για την 

οριζόντια δικτύωση και τον συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 

και Αλληλεγγύης για το Παιδί». Η εκπόνηση της μελέτης συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από το 

Ελληνικό Δημόσιο.  

Την επιστημονική ευθύνη για την έρευνα και την συγγραφή της μελέτης είχαν οι 

Παναγιώτης Αλτάνης, επιστημονικής συνεργάτης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 

και ο Χαράλαμπος Οικονόμου, λέκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στην ερευνητική 

και συγγραφική ομάδα συμμετείχαν οι Μ. Αγγελάκη, κοινωνική επιστήμων, Χ. Αργυρού, 

κοινωνιολόγος, Χ. Γροσδάνη, κοινωνική λειτουργός, Γ. Διονυσίου, στατιστικολόγος, Α. 

Περιμένη, ψυχολόγος - κοινωνική λειτουργός, Γ. Χατζηκιάν, πολιτικός επιστήμων, και η 

Φ. Στεφανή, κοινωνική ανθρωπολόγος. Στην επιστημονική στήριξη, τη συλλογή και 

επεξεργασία υλικού, την διαμόρφωση και επιμέλεια κειμένων, συνέβαλλαν επιστημονικά 

με την εργασία τους οι: Α. Ζώρλα, Μ. Κορδά, Ι. Κώστας, Φ. Μαυρόπουλος και Ι. 

Τσολακίδης. Υπεύθυνη του έργου της εκπόνησης της μελέτης εκ μέρους της Εθελοντικής 

Οργάνωσης «Χαμόγελο του Παιδιού» ήταν η Χαρά Γροσδάνη και οικονομική υπεύθυνη η 

Φωτεινή Πρόκου. Επιστημονικός Σύμβουλος της μελέτης ήταν ο καθηγητής του Παντείου 

Πανεπιστημίου Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 

1.1 Η έννοια της Παιδικής Προστασίας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί 

(1) Η Κοινωνική Προστασία και Φροντίδα για το Παιδί  

H ύπαρξη της κοινωνικής προστασία έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα 

κοινωνικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα.1 Στόχος των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 

είναι η εξασφάλιση της ευημερίας των κοινωνιών και της ασφάλεια των ευάλωτων 

πληθυσμιακών ομάδων. Αρχικά, τα συστήματα κοινωνικής προστασίας αποσκοπούσαν 

στην κάλυψη των βασικών αναγκών για την ανθρώπινη επιβίωση, εξασφαλίζοντας ότι όλοι 

οι άνθρωποι έχουν βασική κοινωνική και οικονομική ασφάλεια. Στην συνέχεια, 

επικεντρώθηκαν στην ενδυνάμωση της ποιότητα της ζωής των ατόμων και των κοινωνιών, 

στοχεύοντας στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού και των δομικών αλλαγών, με την 

αύξηση της οικονομικής σταθεροποίησης, με την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης 

και της συνοχής. 

 

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για την ευημερία και προστασία των 

δικαιωμάτων των παιδιών αυξάνεται, τα παιδιά συνεχίζουν να αποτελούν ευρύτερα έναν 

κοινωνικά ευάλωτο πληθυσμό στις περισσότερες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 

χώρες. Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ταχείς οικονομικές και κοινωνικές 

εξελίξεις, όπως η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, τα ανησυχητικά επίπεδα φτώχειας και 

ανεργίας, οι δημογραφικές αλλαγές, οι αλλαγές στο προφίλ της οικογένειας, η επιδημία του 

HIV/AIDS και οι συνέπειες από την αύξηση της διεθνούς μετανάστευσης. Στο πλαίσιο 
                                                 
1 Θεμελιώδεις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για κοινωνική 
προστασία. Ειδικότερα το άρθρο 22 της Διεθνούς Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 1948 
αναφέρει ότι «κάθε άνθρωπος, ως μέλος της κοινωνίας, έχει το δικαίωμα για κοινωνική ασφάλιση». Τα 
άρθρο 9 του 1966 της Διεθνής Συνθήκης για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα επίσης 
αναφέρει «το δικαίωμα του ανθρώπου στην κοινωνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου και της κοινωνικής 
ασφάλισης. Η κοινωνική προστασία αποτέλεσε σημαντικό θέμα σε διεθνή φόρουμ. Ήταν κεντρικό θέμα στην 
Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την Κοινωνική Ανάπτυξη (στην Κοπεγχάγη το 1995), οπού οι κυβερνήσεις 
δεσμεύθηκαν «να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι άνθρωποι θα 
έχουν επαρκή οικονομική και κοινωνική προστασία κατά την διάρκεια της ανεργίας, της αρρώστιας, της 
μητρότητας, του μεγαλώματος των παιδιών, της χηρείας, της αναπηρίας και της τρίτης ηλικίας».  
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αυτό, παρουσιάζονται σημαντικές προκλήσεις για την ευημερία των παιδιών, όπως η 

παιδική φτώχεια και η ελλιπής εκπαίδευση, ζητήματα υψίστης σημασίας σε σειρά χωρών 

καθώς συνδέονται με τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό, την εγκληματικότητα και αλλά 

συμπτώματα κοινωνικής παθογένειας.  

 

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αλλαγών του κύκλου ζωής, της αύξησης των κοινωνικών 

κίνδυνων, του κοινωνικού αποκλεισμού και της παγκοσμιοποίησης,  η ανάγκη για 

κοινωνική προστασία και φροντίδα των παιδιών προβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη για 

την συνέχιση των κοινωνιών στο μέλλον. Σε αυτό το σημείο ο Esping-Andersen, 

(2002:106)2 αναφέρει ότι «σοβαρή ανησυχία προκαλεί και το γεγονός της συσσώρευσης 

προβλημάτων ευημερίας στις σύγχρονες οικογένειες με παιδιά και στους νέους. Εάν 

προσβλέπουμε σε μια παραγωγική και συνεκτική μελλοντική κοινωνία, οι προτεραιότητες μας 

ως προς τις πολιτικές πρέπει να επικεντρωθούν στα σημερινά παιδιά και τους νέους. 

Σημαντικές επενδύσεις στα παιδιά θα μειώσουν τα προβλήματα ευημερίας για τους 

μελλοντικούς ενηλίκους»  

 

(2) Σύγχρονοι ορισμοί για την κοινωνική προστασία και φροντίδα του παιδιού 

Ο ορισμός της κοινωνικής προστασίας είναι ευρύτερος από ότι ο ορισμός της κοινωνικής 

ασφάλισης, αφού ενσωματώνει όχι μόνο τα μέτρα της παραδοσιακής κοινωνικής 

ασφάλισης, αλλά και μορφές κοινωνικής παρέμβασης σε οικογένειες σε μικρό-επίπεδο ή 

σε κοινοτικό επίπεδο. Σε αυτό το σημείο η Devereux και η Sabates-Wheeler (2004)3 

υποστηρίζουν ότι η κοινωνική προστασία θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την απλή 

αύξηση του εισοδήματος και τα κριτήρια κατανάλωσης των ατόμων που βρίσκονται σε 

ανάγκη, αλλά να στοχεύει στην κοινωνική ισότητα και στα κοινωνικά δικαιώματα για τους 

φτωχούς, τους ευάλωτους και τους περιθωριοποιημένους πληθυσμούς. 

 

Είναι αξιοσημείωτο, ότι σημαντικές διαφορές εντοπίζονται ανάμεσα σε κοινωνικά 

συστήματα για το πώς προσδιορίζουν και προσεγγίζουν την κοινωνική 

                                                 
2 Esping-Andersen, G. (2002) Why we Need a New Welfare State? Oxford University Press, Oxford-New 
York 
 
3 Devereux, S. and Sabates-Wheeler, R. (2004) Transformative Social Protection, Sussex: Institute of 
Development Studies, IDS Working Paper # 232. 
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προστασία(Κamerman et al, 2006)4. Διαφορετικές κουλτούρες, αξίες, παραδόσεις και 

θεσμικές και πολιτικές δομές επηρεάζουν τους ορισμούς της κοινωνικής προστασίας 

καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτή παρέχεται στα παιδιά και στις οικογένειες. 

Αντίστοιχα, οι ορισμοί της κοινωνικής προστασίας και φροντίδας για το παιδί 

νοηματοδοτούνται συχνά έμμεσα μέσα από τους γενικούς ορισμούς της κοινωνικής 

προστασίας για την οικογένεια, με ορισμένες εξαιρέσεις όπου δίνεται έμφαση στην 

λειτουργία των υπηρεσιών παιδικής προστασίας και στην εξατομικευμένη φροντίδα των 

παιδιών.  

 

 Σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (2003), 5 η κοινωνική προστασία ορίζεται ως 

«το σύνολο των δημόσιων μέτρων όπου μια κοινωνία παρέχει στα μέλη της για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών αντιξοοτήτων, που οφείλονται στην απουσία 

ή την επαρκή μείωση του εισοδήματος από την δουλειά και είναι αποτέλεσμα διάφορων 

εκτάκτων αναγκών (αρρώστια, μητρότητα, εργατικό ατύχημα, ανεργία, αναπηρία, γήρανση 

και θάνατο του τροφοδότη).» 

 

Ο ορισμός της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας είναι ευρύτερος σε σχέση με τον ορισμό 

που υιοθετήθηκε από άλλες χώρες, και δεν υπονοεί αξιακές κρίσεις. Η προσέγγιση της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας προσδιορίζει την κοινωνική προστασία ως μια επένδυση 

σε ένα συνεχή κύκλο ζωής, όπου οι άνθρωποι εκτίθενται σε διαφορετικούς κοινωνικούς 

κινδύνους ανεξαρτήτως ηλικίας. Έτσι, η κοινωνική προστασία κρίνεται πάντα απαραίτητη 

και οι πολιτικές θα επηρεάζουν τους ανθρώπους στον ίδιο βαθμό σε διαφορετικά στάδια 

στις ζωές τους.  

 

H Asia Development Bank (ADB) σε αντίθεση με τους ορισμούς για την κοινωνική 

προστασία από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, παρέχει μια σφαιρικότερη προσέγγιση 

του ορισμού περιλαμβάνοντας ορισμένα σαφή χαρακτηριστικά ως προς τις μορφές 

παρέμβασης μέσω κοινωνικών προγραμμάτων σε οικογένειες και παιδιά. Συγκεκριμένα, ο 

ορισμός της κοινωνικής προστασίας περιλαμβάνει όχι μόνο το «σύνολο των πολιτικών και 

                                                 
4 Kamerman, S. B. and Gatenio Gabel, S. (2006) Social Protection for Children and their Families: A Global 
Overview, Columbia University Fordham University, School of Social Work Graduate School of Social 
Service.  
 
5 Garcia Bonilla, A.and Gruat, J.V. (2003) Social Protection: A Life Cycle Continuum Investment for Social 
Justice, Poverty Reduction and Sustainable, Geneva: ILO 
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των προγραμμάτων που στοχεύουν στην μείωση της φτώχειας και των πληθυσμών που είναι 

κοινωνικά ευάλωτοι», αλλά επίσης «στις μορφές κοινωνικής βοήθειας, στα προγράμματα 

κοινωνικής εργασίας σε μικρό-επίπεδο, σε κοινοτικό επίπεδο και στη παιδική προστασία» 

(Asian Development Bank, 2000)6. Το σημείο που τονίζεται σε αυτόν τον ορισμό είναι ότι 

παρόλο που τα επιδόματα και η κοινωνική ασφάλιση που συνδέονται με την εργασία 

συμπεριλαμβάνονται σε κάθε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε όλον τον κόσμο,  

εντούτοις δεν γίνεται αναφορά σε άλλες προσεγγίσεις ή παρεμβάσεις υπό την μορφή 

δράσεων κοινωνικής βοήθειας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της παιδικής προστασίας.  

 

Η UNICEF σε αντίθεση με τους παραπάνω ορισμούς παρέχει μια παιδοκεντρική 

προσέγγιση για την κοινωνική προστασία και φροντίδα για τα παιδιά,  όπου εκτός από την 

διασφάλιση ενός επαρκούς εισοδήματος τονίζει την διάσταση της παιδικής προστασίας και 

τη σημασία της στήριξης των ευάλωτων παιδιών και οικογενειών. Συγκεκριμένα, η 

UNICEF (2006) ορίζει την κοινωνική προστασία για το παιδί (child-conditioned social 

protection) ως την παροχή κοινωνικής βοήθειας και οικονομικής υποστήριξης της 

οικογένειας ή εξατομικευμένα ενός παιδιού, με την εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών 

που αναλαμβάνουν την στήριξη της οικογένειας και της κοινότητας και την χρήση 

εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας. Ο ορισμός της UNICEF αναλυτικότερα 

περιλαμβάνει: (1) την κοινωνική βοήθεια και οικονομική υποστήριξη (οικονομικές 

μεταβιβάσεις, επιδόματα παιδικής προστασίας, κοινωνικές συντάξεις, φοροαπαλλαγές, 

επιδοτούμενο φαγητό και απαλλαγή διδάκτρων, και (2) κοινωνικές υπηρεσίες για τα παιδιά 

και τις οικογένειες τους περιλαμβάνοντας προστατευτικές (ή προληπτικές) υπηρεσίες 

παιδικής προστασίας, όπως η ανάδοχη φροντίδα, η υιοθεσία, η ιδρυματική φροντίδα, 

κοινοτικές υπηρεσίες για τα παιδιά με αναπηρία και υπηρεσίες στήριξης οικογενειών 

παιδιών με αναπηρίες, καθώς και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

  

(3)Σύγχρονες θεωρητικές αντιλήψεις για το παιδί και την οικογένεια  

Τα μέτρα και οι πολιτικές για την κοινωνική προστασία για το παιδί μεταβάλλονται 

διαχρονικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινωνικές αλλαγές. Στο παραδοσιακό κράτος 

πρόνοιας το παιδί δεν κατείχε κεντρικό ρόλο στις προτεραιότητες των κοινωνικών 

προγραμμάτων του κράτους πρόνοιας. Τα προγράμματα πρόνοιας και τα μέτρα μέσω της 

                                                 
6 Asian Development Bank (2000) Annual Report, Manila: Asian Development Bank. 
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επιδοματικής πολιτικής στόχευαν στην οικονομική στήριξη του άνδρα-τροφοδότη και στην 

εξασφάλιση της υλικής επιβίωσης του ίδιου και των μελών της οικογένειας του.  

 

Αναλυτικότερα, η πρώτη μορφή της σύγχρονης κρατικής κοινωνικής προστασίας για τα 

παιδιά εμφανίζεται τον 16ο αιώνα και τις αρχές του 17ου αιώνα για τα φτωχά και ορφανά 

παιδιά και τις χήρες με τους Αγγλικούς Νόμους για τους Φτωχούς της Ελισαβετιανής 

περιόδου. (English Elizabethan Poor Laws). Η κοινωνική προστασία για τους εργάτες και 

τις εργαζόμενες οικογένειες ξεκινά από τα τέλη του 19ο αιώνα από τον Bismark στην 

Γερμανία, για την προστασία κατά των κοινωνικών κινδύνων από την απώλεια του 

εισοδήματος ως συνέπεια της γήρανσης, του θανάτου του τροφοδότη της οικογένειας, της 

αναπηρίας, της αρρώστιας και της μητρότητας. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

θεσμοθετούνται αρχικά τα χρηματικά επιδόματα για τις οικογένειες που μεγάλωναν παιδιά, 

με σκοπό την οικονομική τους ανακούφιση. Το 1960 δίνεται έμφαση στην επιδοματική 

πολιτική στήριξης των μονογονεϊκών οικογενειών και στην οικονομική στήριξη των 

εργαζόμενων γονέων. Το 1970 νομιμοποιείται η οικονομική στήριξη (διατροφή) των 

παιδιών από τον γονέα που δεν διατηρεί την επιμέλεια του παιδιού στους διαζευγμένους 

γονείς (Kamerman, 2005)7. Στη σύγχρονη εποχή, τα επιδόματα που στοχεύουν στην 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας αποτελούν σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και 

τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τα προγράμματα δίχτυ 

ασφάλειας (safety net)8, τα οποία συμπληρώνουν τις ανεπάρκειες του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης και διασφαλίζουν ότι οι οικογένειες με παιδιά θα καλύψουν τις 

βασικές τους ανάγκες και θα προστατευθούν από σημαντικούς κοινωνικό-οικονομικούς 

κινδύνους.  
 
Στις σύγχρονες βιομηχανοποιημένες κοινωνίες, αρκετές χώρες επανεξετάζουν τα 

συστήματα κοινωνικής προστασίας και την αποτελεσματικότητα τους στο φάσμα των νέων 

κοινωνικών κινδύνων. Τα νέα μοντέλα και προτεραιότητες για την αναδιαμόρφωση του 

                                                 
7 Kamerman, S.B. (2005) Europe Advanced While the United States Lagged, in J. Heymann and C. Beem 
(eds) Unfinished Work. New York: New Press 
 
8 Τα επιδόματα κοινωνικής προστασίας για την στήριξη των οικογενειών αποτελούνται από χρηματικά και 
σε είδος επιδόματα και υπηρεσίες. Γενικότερα, τα πιο γνωστά προγράμματα κοινωνικής προστασίας είναι τα 
χρηματοδοτούμενα από εισφορές, τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, 
τα επιδόματα αναπηρίας και τα επιδόματα ανεργίας. Τα μη-χρηματοδοτούμενα από εισφορές προγράμματα 
περιλαμβάνουν τα επιδόματα παιδικής προστασίας, τις οικογενειακές εισοδηματικές ενισχύσεις, τα 
επιδόματα ενοικίασης κατοικίας και στοχεύουν στην στήριξη του πληθυσμού που ζει κάτω από τα όρια της 
φτώχειας, και έχουν έναν υπολειμματικό ρόλο στο σύστημα κοινωνικής προστασίας.  
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παραδοσιακού κράτους πρόνοιας προέρχονται από τις έννοιες και τα οράματα της ενεργούς 

κοινωνικής πολιτικής και του κράτους της κοινωνικής επένδυσης με κυρίαρχα στοιχεία την 

επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, και όχι τις άμεσες παροχές για την οικονομική 

διατήρηση (Giddens, 1998: 117)9. Oι Jenson και Saint Martin (2001)10 αναφέρουν ότι οι 

στρατηγικές της κοινωνικής επένδυσης έχουν οδηγήσει στην επιτυχή σύνδεση της 

οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής συνοχής και σηματοδοτούν ένα νέο 

παράδειγμα απομάκρυνσης από το μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας. Η ιδέα που υποδηλώνει 

αυτή η θέση είναι ότι το κράτος πρόνοιας δεν θα πρέπει να προστατεύει μόνο τις ομάδες 

που είναι σε κίνδυνο με έναν παθητικό τρόπο (όπως με την χορήγηση επιδομάτων 

κοινωνικής ασφάλισης), αλλά θα πρέπει να επενδύσει στο «ανθρώπινο δυναμικό» ή στο 

«κοινωνικό κεφάλαιο» με την επένδυση στα άτομα και στην δια βίου ανάπτυξη (Olk et al, 

2006).11  

 

Οι σύγχρονες τάσεις κοινωνικής προστασίας για τα παιδιά αποτελούν μια έκφραση της 

στρατηγικής της κοινωνικής επένδυσης και της ενεργούς κοινωνικής πολιτικής,  

ενισχύοντας την έννοια της μικτής ευθύνης για την φροντίδα και ευημερία των παιδιών 

ανάμεσα στην οικογένεια και στο κράτος. Στα παραδοσιακά κράτη πρόνοιας, σημαντικό 

βάρος της φροντίδας των παιδιών καλυπτόταν από την γυναίκα, γεγονός που δημιούργησε 

ταυτόχρονα διάφορα προβλήματα όπως στην αύξηση των παροχών των υπηρεσιών στον 

ιδιωτικό και δημόσιο χώρο και της δημιουργίας ευκαιριών για την απασχόληση της 

γυναίκας (Esping-Andersen, 1999)12. Η έννοια της κοινωνικής επένδυσης προωθεί την 

μεταφορά της ευθύνης των παιδιών από την ιδιωτική σφαίρα της οικογενειακού 

νοικοκυριού στην δημόσια σφαίρα των κοινωνικών υπηρεσιών και των ιδρυμάτων και την 

επέκταση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης για την 

προσχολική ηλικία και  

                                                 
9 Giddens, A.(1998) The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity Press 
 
10 Jenson, J. and Saint-Martin, D. (2001) Changing citizenship regimes: social policy strategies in the social 
investment state, workshop on ‘Fostering Social Cohesion: A Comparison of New Policy Strategies’. 
Universite de Montreal, 21-22 June 
 
11 Thomas Olk, Martin Luther(2006) Children in the “Social Investment State” Paper presented at the 
WELLCHI Network Conference 2, ‘Well-being of children and labour markets in Europe. Different kinds of 
risks resulting from various structures and changes in the labour markets Centre for Globalisation and 
Governance’, University of Hamburg University of Halle/Wittenberg 
 
12 Esping-Andersen, G.(1999 ) Social Foundations of Post-industrial Economics. Oxford/New York  
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 Οι σύγχρονοι στόχοι των πολιτικών για την οικογένεια είναι η πολιτική της συμφιλίωσης 

της εργασίας με την οικογενειακή ζωή, της εξασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου 

διαβίωσης, και της παροχής εκπαίδευσης και υποστήριξης σε γονείς και σε παιδιά.13 

Επίσης, στο πλαίσιο της εξασφάλισης της ισορροπίας ανάμεσα στην οικογένεια και την 

δουλειά, περιλαμβάνεται η παροχή κίνητρων για εργασία, ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της 

εξέλιξης των παιδιών, παρέχοντας βοήθεια σε οικογένειες που εκτιμώνται ως πιο ευάλωτες 

(λόγω της ηλικίας των παιδιών, του μεγέθους της οικογένειας και της δομής της ) και η 

προετοιμασία των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ένταξη τους στο σχολείο (OECD 

2001a, 2002b).14  

 Ειδικότερα, όσον αφορά στη σημασία της κοινωνικής επένδυσης στην προσχολική 

εκπαίδευση, οι Vleminckx και Smeeding (2001),15 παρατηρούν ότι τα άτομα που 

μεγαλώνουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες, έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

αντιμετωπίσουν ανεργία, εργασίες με χαμηλές αμοιβές και κακή υγεία κατά την διάρκεια 

της ενηλικίωσης. Σε έρευνα στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης με αντικείμενο την επίδραση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας στην 

ανάπτυξη και στην ευημερία των παιδιών, εντοπίστηκε ότι η παιδική φτώχεια -μέσω της 

εισοδηματικής φτώχειας, μπορεί να έχει ένα εύρος αρνητικών επιπτώσεων στα παιδιά, 

όπως στα εκπαιδευτικά επιτεύγματα, στη σχολική παρακολούθηση και αργότερα στην 

ενσωμάτωση και στην απόδοση στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης (Kamerman, et al 

2002)16. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να δώσουν μια προτεραιότητα στην δημιουργία 

προγραμμάτων ημερήσιας φροντίδας παιδιών, αλλά ειδικότερα όσον αφορά στα παιδιά 

                                                 
13 28th Session Conference Of European Ministers Responsible For Family Affairs, Lisbon, 16-17 May 2006, 
Changes in Parenting: Children Today, Parents Tomorrow, Greek National Report 
 
14 OECD: Balancing Work and Family Life: Helping Parents into Paid Employment. In: OECD:Employment 
Outlook. Paris 2001a. 
 
OECD: Starting Strong: Early Childhood Education and Care. Paris 2001b. 
 
15 Vleminckx, K. and Smeeding, T. (2001) Child Well-Being, Child Poverty, Child Policy in Modern Nations. 
Bristol,England: University of Bristol, Policy Press 
 
16 Kamerman, Sheila B., Michelle J. Neuman, Jane Waldfogel, and Jeanne Brooks-Gunn,(2002) Social 
Policies, Family Types, and Child Outcomes in Selected OECD Countries: A Review of the Literature. OECD 
Working Party on Social Polilcy. Paris, France: OECD 
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φτωχών οικογενειών, δεδομένου ότι αποτελούν μια μορφή κοινωνικής επένδυσης που 

οδηγούν στην καταπολέμηση του κύκλου της φτώχειας (Todd et al, 2001)17. 

 

Πρακτική έκφραση της στρατηγικής της κοινωνικής επένδυσης στα παιδιά αποτέλεσε η 

πολιτική των Νέου Εργατικού κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον πρωθυπουργό 

Τόνυ Μπλαιρ, που από το 1999 στόχευε την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας κατά τα 

επόμενα 20 χρόνια και την ενίσχυση της εκπαίδευσης. Μακροπρόθεσμα μέτρα όπως τα 

Ταμεία Επιχορήγησης Παιδιού (Child Trust Fund)18 που εφαρμόστηκαν από το 2003, 

παρέχουν την δυνατότητα σε παιδιά που προέρχονται από οικονομικά αδύναμες να έχουν 

μια αποταμίευση μεγαλώνοντας για να σπουδάσουν. Tα Ταμεία Επιχορήγησης Παιδιών 

είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες αποταμιευτικές 

καταθέσεις, σε αλλαγή προοπτικής και νοοτροπίας προς τις παραδοσιακές μορφές 

κοινωνικής στήριξης των παιδιών και στην εμπλοκή ολόκληρης της οικογένειας στην 

υλοποίηση τους (Sherradon, 2003).19 Επίσης, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα σύστημα 

μακροπρόθεσμων λογαριασμών όχι μόνο για τις οικονομικά ευάλωτες οικογένειες, αλλά 

για ολόκληρο τον πληθυσμό (Goldberg et al,2000).20  

 

 Κάτω από αυτήν την προοπτική, οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία και φροντίδα 

των παιδιών θα πρέπει να απευθύνονται σε στόχους όπως η υποστήριξη και η εκπαίδευση 

των παιδιών (δεδομένου ότι τα παιδιά αποτελούν την υπόσχεση του μέλλοντος), την 

προαγωγή της υγείας και υγιών πληθυσμών, την μείωση του μελλοντικού κόστους της 

σχολικής αποτυχίας και του εγκλήματος από νέους ανθρώπους και την ανάπτυξη της 

                                                 
17 Todd, C. and Ashton, A. (2001) Three Perspectives on Child Care Public Policy, University of Illinois at 
Urbana-Champaign 
 
18 Τα Ταμεία Επιχορήγησης Παιδιών αποτελούν μακροχρόνια επιδόματα και επενδύσεις σε λογαριασμούς 
παιδιών(από 250-500 λίρες) από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και στους οποίους τα παιδιά μπορούν να 
έχουν πρόσβαση όταν φτάσουν τα 18 

19 Michael Sherraden (2003)From the Social Welfare State to the Social Investment State, ΝΗΙ Issue #128, 
March/April 003 

20 Fred Goldberg and Jodi Cohen. (2000) “The Universal Piggy Bank: Designing and Implementing a 
System of Universal Accounts for Children,” Inclusion in Asset Building: Research and Policy Symposium, 
Center for Social Development, Washington University, 
http://gwbweb.wustl.edu/csd/Publications/2000/PolicyReport-Goldberg.pdf
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απασχόλησης. Η κοινωνική συνοχή επίσης θα επιτευχθεί με την ένταξη των πληθυσμών 

που θεωρούνται περιθωριοποιημένοι (Fawcett et al, 2004)21

 

(4) Σύντομη ανασκόπηση των πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και 

φροντίδας για το παιδί στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. και της Ε.Ε. 

Παρά την διαρκή αύξηση του ενδιαφέροντος για την κοινωνική προστασία των παιδιών, 

ούτε η UNICEF αλλά ούτε άλλος παγκόσμιος οργανισμός δεν παρείχε μια συστηματική 

έκθεση πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για τα παιδιά σε διεθνές ή 

τοπικό επίπεδο22. Αρκετές οργανώσεις έχουν αναφερθεί σε θέματα κοινωνικής προστασίας, 

όπου και συμπεριλαμβάνουν ευρύτερα ζητήματα οικογενειακή πολιτικής. Τα πιο άμεσα 

επιδόματα κοινωνικής προστασία για τα παιδιά που αναφέρονται στο International Social 

Security Association 23 και στο Mutual Information Systems on Social Protection 24 είναι 

οι άδειες μητρότητας και πατρότητας και τα οικογενειακά επιδόματα (σε χρήματα και σε 

είδος). Και οι δυο τύποι εκθέσεων περιλαμβάνουν έμμεσα επιδόματα παιδικής προστασίας, 

όπως τα επιδόματα ανεργίας για τα εξαρτώμενα μέλη, τα επιδόματα αναπηρίας, τα 

επιδόματα παιδικής προστασίας για επείγουσες καταστάσεις και τις συντάξεις γήρατος. 

 

Επιπρόσθετα, των παραδοσιακών πολιτικών παιδικής προστασίας, δηλαδή των αδειών 

πατρότητας και μητρότητας από την εργασία καθώς και τα οικογενειακά επιδόματα, οι 

Kamerman και Gabel (2006) εντόπισαν σε μια συνολική ανασκόπηση στα προγράμματα 

κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά, ότι οι περισσότερες χώρες 

του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρώπης Ένωσης 

παρέχουν τα περισσότερα από τα ακόλουθα είδη πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής 

προστασίας, για τις οικογένειες με παιδιά ή αποκλειστικά μόνο για παιδιά: 

                                                 
21 Fawcett, B., Featherstone, B., Goddard, J. (2004) Contemporary child care and practice, Palgrave 
Macmillan 
 
23 International Social Security Association (ΙSSA)(2004 and 2005) Social Security Programs Throughout the 
World 2005, Geneva: ISSA.Το International Social Security Review εκδίδει τέσσερις περιφερειακές εκθέσεις 
που καλύπτουν θέματα κοινωνικής προστασίας σε όλον τον κόσμο (Αμερική, Ασία, Ευρώπη, Αφρική) ανά 
έξι μήνες κάθε δύο χρόνια. Οι πληροφορίες παρουσιάζουν σημαντικούς κίνδυνους όπως: η γήρανση, 
αναπηρία, θάνατος, αρρώστια, μητρότητα, εργατικά ατυχήματα, ανεργία και επιδόματα, παροχές οικογενειών 
καθώς και τον σχεδιασμό πολιτικών 
 
24 Το MISSOC (Mutual Information Systems on Social Protection) δημοσιεύεται περιοδικά από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάζει 12 συγκριτικούς πίνακες που καλύπτουν όλες τις περιοχές της 
κοινωνικής προστασίας σε 29 Ευρωπαϊκές χώρες . 
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• Επιδόματα Κοινωνικής Βοήθειας: επιδόματα σε χρήματα, προγράμματα οικονομικής 

ενίσχυσης ατόμων που διαθέτουν το ελάχιστο εισόδημα με στόχο την καταπολέμηση 

της φτώχειας (η παροχή τους συχνά δεν είναι καθολική αλλά επιλεκτική ή 

κατηγορική). 

• Επιδόματα στέγης: επιδόματα σε χρήματα που καλύπτουν μέρος των εξόδων στέγασης, 

συχνά για οικογένειες με παιδιά (σύμφωνα με το ύψος των αποδοχών). 

• Οικογενειακά επιδόματα και υπηρεσίες: (α) επιδόματα σε χρήματα ή φοροαπαλλαγές, 

συχνά καθολικά όπως τα οικογενειακά επιδόματα ή τα επιδόματα παιδιού, που 

παρέχονται σε οικογένειες με παιδιά σύμφωνα με το σύνολο και την ηλικία τους και 

μερικές φορές αντίστοιχα με τη σειρά γέννησης των παιδιών, και (β) υπηρεσίες 

πληροφόρησης ή συμβουλευτικής για την οικογένεια, υπηρεσίες κλειστής και ανοικτής 

φροντίδας, ειδικότερα για οικογένειες με παιδιά ή αποκλειστικά μόνο για παιδιά. 

• Επιδοματική πολιτική για τις μονογονεϊκές οικογένειες: χρηματικά επιδόματα ή 

φοροαπαλλαγές για τους μόνους γονείς. Παρέχονται μετά από έλεγχο των 

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των γονέων ή σύμφωνα με το ετήσιο εισόδημα τους, 

όπως για παράδειγμα το μεταβατικό επίδομα στην Νορβηγία, το επίδομα για τον μόνο 

γονέα στην Γαλλία και το επίδομα παιδιού στην Βρετανία. 

• Αυξημένης διατήρησης ή της εγγυημένης παιδικής προστασίας: επίδομα που παρέχεται 

στο γονέα που διατηρεί την κηδεμονία του παιδιού -σε περιπτώσεις που ο γονέας που 

δεν έχει την κηδεμονία δεν καταβάλει την διατροφή ή την καταβάλει αντικανονικά ή 

ανεπαρκώς. Αυτά τα επιδόματα παρέχονται σε περίπου δώδεκα Ευρωπαϊκές χώρες από 

τα τέλη του 1990. 

• Επιδόματα εργασίας για χαμηλόμισθους ή φοροαπαλλαγές: αποσκοπούν στο να 

συμπληρώσουν τους χαμηλούς μισθούς εργαζόμενων γονέων ή στο να μειώσουν τις 

συνεισφορές τους στην κοινωνική ασφάλιση (είτε με επιστροφή φόρου ή με την 

απαλλαγή από φόρους) 

• Επιδόματα μητρότητας ή γονικά επιδόματα και άδειες από την εργασία: άδειες απουσίας 

από την εργασία (όπου σε μερικές χώρες καλύπτει και την υιοθεσία) και χρηματικά 

επιδόματα που αντικαθιστούν την απώλεια μισθού για γονική άδεια για έξι μήνες. 

Αυτές μπορούν να συμπληρωθούν με χρηματικά επιδόματα για το μεγάλωμα των 

παιδιών. Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν τέτοιες πολιτικές κοινωνικής 

προστασίας για τα παιδιά.  

 19  



• Συντάξεις γήρατος γυναικών: για όλες τις γυναίκες που έχουν μεγαλώσει παιδιά και δεν 

έχουν κατορθώσει να διασφαλίσουν επαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέσω της 

εργασίας τους. 

• Παιδική φροντίδα: οικονομική ενίσχυση για να αγοράσει ο γονέας υπηρεσίες 

προσχολικής εκπαίδευσης, ή στο να έχει πρόσβαση σε επιδοτούμενες υπηρεσίες ή 

φοροαπαλλαγή για την μείωση των εξόδων αυτών των υπηρεσιών. 

• Φοροαπαλλαγή: με σκοπό την συμπλήρωση του εισοδήματος των εργαζομένων γονέων 

ή την μείωση του κόστους του μεγαλώματος των παιδιών τους. 

• Ταμεία Παιδιών (Children Trust Funds): μακροχρόνια επιδόματα και επενδύσεις σε 

λογαριασμό για τα παιδιά των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και στον οποίο 

μπορούν να έχουν πρόσβαση όταν φτάσουν τα 18.  

 

Οι Bradshaw και Finch (2002)25 εντόπισαν στην μελέτη τους ότι σε 22 χώρες που 

εφαρμόζουν πολιτικές για το παιδί, η κάθε χώρα έχει το δικό της πακέτο επιδομάτων, 

φοροαπαλλαγών, επιχορηγήσεων και υπηρεσιών σε είδος που ενισχύουν τους γονείς στο 

μεγάλωμα των παιδιών τους. Τα πακέτα βοηθούν τους γονείς με τα χαμηλά εισοδήματα, 

επηρεάζουν τον αριθμό των παιδιών που μια γυναίκα θα αποκτήσει, το διάστημα της 

γέννησης των παιδιών και την διευκόλυνση ενός γονέα να αποχωριστεί ή να μεγαλώσει 

μόνη της ένα παιδί. Παρόλα αυτά, διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

χώρες στον τρόπο που προσδιορίζουν και υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής 

προστασίας, στην έκταση της κάλυψης των αναγκών των οικογενειών,  και στον βαθμό 

που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών.  

 

Στο επίκεντρο της κοινωνικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Oργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης παραμένουν τα επιδόματα χρηματοδοτούμενα 

από εισφορές των ασφαλισμένων παραμένουν, καθώς επίσης οι φορολογικές ελαφρύνσεις, 

τα επιδόματα επιδότησης ενοικίασης κατοικίας, τα επιδόματα παιδικής προστασίας και ως 

επιδόματα για την στήριξης της οικογένειας και του παιδιού. Τα χρηματικά επιδόματα 

παραμένουν σημαντικά και αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν τις άμεσες οικονομικές 

μεταβιβάσεις σε ορισμένες χώρες (Gabel and Kamerman, 2006).  

                                                 
25 Bradshaw, J. and Finch, N.(2002) A Comparison of Child Benefit Packages in 22 Countries, Department 
for Work and Pensions Research Report No. 174, Corporate Document Services: Leeds, England. 
http//www.dwp.gov.uk/asd/asd5rrep174asp 
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Επίσης, η επένδυση σε υπηρεσίες υποστήριξης της οικογένειας και σε υπηρεσίες παιδικής 

προστασίας αυξάνονται σε όλες τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης για 

ηλικίες 3-6 ετών θεωρούνται από τις σημαντικότερες υπηρεσίες των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας και φροντίδας για το παιδί (OECD SOCX, 1980-2001)26. 

Σημαντικές διαφορές εντοπίζονται διεθνώς στην έκταση και στον ρόλο του δημόσιου 

τομέα στην προσχολική εκπαίδευση, στο είδος της προσχολικής εκπαίδευσης που 

παρέχεται σε κάθε χώρα, στην αναλογία παιδιών διαφορετικών ηλικιών που 

εξυπηρετούνται από αυτά τα προγράμματα καθώς και στο αν ο αριθμός αυτών των 

υπηρεσιών είναι περιορισμένος σε σχέση με τις ανάγκες, δηλαδή τον αριθμό των 

εργαζόμενων μητέρων καθώς και της ποιότητας των υπηρεσιών που αυτές παρέχουν 

(Sheila et al, 1993). 27

 

(5) Σύγχρονες τάσεις στην Παιδική Προστασία  

H παιδική προστασία αποτελεί έναν ανεξάρτητο πεδίο κοινωνικής προστασίας και 

φροντίδας των παιδιών με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων τους για την προστασία 

τους από την κακοποίηση, την παραμέληση, την εκμετάλλευση και την βία. Η ανάπτυξη 

των συστημάτων παιδικής προστασίας ή των υπηρεσιών παιδικής προστασίας διαφέρει ανά 

χώρα. Οι ανεπτυγμένες χώρες φαίνεται να παρουσιάζουν περισσότερες προληπτικές και 

κατασταλτικές υπηρεσίες (π.χ. έξω-οικογενειακές τοποθετήσεις, συμβουλευτική, κατ’ 

οίκον επισκέψεις) από ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες (ISPCAN, 2004). 

 

Η έννοια της παιδικής προστασίας αποτελεί μια ευρεία έννοια, που περιλαμβάνει την 

προστασία των παιδιών από την κακοποίηση28 και την παραμέληση σε μικρό-επίπεδο 

(συνεργασία επαγγελματία με οικογένεια και παιδί), μέσο-επίπεδο (συνεργασία και 
                                                 
26 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2004 “Social Expenditure Database 
(SOCX), 1980–2001.” Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris. 
http://www.oecd.org/document/2/0,2340,en_2649_34635_31612994_1_1_1_1,00.html. 
 
27 Sheila B., Kamerman D.S.W(1993) International Perspectives on Child Care Policies and Programs, 
Pediatrics 91(1),248-252 
 
28 Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας «η κακοποίηση του παιδιού» ή η «κακομεταχείριση» 
συνιστά «όλες τις μορφές της σωματικής ή και της συναισθηματικής κακοποίησης, της σεξουαλικής 
κακοποίησης, της παραμέλησης ή της πλημμελούς συμπεριφοράς ή της εμπορικής ή άλλης μορφής 
εκμετάλλευσης, που οδηγεί στην πραγματική ή στην πιθανή βλάβη στην υγεία του παιδιού , στην επιβίωση 
του, στην ανάπτυξη του ή στην αξιοπρέπεια του στο πλαίσιο μιας σχέσης που ενυπάρχει η ευθύνη, η 
εμπιστοσύνη ή η δύναμη. 
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εμπλοκή κοινωνικών υπηρεσιών) και σε μακρο-επίπεδο(οργάνωση, εφαρμογή και εποπτεία 

προγραμμάτων παιδικής προστασίας στην κοινότητα). Επιπλέον, στην σύγχρονη εποχή η 

έννοια την παιδικής προστασίας συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εναλλακτικών μορφών 

φροντίδας (υιοθεσία, αναδοχή, ιδρυματική φροντίδα, τεχνητή οικογένεια) για την 

πλαισίωση της προστασίας των παιδιών.  

 

Γενικότερα, η παιδική προστασία ορίζεται ως το σύνολο των παρεμβάσεων που μπορούν 

να ληφθούν από τους κοινωνικούς λειτουργούς σε περίπτωση κακοποίησης παιδιού. 

Σύμφωνα με το Dictionary of Social Work, ως παιδική προστασία ορίζεται το σύνολο των 

ενεργειών που πραγματοποιούνται από κοινωνικούς λειτουργούς ή και άλλους επαγγελματίες 

για την περιφρούρηση ή προστασία των παιδιών από σκόπιμη βλάβη ή από παραμέληση 

(Thomas et al, 1995)29.  

 
Η παιδική προστασία προσδιορίζεται, επίσης, μέσα από τις διαδικασίες ή τα στάδια που 

πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση που υπάρχει ανησυχία για κακοποίηση ή 

παραμέληση παιδιού. Στην Βρετανική Νομοθεσία για τα Παιδιά (1989) (Part V s47 of the 

Children Act 1989) περιγράφεται ότι :«…κάποια παιδιά βρίσκονται σε ανάγκη επειδή 

υποφέρουν ή είναι πιθανόν να υποστούν σημαντική βλάβη. Ανησυχίες για κακομεταχείριση 

μπορεί να αποτελέσουν βάσιμους λόγους για την παραπομπή μιας οικογένειας στις 

κοινωνικές υπηρεσίες ή ανησυχίες μπορεί να προκληθούν κατά την διάρκεια παροχής 

υπηρεσιών σε μια οικογένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τοπική αρχή είναι υποχρεωμένη να 

προκαλέσει αρχική διερεύνηση προκειμένου να ανακαλύψει τι συμβαίνει στο παιδί ή τι 

ενέργειες θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία του ». 

 

Σε ορισμένους ορισμούς της παιδικής προστασίας, έμφαση δίνεται στην βλάβη που η 

κακοποίηση μπορεί να προκαλέσει στα παιδιά. Ως βλάβη 30 ορίζεται το αποτέλεσμα της 

εκμετάλλευσης, βίας, κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών. Επίσης, των 

επιδράσεων στο παιδί σε σχέση με την σωματική και ψυχική υγεία, συναισθηματική και 

συμπεριφορική τους εξέλιξη, τις σχέσεις με την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον, 

                                                 
29 Thomas, M. and Pearsons, J. (Eds.) (1995) Dictionary of Social Work, London: Coallins. 
 
30 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο όρος «σημαντική βλάβη» χρησιμοποιείται στο σύστημα παιδικής προστασίας 
αναφορικά με τις αρχικές ενδείξεις επικινδυνότητας για έκθεση ενός παιδιού σε βλάβη πριν την παρέμβαση 
των υπηρεσιών παιδικής προστασίας 
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την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων και των φιλοδοξιών 

του παιδιού (Save the Children, 2007)31.  

 

Στο πλαίσιο των οργανώσεων για τα παιδιά, η έννοια της παιδικής προστασίας 

(organisational child protection) μπορεί να προσδιορίσει τις πολιτικές και τις υποχρεώσεις 

μιας οργάνωσης και των επαγγελματιών προς την παροχής ασφάλειας ή προστασίας προς 

τα παιδιά που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους, όπως για παράδειγμα την οικοδόμηση μιας 

ασφαλούς οργάνωσης για τα παιδιά.32 «Η παιδική προστασία είναι ένας όρος που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από αρκετές οργανώσεις για την εργασία και τα προγράμματα που 

αναλαμβάνουν στην κοινότητα και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον» (Consortium for 

Street Children, 2005).  

  

Η Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Η.Ε. (1999) αποτελεί ένα σημαντικό 

πλαίσιο αναφοράς για πολιτικούς και επαγγελματίες που εμπλέκονται  στην προστασία των 

παιδιών από κίνδυνο κακοποίησης, παραμέλησης ή εκμετάλλευσης.33 Αναφορικά με τις 

σύγχρονες τάσεις στην παιδική προστασία, διαπιστώνεται ότι αρκετά κράτη έχουν 

αναπτύξει ολοκληρωμένα, ενιαία, και σαφή νομοθετικά πλαίσια, ενσωματώνοντας 

πολιτικές παιδικής προστασίας εναρμονισμένες με τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

διατυπώνοντας με σαφήνεια τα στάδια παρέμβασης στις περιπτώσεις παιδικής προστασίας, 

με την πρόθεση της δέσμευσης να παρέχουν προστασία στα παιδιά η/και να τα 

διαφυλάξουν από οποιαδήποτε μορφή βλάβης. Οι συγκεκριμένες πολιτικές βοηθούν στην 

δημιουργία ενός ασφαλούς και θετικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, καθώς επίσης 

                                                 
31 Save the Children (2007) Child Protection Definitions, UK: Save the Children  
 
32 Consortium for Street Children,Child Protection Policy, Protecting children ,Preventing abuse,Promoting 
ethical behaviour [Revised 1.11.05] 
 
33 Ειδικότερα, ορισμένες από τις σημαντικότερες παραμέτρους που θέτει αναφορικά με το πλαίσιο της 
παιδικής προστασίας που κάθε κράτος οφείλει να εφαρμόσει, είναι η προστασία των παιδιών από κάθε 
μορφή βίας, προσβολής, κακοποίησης (σωματικής, ψυχολογικής, πνευματικής ή σεξουαλικής), 
εγκατάλειψης, παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης (άρθρο 19), οικονομικής εκμετάλλευσης ή 
παιδικής εργασίας (άρθρο 32), σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης (πορνεία, πορνογραφία ή εξαναγκασμός 
σε σεξουαλική δραστηριότητα) (άρθρο 34), προστασίας των ανηλίκων από βασανιστήρια ή άλλες 
εγκληματικές, απάνθρωπες και ένοπλης επίθεσης (άρθρο 37) και από ένοπλες συρράξεις (άρθρο 38). 
Επιπλέον, η Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Η.Ε. πλαισιώνει την προστασία των παιδιών, 
τονίζοντας την ανάγκη χρήσης εναλλακτικών μορφών εξω-οικογενειακής φροντίδας για τα παιδιά, στις 
περιπτώσεις όπου η οικογένεια τους εκτιμάται ακατάλληλη για την φροντίδα τους (άρθρα 20, 21& 25), 
καθώς επίσης την υποχρέωση της πολιτείας για την επανένταξη του παιδιού θύματος παραμέλησης, 
κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης ή πολέμων (άρθρο 39) . 
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συμβάλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών υπηρεσιών παιδικής 

προστασίας. 

 

Ενδεικτικά, αναφέρεται το νομοθετικό πλαίσιό για το σύστημα της παιδικής προστασίας 

που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Αγγλία και στην Ουαλία εφαρμόζεται η 

Νομοθεσία για τα Παιδιά του 1989 (The Children Act 1989), στην Βόρεια Ιρλανδία, η 

Εντολή για τα Παιδιά του 1995 (Children (Northern Ireland) Order 1995) και στην Σκοτία, 

ο Νόμος για τα Παιδιά του 1995 (Children –Scotland- Act 1995). Οι συγκεκριμένοι νόμοι 

τροποποιήθηκαν από την ακόλουθη Νομοθεσία για τα Παιδιά του 2004 (Children Act, 

2004)34, που εισήγαγε μια σειρά από αλλαγές,  που τέθηκαν σε ισχύ από το 2006-2008. Η 

πρόσφατη τροποποίηση της Νομοθεσίας για το Παιδί (Children Act, 2004)35 εισήγαγε 

αλλαγές στην οργάνωση και την δομή του υφιστάμενου συστήματος της παιδικής 

προστασίας, καθώς επίσης την έννοια της περιφρούρησης (safeguarding) των παιδιών, 

εννοώντας την προώθηση της ευημερίας τους, με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας τους 

και την πρόληψη της κακοποίησης. 

 

Η εκτίμηση του εάν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο κακοποίησης ή/και παραμέλησης και η 

αξιολόγηση αυτών των αναγκών απαιτεί μια συστηματική προσέγγιση και επεξεργασία 

των πληροφοριών για τα παιδιά που υπάρχει ανησυχία κακοποίησης η/και παραμέλησης 

τους και των οικογενειών τους, βάση ενός κοινού εννοιολογικού πλαισίου, αλλά και 

εξατομίκευση αυτής της επεξεργασίας με αποτελεσματικότητα ανάλογα των διαφορετικών 

τύπων οικογενειών και τα επίπεδα αναγκών των παιδιών. Το εννοιολογικό πλαίσιο αυτών 

των κατευθυντήριων προσεγγίσεων στηρίζεται στις νομοθετικές αρχές καθώς επίσης και 

στις αρχές που απορρέουν από την εκτεταμένη έρευνα και τις γνώσεις από την άσκηση της 

κοινωνικής εργασίας στον τομέα της παιδικής προστασίας.  

 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν σύντομα το στάδια παρέμβασης στην οικογένεια και στο 

παιδί που έχει υποστεί κακοποίηση μέσα από την λειτουργία ενός οργανωμένου 

συστήματος παιδικής προστασίας που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

                                                 
34 Η νομοθεσία για την προστασία των παιδιών στην Αγγλία ξεκινά το Children Act 2004 αποτελεί την 
τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας περί παιδικής προστασίας και η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από το 
2006 
 
35 Η νομοθεσία για την προστασία των παιδιών στην Αγγλία ξεκινά το Children Act 2004 αποτελεί την 
τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας περί παιδικής προστασίας και η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από το 
2006 
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Αναλυτικότερα, η νομοθεσία περιγράφει αναλυτικά το αρχικό στάδιο καταγγελίας 

περιστατικού κακοποίησης παιδιού, τις ενέργειες που οφείλουν να πραγματοποιηθούν από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ομάδα παιδικής προστασίας μετά την αρχική καταγγελία 

περιστατικού κακοποίησης παιδιού, τα στάδια συνεργασίας του επαγγελματία παιδικής 

προστασίας με το παιδί και την φυσική του οικογένεια,36 τη λειτουργία των επιτροπών της 

ομάδας παιδικής προστασίας,37 την δρομολόγηση των διαδικασιών για την λήψη 

αποφάσεων για το χειρισμό της περίπτωσης, την παρακολούθηση των παιδιών που 

βρίσκονται σε κρατική φροντίδα38 καθώς και την μεθοδολογία για την επαναξιολόγηση 

των περιπτώσεων παιδικής προστασίας. 

 

(6) Στάδια παρέμβασης στην παιδική προστασία  

Όταν ένας πολίτης έχει ανησυχία για την ασφάλεια ενός παιδιού πρέπει να επικοινωνήσει 

είτε με την ομάδα της παιδικής προστασίας της κοινότητας στην οποία ανήκει (μια 

τηλεφωνική γραμμή που είναι συνεχώς διαθέσιμη στο κοινό) ή με την αστυνομία. 

Οι περισσότεροι επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά και με οικογένειες έχουν την 

δυνατότητα βάση της λειτουργίας της οργάνωσης τους να ακολουθήσουν εσωτερικές 

διαδικασίες σε περίπτωση που έχουν ανησυχίες για την ασφάλεια ενός παιδιού. Όλα τα 

σχολεία επίσης, πρέπει να διαθέτουν έναν δάσκαλο αρμόδιο για θέματα κακοποίησης/ 

παραμέλησης, που τα παιδιά να έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν από την πρώτη 

στιγμή. Οι οργανώσεις του τομέα υγείας επίσης θα πρέπει να διαθέτουν υπεύθυνο 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ευαισθητοποιημένο σε θέματα παιδικής προστασίας.  

Μετά την πραγματοποίηση της καταγγελίας στην Εθνική γραμμή για την παιδική 

προστασία (NSPCC Helpline) και στην αστυνομία, ακολουθεί ενημέρωση της τοπικής 

ομάδας παιδικής προστασίας. Εάν υπάρχει βάσιμη υποψία ότι ένα παιδί βρίσκεται σε 

άμεσο κίνδυνο, η αστυνομία έχει την δυνατότητα να παρέμβει εξολοκλήρου από μόνη της. 

Αυτό περιλαμβάνει την άμεση απομάκρυνση του παιδιού και την προσωρινή φιλοξενία του 

σε ένα ασφαλές μέρος ή την παρεμπόδιση της μετακίνησης του από ένα ασφαλές μέρος 

(όπως από ένα νοσοκομείο).Το παιδί μπορεί να βρίσκεται υπό την προστασία της 
                                                 
36 Department of Health, Department for Education and Employment and The Stationery Office (2000) 
Framework for the Assessment of children in need and their families, UK: DoH, DfEΕ and TSO 
 
37 Department of Education and Skills (2006)Working Together to safeguard children: a guide to inter-
agency working to safeguard and promote welfare of children,UK: DfEΕ 
 
38 The Stationery Office (TSO) (2002) Adoption and Children Act 
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αστυνομίας μέχρι και 72 ώρες, χωρίς την έκδοση δικαστικής εντολής. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση(Δήμος) συχνά εμπλέκεται στην διασφάλιση ενός τόπου ασφαλούς 

φιλοξενίας ενός παιδιού που βρίσκεται υπό την προστασία της αστυνομίας. 

Σε περίπτωση που η ομάδα παιδικής προστασίας μιας τοπικής αυτοδιοίκησης παραλάβει 

μια καταγγελία κακοποίησης παιδιού, θα πρέπει να αποφασίσει μέσα σε 24 ώρες για το τι 

είδους ενέργειες θα πρέπει να δρομολογηθούν. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει το καθήκον να 

διερευνήσει τυχόν υποψίες κακοποίησης ή/και παραμέλησης ενός παιδιού που κατοικεί 

στην περιοχή ευθύνης τους, ορισμένες φορές και για τις περιπτώσεις ενός παιδιού που 

κατοικεί σε διαφορετικό Δήμο. 

Εάν αποφασιστεί ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

μια αρχική αξιολόγηση της κατάστασης του παιδιού και της οικογένειας του για την 

συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών. Η αρχική εκτίμηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί 

μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την στιγμή της καταγγελίας στην ομάδα παιδικής 

προστασίας. 

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας της αξιολόγησης, καταστεί σαφές ότι το ένα 

παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, η ομάδα αιτεί την έκδοση μια κατεπείγουσας δικαστικής 

εντολής (emergency protection order) που επιτρέπει την απομάκρυνση ενός παιδιού από το 

σπίτι του μέσα σε 8 ημέρες. Μια άλλη μορφή εντολής είναι η εντολή αποκλεισμού 

(exclusion order), η οποία θα απαγορέψει στον κακοποιητικό γονέα να έχει επαφή με το 

κακοποιημένο παιδί και θα επιτρέψει στο παιδί να μείνει με τον μη κακοποιητικό γονέα.

Κατά την φάση της αρχικής έρευνας, ο κοινωνικός λειτουργός υπεύθυνος για την 

πραγματοποίηση της εκτίμησης συναντιέται με το παιδί και τα μέλη της οικογένειας του 

και διασυνδέεται με άλλους επαγγελματίες που γνωρίζουν την οικογένεια 

(συμπεριλαμβανόμενων δασκάλων, επισκεπτών υγείας και γιατρών) προκειμένου να 

συγκεντρώσει πληροφορίες για τις ανάγκες του παιδιού, σχετικά με την δυνατότητα των 

γονέων να παρέχουν ασφάλεια στο παιδί και για το τι είδους ενέργειες είναι απαραίτητο να 

ληφθούν39.  

                                                 

39 The Framework for the assessment of children in need and their families (DoH, 2000) περιγράφει τα 
σταδία της εκτίμησης και το πώς θα πρέπει να γίνουν. 
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Εάν αποφασιστεί ότι ένα παιδί βρίσκεται σε ανάγκη υποστήριξης από τις κοινωνικές 

υπηρεσίες, τότε χαρακτηρίζεται ως ένα παιδί σε ανάγκη (child in need). Σε αυτήν την 

περίπτωση, οι τοπικές αρχές οφείλουν να περιφρουρήσουν τα δικαιώματα του παιδιού και 

να προωθήσουν την ευημερία του λαμβάνοντας μια σειρά μέτρων και παρεμβάσεων.  

Εάν ένα παιδί δεν θεωρηθεί ότι έχει υποστεί βλάβη, αλλά ότι είναι πιθανόν μελλοντικά να 

βρεθεί σε σημαντικό κίνδυνο, τότε ο κοινωνικός λειτουργός θα συναντήσει το παιδί, την 

οικογένεια και τους συνάδελφους του για να αποφασίζει και να οργανώσει τις απαραίτητες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες για την πλαισίωση της οικογένειας. Τα αποτελέσματα θα 

επαναξιολογηθούν και η περίπτωση θα κλείσει όταν κριθεί απαραίτητο. 

Εάν ένα παιδί κριθεί ότι βρίσκεται σε κίνδυνο ή έχει υποστεί σημαντική βλάβη, τότε 

συγκαλείται η επιτροπή παιδικής προστασίας που θα σχεδιάσει τις απαραίτητες 

στρατηγικές για την προστασία του.40 Ο επαγγελματίας παιδικής προστασίας θα αναλάβει 

την οργάνωση και διενέργεια μιας εκτεταμένη κοινωνική έρευνα, που θα περιλαμβάνει την 

συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών. Η απόφαση για το εάν ένα παιδί θα 

καταχωρηθεί στο μητρώο παιδικής προστασίας θα συζητηθεί στην συγκεκριμένη επιτροπή. 

Η κάθε κοινότητα διατηρεί το δικό της μητρώο παιδική προστασίας, όπου πρόκειται για μια 

εμπιστευτική λίστα με ονόματα παιδιών στην περιοχή της, τα οποία βρίσκονται σε 

συνεχιζόμενο κίνδυνο ή έχουν υποστεί σημαντική βλάβη. Σε περίπτωση που ένα παιδί 

τοποθετηθεί σε αυτό το μητρώο, τότε κάθε τρεις μήνες θα πραγματοποιείται αξιολόγηση 

της κατάστασης του και του πλάνου φροντίδας του, και στη συνέχεια μετά από κάθε έξι 

μήνες, και για όσο διάστημα θα παραμείνει το παιδί στο συγκεκριμένο μητρώο. 

Ένα ατομικό πλάνο παιδικής προστασίας οργανώνεται για το κάθε παιδί ατομικά και μια 

ομάδα παιδικής προστασίας συναντιέται περιοδικά για να ελέγχει την εξέλιξη των 

αποτελεσμάτων για το κάθε παιδί που εμπεριέχονται στο σχέδιο. Το συγκεκριμένο πλάνο 

εμπεριέχει λεπτομέρειες για το πώς οι κοινωνικές υπηρεσίες θα ελέγχουν την εξέλιξη ενός 

παιδιού, τι αλλαγές είναι απαραίτητο να ληφθούν για την μείωση των κινδύνων και για το 

τι είδους υποστήριξη θα προσφερθεί στην οικογένεια. 

Οι γονείς είναι σημαντικό να ενημερώνονται και να εμπλέκονται συνολικά στην 

διαδικασία της αξιολόγησης, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που θα κριθεί ότι κάτι 
                                                 
40  Ακολουθούνται οι διαδικασίες της έρευνας του τομέα 47 που έχουν περιγράφει στο Framework for the 
assessment of children in need and their families (DoH, 2000), 
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τέτοιο εκθέτει το παιδί σε περαιτέρω κίνδυνο. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να 

διαπιστώνουν τις επιθυμίες του παιδιού και σε περιπτώσεις που εκτιμηθεί ότι το παιδί έχει 

τις δυνατότητες, μπορεί να συμμετέχει και στην επιτροπή παιδικής προστασίας και στην 

συνέχεια στην δικαστική διαδικασία. 

Κατά την διάρκεια διενέργειας της επιτροπής της παιδικής προστασίας, η ομάδα παιδικής 

προστασίας θα αποφασίσει για το αν θα πρέπει να δρομολογηθεί η δικαστική διαδικασία 

σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο για το παιδί να παραμείνει ασφαλές. Η δικαστική 

διαδικασία πραγματοποιείται συνήθως στα οικογενειακά δικαστήρια.  

Το πρώτο στάδιο αποτελεί την εφαρμογή μιας προσωρινής δικαστικής εντολής. Η τοπική 

κοινότητα είναι υπεύθυνη να δημιουργήσει ένα πλάνο φροντίδας, με λεπτομέρειες για το 

πού ένα παιδί θα ζήσει, καθώς και άλλες ρυθμίσεις όπως η παρακολούθηση του σχολείου 

και ο τρόπος επικοινωνίας με τους γονείς του. Η προσωρινή δικαστική εντολή έχει ισχύ για 

8 εβδομάδες και θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε τέσσερις εβδομάδες. 

Μια προσωρινή δικαστική εντολή δίνει στους επαγγελματίες αρκετό χρόνο να 

ολοκληρώσουν την εκτιμήσεις τους και να συγκεντρώσουν στοιχεία για την τελική 

δικαστική ακρόαση και εντολή. Στην τελική ακρόαση, το δικαστήριο θα αποφασίσει για το 

εάν είναι απαραίτητο να εκδοθεί μια εντολή αποκλειστικής φροντίδας. Κατά την διάρκεια 

της δικασίμου, το δικαστήριο θα διορίσει έναν επίτροπο για το παιδί (έναν ειδικό-

επαγγελματία του τομέα πρόνοιας)με σκοπό την εκπροσώπηση των συμφερόντων του 

παιδιού. Εάν ένα παιδί κριθεί ότι είναι επαρκώς ώριμο, θα του επιτραπεί να εκπροσωπηθεί 

από τον δικό του δικηγόρο. 

 Σε περιπτώσεις που κριθεί ότι είναι επικίνδυνο για το παιδί να επιστρέψει και να ζήσει με 

τους φυσικούς του γονείς, στο πλάνο φροντίδας τους παιδιού μπορεί να αναζητηθεί η λύση 

της υιοθεσίας. Μια εντολή υιοθεσίας (όπου μεταφέρει την γονεϊκή επιμέλεια στους θετούς 

γονείς) και αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του παιδιού εκδίδεται από το δικαστήριο 

μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες έρευνες στο οικογενειακό περιβάλλον του 

και έχει εκτιμηθεί η πλήρης ακαταλληλότητα της φυσικής οικογένειας. Σε αυτήν την 

περίπτωση η προσωρινή δικαστική εντολή δεν έχει πια ισχύ και οι θετοί γονείς 

αναλαμβάνουν ολοκληρωτικά την επιμέλεια του παιδιού. Διαφορετικά οι δικαστικές 

εντολές θα διαρκέσουν μέχρι το παιδί να φθάσει τα 18, και οι δήμοι θα είναι υπεύθυνοι για 

την παροχή φροντίδας μέχρι την ηλικία των 21. 
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(7) Ο ρόλος της φυσικής οικογένειας και του παιδιού στην παιδική προστασία  

Παρ’ όλες τις αντιστάσεις της οικογένειας ή τον βαθμό δυσκολίας των συνθηκών σε μία 

οικογένεια, παραμένει σημαντικό να γίνει προσπάθεια από την πλευρά των επαγγελματιών 

να βρεθούν τρόποι να εμπλακεί η οικογένεια στην διαδικασία της εκτίμησης. Η διαδικασία 

της εκτίμησης και αξιολόγησης της φυσικής οικογένειας και της κατάστασης του παιδιού 

απαιτεί από την πλευρά των επαγγελματιών την πλήρη και διεξοδική κατανόηση: α) των 

αναπτυξιακών αναγκών των παιδιών, β) των ικανοτήτων των γονέων και των φροντιστών 

που απευθύνονται κατάλληλα για αυτές τις ανάγκες, γ)της επίδρασης της εκτεταμένης 

οικογένειας και των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν την γονεϊκή ικανότητα 

και τα παιδιά. 
 

 Είναι σημαντικό με την οικογένεια και το παιδί να συμφωνηθεί ένα πλάνο συνεργασίας, 

ώστε όλα τα μέρη να κατανοήσουν ποιος κάνει τι, πότε και πώς οι διαφορετικές εκτιμήσεις 

θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει η ενημέρωση για τις ανάγκες του παιδιού και για την 

ανανέωση του πλάνου. Η χρήση της διαμεσολάβησης μπορεί να είναι επιβοηθητική στον 

να εμπλέξει επαγγελματίες και τα μέλη μιας οικογένειας σε ένα συμμετοχικό μοντέλο 

συνεργασίας. Η ποιότητα της πρώιμης ή της αρχικής επαφής του επαγγελματία με την 

οικογένεια, θα επηρεάσει τα επόμενα στάδια της επαγγελματικής συνεργασίας με την 

οικογένεια και την ικανότητα των επαγγελματιών να διασφαλίσουν μια κοινή κατανόηση 

της κατάστασης και την επιλογή των κατάλληλων τρόπων παρέμβασης. Σύμφωνα με 

έρευνες, ακόμη και σε καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης, και παρόλο τις αρχικές 

δυσκολίες που μπορεί να προκληθούν από την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων παιδικής 

προστασίας, είναι εφικτό επιτευχθεί συνεργασία ανάμεσα σε επαγγελματίες παιδικής 

προστασίας με γονείς και παιδιά (Cleaver and Freeman, 199541: Jones and Ramchandani, 

199942). 

 

Το παιδί είναι σημαντικό να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του επαγγελματία παιδικής 

προστασίας κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκτίμησης των αναγκών της οικογένεια,  

καθώς επίσης να δίνεται έμφαση στην προοπτική του παιδιού καθώς της παρατήρησης του 
                                                 
41 Cleaver H and Freeman P (1995) Parental Perspectives in Cases of Suspected Child Abuse. HMSO, 
London. 
 
42 Jones D and Ramchandani P (1999) Child Sexual Abuse: Informing Practice from Research. Radcliffe 
Medical Press. Abingdon. 
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στο οικογενειακό του περιβάλλον. Η συνεργασία με τα παιδιά προϋποθέτει την αξιοποίηση 

πολλαπλών μεθόδων παρέμβασης από τον επαγγελματία, σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο 

και το πολιτισμικό περιβάλλον τους με σκοπό την διερεύνηση των επιθυμιών τους, των 

συναισθημάτων τους και της σημασίας της εμπειρίας τους για αυτά. Επίσης, η κατανόηση 

του παιδιού θα πρέπει να γίνει μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας του, της κοινότητας και 

του πολιτισμικού πλαισίου που αυτό μεγαλώνει (Jack, 199743: Stevenson, 199844). 

 

Τέλος, οι σύγχρονες τάσεις παιδικής προστασίας προϋποθέτουν την στενή και ενεργή 

συμμετοχή των παιδιών, σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο, στο σχεδιασμό δράσεων που 

αφορούν το μέλλον τους, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της 

ικανότητας των παιδιών να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους ή τις επιθυμίες τους 

(Alderson, 2000)45.  

 

(8) Οργάνωση και Διασύνδεση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων παιδικής προστασίας 

Όπως και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες είναι αλληλένδετα, έτσι και οι 

υπηρεσίες που εμπλέκονται στην προστασία και στην ενδυνάμωση παιδιών και 

οικογενειών θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένες με σκοπό την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας τους. Οι υπηρεσίες προς τα παιδιά και τις οικογένειες μπορεί να 

παρέχονται σύμφωνα με ένα κοινό πλάνο συντονισμού τους (οριζόντια διασύνδεση 

φορέων) ή σύμφωνα με ένα πλάνο κοινών δράσεων και κάνοντας χρήση συγκεντρωμένων 

πηγών ή πόρων ή προϋπολογισμού ή υπηρεσιών προσδιορισμένο μέσα από την νομοθεσία 

( πολύ-διασύνδεση φορέων). 

 

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων και 

παρεμβάσεων παιδικής προστασίας έχει η εισαγωγή διαδικασιών οργάνωσης και 

διατήρησης ενιαίας κεντρικής βάσης δεδομένων καταγραφής (registration) και 

παρακολούθησης (monitoring) του αριθμού παιδιών σε κίνδυνο που έχουν ενταχθεί στα 

προγράμματα παιδικής προστασίας46. Παράμετροι που εκτιμώνται ως σημαντικοί είναι η 

                                                 
43 Jack G (1997) An Ecological Approach to Social Work with Children and Families. Child and Family 
Social Work. 2: 109–120. 
 
44 Stevenson O (1998) Neglected Children: Issues and Dilemmas. Blackwell Science, Oxford. 
 
45 Alderson, P.(2000)Young Children’s Rights. Exploring Beliefs, Principles and Practice, Children in 
Charge, Save the Children 
46 Για περισσότερες πληροφορίες : 
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διερεύνηση του φύλου, της ηλικίας, των λόγων εισαγωγής των παιδιών στο σύστημα 

παιδικής προστασίας (παραμέλησης, κακοποίησης, σεξουαλικής ή συναισθηματικής 

κακοποίησης ή πολλαπλής αιτιολογίας), το ατομικό σχέδιο εξω-οικογενειακής τους 

φροντίδας, το κόστος και η αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης φροντίδας, κ.ά.  

 

Η συνεχής επαναξιολόγηση σε κεντρικό επίπεδο της αποτελεσματικότητας των 

υφιστάμενων προγραμμάτων και της μεθοδολογίας των κοινωνικών υπηρεσιών που 

εμπλέκονται στο δίκτυο παιδικής προστασίας, ο εντοπισμός των ζητημάτων που 

απορρέουν από το υφιστάμενο δίκτυο μέσα από την συνεργασία με επαγγελματίες παιδικής 

προστασίας καθώς και ο εκ νέου επαναπροσδιορισμός των στόχων σε ετήσια βάση των 

προγραμμάτων παιδικής προστασίας οδηγούν σε λειτουργικά δίκτυα παιδικής προστασίας 

και σε προάσπιση της ασφάλειας των παιδιών47. Η έμφαση για την παροχή της παιδικής 

προστασίας επικεντρώνεται στις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες για το παιδί και σε επίπεδο 

παροχής υπηρεσιών φροντίδας στο παιδί και την οικογένεια αξιοποιούνται οι εθελοντές και 

οι εθελοντικές οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν σε σαφές ενιαίο πλαίσιο προδιαγραφών, 

ελέγχου και εποπτείας από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. 

 

1.2 Μοντέλα Πολιτικών Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί 
 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, συχνά θεωρείται αυτονόητη η χρήση της εξουσίας του κράτους 

μέσα από την παρέμβαση του στην σχέση των γονιών και των παιδιών τους, με σκοπό την 

προστασία των παιδιών από διάφορες μορφές βίας και κακομεταχείρισης ή ανεπαρκούς 

φροντίδας με συνέπεια τον κίνδυνο να υποστούν βλάβη. Σε αυτό συχνά συνυπάρχει η 

συνείδηση της ευθύνης που φέρουν οι κοινωνικοί λειτουργοί που εμπλέκονται σε 

αντίστοιχες περιπτώσεις παιδικής προστασίας και το ισχύον πλαίσιο παιδικής φροντίδας 

και προστασίας κάθε χώρας. Μέσα από αυτή τη προσέγγιση, γίνεται κατανοητή η 

σημαντικότητα και η αναγκαιότητα για την κάθε κοινωνία της θέσπισης νομοθετικών 

πλαισίων και πολιτικών στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας και προστασίας για τα παιδιά 

προκείμενου να προασπίσει την ασφάλεια και το μέλλον τους. Τα ζητήματα που 

απορρέουν από την παιδική προστασία, την κοινωνική φροντίδα των παιδιών και τον ρόλο 

                                                                                                                                                     
1) NSPCC The online child protection recourse, www.nspcc.org.uk/inform , 
2) Department for Children, School and Families (2007) Referrals, Assessments And Children And Young 
People Who Are The Subject Of A Child Protection Plan Or Are On Child Protection Registers, England  
 
47Department of Health (DοH) U.K .(2003) Social Services Performance Assessment Framework Indicators 
2002–2003 
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του κράτους είναι συχνά σύνθετα με σημαντικές διαφοροποιήσεις στις προσεγγίσεις τους 

και στις αξίες που αυτά υποστηρίζουν και ικανοποιούν ή όχι. 

 

H μελέτη των πολιτικών παιδικής προστασίας και φροντίδας του παιδιού είναι σημαντική 

διότι συμβάλει στη ευρύτερη διερεύνηση των πολιτικών για τα παιδιά και των παραμέτρων 

εκείνων που συνθέτουν την κοινωνική κατασκευή της εικόνας για τα παιδιά σε κάθε 

κοινωνία. Ειδικότερα, η θέση της παιδικής ηλικίας αντικατοπτρίζεται στις εκάστοτε 

πολιτικές και τις αξίες που ικανοποιούν ή όχι, στις νομοθεσίες που θεσπίζονται, στις 

τροποποιήσεις τους αλλά και στα σημαντικότερα ζητήματα που αυτές οι αλλαγές εγείρουν. 

 

Από την μελέτη των πολιτικών φροντίδας και προστασίας των παιδιών σε διεθνές επίπεδο 

αλλά και στη χώρα μας, η οικογένεια αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός κοινωνικός 

θεσμός, που έχει ενσωματώσει τη λειτουργία της αναπαραγωγής των επόμενων γενεών 

αλλά και της μελλοντικής κοινωνίας. Σημαντικά στοιχεία που διερευνώνται στην 

οικογένεια είναι οι συνεχείς μεταβαλλόμενες αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτήν (δομή, 

ρόλοι, ανάγκες μελών, διαζύγιο, κ.ά.), αλλά και στο σύνολο πεποιθήσεων που εκφράζει και 

των αξιών που ικανοποιεί. 

 

Σημαντικά ερωτήματα που σχετίζονται με το πεδίο της παιδικής προστασίας είναι (α) ποια 

είναι η κατάλληλη στιγμή και έκταση της εκδήλωσης της κρατικής παρέμβασης σε 

περιπτώσεις παιδιών που χρήζουν κοινωνική φροντίδα ή άλλη μορφή κοινωνικής 

προστασίας, (β) πώς προσδιορίζεται από ένα κράτος η ποιότητα της παιδικής φροντίδας 

που αυτό παρέχει καθώς και τι είδους μηχανισμούς παιδικής προστασίας θα αξιοποιήσει, 

(γ) κατά πόσο οι γονείς που βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού ή φτώχειας αποτελούν θύματα 

ή θύτες ενός κοινωνικού συστήματος, και (δ) κατά πόσο τα μέτρα ή οι παρεμβάσεις που 

ένα κράτος επιλέγει να θεσπίσει ή να υλοποιήσει αξιολογούνται αποτελεσματικότερα για 

την προστασία και το συμφέρον των παιδιών.  

 

Διαχρονικά έχουν διατυπωθεί πλήθος θεωρητικών προσεγγίσεων για την παιδική 

προστασία αλλά, μόλις στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας επιχειρήθηκε η 

συστηματική συγκριτική ανάλυση και ταξινόμηση τους. Από τις ποιο ολοκληρωμένες 
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συγκριτικές προσεγγίσεις διατυπώθηκε από την Lorraine Hardling- Fox48 το 1991. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση της Hardling- Fox (1997)49, της συγκριτικής ανάλυσης και 

ταξινόμησης των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων πολιτικής της παιδικής 

προστασίας και κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά, αναδεικνύονται τέσσερα κυρίαρχα 

μοντέλα :  

(1) το μοντέλο «‘laissez-faire’ και πατριαρχίας» (‘laissez-faire’ and patriarchy) 

(2) το μοντέλο «κρατικού πατερναλισμού και της παιδικής προστασίας» (state 

paternalism and child protection),  

(3) το μοντέλο «σύγχρονης υπεράσπισης των βιολογικών γονέων και των δικαιωμάτων 

των γονέων» (modern defence of the birth family and parents’ rights», και  

(4) το μοντέλο «δικαιωμάτων των παιδιών»  

 

Τα μοντέλα αυτά εμπεριέχουν διαφορετικές τοποθετήσεις αναφορικά με τις εκάστοτε 

κυρίαρχες κοινωνικές αξίες για τα παιδιά, τον ρόλο των γονέων ως ενήλικες, τον ρόλο της 

πρόνοιας και του κράτους στην παιδική προστασία και την κοινωνική φροντίδα των 

παιδιών.  

 

Το μοντέλο «laissez-faire and patriarchy» (μινιμαλισμού και πατριαρχίας) εντοπίζεται στις 

πολιτικές παιδικής φροντίδας κατά την διάρκεια του 19ου και στα τέλη του 20ου αιώνα. 

Μεταξύ των βασικών εκπροσώπων αυτού του μοντέλου περιλαμβάνονται οι συγγραφείς 

Goldstein, Freud και Solnit, (1980)50. Το μοντέλο αυτό επικεντρώνεται ουσιαστικά στην 

άποψη ότι ο ρόλος του κράτους στην παιδική φροντίδα και προστασία θα πρέπει να είναι 

διακριτικός, ενώ ο ιδιωτικός χώρος και η ιερότητα της σχέσης γονέα-παιδιού δεν θα πρέπει 

να διαταράσσεται. Η εξουσία που υπάρχει στη οικογένεια δεν θα πρέπει να διαταραχθεί 

από την κρατική παρέμβαση, παρά μόνο σε εξαιρετικές καταστάσεις επικινδυνότητας των 

παιδιών από τους γονείς τους, όταν τα παιδιά είναι προτιμότερο να μετακινηθούν σε ένα 

ασφαλές πλαίσιο. Η πατριαρχία σε αυτό το σημείο εντοπίζεται στην δύναμη των αντρών 

απέναντι στις γυναίκες και στα παιδιά, και ειδικότερα στον ιδιωτικό χώρο των 

                                                 
48 Η Lorraine Hardling- Fox είναι καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής και είναι εξειδικευμένη στην Πολιτική 
της Παιδικής Φροντίδας. Τα σχετικά συγγράμματά της είναι: α) Child Care Policy (1991) και β) Family, 
State and Social Policy (1996) 
 
49 Hardling- Fox, L. (1997) Child Care Policy, Essex, Addison Wesley Longman (second edition) 
50 Goldstein J., Freud, A. and Solnit, A. (1979) Beyond the Best Interests of the Child, London: Burnett 
Books/Andre Deutsch 
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οικογενειών. Αναφορικά, η συγκεκριμένη προσέγγιση αντικατοπτρίζει την φιλελεύθερη 

δημοκρατική κουλτούρα των δυτικών κοινωνιών, όπου το κράτος θα πρέπει να παραμείνει 

μακριά από τον ιδιωτικό χώρο των πολιτών, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η γενικότερη 

έμφαση στον διαχωρισμό της οικογένειας από την δύναμη του κράτους, υποδηλώνει κατά 

συνέπεια την δύναμη που βρίσκεται μέσα στην οικογένεια. Σε αυτού του τύπου τις 

κοινωνίες, οι ενήλικες έχουν δύναμη σε σχέση με τα παιδιά, και οι άντρες σε σχέση με τις 

γυναίκες. Μία από τις σημαντικότερες αξίες που ενυπάρχουν σε αυτό το μοντέλο είναι 

αυτό της ψυχολογικής γονεϊκότητας. Η ιερότητα της οικογένειας βασίζεται στους 

ψυχολογικούς δεσμούς των γονιών με τα παιδιά τους και όχι στους βιολογικούς τους 

δεσμούς.  

 

Το μοντέλο πολιτικής της παιδικής φροντίδας «‘laissez-faire’ και πατριαρχίας» κυριάρχησε 

κατά την διάρκεια ίδρυσης τους κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα (από τον 19ου αιώνα έως 

αρχές 20ου αιώνα), όπου η παραδοσιακή Ελληνική οικογένεια διατηρεί έναν έντονο 

πατριαρχικό χαρακτήρα και τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών βρίσκονται υπό 

την εξουσία του άνδρα - πατέρα - τροφοδότη. Η φροντίδα των παιδιών αποτελούσε κύρια 

ευθύνη της οικογένειας ενώ οι ελάχιστες διαθέσιμες δομές κοινωνικής φροντίδας 

(Ορφανοτροφεία, Δημοτικά Βρεφοκομεία, κ.ά.) κάλυπταν κυρίως επείγουσες ανάγκες 

προστασίας των παιδιών κυρίως λόγω απώλειας του οικογενειακού τους περιβάλλοντος 

από ασθένειες, ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, πολέμους, κ.α. Η διάσταση της 

διακριτικής παρέμβασης στον ιδιωτικό χώρο της Ελληνικής οικογένειας για θέματα 

ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης διατηρήθηκε μέχρι τις αρχές της νέα χιλιετίας 

που επικυρώθηκαν σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και θεσπίσθηκε σχετική εθνική νομοθεσίας 

για την προστασία των παιδιών και τιμωρία των υπευθύνων ενηλίκων. 

 

Το δεύτερο μοντέλο πολιτικής της παιδικής φροντίδας «του κρατικού πατερναλισμού και 

της παιδικής προστασίας» συνδέεται με την ανάπτυξη της παρεμβατικότητας του κράτους 

μέσα από το σύστημα πρόνοιας (welfare system) στα τέλη του 19ου και 20ου αιώνα 

(Pringle, 197551 & 198052; Dingwall et al, 198353, Tizard, 197754). Σε αυτό το μοντέλο 

                                                 
51 Pringle, M.Kellmer (1975) The Needs of Children, London: Hutchinson 
 
52 Pringle, M Kellmer (1980)A Fairer Future for Chidlren, London: National Children’s Bureau 
 
53 Dingwall, R., Eekelaar, J. and Murray, T. (1983a) The Protection of Children: State Intervention and 
Family Life, Oxford: Blackwell; 2nd edn (1995) Aldershot: Avebury 
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εντοπίζεται εκτεταμένη παρεμβατικότητα του κράτους στην παιδική προστασία και 

νομιμοποίηση της παροχής της κοινωνικής φροντίδας στα παιδιά. Η μορφή της κρατικής 

παρέμβασης εφαρμόζεται με έναν αρκετά αυταρχικό και ελεγκτικό τρόπο, ενώ οι δεσμοί 

των παιδιών με του βιολογικούς τους γονείς υποβαθμίζονται. Παράλληλα προτείνονται 

εναλλακτικές μορφές παιδικής προστασίας με καλή ποιότητα για τις περιπτώσεις εκείνες 

που η φροντίδα των βιολογικών γονέων εκτιμάται ανεπαρκής. H συγκεκριμένη προσέγγιση 

στηρίζεται στην βασικότερη συνείδηση ότι η γονεϊκή φροντίδα δεν είναι πάντα καλή, και 

μερικές φορές μπορεί να είναι και επιβλαβής. Για αυτό τίθενται υψηλά κριτήρια 

γονεϊκότητας και το σύστημα γίνεται αρκετά αυστηρό προς τους γονείς που δεν τα 

καλύπτουν. Η πατερναλιστική προσέγγιση συμπληρώνεται με την άποψη ότι τα παιδιά θα 

πρέπει να αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την κοινωνία, να έχουν δικαιώματα για 

υψηλής ποιότητας φροντίδας, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα παιδιά να 

προστατεύονται από την κακομεταχείριση, ακόμη και με την χρήση του νόμου εάν είναι 

απαραίτητο. Σε αυτό το μοντέλο πολιτικής τα δικαιώματα των γονέων δεν θεωρούνται 

σημαντικά. Η συγκεκριμένη προσέγγιση δίνει έμφαση στο δικαίωμα των παιδιών για 

επαρκή φροντίδα σε σύγκριση με την αυτοδιάθεση. Το παιδί αντιμετωπίζεται ως 

εξαρτημένο, ευάλωτο και με ανάγκες διαφορετικές από αυτές των ενηλίκων. Η ευημερία 

των παιδιών στηρίζεται στους φορείς του κράτους αλλά και στη φιλανθρωπική δράση που 

ενισχύεται. Το κράτος δεν παρεμβαίνει μόνο στις περιπτώσεις που η φροντίδα των παιδιών 

κρίνεται ανεπαρκής αλλά και για να παρέχει βελτιωμένη φροντίδα που εκτιμά απαραίτητη 

στα παιδιά. Οι εναλλακτικές μορφές φροντίδας των παιδιών μέσω της υιοθεσίας 

εκτιμώνται ως ιδανική λύση για τις περιπτώσεις που η φροντίδα από τους γονείς είναι 

ακατάλληλη. Η ποιότητα της φροντίδας από τους γονείς κρίνεται από τους επαγγελματίες 

και τους ειδικούς επιστήμονες. Έτσι, ο ρόλος που υποδηλώνεται για το κράτος είναι 

εκείνος του εκτεταμένου ελεγκτή που παρεμβαίνει στο μεγάλωμα (ανατροφή) των παιδιών. 

Έτσι, ο μηχανισμός της παιδικής προστασίας παίρνει ένα εν δυνάμει αυταρχικό χαρακτήρα 

σε αυτήν την προσέγγιση. Μία από τις σημαντικότερες αξίες σε αυτό το μοντέλο είναι ότι 

το παιδί διαφοροποιείται από τους γονείς του και την οικογένεια, ενώ το επίκεντρο είναι η 

ευημερία των παιδιών. Τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως ευάλωτα και εξαρτώμενα με ανάγκη 

για προστασία. Η γονεϊκότητα αντιμετωπίζεται ως ένας δεσμός εμπιστοσύνης, που οφείλει 

να παρέχει καλής ποιότητας φροντίδα προς τα παιδιά, ενώ σε περίπτωση που δεν 

ικανοποιεί την συγκεκριμένη προϋπόθεση θα πρέπει να αντικατασταθεί. Το κράτος 

                                                                                                                                                     
54 Tizzard, B. (1977) Adoption. A Second Chance, London: Open Books 
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αντιμετωπίζεται ως μηχανισμός προστασίας των παιδιών ικανός και χωρίς προκαταλήψεις 

να αξιολογεί και να απομακρύνει τα παιδιά από ανεπαρκείς οικογένειες και να παρέχει 

εναλλακτικές λύσεις. Δεν εκτιμάται ως απειλή προς τα πολιτικά δικαιώματα των γονέων, ή 

αρνητικής διάκρισης απέναντι σε γονείς από διαφορετικές κοινωνικό-οικονομικές ομάδες. 

Μια από τις πολιτικές εκφράσεις του συγκεκριμένου μοντέλου στο Ηνωμένο Βασίλειο 

αποτελεί η σημαντική νομοθετική ρύθμιση που θεσπίστηκε με το Νόμο των Παιδιών 

(Childrens’ Act) του 1975 που ρύθμισε ζητήματα που αφορούσαν την αναδοχή και την 

υιοθεσία. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ελλάδα εξελίχθηκαν σημαντικά ποσοτικά και 

ποιοτικά οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας και κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά και τις 

οικογένειες, διαμορφώνοντας χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει το μοντέλο πολιτικής 

«του κρατικού πατερναλισμού και της παιδικής προστασίας». Το νομοθετικό και θεσμικό 

πλαίσιο που προωθήθηκε το διάστημα αυτό για την προστασία των παιδιών επικεντρώθηκε 

στην ανάπτυξη μηχανισμών παιδικής προστασίας και παρεμβατικότητας στην οικογένεια 

σε περίπτωση αδυναμίας ή ακαταλληλότητας της. Οι ειδικοί επαγγελματίες (κοινωνικοί 

λειτουργοί, ψυχολόγοι, κ.α) και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές αναλαμβάνουν καίριο ρόλο 

στην εκτίμηση της καταλληλότητας των γονέων, στην απομάκρυνση του παιδιού από το 

ακατάλληλο οικογενειακό του περιβάλλον και στην ιδρυματική φροντίδα ή υιοθεσία τους.  

 

Το τρίτο μοντέλο, πολιτικής της παιδικής φροντίδας, των «σύγχρονης υπεράσπισης των 

βιολογικών γονέων και των δικαιωμάτων των γονέων» συνδέεται με την επέκταση των 

κρατών πρόνοιας στην μεταπολεμική περίοδο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. 

Διαφοροποιείται από το μοντέλο του “laissez-faire” στο ότι νομιμοποιεί την παρέμβαση 

από την πλευρά του κράτους, αλλά η συγκεκριμένη μορφή κρατικής παρέμβασης έχει 

υποστηρικτικό χαρακτήρα προς την βιολογική οικογένεια. Η συγκεκριμένη προσέγγιση 

εκτιμά ότι οι βιολογικοί γονείς που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό είναι 

θύματα του κοινωνικού συστήματος και του κρατικού μηχανισμού, ενώ παράλληλα δεν 

τους παρέχεται κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος (Holman, 1980)55. 

Αναφορικά με τα ψυχολογικά και βιολογικά ζητήματα που προκύπτουν από το 

συγκεκριμένο μοντέλο, η υπεράσπιση της φυσικής οικογένειας δίνει έμφαση στους 

ψυχολογικούς και στους βιολογικούς δεσμούς του παιδιού με τους γονείς του. Η βιολογική 

οικογένεια προσλαμβάνεται ως μοναδική και για την πλειοψηφία των παιδιών αποτελεί το 

βέλτιστο περιβάλλον/πλαίσιο για την ανατροφή και την εξέλιξή τους. Οι υπερασπιστές του 
                                                 
55 Holman, R. (1980) Inequality in Child Care, London: Child Poverty Action Group, Poverty Pamphlet 26 
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συγκεκριμένου μοντέλου θεωρούν περισσότερο αποδεκτή την περίπτωση της τοποθέτησης 

ενός παιδιού σε μια ανοικτού τύπου ανάδοχη οικογένεια και τη διατήρηση της επαφής του 

παιδιού με την φυσική του οικογένεια (Holman, 197556 & 198257: Mullender, 199158: 

Ryburn, 199459 : Adcock, Kaniuk and White 199460). H κύρια αξία που ενυπάρχει σε αυτό 

το μοντέλο είναι στην διάσταση της οικογένειας ως ενότητα και όχι του παιδιού ως μια 

ξεχωριστή οντότητα. Η πολιτική έκφραση αυτού του μοντέλου στο Ηνωμένο Βασίλειο 

ήταν τα ιδιαίτερα υψηλά κριτήρια που τέθηκαν στην μεταπολεμική περίοδο του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου για την πρόνοια και την κοινωνική φροντίδα των παιδιών με 

έμφαση στην συνειδητοποίηση του σημαντικού ρόλου της οικογένειας. Το μοντέλο 

«σύγχρονης υπεράσπισης των βιολογικών γονέων και των δικαιωμάτων των γονέων» είχε 

μικρή επιρροή στην διαμόρφωση πολιτικής της παιδικής φροντίδας και των προγραμμάτων 

κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. Η έλλειψη επαρκών δομών και ισχυρών ενεργών 

προγραμμάτων εισοδηματικής υποστήριξης οικονομικά αδύναμων ή/και κοινωνικά 

αποκλεισμένων οικογενειών στη χώρα μας αύξησε την παιδική φτώχεια και ευαλωτότητα 

των παιδιών με συνέπεια αντίστοιχη αύξηση των αναγκών παιδικής προστασίας. Το 

μοντέλο αυτό ωστόσο, είχε περιορισμένου βαθμού επιρροή στο πεδίο της παιδικής 

προστασίας, κυρίως: (α) με την προσπάθεια ενδυνάμωσης και στήριξης της βιολογικής 

οικογένειας από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες (Νομαρχιών, των Ο.Τ.Α και των 

Μονάδων Προστατευμένης Φιλοξενίας) για την αποτροπή της απομάκρυνσης του παιδιού 

από την οικογένεια ή για την επανένταξη σε αυτήν, (β) με τις προσπάθειες ενίσχυσης του 

θεσμού παιδικής φροντίδας της αναδοχής (συγγενική αναδοχή, ανοικτή αναδοχή, κ.ά.), και 

(γ) με την νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος στα υιοθετημένα παιδιά της 

αναζήτησης και επικοινωνίας, μετά την ενηλικίωσή τους, με τους βιολογικούς γονείς τους. 

  

 Το τέταρτο μοντέλο των «δικαιωμάτων των παιδιών» δεν συναντάται συχνά στην 

νομοθεσία και στις πολιτικές για τα παιδιά. Ωστόσο, έχει επηρεάσει τις υπάρχουσες 

                                                 
56 Holman, R. (1975) The place of fostering in social work, British Journal of Social Work, 5(1):3-29 
 
57 Holman,R. (1982) Exclusive and inclusive fostering, in Family Rights Group, Fostering Parental Contact, 
London: Family Rights Groups 
 
58 Mullender, A. (1991) Open Adoption: The Philoshphy and the Practice,London:British Agencies for 
Adoption and Fostering(BAAF) 
 
59 Ryburn,M (1994)Open Adoption:Research, Theory and Practice, Aldershot: Avebury 
 
60 Adcock, M., Kaniuk, J. and White, R. (1994) Exploring Openness in Adoption, Croydon: Significant 
Publications 
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πολιτικές παιδικής προστασίας ορισμένων χωρών, γεγονός που εντοπίζεται, ιδιαίτερα, στα 

τέλη του 20ου αιώνα. Σε σχέση με το μοντέλο των δικαιωμάτων των παιδιών η παιδική 

ηλικία αντιμετωπίζεται ριζικά διαφορετικά σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα. Οι 

υποστηρικτές αυτού του μοντέλου πολιτικής της παιδικής φροντίδας δίνουν έμφαση στην 

ικανότητα και στις δυνάμεις των παιδιών, τα οποία υποστηρίζουν ότι συχνά 

αντιμετωπίζονται ως κατώτερα στον κόσμο των ενηλίκων. Τα προηγούμενα μοντέλα 

«‘laissez faιre’» και «των βιολογικών γονέων» εντοπίζουν τα παιδιά σε σημαντική 

συναισθηματική εξάρτηση από τους γονείς τους, ενώ το μοντέλο του «πατερναλισμού» 

τονίζει την γενική ευαλωτότητα και εξάρτηση των παιδιών από τους ενήλικες.  

 

Η προσέγγιση των «δικαιωμάτων των παιδιών» συνηγορεί στο ότι κάθε παιδί αποτελεί ένα 

ανεξάρτητο άτομο με δικαιώματα, και στις πιο ακραίες προσεγγίσεις της ότι τα δικαιώματα 

των παιδιών είναι ισότιμα με εκείνα των ενηλίκων όπως επίσης, ότι τα παιδιά θα πρέπει να 

απελευθερωθούν από την καταπίεση που υφίστανται από τους ενήλικες. Ο όρος 

δικαιώματα των παιδιών χρησιμοποιείται για προσδώσει έμφαση στην σημαντικότητα των 

απόψεων των παιδιών, των επιθυμιών τους, των ελευθέριων τους και των επιλογών τους. 

Επίσης, για να περιορίσει την νομιμοποίηση των παρεμβάσεων των ενήλικων για το τι 

είναι το καλύτερο για το παιδί. Το παιδί αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή οντότητα με 

δικαιώματα και αυτονομία. Η έμφαση είναι στην ανεξαρτησία των παιδιών και στην 

αυτοδιάθεση τους να κάνουν αντίστοιχα πράγματα με τους ενήλικες. Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση αντιμετωπίζει τα παιδιά ως υποκείμενα και όχι ως αντικείμενα με δυνατότητες 

να προσδιορίσουν την κατάσταση τους. Σε αυτό μοντέλο δίνεται έμφαση στις ομοιότητες 

των παιδιών με τους ενήλικες και όχι στην ευαλωτότητα τους. 

 

 Στην πιο φιλελεύθερη διάσταση του μοντέλου των «δικαιωμάτων των παιδιών» ορισμένοι 

συγγραφείς (Holt,1975: Foster και Freed, 1972: Worsfold,1974: Farson, 1978: και 

Franklin,1986 & 1995) υποστήριξαν ότι το κράτος και η οικογένεια φαίνεται να 

υποβαθμίζουν τις ελευθερίες των παιδιών. Στην πραγματικότητα ούτε το κράτος, αλλά 

ούτε οι ενήλικες (γονείς) θα έπρεπε να έχουν ειδικότερα δικαιώματα ή δύναμη πάνω στα 

παιδιά, ενώ το κράτος θα έπρεπε να διευκολύνει τα παιδιά να αποκτούν την ελευθερία τους 

από τους γονείς τους ή άλλους ενήλικες. Πιο συγκεκριμένα ο Holt (1975) προτείνει ότι τα 

δικαιώματα, οι διευκολύνσεις και τα καθήκοντα των ενηλίκων θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμα σε όποιο νεαρό άτομο επιθυμήσει να τα χρησιμοποιήσει (συμπεριλαμβανομένου 

του δικαιώματος στην ψήφο).Ο Foster και Freed (1972) υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό 
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να πραγματοποιούνται έλεγχοι στην εξουσία των ενηλίκων και ότι τα παιδιά θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως άτομα που μπορούν να διαχειριστούν το ατομικό τους συμφέρον 

όπως τα ίδια το επιθυμούν. Ο Worsfold (1974) υποστηρίζει την φιλοσοφική αιτιολόγηση 

των δικαιωμάτων των παιδιών. Ο Farson (1978) δίνει έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών 

για αυτό-προσδιορισμό, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί το επίκεντρο των απελευθέρωσης 

των παιδιών.  

 

 Αναφορικά με μια πιο μετριοπαθή διάσταση αυτού του μοντέλου, τα παιδιά θα πρέπει να 

παίρνουν αποφάσεις σε σχέση με τα ζητήματα που τους αφορούν, όπως την νομοθεσία, τις 

παροχές του κράτους, την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική φροντίδα την εκπαίδευση, 

αλλά και την υγεία και την πρόνοια σε ένα πιο περιορισμένο βαθμό. Επίσης, υποστηρίζεται 

ότι ενυπάρχουν ακόμη γενικές ευθύνες στους γονείς για την προστασία των παιδιών καθώς 

τα παιδιά παραμένουν ακόμη ευάλωτα. Κύριοι υποστηρικτές αυτής της διάστασης του 

μοντέλου των δικαιωμάτων των παιδιών είναι οι Freeman (198061 & 198362), Eekelaar 

(199263) and Flekkoy (199164). Ο Freeman (1983) υποστηρίζει ότι η ηλικία αποτελεί ένας 

σχετικός παράγοντας διαφοροποίησης στο νομικό status, κάτι που δεν ισχύει για την φυλή 

ή το φύλο του ατόμου. Αναγνωρίζει τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα 

παιδιά και στους ενήλικες και υποστηρίζει ότι οι γονείς θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση 

να φροντίζουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Επίσης, αναγνωρίζει την δυνατότητες 

των παιδιών, δεδομένου ότι η δυνατότητα των παιδιών να αυτοπροσδιορίζονται μπορεί να 

εξελιχθεί. Παρόλο που επισημαίνει τον περιορισμό των δικαιωμάτων των παιδιών στην 

πράξη, υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα των παιδιών είναι σημαντικά και ότι θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ισότιμα με αυτά των ενηλίκων, και να λαμβάνονται υπόψη στον 

σχεδιασμό πολιτικών φροντίδας και προστασίας για τα παιδιά. Ο Freeman (1983)65 

διαμόρφωσε μια τετραμερή κατηγοριοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών:  

                                                 
61 Freeman, M. D. A. (1980) The rights of chidlren in the International Year of the Child’, Current Legal 
Problems, 33:1-31 
 
62 Freeman, M. D. A. (1983) The Rights and Wrongs of Children, London: Frances Pinter 
 
63 Eekelaar, J. (1992) The importance of thinking that children have rights, in P.Alston, S.Parker, and 
J.Seymour (eds) Children, Rights and the Law, Oxford: Clarendn Press 
 
64 Flekkoy, M. G. (1991) A Voice for Children: Speaking out as Their Ombudsman, London: Jessica Kingsley 
and Unicef.  
65 Freeman, M. D. A. (1983) The Rights and Wrongs of Children, London: Frances Pinter, 40-48 
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(1) Η πρώτη κατηγορία αποτελεί «τα γενικευμένα αιτήματα για το συμφέρον όλων των 

παιδιών». Μια ξεκάθαρη έκφραση αυτής της άποψης βρίσκεται στην Διεθνή Συνθήκη 

για τα Δικαιώματα των Παιδιών (1959). Περιλαμβάνει αρχές όπως της επαρκούς 

διατροφής, της στέγασης, της ιατρικής φροντίδας, της εκπαίδευσης, της αγάπης και της 

προστασίας. Τα παραπάνω αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν 

είναι εφικτό πάντα να εφαρμοστούν από τον νόμο.  

(2) Η δεύτερη κατηγορία αφορά την παιδική προστασία, δίνοντας έμφαση στην 

ευαλωτότητα των παιδιών και στην ευθύνη των γονέων και των ενηλίκων στο να 

παρέχουν προστασία στα παιδιά.  

(3) Μια τρίτη κατηγορία των δικαιωμάτων των παιδιών αναλύει ότι τα δικαιώματα των 

ενηλίκων θα πρέπει να διαδεδομένα και στα παιδιά. 

(4) Μια τέταρτη κατηγορία δικαιωμάτων κατηγοριοποιείται ως «δικαιώματα κατά των 

γονέων» και υποστηρίζει ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να 

λειτουργούν ανεξάρτητα και να επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται για αυτά, 

όπως τις δικαστικές αποφάσεις για θέματα επιμέλειας.  

 

Ο Eekelaar, που ανήκει στους μετριοπαθείς του μοντέλου των «δικαιωμάτων των 

παιδιών», θέτει μια βασική διάκριση ανάμεσα στην «πρόνοια», που αφορά το σύνολο των 

ενεργειών που αποσκοπούν στην ευημερία των άλλων, και στις ενέργειες που αναγνωρίζει 

ως αιτήματα των άλλων (Eekelaar, 1992)66. Επίσης, σε σχέση με τα αιτήματα των παιδιών 

εντοπίζει την σημαντικότητα της προσεκτικής ακρόασης των παιδιών σε οτιδήποτε έχουν 

να πουν και την αντιμετώπιση των αιτημάτων τους με σεβασμό. Ο Flekkoy (1991:224), 

που ανήκει την ίδια ομάδα, τονίζει ότι τα παιδιά είναι ευάλωτα αλλά ότι παράλληλα 

χρειάζονται αυτονομία.  

 

Μία σημαντική έκφραση του μοντέλου των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ελλάδα 

αποτελεί η θέσπιση και η λειτουργία του θεσμού Συνηγόρου του Παιδιού και στη χώρα 

μας από τον Ιούλιο του 200367. Μέσα από την εκτεταμένη δράση του αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της έκφρασης των απόψεων των παιδιών, η διερεύνηση για ζητήματα ή 

καταγγελίες που αφορούν την ζωή τους και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την 

προώθηση αντίστοιχων προτάσεων και δράσεων.  

                                                 
66 Eekelaar, J. (1992) The importance of thinking that children have rights, in P.Alston, S.Parker, and 
J.Seymour (eds) Children, Rights and the Law, Oxford: Clarendn Press, 228-229 
67 Ν.3094/03 
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 Τα παραπάνω μοντέλα που προσεγγίσθηκαν δεν εμποδίζουν την παρουσίαση επιπλέον 

προσεγγίσεων και τοποθετήσεων στην πολιτική της παιδικής φροντίδας. Τα τέσσερα 

μοντέλα που αναφέρθηκαν θεωρούνται παιδοκεντρικά αφού επικεντρώνονται στην 

ευημερία των παιδιών. Οι σημαντικότερες διάφορες τους εντοπίζονται στην ανεξαρτησία 

των παιδιών, στον ρόλο της οικογένειας και στον ρόλο του κράτους και της κοινωνίας στη 

ευημερία των παιδιών.                                                                                                                                    

 

1.3 Οι σύγχρονοι κοινωνικοί κίνδυνοι για το παιδί και η τυπολογία τους 
 

Στην σύγχρονη εποχή έχει καταστεί κοινός τόπος η σημασία της αντιμετώπισης διαφόρων 

ψυχοκοινωνικών παραμέτρων της υγείας των παιδιών στην τελική διαμόρφωση του 

επιπέδου υγείας των διαφόρων κοινωνιών, αλλά και ως προσδιοριστικοί – καθοριστικοί 

παράγοντες εν γένει της ευημερίας τους. Γίνεται, δηλαδή, αποδεκτό ότι για παράδειγμα, 

κοινωνικοί κίνδυνοι όπως η παιδική φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η 

ενδοοικογενειακή βία, η εκμετάλλευση των µμετακινούμενων πληθυσμών, οι διακρίσεις 

στην φροντίδα και στην εκπαίδευση και άλλα ανάλογα φαινόμενα υπονομεύουν την 

δυνατότητα ανάπτυξης υγιών παιδιών και κοινωνιών. Με αυτήν την έννοια, η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων αποτελεί πρόκληση για το σύνολο των 

οργανωμένων κοινωνιών στο βαθμό που επιθυμούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός 

κόσμου κατάλληλου για τα παιδιού και να εξασφαλίσουν πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα στο μέλλον. 

 

Μέχρι στιγμής οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει πολιτικές και έχουν 

αναλάβει δραστηριότητες σε σειρά σύγχρονων κοινωνικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν 

τα παιδιά όπως: η εμπορία παιδιών και η παιδική πορνεία, η βία σε βάρος των παιδιών, το 

άσυλο και η μετανάστευση, η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και την τηλεόραση, οι 

διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός, η παιδική εργασία και τα παιδιά που θίγονται 

από ένοπλες συρράξεις. 

 

Παιδική φτώχεια 

Η παιδική φτώχεια συνιστά σημαντική πρόκληση για πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η καταπολέμησή της παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, ωστόσο η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύσει τη δέσμευση της τα τελευταία χρόνια. Τα ζητήματα 

ειδικότερα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αναδείχθηκαν ειδικότερα σε 
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βασικά θέματα στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, ενώ η πλειοψηφία των 

κρατών μελών στις Εθνικές Εκθέσεις Στρατηγικής 2006-2008 έδωσαν προτεραιότητα στην 

ανάγκη ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης και μακροχρόνιας στρατηγικής για την αποτροπή 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στα παιδιά.  

 

Η προσπάθεια χαρτογράφησης των τύπων των άνεργων νοικοκυριών στην Ευρώπη 

ανέδειξε τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 άτομα με πολύ χαμηλή εκπαίδευση (στην Ε.Ε. το 45% έχει κατώτερη της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

 ανύπανδρο άτομο που δεν έχει παντρευτεί ποτέ (55% σε επίπεδο Ε.Ε.) 

 γυναίκες που δεν έχουν εργαστεί ποτέ (49% των γυναικών σε επίπεδο Ε.Ε.) 

 άνεργοι άνδρες (50% σε επίπεδο Ε.Ε.) 

 άνεργοι (65% σε επίπεδο Ε.Ε.) (Esping-Andersen, 2002).  

 

Οι μονογονεϊκές οικογένειες συνιστούν μια από τις πλέον ευάλωτες ομάδες: η φτώχεια 

ειδικότερα των ανύπανδρων μητέρων είναι όχι μόνο υψηλότερη αλλά και πιο επίμονη από 

το μέσο όρο. Οι εθνικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά φτώχειας των ανύπανδρων 

μητέρων αντανακλούν διαφορετικούς βαθμούς γενναιοδωρίας των προνοιακών 

οικογενειακών πολιτικών με τις σκανδιναβικές χώρες να είναι περισσότερο 

αποτελεσματικές, σε αντίθεση με χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και οι 

Η.Π.Α.  

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται από τους Ziomas et al. (2007) τα μέτρα για την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, δεν εστιάζονται στα φτωχά παιδιά, με άλλα λόγια 

δεν καθίσταται σαφής ο βαθμός στον οποίο τα μέτρα αυτά επηρεάζουν τα φτωχά παιδιά, 

απουσιάζει η αξιολόγηση με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστή η επίδρασή τους στην 

κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των φτωχών παιδιών, ενώ η πλειοψηφία των 

μέτρων/προγραμμάτων δεν συνοδεύεται από ποσοτικούς στόχους γεγονός που καθιστά 

αδύνατη την παρακολούθηση της προόδου και του βαθμού επιτυχίας. Συνεπώς στο βαθμό 

που τα μέτρα αυτά δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε φτωχά παιδιά, η μείωση της 

παιδικής φτώχειας συνέπεια της εφαρμογής τους μπορεί να συνιστά τυχαίο γεγονός.  

 

 

 

Παιδιά ΡΟΜΑ 
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Ο σεβασμός και η προστασία των μειονοτήτων αναδείχθηκαν σε βασική αξία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστώντας ένα από τα κριτήρια που καλούνται να εκπληρώσουν οι 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες (κριτήρια Κοπεγχάγης). Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 

Συμβούλιο απέκτησε αρμοδιότητα θέσπισης νομοθεσίας για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων η οποία οδήγησε στις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ Racial Equality Directive και της 

Οδηγίας Πλαίσιο 2000/78/ΕΚ. Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώθηκε εκ 

νέου στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την ίδια 

περίοδο δημιουργείται το Δίκτυο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για τα Θεμελιώδη 

Δικαιώματα με αποστολή την παρακολούθηση την προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων σε κάθε χώρα. Το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει τη Στρατηγική 

Πλαίσιο κατά των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους. Στο 

πλαίσιο της στρατηγικής και αναφορικά με τους ΡΟΜΑ το σημείο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον αφορά τη σύσταση Ομάδας για την Ενσωμάτωση των Εθνοτικών Ομάδων 

αποτελώντας μια ευκαιρία για το συντονισμό των πρωτοβουλιών που αφορούν τους 

ΡΟΜΑ με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. Συνολικά και πέρα από 

τη δεσμευτικότητα που συνοδεύει την Οδηγία 2000/43/ΕΚ δεν έχει σημειωθεί αξιόλογη 

πρόοδος αναφορικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των ΡΟΜΑ.  

 

Η σχολική φοίτηση των παιδιών ΡΟΜΑ είναι ευάλωτη σε σειρά εξωτερικών παραγόντων 

όπως η μετακίνηση, η έλλειψη κατάλληλης και μόνιμης κατοικίας, το οικονομικό 

πρόβλημα που οδηγεί στην παιδική εργασία, η απόσταση από το σχολείο, τα φαινόμενα 

ρατσισμού στα σχολεία. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο που το 60% περίπου του συνόλου είναι 

αναλφάβητοι. Ως προς την εκδήλωση ρατσιστικών φαινομένων στο σχολικό περιβάλλον 

εις βάρος των παιδιών ΡΟΜΑ αυτές αφορούν είτε ανοικτές απόπειρες αποκλεισμού των 

παιδιών ΡΟΜΑ με κινητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας, των γονέων, των μαθητών και 

των δασκάλων, είτε τον παθητικό αποκλεισμό τους μέσα στην τάξη με την 

περιθωριοποίησή τους.  

 

Σε πολιτικό επίπεδο αναγνωρίζεται η ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

των παιδιών ΡΟΜΑ και ειδικότερα του δικαιώματος τους για εκπαίδευση, η ανάγκη 

θέσπισης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που θα αφορά τις εκπαιδευτικές και 

πολιτισμικές ανάγκες τους, ενθάρρυνση της μάθησης της γλώσσας των ΡΟΜΑ στο πλαίσιο 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο απαιτείται η θέσπιση 

πολιτικών για την εξασφάλιση της πρόσβασης στη στέγαση, την εκπαίδευση και τις 
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υπηρεσίες υγείας, τη θέσπιση πολιτικών για την ενσωμάτωση των ΡΟΜΑ. Σε θεσμικό 

επίπεδο αναγνωρίζεται η ανάγκη καταπολέμησης των αρνητικών στερεοτύπων, αποφυγής 

του διαχωρισμού των παιδιών ΡΟΜΑ από τα υπόλοιπα, διασφάλιση του πολιτισμού των 

ΡΟΜΑ στα σχολικά εγχειρίδια.68

  

Παιδική Εργασία  

Στους στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται ότι η παιδική εργασία 

αποτελεί ένα από τους πλέον βασικούς δείκτες για την ανάδειξη των παιδιών που είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτα, ενώ ταυτόχρονα η ύπαρξη της αναδεικνύει τις αδυναμίες στην 

προσπάθεια επίτευξης των στόχων της χιλιετίας όπως η εκρίζωση της φτώχειας, η 

καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, η ισότητα των φύλων, η καταπολέμηση του 

HIV/AIDS, η ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας για την ανάπτυξη. Καθώς η 

καταπολέμηση της παιδικής εργασίας αποκτά ολοένα και σημαντικότερη βαρύτητα σε 

διεθνές επίπεδο και σε συνάρτηση με τις έρευνες με στόχο την καλύτερη κατανόηση των 

αιτίων και των συνεπειών της παιδικής εργασίας, η χρονική συγκυρία μπορεί να αποβεί 

ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της Χιλιετίας.  

 

Η παιδική εργασία ορίζεται βάσει των Συμβάσεων 138 και 182 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η 

παιδική εργασία δεν ορίζεται βάσει της δραστηριότητας, αλλά αντιθέτως βάσει των 

επιδράσεων της εν λόγω δραστηριότητας στο παιδί: με άλλα λόγια η εργασία ή οι 

δραστηριότητες που εκτελούνται από το παιδί δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην 

εκπαίδευση ή να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Βάσει των σχετικών συμβάσεων ως 

παιδιά εργαζόμενοι ορίζονται τα άτομα κάτω των 18 ετών σε επισφαλείς εργασίες, ή που 

μετέχουν στην αγορά εργασίας ή εργάζονται στην οικία τους, καθώς και το σύνολο των 

παιδιών που μετέχουν στην αγορά εργασίας ή εργάζονται στην οικία τους κατά τρόπο που 

αυτή να παρεμβαίνει στην εκπαίδευσή τους, όπως και όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών σε 

πλήρη απασχόληση και όλα τα παιδιά κάτω των 13 ετών που απασχολούνται σε καθεστώς 

μερικής απασχόλησης. Και οι τρεις συμβάσεις περιέχουν ειδική αναφορά στην εκπαίδευση 

κατά τον ορισμό της παιδικής εργασίας. Σε χώρες μάλιστα που δεν έχει καθιερωθεί η 

καθολική εκπαίδευση, τα ποσοστά παιδικής εργασίας είναι υψηλά, όπως για παράδειγμα 

παρατηρείται στην υπο-Σαχάρεια Αφρική και τη νότια Ασία. Η Διεθνής Οργάνωση 
                                                 
68 Hollo, L. with the contribution of Sheila Quinn (2006) Equality for Roma in Europe. A roadmap for action. 
Open Society Insitute.  
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Εργασίας εκτιμά ότι το 2002 τα παιδιά κάτω των 15 ετών που εργάζονταν ανέρχονταν σε 

186 εκατ., ενώ 110 εκατ. ήταν κάτω των 10 ετών.  

 

Ως προς το είδος της εργασίας, διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Εργασία που ελέγχεται από το γονέα στην οικία, σε οικογενειακή γη ή σε 

οικογενειακή επιχείρηση 

 Παιδιά που εργάζονται για λογαριασμό τρίτων, αλλά κατοικούν με τους γονείς τους 

 Παιδιά που ζουν μακριά από το σπίτι τους ή χωρίς γονείς (Grimsrud, 2003).  

 

Η σύνδεση παιδικής εργασίας και φτώχειας είναι καλά τεκμηριωμένη. Η παιδική εργασία 

μειώνεται ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού όσο αυξάνεται το κατά κεφαλή 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Η παιδική εργασία εμφανίζεται σε νοικοκυριά όπου 

παρατηρείται καταμερισμός της εργασίας και συγκέντρωση πόρων. Μεταβολές στη 

συμμετοχή των ενηλίκων στην αγορά εργασίας έχουν επιδράσεις στα παιδιά που ζουν στο 

νοικοκυριό. Στην περίπτωση που ο ενήλικος τροφοδότης έχει μικρές πιθανότητες 

ανεύρεσης εργασίας, ένα νοικοκυριό με χαμηλό εισόδημα θα στείλει τα λοιπά μέλη του να 

εργαστούν. Τα μέλη αυτά μπορεί να είναι παιδιά ή ενήλικες: στην τελευταία περίπτωση τα 

παιδιά καλούνται να αναλάβουν ορισμένες από τις οικιακές εργασίες.  

 

Η παιδική εργασία εμφανίζεται επίσης στην περίπτωση που τα φτωχά νοικοκυριά δεν 

μπορούν να διασφαλιστούν ενάντια στις διακυμάνσεις των εισοδημάτων τους. Σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο, οι γονείς των παιδιών που εργάζονται δεν είναι άτομα που δεν 

εργάζονται τα ίδια: με άλλα λόγια η παιδική εργασία δεν υποκαθιστά, αλλά συμπληρώνει 

(με άμεσο ή έμμεσο τρόπο) την εργασία των ενηλίκων (ό.π.).  

 

Η Ελλάδα έχει επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

(Ν.2101/1992) για τον ορισμό της παιδικής εργασίας, τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 182 

της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας 

(Ν.2918/2001) έχει ψηφίσει το Ν.1837/989 για την προστασία των ανηλίκων από την 

απασχόληση, περιλαμβάνει άρθρο για την προστασία των εργαζόμενων ανήλικων στο 

Ν.3144/2003 περί κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της απασχόλησης και την 

κοινωνική προστασία. 
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Την ίδια στιγμή οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών που εργάζονται στην Ελλάδα υπολογίζονται 

σε τουλάχιστον 100.000 με 150.000 σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας. Πρόκειται για 

παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο ή δεν πήγαν καθόλου (παιδιά ΡΟΜΑ, 

μετανάστες, πρόσφυγες) ανήλικοι που εργάζονται τις απογευματινές ώρες, τα 

Σαββατοκύριακα ή στις διακοπές, πέραν της πρωινής φοίτησης στο σχολείο (Καθημερινή 

10/06/2007).  

 

Η Βία στα Παιδιά 

Η βία εξακολουθεί να συνιστά σημαντικό κοινωνικό κίνδυνο για τα παιδιά, ενώ αρκετές 

περιπτώσεις δεν αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές για μια σειρά από λόγους όπως ο φόβος, 

το στίγμα, η αντίληψη της άσκησης βίας ως «φυσιολογικής» πρακτικής, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης στις αρχές, η τήρηση αρχείων. Η βία ασκείται τόσο στο οικογενειακό 

περιβάλλον, όσο και στο σχολείο, σε ιδρύματα όπως τα ορφανοτροφεία, οι φυλακές και 

λοιπά σωφρονιστικά ιδρύματα, στο περιβάλλον εργασίας, ακόμα και στην κοινότητα στην 

οποία ζουν τα παιδιά. Η άσκηση βίας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη 

του παιδιού οι οποίες περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων- προβλήματα υγείας, μαθησιακές 

δυσκολίες, δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις, εμφάνιση άγχους, κατάθλιψης ή 

επιθετικής συμπεριφοράς.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) στην Ευρώπη 4 παιδιά 

έως 14 ετών κακοποιούνται καθημερινά ή πάνω από 1.300 κάθε χρόνο. Σύμφωνα με 

έκθεση World Report on Violence and Health (WHO, 2002) εκτιμώνται 57.000 παιδιά 

θύματα κακοποίησης κάθε χρόνο παγκοσμίως. Έρευνα της Unicef (2001) αναφέρει ότι 

60% παιδιών στην Ευρώπη και στην Ασία αντιμετωπίζουν βία ή επιθετικές συμπεριφορές 

στο πλαίσιο της οικογένειας τους ή από τους φροντιστές τους. Η χρήση αλκοόλ και 

ναρκωτικών ουσιών αποτελεί από τα συχνότερα οικογενειακά προβλήματα που οδηγούν 

στην κακοποίηση του παιδιού.  

 

Η διάσταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας είναι δύσκολο να εντοπιστεί σε 

διεθνές πλαίσιο, λόγω των διαφορετικών στάσεων για το τι θεωρείται ευρέως αποδεκτή 

γονεϊκότητα. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία σπάνια αποκαλύπτουν στοιχεία για τις 

διαφορετικές μορφές παιδικής κακοποίησης, γεγονός που γίνεται ακόμη πιο σύνθετο από 

τις διαφορές που εντοπίζονται στο νομικό και πολιτισμικό προσδιορισμό της κακοποίησης. 
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Ωστόσο, διαπιστώνεται γενική ομοφωνία στο ότι η κακοποίηση του παιδιού δεν είναι 

αποδεκτή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 

 

Η σεξουαλική κακοποίηση επίσης εξακολουθεί να αποτελεί κοινωνικό «ταμπού» καθώς η 

πλειονότητα των περιπτώσεων αποκρύπτεται. Επιπρόσθετα όπως επισημαίνεται στην 

Έκθεση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (2001) η θεραπευτική παρέμβαση για τους 

παραβάτες τέτοιων αδικημάτων ιδίως τους νέους δεν παρέχεται ως εναλλακτική επιλογή. Ο 

παραδοσιακός τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων περιπτώσεων που αποκαλύπτονται αφορά 

στην απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένειά του και την τοποθέτησή του σε 

ανάδοχη οικογένεια, με αμφίβολο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.  

 

Στην Ελλάδα η καταγραφή των περιπτώσεων που παραπέμπονται στις κοινωνικο-

προνοιακές ή/και νομικές υπηρεσίες αποκαλύπτει μέρος μόνο της πραγματικής διάστασης 

του ζητήματος. Βάσει των στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τουλάχιστον 28.000 

παιδιά πέφτουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα θύματα βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ 1 

στα 4 παιδιά που μεταφέρονται στα νοσοκομεία κακοποιημένα είναι κάτω των 5 ετών. Ένα 

8% των παιδιών μένουν ανάπηρα, το 6% περίπου των κακοποιημένων παιδιών υποκύπτουν 

τελικά στα τραύματά τους, ενώ 50% των κακοποιημένων ανηλίκων δεν καταφέρνει να 

ανακάμψει ψυχολογικά ούτε στην ενήλικη ζωή του (Ημερησία, 14/03/2007) 

 

Στη βάση όλων των παραπάνω, το σύνολο των χωρών του ανεπτυγμένου κόσμου έχει 

προχωρήσει σε µια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των 

φαινομένων αυτών. Σε επίπεδο, δε, Ε.Ε. οι κυρίαρχες τάσεις επιτάσσουν στις επιμέρους 

χώρες – µέλη (αλλά και στα συνδεδεμένα ή υπό ένταξη κράτη) την ταχύτερη δυνατή 

ανάληψη δράσεων αντιμετώπισης των κρουσμάτων βίας στους παιδικούς πληθυσμούς. Η 

χώρα μας με τον πρόσφατο Ν.3500/2006 τα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας 

αντιμετωπίζονται ως αξιόποινες συμπεριφορές που προσβάλουν τη σωματική ακεραιότητα 

και υγεία, την προσωπική ελευθερία, τη γενετήσια ελευθερία και τη γενετήσια αξιοπρέπεια 

των θυμάτων.  

 

Σεξουαλική εκμετάλλευση, Παιδική Πορνεία και Παιδική πορνογραφία 

Η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, η παιδική πορνεία και η παιδική πορνογραφία 

συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του παιδιού. Η παιδική πορνογραφία αποτελεί ειδικότερα μορφή 
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σεξουαλικής εκμετάλλευσης η οποία εξαπλώνεται συνεχώς μέσω της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών και του διαδικτύου. Η παιδική πορνογραφία αποτελεί τεκμήριο σεξουαλικής 

κακοποίησης ενός παιδιού και προϋποθέτει την τέλεση εγκληματικής πράξης απέναντι σε 

ένα παιδί. 

 

Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την τιμωρία των αδικημάτων 

της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της παιδικής πορνογραφίας, καθώς και για την 

τιμωρία της ηθικής αυτουργίας ή συνέργιας. Παράλληλα τα κράτη μέλη καλούνται να 

λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την παροχή της κατάλληλης προστασίας και συνδρομής στα 

θύματα.69 Επίσης, το Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για την Πώληση Παιδιών, την 

Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία καλεί για την ένταξη των σχετικών 

αδικημάτων στο ποινικό σύστημα των κρατών καθώς και για την ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών όχι μόνο αναφορικά με την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της πώλησης παιδιών, της παιδικής πορνείας και της παιδικής 

πορνογραφίας, αλλά και για την καταπολέμηση των αιτίων που οδηγούν στην εμφάνιση 

ανάλογων φαινομένων όπως η φτώχεια και η υπανάπτυξη. Το Πρωτόκολλο καλεί επίσης 

για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών θυμάτων.  

 

Εμπορία παιδιών (trafficking) 

Η εμπορία ανθρώπων η οποία ορίζεται ως η στρατολόγηση, μεταφορά, μετάβαση, 

φιλοξενία ή παραλαβή ενός ατόμου με τη χρήση απειλής, βίας, εξαναγκασμού, απαγωγής, 

εξαπάτησης ή παραπλάνησης με σκοπό την εκμετάλλευση αυξάνεται παγκοσμίως 

καθοδηγούμενη από την αύξηση της εμπορίας γυναικών και παιδιών υπό τη μορφή 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης.70 Το φαινόμενο της εμπορίας περικλείεται σε διάφορες 

μορφές όπως η καταναγκαστική εργασία ή η παροχή υπηρεσιών, η οικιακή δουλεία, η 

επαιτεία, η επαχθής εργασία υπό τη μορφή δουλοπαροικίας, καθώς και η αφαίρεση 

οργάνων. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων εμπορίας γυναικών και παιδιών 

αφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η διακίνηση ανθρώπων είναι η τρίτη πιο κερδοφόρα 

παράνομη δραστηριότητα μετά το εμπόριο ναρκωτικών και το εμπόριο όπλων 

                                                 
69 Council EU (2003) Council Framework Decision on combating the sexual exploitation of children and 
child pornography, Brussels, 29 July 2003.  
 
70 Βλέπε Πρωτόκολλο Η.Ε. για την Πρόληψη, την Κατάργηση και την Τιμωρία της Εμπορίας των Ατόμων 
ειδικά των Γυναικών και Παιδιών. 
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παρουσιάζοντας κέρδη ύψους 12 δισ. ετησίως βάσει των στοιχείων του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών.  

 

Στην Ευρώπη71 διαπιστώνεται σαφής έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων ως προς τον ακριβή 

αριθμό των γυναικών και των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας. Παρ’ όλα αυτά είναι 

γνωστά τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Η εμπορία ανθρώπων συνιστά σημαντική αγορά για το οργανωμένο έγκλημα σε 

χώρες όπως η Αλβανία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελβετία, η 

Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η 

ΠΓΔΜ, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Τουρκία, η Τσεχία και η Φιλανδία.  

 Οι συνηθέστερες χώρες προέλευσης είναι η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η 

Ρωσική Ομοσπονδία, η Βουλγαρία και η Λιθουανία. Λοιπά μέρη του κόσμου που 

παρέχουν θύματα εμπορίας είναι η ΝΑ Ασία, η δυτική και υποσαχάρια Αφρική και 

η Λατινική Αμερική. 

 Τα παιδιά αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα των θυμάτων. Οι κύριες χώρες 

προέλευσης είναι η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Νιγηρία, η Σιέρρα 

Λεόνε, η Κίνα, το Αφγανιστάν και η Σρι Λάνκα.  

 

Οι μορφές εκμετάλλευσης των παιδιών μέσω εμπορίας αφορούν την εμπορική σεξουαλική 

εκμετάλλευση, το γάμο, την υιοθεσία, την πώληση βρεφών, τη δουλεία ή την εργασία υπό 

τη μορφή δουλοπαροικίας, την επικίνδυνη παιδική εργασία, την οικιακή δουλεία, την 

επαιτεία, τη συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες καθώς και την αφαίρεση ή την 

εμπορία οργάνων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2005). Με βάση τα στοιχεία της UNICEF 1,2 

εκατ. παιδιά διακινούνται στον κόσμο σε ετήσια βάση. 

 

Τα θύματα της διακίνησης συχνά προέρχονται από φτωχές οικογένειες και στερούνται 

οικονομικών μέσων. Επιπρόσθετοι παράγοντες που μπορεί να συνθέσουν το ιδεώδες 

περιβάλλον για τη δράση των κυκλωμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων η άνιση 

μεταχείριση γυναικών και κοριτσιών, το χαμηλό ποσοστό φοίτησης στο σχολείο, τα παιδιά 

χωρίς φροντίδα, η έλλειψη ληξιαρχικών καταχωρήσεων γέννησης, οι ανθρωπιστικές 

συμφορές, οι ένοπλες συρράξεις και η ζήτηση για σεξουαλική εκμετάλλευση και φτηνά 

                                                 
71 Εκτενέστερα στοιχεία για την πολιτική της Ευρώπης περιέχονται στο Κεφάλαιο 2 και στην υπο-ενότητα 
2.1.2 που αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο.  
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εργατικά χέρια. Στο βαθμό επομένως που δεν αντιμετωπίζονται οι αιτίες αυτές, τα μέτρα 

για την πάταξη της εμπορίας θα έχουν μικρή αποτελεσματικότητα.  

 

Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής 

μεταναστών. Η παράνομη διακίνηση παιδιών από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη ξεκίνησε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 ύστερα από την κατάρρευση των καθεστώτων των 

βαλκανικών χωρών και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των παιδιών 

αυτών είναι αλβανικής καταγωγής. Το φαινόμενο αυτό αποτέλεσε και αποτελεί σημαντική 

πρόκληση για τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό τα παιδιά συνιστούν μια ιδιαίτερη κατηγορία 

καθώς οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μπορούν εύκολα να εκτεθούν στον κίνδυνο της 

εκμετάλλευσης και της παράνομης διακίνησης εφόσον δεν προστατεύονται επαρκώς. Παρά 

το γεγονός ότι ο αριθμός των καταγεγραμένων περιπτώσεων εμπορίας και σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης παιδιών είναι μικρός, το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης παρόμοιων 

καταστάσεων απαιτεί περαιτέρω βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται βελτίωση των 

κοινωνικών προγραμμάτων μέσω της ενίσχυσής τους με εξειδικευμένο προσωπικό με 

εργασιακή εμπειρία με ασυνόδευτους ανήλικους, παιδιά του δρόμου και θύματα εμπορίας 

(UN, 2005).  

 

Μεταξύ των πρωτοβουλιών της ελληνικής πολιτείας είναι η ψήφιση του Ν.3064/2002 κατά 

της εμπορίας ανθρώπων ο οποίος ορίζει και ποινικοποιεί την εμπορία ανθρώπων 

προβλέποντας αυστηρότερο πλαίσιο ποινών για τους θύτες και αρωγή προς τα θύματα. Το 

Προεδρικό Διάταγμα 233 εξειδικεύει την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα 

εμπορίας ανθρώπων προβλέποντας άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη, εξασφάλιση νομικής υποστήριξης και διερμηνείας καθώς και 

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για ανήλικα θύματα: φορείς αρωγής μπορούν 

να είναι Υπουργεία, ΜΚΟ και προνοιακές δομές. Στο Ν.3386/2005 για την παραμονή και 

εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα τα άρθρα 46-51 αναφέρονται στις διαδικασίες έκδοσης 

και ανανέωσης άδειας παραμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώ ιδιαίτερη μνεία 

γίνεται στα ανήλικα θύματα. Το άρθρο 44 έδωσε τη δυνατότητα σε ανήλικους που ήταν 

θύματα εμπορίας και διακίνησης αλλά δεν είχαν αναγνωριστεί ως τέτοια λόγω έλλειψης 

νομικού πλαισίου και οι οποίοι διέμεναν σε ιδρύματα έχοντας στο μεταξύ ενηλικιωθεί να 

αιτηθούν άδιεα παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (UNICEF, χ.χ.). Επίσης, το 

Υπουργείο Εξωτερικών υλοποιεί επίσης ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με στόχο της 
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καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και σειρά 

προγραμμάτων διεθνούς και διασυνοριακής συνεργασίας.  

 

Παιδιά Μεταναστών -Ασυνόδευτοι Ανήλικοι 

Η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται στην ΕΕ καταλαμβάνει τα 

τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερο μέρος στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ένταξη 

αποτελεί πηγή προβληματισμού σε πολλές πολιτικές, την ίδια στιγμή που η ένταξη των 

μεταναστών στην αγορά εργασίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη των 

στόχων της Λισσαβόνας. Η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η έλλειψη 

διακρίσεων και η ισότητα των ευκαιριών για όλους αποτελούν βασικά σημεία της ένταξης.  

Το κράτη μέλη θεωρούνται υπεύθυνα για την εξέταση της αίτησης ασύλου και 

περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τα παιδιά και ειδικότερα τους ασυνόδευτους 

ανήλικους όπως (α) για την προσωρινή προστασία και τις συνθήκες υποδοχής, (β)την 

παροχή ιατρικής βοήθειας στα ασυνόδευτα παιδιά,72 (β) την εφαρμογή του δικαιώματος 

των ασυνόδευτων ανηλίκων για την οικογενειακή επανένωση, (γ) την εξασφάλιση στην 

πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης σε ανήλικους που είναι θύματα κάθε μορφής 

κατάχρησης, αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 

μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις και εξασφαλίζουν ότι τους 

παρέχεται κατάλληλη φροντίδα και θεραπεία, (δ) την λήψη το ταχύτερο δυνατόν μέτρων 

για την εξασφάλιση της αναγκαίας εκπροσώπησης από οργανισμό υπεύθυνο για την 

επιμέλεια και την ευημερία ανηλίκων ή οποιαδήποτε άλλη εκπροσώπηση.  

 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δημόσιας τάξης το 2005, ο αριθμός 

των παιδιών που υπέβαλαν αίτημα για χορήγηση ασύλου ήταν 158. Αυτά τα παιδιά 

προερχόντουσαν από 12 χώρες, με υψηλότερα ποσοστά παιδιά από το Αφγανιστάν 52%, 

Ιράκ 29% και Τουρκία 11%.  

 

Στην ελληνική έννομη τάξη επιβάλλεται κατ’ αρχήν η παρέμβαση του Εισαγγελέα 

Ανηλίκων και η εμπλοκή του συνόλου των αρμόδιων φορέων (Συνήγορος του Παιδιού, 

ΜΚΟ) σε κάθε περίπτωση ασυνόδευτου ατόμου. Οι ανήλικοι θεωρούνται ότι αποτελούν 

                                                 
72 Commission EC (2006) Preliminary Inventory of EU actions affecting children’s rights. Commission Staff 
Working Document. Accompanying the Communication from the Commission Towards an EU Strategy on 
the Rights of the Child, SEC(2006) 889 final, Brussels, 4.0./2006 . 
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μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία πληθυσμού και ως εκ τούτου έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη 

προστασία. Τα ασυνόδευτα ανήλικα δικαιούνται να κάνουν αίτηση για άσυλο και μόνα 

τους, εφόσον οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν ενημερώσει τον Εισαγγελέα Ανηλίκων 

και όπου δεν υπάρχει, τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών προκειμένου να 

ενεργήσει ως ειδικός προσωρινός επίτροπος του ανήλικου. Στην πράξη η εφαρμογή της 

παραπάνω διάταξης εμφανίζει προβλήματα καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές δεν 

ενημερώνουν εγκαίρως τον Εισαγγελέα για την εξυπηρέτηση του απόλυτου συμφέροντος 

του παιδιού, διαπιστώνεται καθυστέρηση από τους Εισαγγελείς ως προς την έγκαιρη 

παρέμβαση για την κατάλληλη στέγαση και τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων, ενώ το 

έργο τους παρεμποδίζεται από τις ανεπαρκείς υποδομές υποδοχής ασυνόδευτων ανήλικων 

που είναι πρόσφυγες ή ζητούν άσυλο (Τσιγκρής, 2006). 

 

Χρήση του διαδικτύου 

Η εξάρτηση από το διαδίκτυο και από τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών υφίσταται ως 

υπαρκτό κοινωνικό φαινόμενο στις σύγχρονες βιομηχανικές ή μεταβιομηχανικές χώρες. Το 

φαινόμενο αλόγιστης χρήσης του διαδικτύου από τους ενήλικες, από εφήβους, δημιουργεί 

σοβαρά προβλήματα στην ψυχική και κοινωνική λειτουργία των εξαρτημένων χρηστών 

του. Αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών73 αποδεικνύουν ότι τα παιδιά και οι νέοι 

άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίσουν διάφορους κινδύνους κατά την διάρκεια χρήσης τους 

διαδικτύου όπως : 

• Το 17% των παιδιών στο Βέλγιο(9-12 ετών) δέχτηκε απειλές κατά την διάρκεια 

που βρίσκονταν στο διαδίκτυο 

• Το 19% των παιδιών στην Εσθονία ενοχλήθηκε από έναν ξένο ενώ βρισκόταν στο 

διαδίκτυο 

• Το 44% των κοριτσιών και το 30% των αγοριών στη Γερμανία (12-19 χρονών) είχε 

μια δυσάρεστη εμπειρία κατά την διάρκεια συνομιλίας 

• Το 16% των παιδιών στην Ισλανδία παρέλαβε ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία 

τους προβλημάτισαν ή τους φόβισαν. 
  

                                                 
73 EU Kids Online (2008) European research into online risks
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Σύμφωνα με έρευνα74 που πραγματοποιήθηκε από την Μονάδα Εφηβικής Υγείας του 

Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», (Ν=529 ατόμων από 52 αγόρια και 277 

κορίτσια) με μέσο όρο ηλικίας περίπου 15 έτη, η χρησιμοποίηση του ερωτηματολογίου 

“Young” κατέδειξε τα ακόλουθα αποτελέσματα : Ποσοστό 1% από τους εφήβους του 

δείγματος έχουν εθιστεί στη χρήση του διαδικτύου. Το 18,2% του δείγματος της έρευνας 

παρουσίαζε περιοδικά ή συχνά προβλήματα με την κατάχρηση του διαδικτύου (κατάσταση 

πριν τον εθισμό).  

 

 Επίσης σύμφωνα με την ίδια έρευνα, τα συμπτώματα εθισμού στο ίντερνετ είναι :Ανοχή 

(συνεχή παραμονή στο διαδίκτυο που αυξάνεται καθημερινά, Συμπτώματα συνδρόμου 

απόσυρσης (θλιμμένη συμπεριφορά, μειωμένη ανταπόκριση στα εξωτερικά ερεθίσματα, 

απώλεια ενδιαφέροντος για κοινωνική συναναστροφή).,αδυναμία τήρησης 

προκαθορισμένου χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο, έκπτωση της λειτουργικότητας, 

άγχος, αίσθηση αποδιοργάνωσης εκτός διαδικτύου. 

 

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας κινητοποίησης κυβερνητικών και μη κυβερνητικών 

οργανισμών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και κυρίως για την προστασία των 

παιδιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αποφ. αριθμ. 276/1999) προχωρεί στην υλοποίηση 

μια Ευρωπαϊκής Εκστρατείας και ενός προγράμματος δράσης, πληροφόρησης και 

συνειδητοποίησης για να πληροφορηθούν οι γονείς και όσοι ασχολούνται με παιδιά για το 

καλύτερο τρόπο προστασίας των ανηλίκων από την έκθεση σε περιεχόμενο που θα 

μπορούσε να είναι βλαβερό για την ανάπτυξη τους και έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

ευημερία τους. 

 
 
1.4 Παιδική φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός διεθνώς και στην Ελλάδα 

 

Όπως επισημαίνεται σε έκθεση της UNICEF για την παιδική φτώχεια η οποία εκδόθηκε το 

2007, το αληθινό μέτρο του μεγέθους ενός κράτους έγκειται στον τρόπο με τον οποίο 

φροντίζει τα παιδιά: την υγεία και την ασφάλειά τους, την υλική τους ευημερία, την 

εκπαίδευση και την κοινωνικοποίησή τους, το βαθμό στον οποίο αισθάνονται ότι τα 

αγαπούν, τα εκτιμούν και αποτελούν με τη σειρά τους μέλη της οικογένειας και της 
                                                 
74 Έρευνα που διενεργήθηκε από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού».  
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κοινωνίας στην οποία γεννήθηκαν.75 Στην εν λόγω Έκθεση η UNICEF επιχειρεί την 

εξέταση της ευημερίας των παιδιών σε 21 ανεπτυγμένα κράτη χρησιμοποιώντας ένα 

σύνολο έξι δεικτών που αφορούν την υλική ευημερία, την υγεία και την ασφάλεια, την 

εκπαίδευση, τις σχέσεις με την οικογένεια και τους ομότιμους, τη συμπεριφορά και την 

ανάπτυξη επικίνδυνων συνηθειών και λοιπών κινδύνων και την αντίληψη που έχουν οι 

ίδιοι οι νέοι για την ευημερία τους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του μηχανισμού 

παρακολούθησης των πολιτικών, τη διευκόλυνση των συγκρίσεων, την ενθάρρυνση του 

διαλόγου και της ανάπτυξης πολιτικών για τη βελτίωση της ευημερίας των παιδιών.76  

 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Έκθεσης (βλέπε στοιχεία πίνακα 1), οι ευρωπαϊκές 

χώρες κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις του πίνακα κατάταξης, με τις χώρες της βόρειας 

Ευρώπης να κατέχουν ειδικότερα τις τέσσερις πρώτες θέσεις, τις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο 

Βασίλειο να καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις εμφανίζοντας χαμηλή απόδοση σε πέντε 

από τους συνολικά έξι χρησιμοποιούμενους δείκτες, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται 13η. Την 

ίδια ωστόσο στιγμή η Έκθεση δεν παραλείπει να επισημάνει ότι όλες οι χώρες, ακόμα και 

αυτές που κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη, εμφανίζουν τρωτά σημεία τα 

οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ως προς τη διάσταση της φτώχειας, τέσσερις χώρες 

της βόρειας Ευρώπης (Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία και Δανία) εμφανίζουν τα 

χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας (χαμηλότερα του 5%), ενώ εννέα ευρωπαϊκές χώρες 

κατόρθωσαν να μειώσουν τα σχετικά ποσοστά σε επίπεδα χαμηλότερα του 10%. Την ίδια 

στιγμή η παιδική φτώχεια είναι υψηλότερη του 15% στις χώρες της νότιας Ευρώπης 

(Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία) καθώς και στις Η.Π.Α., τη Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Ιρλανδία. Αναφορικά με την τελευταία, η Ιρλανδία παρά τους υψηλούς 

ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης που τη χαρακτήρισαν κατά τη δεκαετία του 1990 

κατατάσσεται 22η σε σύνολο 25 χωρών.  

 
Πίνακας 1 

 Η ευημερία των παιδιών 
Διαστάσεις 
ευημερίας 

Μέση 
κατάταξη**

 
Δ-1* 

 
Δ-2* 

 
Δ-3* 

 
Δ-4* 

 
Δ-5* 

 
Δ-6* 

Ολλανδία 4,2 10 2 6 3 3 1 
Σουηδία 5,0 1 1 5 15 1 7 
Δανία 7,2 4 4 8 9 6 12 
Φιλανδία 7,5 3 3 4 17 7 11 

                                                 
75 UNICEF (2007) Child poverty in perspective: An overview of child well being in rich countries, Innocenti 
Research Centre Report Card No 7, Florence, Italy.  
76 Ibid. 
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Ισπανία 8,0 12 6 15 8 5 2 
Ελβετία 8,3 5 9 14 4 12 6 
Νορβηγία 8,7 2 8 11 10 13 8 
Ιταλία 10,0 14 5 20 1 10 10 
Ιρλανδία 10,2 19 19 7 7 4 5 
Βέλγιο 10,7 7 16 1 5 19 16 
Γερμανία 11,2 13 11 10 13 11 9 
Καναδάς 11,8 6 13 2 18 17 15 
Ελλάδα 11,8 15 18 16 11 8 3 
Πολωνία 12,3 21 15 3 14 2 19 
Τσεχία 12,5 11 19 9 19 9 17 
Γαλλία 13,0 9 7 18 12 14 18 
Πορτογαλία 13,7 16 14 21 2 15 14 
Αυστρία 13,8 8 20 19 16 16 4 
Ουγγαρία 14,5 20 17 13 6 18 13 
ΗΠΑ 18,0 17 21 12 20 20 - 
ΗΒ 18,2 18 12 17 21 21 20 
Πηγή: UNICEF, 2007 

* Δ-1: υλική ευημερία, Δ-2: υγεία και ασφάλεια, Δ-3: εκπαιδευτική ευημερία, Δ-4: σχέσεις με 
την οικογένεια και τους ομότιμους, Δ-5: συμπεριφορά και κίνδυνοι, Δ-6: υποκειμενική 
ευημερία 
** βάσει βαθμολογίας στις παραπάνω 6 διαστάσεις 

 

Όπως μάλιστα προκύπτει από τα στοιχεία των κρατών τα παιδιά που είναι φτωχά είναι 

ταυτόχρονα και πιο ευάλωτα καθώς έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν 

προβλήματα υγείας, να έχουν μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, να 

εμφανίζουν χαμηλή απόδοση στο σχολείο, να είναι άνεργα και εξαρτώμενα από την 

πρόνοια.77 Δεδομένης της ανομοιογένειας που παρατηρείται στις επιδόσεις των 

ευρωπαϊκών κρατών στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται ειδικότερα ο τρόπος 

αντιμετώπισης των ζητημάτων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη προσοχή που δίδεται στα ζητήματα της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο στην παρούσα 

ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία για την φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό σε επίπεδο Ε.Ε. και σε σχέση με την Ελλάδα, η στρατηγική της Ε.Ε. στον εν 

λόγω τομέα καθώς και το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων του 

παιδιού στην Ελλάδα (και οι αδυναμίες του). 

 

Το ζήτημα της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ε.Ε.  

                                                 
77 Ibid.  
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Η παιδική φτώχεια συνεχίζει να συνιστά σημαντική πρόκληση για πολλά κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας αποτελεί αρμοδιότητα 

των κρατών μελών ωστόσο η ΕΕ έχει ενισχύσει τη δέσμευσή της τα τελευταία χρόνια. Τον 

Μάρτιο του 2006 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών ζήτησε από τα κράτη μέλη να 

λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μειωθεί σύντομα και σημαντικά η παιδική φτώχεια και 

να προσφέρουν σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 

προέλευση.78

 

Η Ε.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα στο πρόβλημα της παιδικής 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το πλαίσιο ειδικότερα εντός του οποίου 

εκφράζεται η στρατηγική είναι αυτό της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (Α.Μ.Σ.) στον 

τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας και της Κοινωνικής Ένταξης. Η παιδική φτώχεια, ο 

κοινωνικός αποκλεισμός και η ευημερία των παιδιών αναδείχθηκαν σε βασικά ζητήματα 

της Α.Μ.Σ. στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης για το 2007, ενώ η πλειοψηφία των 

κρατών μελών στις Εθνικές Εκθέσεις Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την 

Κοινωνική Ενσωμάτωση 2006-2008 έδωσαν προτεραιότητα στην ανάγκη ανάπτυξης μιας 

ολοκληρωμένης και μακροχρόνιας στρατηγικής για την αποτροπή της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών.  

Η σημασία που αποδίδεται από την Ε.Ε. στο ζήτημα της παιδικής φτώχειας ερμηνεύεται 

από το μέγεθος και την εμμονή του προβλήματος, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 

μόνο μέσω της οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, η ύπαρξή του συνιστά άρνηση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού, ενώ την ίδια στιγμή εμποδίζει την πλήρη ανάπτυξη 

των δυνατοτήτων του παιδιού. Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο συνιστά αναγνώριση των δικαιωμάτων του παιδιού ως ανεξάρτητα δικαιώματα και 

προσπάθεια εξόδου από τη φτώχεια μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά 

προκειμένου να συμμετάσχουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στην κοινωνία.79

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα στοιχεία, όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Ε.Ε. (2008) για 

την παιδική φτώχεια και την ευημερία των παιδιών το 2005 ο αριθμός των παιδιών 

(ηλικίας 0-17 ετών) στην ΕΕ-27 ανέρχονταν σε 97.5 εκατ. (20% του πληθυσμού), ήταν 

δηλαδή μικρότερος κατά 10 εκατ. σε σχέση με τον πληθυσμό των παιδιών του 1995 όταν 

αντιπροσώπευαν το 22% του πληθυσμού. Ο συνολικός πληθυσμός των παιδιών στην Ε.Ε. 
                                                 
78 European Council (2006) Presidency Conclusions, Brussels European Council, 23 & 24 March 2006.  
79 EAPN (2006) Network News. Child Poverty: a public policy test. 
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αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω αγγίζοντας το 15% συνέπεια της γήρανσης του 

πληθυσμού. Την ίδια στιγμή ωστόσο 19 εκατ. παιδιά διαβιούν κάτω από το όριο της 

φτώχειας: ήτοι 19% των παιδιών βρίσκονταν αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της φτώχειας, 

όταν ο κίνδυνος φτώχειας για το συνολικό πληθυσμό ανέρχονταν σε 16%.80  

 

Με βάση ειδικότερα τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Πάνελ Νοικοκυριών από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 (και ειδικότερα μεταξύ 1996-2001) η παιδική φτώχεια παρέμεινε 

σταθερή στο 20% στην ΕΕ-15, ενώ στο σύνολο του πληθυσμού παρουσίασε μείωση από 

17% σε 15%. Σε τρεις μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία) καθώς και 

στην Ιρλανδία και το Η.Β. το ποσοστό κυμάνθηκε στο 25% και μόνο στο Η.Β. μειώθηκε 

μεταξύ 1999-2001 συνέπεια της στρατηγικής για την καταπολέμηση της παιδικής 

φτώχειας. Αναφορικά με τις σκανδιναβικές χώρες, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά 

παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, η παιδική φτώχεια παρουσίασε αύξηση στη Φιλανδία 

συνέπεια της γενικότερης διεύρυνσης των εισοδηματικών ανισοτήτων που καταγράφηκαν 

τη συγκεκριμένη περίοδο. Μείωση σημειώθηκε επίσης στην Αυστρία.81  

 

Στις περισσότερες χώρες (όπως προκύπτει και από τα στοιχεία των Διαγραμμάτων 1 και 2), 

τα παιδιά αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο έναντι του λοιπού πληθυσμού, πλην των 

σκανδιναβικών χωρών, της Σλοβενίας, της Κύπρου και της Ελλάδας. Στις μισές σχεδόν 

χώρες ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά είναι ανώτερος του 20% αγγίζοντας το 25% στη 

Ρουμανία, το 27% στη Λιθουανία και το 29% στην Πολωνία. 

Διάγραμμα 1.  

Κίνδυνος φτώχειας πληθυσμού Ε.Ε.-25, 2005 
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      Πηγή: Commission EC, 2008. 

                                                 
80 Commission EC (2008) Child Poverty and Well-Being in the EU. Current Status and Way Forward. 
81 Ibid.  
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Διάγραμμα 2.  

Κίνδυνος φτώχειας παιδιών Ε.Ε.-25, 2005 
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       Πηγή: Commission EC, 2008. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό παιδικής φτώχειας σε σχέση αφενός με αυτό του λοιπού 

πληθυσμού της χώρας και αφετέρου του ευρωπαϊκού μέσου όρου, τα κράτη μέλη 

κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες ομάδες (Πίνακα 2).  

 
 
 

Πίνακας 2 
Εθνικά ποσοστά φτώχειας σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό ποσοστό παιδικής φτώχειας 

και το συνολικό εθνικό ποσοστό φτώχειας 
 Κίνδυνος 

χαμηλότερος (ή 
ίσος) με αυτόν 
του λοιπού 
πληθυσμού 

Κίνδυνος 
υψηλότερος από 
αυτόν του λοιπού 
πληθυσμού (=<5 pp) 

Κίνδυνος σημαντικά 
υψηλότερος έναντι 
του λοιπού 
πληθυσμού (>5 pp) 

Παιδική φτώχεια 
χαμηλότερη του 
μέσου όρου της ΕΕ 

DK, FI, SE, 
CY, SI 

BE, DE, FR, NL, 
AT 

CZ 

Παιδική φτώχεια 

υψηλότερη του μέσου 

όρου της ΕΕ 

EL ES, IT, PT, IE, UK, 
EE, LV 

BG, HU, LT, LU, 
MT, PL, RO, SK 

    Πηγή: Commission EC, 2008 
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Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το σύνολο των χωρών στις οποίες τα ποσοστά 

παιδικής φτώχειας είναι υψηλότερα τόσο από αυτά του λοιπού πληθυσμού όσο και από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο αναγνώρισαν το ζήτημα της παιδικής φτώχειας ως βασική πρόκληση 

στις Εθνικές Εκθέσεις Στρατηγικής 2006-2008 και περιέγραψαν τα μέτρα τα οποία 

σχεδιάζουν ή εφαρμόζουν ήδη. Σειρά μάλιστα κρατών έχουν ήδη θεσπίσει συγκεκριμένες 

στρατηγικές για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, όπως και ποσοτικούς στόχους.  

 

Παράλληλα προς το δείκτη παιδικής φτώχειας, το χάσμα της φτώχειας επιτρέπει την 

αξιολόγηση της έντασης της παιδικής φτώχειας. Το χάσμα της φτώχειας ορίζεται 

ειδικότερα ως η απόσταση της διαμέσου του εισοδήματος των φτωχών από τη γραμμή 

φτώχειας ως ποσοστό της γραμμής αυτής. Στο ένα τρίτο των χωρών (MT, IE, BG, IT, ES, 

EE, LV, PL) η ένταση της φτώχειας είναι κατά 3 έως 6 μονάδες υψηλότερη για τα παιδιά 

έναντι του λοιπού πληθυσμού. Αντιθέτως η ένταση της φτώχειας είναι χαμηλότερη έναντι 

του λοιπού πληθυσμού στις Φιλανδία, Αυστρία, Γαλλία, Κύπρο, Σλοβενία, Σουηδία, 

Γερμανία και Η.Β.  

 

Ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο φτώχειας, το μέγεθος και η 

σύνθεση των νοικοκυριών στα οποία διαβιούν τα παιδιά συνιστούν έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες. Οι μονογονεϊκές οικογένειες82 και τα νοικοκυριά στα οποία 

διαβιούν τρία ή περισσότερα παιδιά αντιμετωπίζουν ειδικότερα υψηλότερο κίνδυνο. Στην 

ΕΕ-25 καθώς και στις περισσότερες χώρες ο κίνδυνος για τα παιδιά που διαβιούν σε 

μονογονεϊκές οικογένειες είναι σχεδόν διπλάσιος έναντι αυτού που αντιμετωπίζουν 

συνολικά τα παιδιά (34% έναντι 19%). Στην περίπτωση των πολυμελών οικογενειών ο 

κίνδυνος στην ΕΕ-25 είναι 25% (βλέπε στοιχεία Πίνακα 3).  

Πίνακας 3 
 Κίνδυνος φτώχειας των παιδιών βάσει του τύπου του νοικοκυριού, ΕΕ-25, 2005 

 Σύνολο 
παιδιών 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες 

Ζευγάρι 
1 παιδί 

Ζευγάρι 
2 παιδιά 

Ζευγάρι 
3+παιδιά 

Σύνθετα 
Νοικοκυριά 

EU-25 19 34 12 14 25 20 
SE 9 20 4 4 9 23 
FI 10 21 7 5 12 13 
DK 10 23 5 4 15 10 

                                                 
82 Ο ορισμός της μονογονεϊκής οικογένειας παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες καθώς απουσιάζει ένας 
διεθνώς κατοχυρωμένος ορισμός της, αλλά αντιθέτως υπάρχουν πολλοί ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κάθε μονογονεϊκής οικογένειας: θεωρούνται για παράδειγμα ως μονογονεϊκές 
οικογένειες αυτές στις οποίες ζει μαζί και κάποιος άλλος ανεξάρτητα από την ηλικία του/των παιδιών; Ή 
χρησιμοποιείται κάποιος αυστηρότερος ορισμός; Τα μεθοδολογικά προβλήματα που ανακύπτουν κάνουν 
φανερή την ανάγκη υιοθέτησης κοινών κριτηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον ορισμό της μονογονεϊκής 
οικογένειας.  
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SI 12 26 9 11 18 8 
CY 16 42 9 10 15 11 
DE 13 33 10 7 14 7 
FR 13 28 8 9 20 18 
AT 12 28 9 12 21 9 
NL 11 31 9 10 21 9 
CZ 10 47 10 12 24 16 
BE 15 37 8 10 21 21 
SK 13 37 14 17 24 16 
LU 13 36 12 17 22 19 
HU 13 33 15 16 28 13 
EL 20 46 13 18 33 32 
EE 18 44 13 13 26 16 
UK 18 38 9 12 27 15 
MT 15 54 11 16 35 13 
LV 19 31 13 18 39 17 
IE 20 50 12 13 27 13 
IT 19 38 15 21 35 24 
PT 19 38 14 24 43 20 
ES 20 42 13 23 39 23 
LT 21 57 14 18 44 16 
PT 21 46 17 23 47 26 

  Πηγή: Commission EC, 2008.  
 

Είναι ωστόσο σημαντικό να επισημανθεί ότι σημαντική μερίδα παιδιών που διαβιούν σε 

μονογονεϊκές οικογένειες ή σε πολυμελή νοικοκυριά δεν βρίσκονται απαραιτήτως 

αντιμέτωπα με υψηλό κίνδυνο, εφόσον η πολιτική που αφορά την αγορά εργασίας και η 

κοινωνική πολιτική (αποτελεσματικότητα κοινωνικών μεταβιβάσεων, παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας για τα παιδιά) δρουν υποστηρικτικά. Χαρακτηριστικά στη Δανία και τη Σουηδία 

τα ποσοστά παιδικής φτώχειας είναι ιδιαίτερα χαμηλά παρά την ύπαρξη υψηλού ποσοστού 

παιδιών που διαβιούν σε μονογονεϊκές οικογένειες. Σε ένα γενικότερο επίπεδο ο βαθμός 

στον οποίο οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα πολυμελή νοικοκυριά αντιμετωπίζουν 

υψηλότερο κίνδυνο εξαρτάται από χαρακτηριστικά όπως η ηλικία των γονέων (βλέπε 

στοιχεία Πίνακα 4), το εκπαιδευτικό τους επίπεδο κτλ και από τη σχέση τους με την αγορά 

εργασίας (άνεργοι, χαμηλά αμειβόμενοι κτλ).83

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Commission EC (2008)  
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Πίνακας 4 
 Κατανομή παιδιών βάσει της ηλικιακής ομάδας της μητέρας και του πατέρα, σύνολο 

παιδιών και φτωχά παιδιά, ΕΕ-25, 2005 
ΜΗΤΕΡΑ 

Σύνολο Παιδιών Φτωχά Παιδιά 

ΕΕ-25 0-20 20-29 30-39 40-49 50+ 0-20 20-29 30-39 40-49 50+

 0 12 49 35 4 1 16 49 30 4 

ΠΑΤΕΡΑΣ 

Σύνολο Παιδιών Φτωχά Παιδιά 

ΕΕ-25 0-20 20-29 30-39 40-49 50+ 0-20 20-29 30-39 40-49 50+

 0 6 40 43 11 0 9 38 41 11 

Πηγή: Commission EC, 2008  
 

Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που 

αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, η Επιτροπή διεξήγαγε σχετική έρευνα. Η 

αύξηση του αριθμού των διαζυγίων, η μετάθεση της ηλικίας τέλεσης γάμου, καθώς και η 

αύξηση του αριθμού των συμβιώσεων και των γεννήσεων εκτός γάμου έχουν μεταβάλει το 

παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας και την αύξηση του αριθμού των μονογονεϊκών 

οικογενειών. Ο χρόνος και η ένταση εμφάνισης του φαινομένου διαφέρει μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών με τις νότιες και τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης να ακολουθούν 

την τάση που εμφανίστηκε νωρίτερα στις βόρειες χώρες. Με βάση τον αριθμό των 

μονογονεϊκών οικογενειών με παιδιά ως ποσοστό του συνόλου των οικογενειών με παιδιά 

διακρίνουμε δυο κατηγορίες χωρών: τις νότιες (Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία) όπου το 

ποσοστό τους είναι χαμηλό (μικρότερο του 2%) και τις βόρειες (Δανία όχι όμως 

Νορβηγία), τις Αγγλοσαξωνικές (Η.Β. και Ιρλανδία) και ορισμένες χώρες της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης (Σλοβενία, Ανατ. Γερμανία, Βουλγαρία) όπου το ποσοστό των 

μονογονεϊκών οικογενειών είναι πλησίον ή μεγαλύτερο του 19%. Οι ηπειρωτικές χώρες 

μαζί με την Πολωνία και τη Νορβηγία βρίσκονται στο ενδιάμεσο. Την ίδια ωστόσο στιγμή 

η σύνθεση των μονογονεϊκών οικογενειών παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ χωρών: στις χώρες της νότιας Ευρώπης ο αριθμός τους είναι ακόμα μικρός ενώ η 

κύρια αιτία εμφάνισής τους είναι η χηρεία, σε αντίθεση με τις χώρες της ηπειρωτικής 

Ευρώπης και πολύ περισσότερο των Αγγλοσαξωνικών χωρών όπου ο αριθμός τους είναι 

σαφώς υψηλότερος, ενώ υψηλότερος είναι και ο αριθμός των ανύπανδρων μητέρων. 

Παράλληλα, σε αρκετές χώρες αυξάνεται και ο αριθμός των διαζευγμένων και ανύπανδρων 

πατέρων. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και οι παροχές του κράτους πρόνοιας 
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διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του κινδύνου της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι χήρες παρά τις χαμηλότερες 

επιδόσεις τους στον εκπαιδευτικό τομέα και τη χαλαρότερη σχέση τους με την αγορά 

εργασίας εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τις λοιπές κατηγορίες 

μονογονεϊκών οικογενειών.84  

 

Δυο ακόμα κατηγορίες παιδιών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού σε σημαντικό αριθμό κρατών συνιστούν τα παιδιά που ζουν σε 

ιδρύματα καθώς και τα παιδιά ΡΟΜΑ. Στην περίπτωση των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα 

η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός ορίζονται τόσο σε σχέση με την έλλειψη πόρων 

από την πλευρά των ιδρυμάτων όσο και σε σχέση με τον ελλιπή εφοδιασμό των παιδιών με 

τις απαραίτητες ικανότητες, γεγονός που μειώνει με τη σειρά του τις πιθανότητες να 

εξασφαλίσουν μελλοντικά ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Σε χώρες όπου το πρόβλημα ήταν 

ιδιαίτερα έντονο (Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία) παρατηρείται 

προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης. Τα παιδιά ΡΟΜΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με 

ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης: διαβίωση σε απομονωμένες περιοχές με κακές 

συνθήκες υγιεινής, υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης κτλ. Λοιπές ομάδες παιδιών που αντιμετωπίζουν υψηλό 

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι τα παιδιά που εξαναγκάζονται να 

εργαστούν, τα παιδιά θύματα κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης85 καθώς και 

τα παιδιά θύματα εμπορίας, παράνομης διακίνησης και εγκληματικών πράξεων, παιδιά που 

βρίσκονται σε επαφή με το εγκληματικό φαινόμενο και εξαρτημένα από ουσίες.86  

 

Συνολικά και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση των παιδιών σε κάθε κράτος σε σχέση με τον 

κίνδυνο φτώχειας για το σύνολο του πληθυσμού, τον κίνδυνο φτώχειας για την ΕΕ 

συνολικά, το χάσμα φτώχειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αξιολογώντας την απόδοση της 

κάθε χώρας σε σχέση με τρεις κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο φτώχειας 

(παιδιά που διαβιούν σε άνεργα νοικοκυριά, παιδιά που διαβιούν σε νοικοκυριά με χαμηλά 

                                                 
84 Commission EC (2007a) Study on Poverty and Social Exclusion Among Lone-Parent Households.  
 
85 Τα στοιχεία που υπάρχουν για το εύρος της παράνομης εμπορίας και εκμετάλλευσης παιδιών είναι 
περιορισμένα, ωστόσο το ζήτημα αυτό επισημαίνεται σε αρκετές χώρες (Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Λιθουανία, Ισπανία).  
 
86 Frazer, H. and Marlier, E. (2007) Tackling child poverty and promoting the social inclusion of children in 
the EU. Synthesis Report.  

 62  



αμειβόμενους καθώς και την επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων στον κίνδυνο 

φτώχειας), τα κράτη μέλη της ΕΕ κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες: 

• Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις σκανδιναβικές χώρες (DK, FI, SE) καθώς και την 

Αυστρία, την Κύπρο, την Ολλανδία και την Σλοβενία. Πρόκειται για χώρες οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης των γονέων στην αγορά εργασίας, 

ενώ χαρακτηρίζονται επίσης από υψηλές και αποτελεσματικές κοινωνικές 

μεταβιβάσεις. Οι σκανδιναβικές χώρες επιτυγχάνουν μάλιστα τους στόχους αυτούς 

παρά το υψηλό ποσοστό παιδιών που διαβιούν σε μονογονεϊκά νοικοκυριά: κάτι 

τέτοιο επιτυγχάνεται ειδικότερα μέσω της λήψης σειράς μέτρων που επιτρέπουν τη 

συμφιλίωση του οικογενειακού με τον επαγγελματικό βίο. Στην περίπτωση της 

Κύπρου παρά το γεγονός ότι η επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων στην παιδική 

φτώχεια είναι σχετικά χαμηλή, τα παιδιά προστατεύονται μέσω της ύπαρξης ισχυρών 

οικογενειακών δομών. Στην Ολλανδία παρά το γεγονός ότι τα παιδιά επωφελούνται 

από την ύπαρξη χαμηλών επιπέδων ανισότητας και από την ένταξη των γονέων στην 

αγορά εργασίας τα ποσοστά παιδικής φτώχειας μπορούν να μειωθούν περαιτέρω 

μέσω της ενίσχυσης της επίδρασης των κοινωνικών μεταβιβάσεων.  

• Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, τη 

Γαλλία και την Ιρλανδία που επιτυγχάνουν σχετικά καλή έως κάτω του μέσου όρου 

απόδοση. Το βασικό ζήτημα στις χώρες αυτές εντοπίζεται στον υψηλό αριθμό 

παιδιών που διαβιούν σε άνεργα νοικοκυριά. Στις περισσότερες μάλιστα από τις 

χώρες αυτές το ήμισυ των παιδιών που διαβιούν σε άνεργα νοικοκυριά είναι 

μονογονεϊκές οικογένειες. Μεταξύ των χωρών αυτών η Γερμανία και η Γαλλία 

επιτυγχάνουν καλύτερη απόδοση στη μείωση της φτώχειας μέσω σχετικά υψηλών 

και αποτελεσματικών κοινωνικών μεταβιβάσεων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

επιδομάτων, της διαθεσιμότητας υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά και της 

συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας απαιτούν περαιτέρω ανάλυση, ενώ η 

βελτίωση των πολιτικών που διευκολύνουν την πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις 

εργασίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση της παιδικής φτώχειας.  

• Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει την Ουγγαρία, τη Μάλτα τη Σλοβακία, και το ΗΒ όπου 

επιτυγχάνουν απόδοση πλησίον ή ελαφρώς χαμηλότερη του μέσου όρου, παρά το 

συνδυασμό υψηλών ποσοστών άνεργων νοικοκυριών και χαμηλά αμειβόμενων 

γονέων. Στις χώρες αυτές απαιτείται ο σχεδιασμός πολιτικών που θα επιτρέπει την 

πρόσβαση των γονέων σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, την ενίσχυση της συμμετοχής 
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στην αγορά εργασίας του μη κύριου τροφοδότη και την στήριξη των εισοδημάτων 

των εργαζομένων γονέων.  

• Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, 

τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία και την Πολωνία, στις οποίες 

καταγράφονται (πλην του Λουξεμβούργου) υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας. Στις 

χώρες αυτές παρά τα χαμηλά ποσοστά των παιδιών που διαβιούν σε άνεργα 

νοικοκυριά, παρατηρούνται υψηλά ποσοστά χαμηλά αμειβόμενων νοικοκυριών. Ο 

κυριότερος παράγοντας της ύπαρξης χαμηλά αμειβόμενων νοικοκυριών σχετίζεται με 

τη χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό (ή όχι) με την ύπαρξη 

χαμηλών αμοιβών. Ταυτόχρονα, η επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων στις 

χώρες αυτές είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ. Όπως προκύπτει από την ανάλυση 

στις χώρες αυτές η οικογένεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση του 

κινδύνου. Οι στρατηγικές που καλούνται να αναπτύξουν οι χώρες αυτές θα πρέπει να 

στοχεύουν στη βελτίωση της στήριξης του οικογενειακού εισοδήματος (εντός και 

εκτός εργασίας) καθώς και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις 

εργασίας, ιδιαίτερα αναφορικά με τους μη κύριους τροφοδότες.  

 

Η απόδοση με άλλα λόγια των κρατών προκύπτει από την αλληλεπίδραση σειράς 

παραγόντων, ενώ ως χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις αναδεικνύονται εκείνες οι οποίες 

έχουν υψηλή απόδοση σε ένα σύνολο τομέων μέσω του συνδυασμού στρατηγικών που 

στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας σε συνδυασμό με εισοδηματικές ενισχύσεις. Στο επίκεντρο της στρατηγικής για 

την καταπολέμηση της φτώχειας εντοπίζονται τρεις στόχοι: (1) η διασφάλιση ότι τα παιδιά 

διαβιούν σε οικογένειες με επαρκές εισόδημα (μέσω της αύξησης των ευκαιριών των 

γονέων συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της ύπαρξης πολιτικών που στηρίζουν τις 

οικογένειες με παιδιά και την ύπαρξη επιδοτούμενων υπηρεσιών για οικογένειες με παιδιά 

με χαμηλό εισόδημα), (2) η αύξηση της πρόσβασης των παιδιών σε υπηρεσίες και η 

παροχή ευκαιριών που θα τους επιτρέψουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο όπως 

τα παιδιά ΡΟΜΑ, οι μετανάστες και τα παιδιά με αναπηρίες, και (3) η ενθάρρυνση της 

συμμετοχής των παιδιών στην κοινωνική, πολιτισμική ζωή της κοινότητας.87  

 

                                                 
87 Frazer and Marlier (2007)  
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Λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φαινομένου σε κάθε χώρα, καθώς και το 

διαφορετικό βαθμό στον οποίο επιδρούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο 

(όπως το μέγεθος και η σύνθεση των νοικοκυριών) οι στρατηγικές των κρατών μελών για 

την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας δίνουν έμφαση στα ακόλουθα σημεία: 

1. Διασφάλιση της επάρκειας των πόρων των οικογενειών μέσω στρατηγικών για 

την ενεργό ενσωμάτωση.88 Στην προσπάθεια διασφάλισης επαρκών πόρων για τις 

οικογένειες οι περισσότερες χώρες υιοθέτησαν μια ολοκληρωμένη στρατηγική 

καταπολέμησης της φτώχειας η οποία περιλαμβάνει την εισοδηματική ενίσχυση του 

συνόλου των οικογενειών (και ειδικότερα των μονογονεϊκών και των πολυμελών) και 

πολιτικές για την ενσωμάτωση των γονέων στην αγορά εργασίας. Η ενίσχυση του 

οικογενειακού εισοδήματος επιτυγχάνεται μέσω της αναδιανομής που ασκείται μέσω της 

φορολογικής πολιτικής, τα επιδόματα σε είδος και σε χρήμα, τα οικογενειακά επιδόματα. 

Η ενίσχυση της συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας επιτυγχάνεται μέσω της 

παροχής βρεφονηπιακής φροντίδας (επιτρέποντας τη συμφιλίωση οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων, ενώ σε ορισμένες χώρες στην παροχή τους μετέχουν 

επίσης και οι εργοδότες σε συνεργασία με τα συνδικάτα), της ύπαρξης ευέλικτων ωραρίων 

και αδειών. 

2. Υποστήριξη της ανάπτυξης των παιδιών. Η σημασία της παρέμβασης σε όσο το 

δυνατόν μικρότερη ηλικία επισημαίνεται από τα κράτη μέλη και πιο συγκεκριμένα 

αναγνωρίζεται ο ρόλος της προσχολικής αγωγής. Πέρα από τη σημασία της προσχολικής 

αγωγής, έμφαση δίνεται επίσης στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. Εξίσου 

σημαντικά αναδεικνύονται τα ζητήματα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας καθώς τα 

παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα εμφανίζουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να βιώσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να έχουν περιορισμένη πρόσβαση 

σε υπηρεσίες υγείας. Το ζήτημα της στέγασης συνιστά ένα ακόμα σημείο προσοχής. 

Λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση των κακών συνθηκών διαβίωσης στην υγεία, 

την ευημερία και την ανάπτυξη των παιδιών δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων σε επίπεδο 

κατοικιών, την ποιοτική αντιστοίχηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και την άνοδο των 

τιμών.  
                                                 
88 Η προσέγγιση της ενεργού ενσωμάτωσης έχει ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και 
της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας των πλέον μειονεκτούντων, μέσω συνδυασμού μέτρων 
εισοδηματικής στήριξης σε επίπεδο που επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση, παροχής ευκαιριών εργασίας και 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες. Η στρατηγική της ενεργού 
ενσωμάτωσης αποτέλεσε μια από τις βασικές προτεραιότητες των Εθνικών Εκθέσεων Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωμάτωση για την περίοδο 2006-2008 (Commission EC, 2008).  
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3. Στοχευμένες παρεμβάσεις για τις πλέον ευάλωτες ομάδες παιδιών και 

οικογενειών. Αρκετά κράτη μέλη έχουν αναπτύξει παρεμβάσεις που αφορούν ομάδες 

παιδιών όπως παιδιά που ζουν σε ανάδοχες οικογένειες (σύνδεση με προσπάθεια 

αποϊδρυματοποίησης), παιδιά με αναπηρία, παιδιά που ζουν σε μειονεκτούσες περιοχές, 

παιδιά μεταναστών/προσφύγων, παιδιά θύματα εμπορίας και παράνομης διακίνησης κτλ.89

4. Ενίσχυση της διακυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι στην Κοινή Έκθεση του 2007 

τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επεσήμαναν την ενίσχυση της διακυβέρνησης τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο συνέπεια της εφαρμογής της ΑΜΣ, τόνισαν 

παράλληλα την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συμμετοχής του συνόλου των 

εμπλεκόμενων φορέων. Τα σημεία που επισημάνθηκαν σε σχέση με τις πολιτικές για τον 

τομέα της ενσωμάτωσης ισχύουν και για τις πολιτικές που αφορούν την ενσωμάτωση των 

παιδιών. Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη ενσωματώσει τη διάσταση της ευημερίας των 

παιδιών στις πολιτικές τους, ενώ τα υπόλοιπα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

ύπαρξη σαφών στόχων σε συνδυασμό με ποσοτικούς δείκτες και ισχυρή πολιτική βούληση 

συμβάλλουν θετικά στη διασφάλιση της εφαρμογής.  

 

Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση της σημασίας των δικαιωμάτων των παιδιών έχει 

οδηγήσει στη θέσπιση αντίστοιχων νόμων και διοικητικών αποφάσεων, εντούτοις υπάρχει 

ακόμα περιθώριο διερεύνησης των αναξιοποίητων συνεργιών μεταξύ των στρατηγικών 

κατά της φτώχειας και των πολιτικών για τα δικαιώματα των παιδιών. Σε αρκετά κράτη 

διαπιστώνεται μια στροφή σε επίπεδο πολιτικής από το στάδιο εκείνο στο οποίο δίνονταν 

έμφαση στα παιδιά σε ιδιαίτερη δυσχέρεια στο στάδιο εκείνο στο οποίο η προσοχή 

εστιάζεται στην προώθηση και το σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των παιδιών.90  

 

Παρά τη σημασία και τη δέσμευση από την πλευρά των κρατών μελών της ΕΕ, σημαντικός 

αριθμός μεταξύ αυτών που αντιμετωπίζουν το εντονότερο πρόβλημα δεν έχουν ακόμα 

αναπτύξει και εφαρμόσει ολοκληρωμένες στρατηγικές. Προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικές θα πρέπει να βασίζονται σε σαφείς στόχους και σχετικούς ποσοτικούς 

δείκτες και να προβλέπουν κατάλληλους μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των επιμέρους 

επιπέδων υλοποίησης των πολιτικών (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό). Ο πολυδιάστατος 

χαρακτήρας του φαινομένου έχει παράλληλα καταστήσει σαφές ότι η αποτελεσματική 

                                                 
89 Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ για τις επιμέρους 
κατηγορίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο των Καλών Πρακτικών.  
90 Commission EC (2008)  
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αντιμετώπιση απαιτεί ένα πλαίσιο το οποίο θα συνδυάζει τους τρεις προαναφερόμενους 

στόχους. Η πλέον επιτυχημένη στρατηγική είναι αυτή που συνδυάζει την ανάπτυξη 

πολιτικών για το σύνολο των παιδιών παράλληλα με την ύπαρξη εξειδικευμένων και 

στοχευμένων πολιτικών για τις ομάδες υψηλού κινδύνου (ΡΟΜΑ, παιδιά που ζουν σε 

κλειστά ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας, παιδιά θύματα κακοποίησης). Η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί παρέμβαση σε όσο το δυνατόν πιο αρχικό στάδιο 

είναι δυνατόν (ο.π.).  

 

Βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης για την παιδική φτώχεια στην ΕΕ, η υπο-ομάδα 

«Δείκτες» πρότεινε στην ΕΚΠ ένα σύνολο συστάσεων με στόχο πρώτον την βελτίωση της 

παρακολούθησης, την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ευημερία των παιδιών 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και δεύτερον την αξιολόγηση της επίδρασης 

των σχετικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι συστάσεις αυτές 

παρουσιάζονται στις ακόλουθες παραγράφους: 

• Θέσπιση ποσοτικών δεικτών 

Σύσταση 1: Η θέσπιση εθνικών ποσοτικών δεικτών για τη μείωση της παιδικής 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να βασίζεται στη διάγνωση των 

αιτίων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε κάθε χώρα και να 

συμπληρώνεται από συγκεκριμένους στόχους που σχετίζονται με βασικούς παράγοντες 

που έχουν επισημανθεί από τη διάγνωση (πχ. άνεργα νοικοκυριά, φτωχοί εργαζόμενοι, 

κοινωνικά επιδόματα κτλ).  

 

• Αξιολόγηση της επίδρασης των πολιτικών για την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό 

Σύσταση 2: Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνονται να επενδύσουν, μεταξύ 

άλλων, σε μοντέλα μικρο-προσομοίωσης για την υποστήριξη της επίδρασης των 

μέτρων πολιτικής στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Προς το σκοπό αυτό η ΕΚΠ 

καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την εκπαίδευση όπως και την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. 

 

• Παρακολούθηση της παιδικής φτώχειας και της ευημερίας των παιδιών 

Σύσταση 3: Οι εκθέσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της ΑΜΣ πρέπει να βοηθούν 

στην ευκολότερη αναγνώριση των τομέων στους οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
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καταβάλουν προσπάθεια με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους. Στις εκθέσεις αυτές 

πρέπει να δίνουν έμφαση στην πολύ-διάσταση και να παρέχουν συγκριτική ανάλυση. 

Σύσταση 4: Η εκπόνηση εκθέσεων για την παιδική φτώχεια και την ευημερία των 

παιδιών πρέπει να περιλαμβάνει: 

(α) συγκριτική ανάλυση του κινδύνου φτώχειας βάσει του πλαισίου που έχει προτείνει 

η ομάδα εργασίας, ενώ η αξιολόγηση των επιμέρους κρατών θα γίνεται βάσει του 

ορίου που τίθεται από την έκθεση της ομάδας εργασίας 

(β) ανάλυση των λοιπών διαστάσεων της ευημερίας των παιδιών: στέγαση, υγεία, 

οικογενειακό περιβάλλον, εκπαίδευση κτλ. 

(γ) οι δείκτες πρέπει να περιλαμβάνουν: το σύνολο των σχετικών δεικτών που έχουν 

συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τους υπο-ανάπτυξη δείκτες (βλέπε έκθεση ΕΚΠ 

του 2006 για τους δείκτες) 

Σύσταση 5: Κατά τη διαδικασία βελτίωσης της μέτρησης της ευημερίας των παιδιών 

πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία:  

(α) συμπλήρωση των δεικτών με παράγωγους δείκτες και στατιστικές που 

αποτυπώνουν καλύτερα την κατάσταση των νοικοκυριών με παιδιά 

(β) συμπερίληψη της διάστασης των παιδιών κατά την ανάπτυξη δεικτών για την υλική 

αποστέρηση και τη στέγαση 

(γ) ανάπτυξη ενός ή περισσοτέρων δεικτών για την ευημερία των παιδιών προκειμένου 

να καλυφθούν σημαντικές διαστάσεις της ευημερίας των παιδιών που απουσιάζουν ή 

δεν καλύπτονται επαρκώς στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 

(δ) πρόταση σχετικά με τον τρόπο καλύτερης παρακολούθησης των συνθηκών 

διαβίωσης συγκεκριμένων ομάδων παιδιών: π.χ παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα, 

παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας ή αναπηρίες, κακοποιημένα παιδιά κτλ.  

 

• Κοινό πλαίσιο ανάλυσης και παρακολούθησης της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού 

Σύσταση 6: Κατά τη διαδικασία θέσπισης ή ενίσχυσης της παρακολούθησης της 

παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 

διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω συστήματα είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

 

• Ενίσχυση στατιστικών δυνατοτήτων 
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Σύσταση 7: Ανάγκη αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο το EU-SILC και η Έρευνα 

Εργατικού Δυναμικού (LFS) παρέχουν την «ελάχιστη βάση δεδομένων» που απαιτείται 

για μια διεθνή αξιολόγηση της κατάστασης των παιδιών και των οικογενειών τους.  

Σύσταση 8: Πλήρης αξιοποίηση των δεδομένων τόσο από στατιστικές έρευνες όσο και 

από διοικητικές πηγές και τρόποι αποτελεσματικής αξιοποίησης και των δυο τύπων 

πηγών. Ενθάρρυνση ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.  

Σύσταση 9: Πλήρης αξιοποίηση των δεδομένων και εξέταση περιθωρίων ενίσχυσης 

στατιστικών δυνατοτήτων, εφόσον απαιτείται στο υπο-εθνικό επίπεδο με στόχο την 

παρακολούθηση του ρόλου των πολιτικών που υλοποιούνται σε περιφερειακό και/ή 

τοπικό επίπεδο. 

Σύσταση 10: Ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης της κατάστασης των παιδιών που 

βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη. Προς το σκοπό αυτό τα κράτη μέλη καλούνται να 

επανεξετάσουν τις πηγές δεδομένων (στατιστικές πηγές, διοικητικές πηγές). 

Ενθαρρύνεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. 

Σύσταση 11: Ανάγκη εις βάθους ανάλυσης των διαχρονικών στοιχείων της EU-SILC 

για το βαθμό στον οποίο παρέχουν έγκυρη και πλήρη εικόνα της δυναμικής της 

παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Σύσταση 12: Ανάγκη εις βάθους αξιολόγησης των διαθέσιμων διεθνών πηγών 

προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο μπορούν να συμπληρώσουν τις 

υπάρχουσες εθνικές και/ή διακρατικές πηγές.  

Σύσταση 13: Αυξανόμενη συνειδητοποίηση της σημασίας πραγματοποίησης 

συνεντεύξεων μεταξύ των ίδιων των παιδιών για τις προσωπικές τους εμπειρίες και την 

αντίληψη της φτώχειας και της ευημερίας. Κάτι τέτοιο απαιτεί να ληφθούν υπόψη 

σειρά από μεθοδολογικά, νομικά και ηθικά ζητήματα προκειμένου να εξασφαλιστούν 

οι σχετικές πληροφορίες.  

 

• Βελτίωση της διακυβέρνησης και παρακολούθησης του συνόλου των (σχετικών) τομέων 

πολιτικής 

Σύσταση 14: Στην προσπάθεια βελτίωσης της διακυβέρνησης και των συστημάτων 

παρακολούθησης τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αντιμετωπίσουν τα ακόλουθα 

σημεία: 

(α) Βελτίωση του συντονισμού των δράσεων πολιτικής στις οποίες εμπλέκονται 

διαφορετικά υπουργεία και/ή διαφορετικά επίπεδα πολιτικής (εθνικό, περιφερειακό 

και/ή τοπικό) 
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(β) Διασφάλιση ευρείας συμμετοχής στο στάδιο της διάγνωσης της παιδικής φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού 

(γ) Επένδυση σε μακροχρόνια ερευνητικά προγράμματα για την οικοδόμηση εις 

βάθους κατανόησης της φύσης, των προσδιοριστικών παραγόντων και της δυναμικής 

της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

Σύσταση 15: Βελτίωση της πρόσβασης της επιστημονικής κοινότητας στα μικρο-

δεδομένα της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της εις βάθους συγκριτικής έρευνας για τα 

αίτια της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ενθάρρυνση 

ανεξάρτητων αξιολογήσεων.   

 

Η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους, η Ελλάδα κατατάσσεται 13η σε σύνολο 

21 κρατών σε μελέτη της UNICEF για την ευημερία των παιδιών η οποία επιχειρεί να 

υπερβεί τη μονοδιάστατη προσέγγιση της φτώχειας και να παρακολουθήσει την ευημερία 

των παιδιών σε συγκριτικό επίπεδο.91 Σε διαφορετική μελέτη για την ευημερία των 

παιδιών στην ΕΕ-25 η οποία χρησιμοποιεί 51 μεταβλητές, η Ελλάδα κατατάσσεται 16η.92 

Σε έρευνα επίσης της UNICEF για τα ελληνόπουλα (9-17) ετών που αποτελεί μέρος 

ευρύτερης έρευνας στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία με τίτλο «Φωνές των Νέων» 

καταγράφονται οι επιθυμίες, τα όνειρα, τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας τα ελληνόπουλα είναι ευτυχισμένα στην 

πλειοψηφία τους, αισθάνονται ευχαριστημένα στο σχολείο, πιστεύουν στο μέλλον, 

αξιολογούν θετικά τις σχέσεις τους με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους, αλλά 

θεωρούν ότι τα παιδιά ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων δεν αντιμετωπίζονται με 

δικαιοσύνη. Η ίδια έρευνα ανέδειξε την Ελλάδα ως τη χώρα με τις περισσότερες 

αποκλίσεις από το μέσο όρο των χωρών της Δυτικής Ευρώπης που συμπεριλήφθηκαν στην 

έρευνα (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Η.Β., Ιταλία, Ολλανδία). Ως 

σημαντικότερες αποκλίσεις αναδείχθηκαν οι ακόλουθες: η Ελλάδα είναι η χώρα με το 

μικρότερο αριθμό παιδιών που αναφέρουν βίαιη ή επιθετική συμπεριφορά στο σπίτι (39% 

έναντι 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), με το υψηλότερο ποσοστό μη εργαζόμενων 

παιδιών (94% έναντι 85% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), με το υψηλότερο ποσοστό 

έλλειψης εμπιστοσύνης προς τους ενήλικες (21% έναντι 7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), 
                                                 
91 UNICEF (2007)  
 
92 Bradshaw, J., Hoelscher, P. Richardson, D. (2006) An index of child well being in the European Union, 
Social Indicators Research, 80: 133-177.  
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με το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης ουσιών (3% έχουν δοκιμάσει εισπνεόμενες ουσίες και 

5% παράνομα ναρκωτικά έναντι 10% και 14% που είναι αντίστοιχα ο ευρωπαϊκός μέσος 

όρος), με ελλιπή πληροφόρηση σε σεξουαλικά ζητήματα και χαμηλά ποσοστά γνώσης για 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ τα παιδιά στην Ελλάδα θεωρούν ότι η ζωή τους θα 

είναι πολύ καλύτερη στο μέλλον (22%) ή απλά καλύτερη (48%) από ότι είναι των γονέων 

τους σήμερα.93

 

Οι μελέτες αυτές συνιστούν σημαντικά εργαλεία, παρά τις όποιες μεθοδολογικές ενστάσεις 

που έχουν διατυπωθεί, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας όπου παρατηρείται έλλειψη 

στοιχείων. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, το ερευνητικό ενδιαφέρον για ζητήματα παιδικής 

φτώχειας στην Ελλάδα υπήρξε έως πρόσφατα περιορισμένο: καθώς το πρόβλημα της 

παιδικής φτώχειας δεν είχε λάβει σοβαρές διαστάσεις, δεν είχε θεωρηθεί ως πρόβλημα της 

κοινωνικής πολιτικής. Το γεγονός αυτό ερμηνεύει την έλλειψη που χαρακτηρίζει την 

έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ζητήματα 

φτώχειας γενικότερα. Παλαιότερες μάλιστα μελέτες είχαν καταγράψει την ύπαρξη μιας 

σχετικά μικρής έως αρνητικής συσχέτισης της φτώχειας με την παρουσία παιδιών στο 

νοικοκυριό και αυτό είχε αποδοθεί από ορισμένους ερευνητές στην απόφαση των 

ελληνικών νοικοκυριών για δημιουργία οικογένειας και απόκτηση παιδιών μόνο μετά την 

εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. Ο θεσμός της 

οικογένειας στηρίζει επίσης σε σημαντικό βαθμό τα νέα ζευγάρια στις αυξημένες ανάγκες 

τους μέσω χρηματικών και μη παροχών, την ίδια στιγμή που τα νέα ζευγάρια αναζητούν 

τρόπους διατήρησης της δαπάνης τους σε υψηλά επίπεδα αποφεύγοντας ταυτόχρονα 

καταστάσεις φτώχειας για τα παιδιά τους.94  

 

Τα τελευταία έτη η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα βρίσκεται ωστόσο σε φάση επέκτασης. 

Πιο συγκεκριμένα ανέρχεται στο 23% των παιδιών ηλικίας έως 17 ετών (όπως δείχνει ο 

Πίνακας 5). Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Ε.Ε. για την παιδική φτώχεια του 2008 και 

με βάση τα στοιχεία της περιόδου 1996-2001, η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα εκείνη 

των χωρών (μαζί με το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Γαλλία και το 

Λουξεμβούργο) όπου τα ποσοστά παιδικής φτώχειας κυμαίνονται μεταξύ 10-20% και 

ειδικότερα με ποσοστά φτώχειας μεταξύ 17-19%. Τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλότερα 

                                                 
93 «ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Έρευνα της UNICEF.  
94 Μητράκος, Θ. (2008) Παιδική φτώχεια: πρόσφατες εξελίξεις και προσδιοριστιοί παράγοντες, Οικονομικό 
Δελτίο, 30, 5/08.  
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έναντι των λοιπών Μεσογειακών χωρών (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) καθώς και της 

Ιρλανδίας και του Η.Β., ενώ είναι υψηλότερα έναντι των Σκανδιναβικών χωρών. Μετά το 

2002 παρατηρείται ωστόσο αύξηση των ποσοστών παιδικής φτώχειας. Συνέπεια της 

αύξησης της παιδικής φτώχειας η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον μεταξύ των χωρών (ΕΕ-15) 

με τα υψηλότερα ποσοστά με εξαίρεση την Ιταλία, την Ισπανία και το Η.Β. Βάσει των 

στοιχείων του 2006 περίπου 380 χιλιάδες παιδιά έως 15 ετών (από το σύνολο των 1.71 

εκατ. παιδιών της συγκεκριμένης ομάδας) ή 450 χιλιάδες παιδιά έως 17 ετών βρίσκονται 

κάτω από το όριο της φτώχειας.95  

 

Πίνακας 5 
Φτωχά παιδιά ανά ηλικιακή ομάδα, 2003 

Φτωχά παιδιά Ηλικιακές 
Ομάδες Αριθμός % 

Φτωχά παιδιά ως %  
του συνόλου των παιδιών 

0-5 117.919 25,6 18,9 
6-11 160.655 34,9 25,0 
12-17 181.632 39,9 26,3 
Σύνολο 460.202 100,0 23,5 

Πηγή: Ziomas et al. (2007) 
 

Δυο σημαντικά στοιχεία στη διαμόρφωση της παιδικής φτώχειας τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στην ΕΕ γενικότερα αφορούν τη σύνθεση του νοικοκυριού και την ένταση της 

απασχόλησης. Σε σχέση με τον πρώτο παράγοντα, οι μονογονεϊκές οικογένειες με 

εξαρτώμενα παιδιά διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με το σύνολο των 

νοικοκυριών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να 

επισημανθεί ότι το ποσοστό των μονογονεϊκών νοικοκυριών στο σύνολο των νοικοκυριών 

με παιδιά στη χώρα μας είναι μικρότερο έναντι αυτού των λοιπών χωρών της Ε.Ε. (4% 

έναντι 9%) και κυρίως των χωρών της βόρειας Ευρώπης. Ειδικότερα ως προς τα 

κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των μονογονεϊκών οικογενειών η πλειοψηφία τους 

έχει ως υπεύθυνο γυναίκα (92%), ο υπεύθυνος του νοικοκυριού είναι μεταξύ 25-49 ετών 

(73%), στην πλειοψηφία των νοικοκυριών ζουν ένα ή δυο παιδιά (92%), 82% των 

μονογονεϊκών νοικοκυριών ηλικίας μεταξύ 25-49 ετών απασχολούνται ενώ 18% είναι 

εκτός αγοράς εργασίας, το ποσοστό ανεργία της ηλικιακής ομάδας 25-49 είναι 13% το 

οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο έναντι αυτού της ίδιας ηλικιακής ομάδας του συνολικού 

ενεργού πληθυσμού (7%).96

                                                 
95 Commission EC (2008), Πίνακας 3α, σ. 18  
96 Ziomas, D., Bouzas, N., Ntotis, D. (2007) Greece: Tackling poverty and promoting the social inclusion of 
children. A Study of National Policies, Athens: EKKE. 
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Σε σχέση με την απασχόληση παρατηρείται σαφής θετική συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης 

απασχόλησης για τα μέλη ενός νοικοκυριού και της αποτροπής της φτώχειας. Παράλληλα 

διαγράφεται αρνητική σχέση μεταξύ της έντασης της απασχόλησης και του ποσοστού της 

παιδικής φτώχειας, η ένταση δε αυτή καθίσταται για την Ελλάδα όλο και πιο καθοριστικός 

παράγοντας. Η απασχόληση συνιστά τον καλύτερο τρόπο για την καταπολέμηση της 

φτώχειας, ωστόσο η απασχόληση δεν επαρκεί από μόνη της για την εξάλειψη της φτώχειας 

εφόσον δεν συνοδεύεται από ικανοποιητικό επίπεδο αμοιβών. Είναι μάλιστα 

χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των παιδιών που ζει σε άνεργα νοικοκυριά είναι 

χαμηλότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (2.4% έναντι 5.0%), στοιχείο που αναδεικνύει ότι 

η έκταση και η ένταση της φτώχειας στην Ελλάδα σχετίζονται σε υψηλότερο βαθμό με την 

ύπαρξη χαμηλών αποδοχών και λιγότερο με την έλλειψη απασχόλησης.97

 

Η περιγραφική ανάλυση των χαρακτηριστικών των νοικοκυριών με παιδιά αναδεικνύει τις 

ακόλουθες ομάδες υψηλού κινδύνου εμφάνισης παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα: 

νοικοκυριά αγροτικών περιοχών,98 πολυμελή νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά,99 

νοικοκυριά με υπεύθυνο νεαρής ηλικίας (έως 34 ετών) ή οικονομικό μετανάστη, 

μονογονεϊκά νοικοκυριά,100 νοικοκυριά με υπεύθυνο άνεργο, ανίκανο προς εργασία ή 

άτομο που ανήκει στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. Απομονώνοντας ωστόσο την 

επίδραση των άλλων παραγόντων ως κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της πιθανότητας 

ενός παιδιού να βρεθεί κάτω από τη γραμμή φτώχειας αναδεικνύονται το χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο, η διαμονή σε αγροτικές περιοχές ή σε ενοικιαζόμενη κατοικία και η 

συνύπαρξη πολλών παιδιών. Η πιθανότητα αυτή αυξάνεται σημαντικά για τα νοικοκυριά 

                                                                                                                                                     
 
97 Μητράκος, Θ. (2008)  
 
98 Τρεις γεωγραφικές περιοχές (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο) 
παρουσιάζουν ποσοστά παιδικής φτώχειας υψηλότερα του εθνικού (μεταξύ 35%-37% έναντι 23%), τέσσερις 
περιοχές (Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησος) παρουσιάζουν ποσοστά 
πλησίον του 30%, τρεις περιοχές (Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ιόνιο) παρουσιάζουν ποσοστά κοντά 
στο εθνικό, ενώ τρεις περιοχές εμφανίζουν ποσοστά χαμηλότερα του εθνικού (Αττική, Βόρειο Αιγαίο και 
Κρήτη) (Ziomas et al., 2007).  
 
99 Το 2003 το ποσοστά φτώχειας για νοικοκυριά με ένα παιδί ήταν 19,4%, για νοικοκυριά με τρία ήταν 
33,4%, ενώ για νοικοκυριά με περισσότερα από πέντε παιδιά ήταν άνω του 70% (Ziomas et al., 2007).  
100 Παρά το μικρό ποσοστό των μονογονεϊκών νοικοκυριών στο σύνολο των νοικοκυριών (2%) καθώς και 
των νοικοκυριών με παιδιά (4%) συνιστούν μια από τις πλέον ευάλωτες ομάδες, καθώς το ποσοστό φτώχειας 
των μονογονεϊκών νοικοκυριών ανέρχονταν το 2004 σε 34,4% σημαντικά υψηλότερο από αυτό των 
νοικοκυριών με δυο παιδιά (20,4%) (Ziomas et al., 2007).  
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των οικονομικών μεταναστών, τους ανασφάλιστους, τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α. και 

τους απασχολούμενους σε χειρονακτικά επαγγέλματα.101  

 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση της Επιτροπής για την παιδική φτώχεια (2008) η Ελλάδα 

κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας και χαμηλής 

επίδρασης των κοινωνικών μεταβιβάσεων. Ως προς το τελευταίο στοιχείο και όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μητράκος (2008: 94) η συμβολή των δημοσιονομικών μέτρων 

και των κοινωνικών δαπανών στη μείωση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη σε σύγκριση με την πλειονότητα και τον μέσο όρο των χωρών της 

Ε.Ε. και αυτό παρά τη σημαντική αύξηση των κοινωνικών δαπανών (ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π.) στη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τη 

στιγμή που στην Ελλάδα οι κοινωνικές δαπάνες οδηγούν σε μείωση της παιδικής φτώχειας 

κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες από 26% σε 22%, στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. η 

αντίστοιχη μείωση είναι 16 μονάδες από 35% σε 19%. Ένα ωστόσο στοιχείο ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος αφορά την επίδραση των συνταξιοδοτικών δαπανών στη μείωση της 

παιδικής φτώχειας: ενώ η συμβολή τους στη μείωση της παιδικής φτώχειας στις χώρες της 

Ε.Ε. είναι περιορισμένη (μόλις 2 εκατ. μονάδες ενώ οι λοιπές 14 αποδίδονται στις μη 

συνταξιοδοτικές κοινωνικές παροχές) στην περίπτωση της Ελλάδας ο ρόλος τους 

εμφανίζεται σημαντικός καθώς 2 από τις 4 εκατ. μονάδες κατά τις οποίες μειώνεται η 

παιδική φτώχεια (ως αποτέλεσμα της επίδρασης των κοινωνικών δαπανών) οφείλονται στις 

συντάξεις, στοιχείο που ερμηνεύεται από τη δομή της ελληνικής οικογένειας, αλλά και από 

τις επικρατούσες αντιλήψεις που ενισχύουν τις χρηματικές και σε είδος μεταβιβάσεις 

μεταξύ των μελών του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος.102  

 

 

1.5 Τα δικαιώματα του παιδιού στην Ελλάδα 

 

Το Σύνταγμα της Ελλάδας δεν περιέχει ειδικές αναφορές στα παιδιά, πέρα από το Άρθρο 

21 στο οποίο αναφέρεται ότι η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του 

Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία 

του κράτους. Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού διασφαλίζεται με έμμεσο τρόπο, 

                                                 
101 Μητράκος. Θ. (2008) σ. 93.  
 
102 Μητράκος, Θ. (2008)  

 74  



στο βαθμό δηλαδή που τα παιδιά περιλαμβάνονται στις διατάξεις που αφορούν τη 

γενικότερη προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Όπως αναφέρεται στο 

Άρθρο 25, τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού 

συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του 

Κράτους. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων 

δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στη πραγμάτωση της κοινωνικής 

προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.  

 

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος (υπό τον τίτλο βασικές διατάξεις) αναφέρεται ως 

πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του 

ανθρώπου. Στο δεύτερο μέρος (υπό τον τίτλο ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα) και 

ειδικότερα στο Άρθρο 4 αναφέρεται ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, καθώς 

και ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στο Άρθρο 5 

αναφέρεται ότι καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του 

και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, ενώ όσοι 

βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, 

της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και 

θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Στο Άρθρο 13 αναφέρεται ότι η ελευθερία της 

θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη και ότι η απόλαυση των ατομικών και 

πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις κανενός. Στο 

Άρθρο 16 που αφορά σε θέματα παιδείας αναφέρεται ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα 

δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες, στα κρατικά εκπαιδευτήρια, ενώ η παιδεία αποτελεί 

βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και 

φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και 

τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Ως προς τα έτη υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης αναφέρεται ότι δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα. Στο Άρθρο 21 

αναφέρεται ότι το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για 

την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και την περίθαλψη των απόρων. 

Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την 

αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική 

και πολιτική ζωή της χώρας.  

 

Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού δεν διασφαλίζεται ωστόσο μόνο μέσω του 

Συντάγματος, καθώς η Ελλάδα έχει παράλληλα κυρώσει σειρά διεθνών συμβάσεων που 
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αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Την ίδια ωστόσο στιγμή δεν έχει 

κυρώσει ένα επίσης σημαντικό αριθμό συμβάσεων όπως:  

• Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού που 

αφορά τα παιδιά που εμπλέκονται σε ένοπλες συρράξεις. 

• Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την 

πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία. 

• Τη Σύμβαση της Χάγης του 1961. 

• Τη Σύμβαση της UNESCO του 1960 για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην 

εκπαίδευση. 

• Επιπρόσθετα, ενώ η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση του 1965 για την 

καταπολέμηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει 

την αρμοδιότητα της Επιτροπής για την καταπολέμηση των διακρίσεων να δέχεται 

σχετικά αιτήματα/καταγγελίες από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες. 

 

Η Ελλάδα δεν έχει επίσης κυρώσει σημαντικό αριθμό συμβάσεων του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. Πολλές από αυτές δεν αφορούν αποκλειστικά τα παιδιά, η κύρωσή τους κρίνεται 

ωστόσο σημαντική για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού με ολοκληρωμένο 

τρόπο.  

 

Σε ένα γενικότερο επίπεδο, όπως υποστηρίζεται στην Έκθεση του Παρατηρητηρίου του 

Ελσίνικι, η Ελλάδα διαθέτει ένα επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των 

δικαιωμάτων του παιδιού το οποίο ωστόσο δεν εφαρμόζεται. Η αδυναμία αυτή γίνεται δε 

ιδιαίτερα εμφανής στην περίπτωση των ευάλωτων ομάδων όπως οι Ρομά και οι μετανάστες 

καθώς και (μεταξύ άλλων) στον τομέα της εκπαίδευσης όπου δεν εφαρμόζονται οι νόμοι 

που αφορούν την υποχρεωτική εκπαίδευση ή σε σχέση με την παιδική εργασία όπου παρά 

την ύπαρξη νόμων για την απαγόρευσή της, 5.800 παιδιά μεταξύ 2 και 15 ετών εργάζονται 

καθημερινά στους δρόμους.103

 

Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, 

όπως αυτή προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελληνική 

κυβέρνηση υπέβαλλε στην Επιτροπή των Η.Ε. για τα δικαιώματα του Παιδιού την 

                                                 
103 Greek Helsinki Monitor/Minority Rights Group-Greece (2001) Parallel Report on Greece’s compliance 
with the UN Convention on the Rights of the Child, Athens: MRG-G 
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προβλεπόμενη βάσει του άρθρου 44 της Σύμβασης έκθεση με πέντε χρόνια καθυστέρηση, 

ενώ το κράτος δεν έχει εκδώσει ακόμα ένα βασικό κείμενο για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα.104

 

Στις συστάσεις της αρμόδιας Επιτροπής των Η.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού  

αναφέρεται η ανάγκη παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού 

αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Ελλάδα για τη διάδοση της Σύμβασης. Ειδικότερα 

ως προς το τελευταίο σημείο αναφέρεται η ανάγκη διάδοσης μέσω σεμιναρίων 

ευαισθητοποίησης των δασκάλων, των μαθητών, των γονέων και της κοινής γνώμης, 

καθώς και η ανάγκη ανάληψης ειδικών μέτρων για τη διάδοση της Σύμβασης στις 

μειονότητες. Σε ένα γενικότερο επίπεδο η Ελλάδα καλείται να αναγνωρίσει τις αδυναμίες 

του υπάρχοντος πλαισίου, παράλληλα με την προσπάθεια διατύπωσης ρεαλιστικών λύσεων 

και να μην περιορίζεται στη διατύπωση γενικόλογων και ανέφικτων προτάσεων την ίδια 

στιγμή που ανέχεται τη διαιώνιση των υπαρχόντων προβλημάτων.  

 

Στην έκθεση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Η.Ε. (2002) και 

ειδικότερα στην εισαγωγή επισημαίνεται η καθυστέρηση υποβολής της έκθεσης από την 

πλευρά της Ελλάδας, καθώς και η έλλειψη ενός βασικού κειμένου για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Επισημαίνονται επίσης η απουσία πληροφοριών για τις επιδράσεις της 

υλοποίησης της Σύμβασης, καθώς και η έλλειψη συμπερίληψης ενός τμήματος για τα 

γενικά μέτρα υλοποίησης. Στα θετικά σημεία αναγνωρίζονται η επικύρωση της σύμβασης 

182 της ΔΓΕ για τις χείριστες μορφές παιδικής εργασίας, η ψήφιση σειράς νόμων για την 

ανάπτυξη του εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας, για την παροχή υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας, για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας, η 

θέσπιση εθνικού παρατηρητηρίου για τα δικαιώματα του παιδιού, η καθιέρωση της Βουλής 

των Εφήβων και των Μαθητικών Συμβουλίων καθώς και οι προσπάθειες για τη βελτίωση 

της πληροφόρησης. Στον αντίποδα, η επιτροπή σημειώνει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει νέες 

προκλήσεις με την ανάπτυξη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, καθώς και τις δυσκολίες 

που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση της σύμβασης σε μερικές απομονωμένες και 

αγροτικές κοινότητες.  

 

                                                 
104 Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού (2002) Εικοστή Ένατη Σύνοδος. Εξέταση των εκθέσεων που 
υποβλήθκαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το Άρθρο 44 της Σύμβασης. CRC/C/15/Add.170. 
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Ως προς τις ειδικότερες επισημάνσεις που γίνονται στην Έκθεση105 αναφορικά με τις 

αδυναμίες του πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού (πολλές από τις οποίες 

δεν διαφοροποιούνται από αυτές του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι), αυτές έχουν ως εξής: 

Νομοθεσία: Μερικές πτυχές της εσωτερικής νομοθεσίας είναι ακόμα ασύμβατες με τις 

αρχές και τις διατάξεις της σύμβασης, ενώ η υλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας 

πρέπει να βελτιωθεί. 

Υλοποίηση και συντονισμός: Απουσία σαφούς δομής ή σώματος για το συντονισμό της 

υλοποίησης της σύμβασης τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, τη στιγμή που 

παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών 

στην υλοποίηση της σύμβασης. 

Αποκέντρωση: Πολλές υπηρεσίες εξακολουθούν να παραμένουν συγκεντρωμένες στις 

βασικές πόλεις. 

Ανεξάρτητη επίβλεψη: Έλλειψη σαφούς κατανομής έργου ανάμεσα στους φορείς, 

στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματική επίβλεψη της 

υλοποίησης. 

Σχέδιο δράσης και πολιτική για τα δικαιώματα του παιδιού: Έλλειψη γενικού σχεδίου 

δράσης και ολοκληρωμένης πολιτικής, παρά την ύπαρξη πολυάριθμων σχεδίων και 

πολιτικών για συγκεκριμένα επιμέρους θέματα. 

Πόροι για παιδιά: Το ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για την υγεία και την 

εκπαίδευση των παιδιών δεν είναι σαφές, ενώ τα ποσά για την δημόσια εκπαίδευση 

φαίνονται χαμηλά. 

Στοιχεία: Έλλειψη ενημερωμένων και κατανοητών στοιχείων αναφορικά με την 

υλοποίηση της σύμβασης, καθώς τα στοιχεία συλλέγονται από ανεξάρτητα υπουργεία και 

δεν ενσωματώνονται σε έναν κεντρικό μηχανισμό συλλογής στοιχείων. 

Συνεργασία με ΜΚΟ: Παρά την εμπλοκή μερικών ΜΚΟ στην προετοιμασία της έκθεσης, 

ΜΚΟ που εργάζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

του παιδιού από διαφορετικές εθνοτικές, θρησκευτικές, γλωσσικές και πολιτισμικές ομάδες 

δεν περιλήφθησαν στη διαδικασία, ενώ η επικοινωνία με τμήμα της κοινότητας των ΜΚΟ 

ήταν ανεπαρκής. 

Διάδοση της Σύμβασης: Η γνώση και η κατανόηση της Σύμβασης ανάμεσα σε παιδιά, 

επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, διαφορετικές εθνοτικές, θρησκευτικές, 

γλωσσικές ή πολιτισμικές ομάδες και στο ευρύ κοινό είναι ακόμα ανεπαρκής. Η σύμβαση 

                                                 
105 Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού (2002).  
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δεν έχει ακόμα μεταφραστεί σε γλώσσες που διαβάζουν τμήματα του πληθυσμού, όπως οι 

Ρομά.  

Ορισμός του παιδιού: Ασυνέπεια στους ορισμούς του παιδιού στη νομοθεσία της 

Ελλάδας. 

Μη διάκριση: Διαπίστωση διακρίσεων, την ίδια στιγμή που η εσωτερική νομοθεσία δεν 

περιλαμβάνει απαγόρευση των διακρίσεων για λόγους αναπηρίας. 

Ζωή, επιβίωση και ανάπτυξη: Διαπίστωση υψηλού βαθμού ατυχημάτων, ειδικά τροχαίων 

και κατ’ οίκον δηλητηρίασης των οποίων τα παιδιά είναι θύματα και άσχημα στατιστικά 

δεδομένα για την εκπαίδευση και την υγεία που αφορούν τα παιδιά και τις κοινότητες 

Ρομά. 

Σεβασμός των απόψεων του παιδιού: Οι απόψεις των παιδιών δεν λαμβάνονται επαρκώς 

υπόψη στο πλαίσιο των δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων. 

Πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες: Το δικαίωμα μερικών παιδιών στη ληξιαρχική 

καταγραφή της γέννησης τους δεν είναι σεβαστό ως αποτέλεσμα της έλλειψης 

πληροφοριών για τις διαδικασίες καταγραφής γεννήσεων, έλλειψης νομικής 

αντιπροσώπευσης για ορισμένες ομάδες και επαρκώς αποκεντρωμένων υπηρεσιών 

Οικογενειακό περιβάλλον και εναλλακτική μέριμνα: Υψηλός αριθμός ατόμων που ζει 

κάτω από το όριο της φτώχειας, στοιχείο που δημιουργεί ερωτήματα για το βαθμό 

παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών, ενώ πολλές οικογένειες Ρομά δεν λαμβάνουν 

καθόλου τα επιδόματα που παρέχονται από το κράτος για τη μέριμνα των παιδιών. 

Κακοποίηση και παραμέληση: απουσία εθνικών στατιστικών δεδομένων, ενώ οι ιατρικοί, 

κοινωνικοί και υπηρεσιακοί πόροι είναι κατά κύριο λόγο περιορισμένοι στην Αθήνα (και 

ότι ακόμα και εκεί είναι ανεπαρκείς). 

Εναλλακτική φροντίδα: Οι παροχές εναλλακτικής φροντίδας (ανάδοχη οικογένεια, 

φροντίδα στα ιδρύματα) είναι ακατάλληλες και ως αποτέλεσμα ακατάλληλων πόρων και 

ανεπαρκούς προσωπικού, έλλειψης συστηματικού και αποτελεσματικού ελέγχου των 

υπηρεσιών. Παράλληλα μερικές ομάδες (πχ Ρομά) έχουν περιορισμένη προστασία των 

δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των μηχανισμών εναλλακτικής φροντίδας. 

Βασική υγεία και κοινωνική πρόνοια: Ανεπαρκή στοιχεία για δείκτες βασικής εθνικής 

υγείας, αδυναμίες σε επίπεδο υποδομής, έλλειψη νοσοκόμων και κοινωνικών λειτουργών, 

ατελής έως καθόλου κάλυψη παιδιών των οποίων οι γονείς δεν καλύπτονται από πολιτικές 

οικογενειακής κοινωνικής ασφάλισης, χαμηλή πρόσβαση των παιδιών Ρομά και των 

μεταναστών στη φροντίδα υγείας, μεγάλος αριθμός παιδιών που καπνίζουν τσιγάρα και 

κάνουν χρήση οινοπνευματωδών ποτών. 
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Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Έλλειψη ενημερωμένων εθνικών στοιχείων, διαπίστωση 

διακρίσεων, έλλειψη κατάλληλου προσωπικού για την παροχή υποστήριξης υγείας και 

εκπαίδευσης, η φροντίδα διαμονής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στα ιδρύματα 

παραμένει χαμηλή. 

Βιοτικό επίπεδο: Μερικά παιδιά ζουν σε πολύ φτωχές συνθήκες, ενώ παιδιά από 

κοινότητες Ρομά εκτίθενται σε ιδιαιτέρως σε συνθήκες διαβίωσης χωρίς την κατάλληλη 

στέγαση, την απαραίτητη υγιεινή και αποκομιδή απορριμμάτων ή τρεχούμενο νερό.  

Παιδιά πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο: Οι καθυστερήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε 

επηρεασμό των δικαιωμάτων του παιδιού που εμπλέκεται, τη στιγμή που παρατηρείται 

επίσης απουσία κατάλληλης χρηματοδότησης για νομική βοήθεια και δίνεται ανεπαρκής 

προσοχή για τις ιδιαίτερες ανάγκες και την κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών, ενώ 

παρατηρείται περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας. 

Παιδική εργασία: Ύπαρξη σημαντικού αριθμού παιδιών κάτω από την επιτρεπόμενη 

ηλικία εργασίας και έλλειψη ενημερωμένων στοιχείων. 

Παιδιά του δρόμου: Έλλειψη πρόσβαση των παιδιών αυτών στην εκπαίδευση και τις 

υπηρεσίες υγείας. 

Κατάχρηση ουσιών: Οι υπηρεσίες απεξάρτησης διατίθενται κυρίως μόνο στην Αθήνα. 

Σεξουαλική εκμετάλλευση: Απουσία στοιχείων και έλλειψη προστασία στα πλαίσια του 

νόμου των αγοριών πόρνων. 

Δικαιοσύνη ανηλίκων: Τα παιδιά προστατεύονται από το σύστημα δικαστηρίων ανηλίκων 

μόνο μέχρι την ηλικία των 17 ετών. Παράλληλα το δικαίωμα των παιδιών για νομική 

κάλυψη ή άλλη βοήθεια δεν διασφαλίζεται πάντοτε συστηματικά, ενώ διαπιστώνεται 

μεγάλος αριθμός παιδιών που κρατούνται πριν την εκδίκαση, παρά το γεγονός ότι η 

εσωτερική νομοθεσία απαγορεύει τέτοιου είδους κράτηση και τέλος διαπιστώνεται 

έλλειψη επαρκούς αριθμού επιμελητών ανηλίκων. 

 

Παράλληλα προς την Έκθεση της Επιτροπής, σειρά ελληνικών ΜΚΟ προέβησαν στη 

σύνταξη έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα του 

παιδιού από την Ελλάδα. Η έκθεση των ΜΚΟ αναδεικνύει με τη σειρά της τα ίδια περίπου 

ζητήματα με την έκθεση της Επιτροπής. Σε επίπεδο γενικών παρατηρήσεων 

επισημαίνονται για μια ακόμα φορά η απουσία έμφασης σε ζητήματα εφαρμογής και 

αξιολόγησης (με εξαίρεση τον τομέα της εκπαίδευσης), η ανάγκη συλλογής στοιχείων 

τόσο από τους δημόσιους φορείς όσο και από τους ΜΚΟ, η απουσία ενός κέντρου 

υπεύθυνου για το γενικό συντονισμό και την επιτήρηση, η ανάγκη θέσπισης ενός εθνικού 
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κέντρου για την καταγραφή των περιπτώσεων κακοποίησης των παιδιών το οποίο θα 

βοηθούσε στην καλύτερη καταγραφή του φαινομένου και την επεξεργασία των 

απαιτούμενων πολιτικών βάσει των αναγκών καθώς και η ανάγκη διεξαγωγής σχετικών 

ερευνών, η ανάγκη αντιμετώπισης των αιτίων που οδηγούν στη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, η ανάγκη ανάπτυξης μιας κοινωνικής πολιτικής που θα έχει ως επίκεντρο το 

παιδί, η ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ του συνόλου των φορέων που 

ασχολούνται με το παιδί, η ανάγκη βελτίωσης της διάδοσης της Σύμβασης των ΗΕ για τα 

δικαιώματα του παιδιού.106

 

Σημαντικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού διαδραματίζει ο Συνήγορος 

του Παιδιού. Ως προς τα δικαιώματα του παιδιού, η αποστολή του Συνήγορου του Πολίτη 

προσδιορίζεται από τις ειδικές προβλέψεις του νόμου για την επέκταση της αρμοδιότητας 

της αρχής και στον ιδιωτικό χώρο, καθώς και από τα πρότυπα παρέμβασης θεσμών όπως 

έχουν τεθεί σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα από αυτά που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) το 2000. Ο κύκλος των δικαιωμάτων του παιδιού 

προσπαθεί να ανταποκριθεί τόσο στα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία όσο και 

στις κατευθύνσεις και την πρακτική δράσης που ακολουθούν αντίστοιχες αρχές του 

εξωτερικού. Ειδικότερα, ο κύκλος δικαιωμάτων του παιδιού ερευνά συγκεκριμένες 

καταγγελίες που τίθενται υπόψη της αρχής με τη μορφή αναφορών. Οι καταγγελίες αυτές 

υποβάλλονται από το ίδιο το παιδί, τους γονείς, τους συγγενείς ή από τρίτα πρόσωπα που 

έχουν άμεση αντίληψη παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού. Παράλληλα, ο κύκλος 

έχει τη δυνατότητα αυτεπάγγελτης διεξαγωγής έρευνας για συγκεκριμένες παραβιάσεις 

δικαιωμάτων του παιδιού.  

 

Σε σχέση με το γενικό θεσμικό πλαίσιο προστασίας του παιδιού, ο Συνήγορος εκτιμά ότι οι 

αρχές και οι επιταγές της διεθνούς σύμβασης δεν έχουν τύχει πλήρους εφαρμογής τόσο στο 

επίπεδο προβλέψεων στο εθνικό δίκαιο όσο και σε αυτό της οργάνωσης και της πρακτικής 

της διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό ο Συνήγορος εκτιμά ότι απαιτούνται μεταξύ άλλων 

καλύτερος συντονισμός, οργάνωση και συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και 

φορέων, έμπρακτη προαγωγή του δικαιώματος της συμμετοχής και της ακρόασης των 

απόψεων των παιδιών, παροχή κονδυλίων και εξειδίκευση στελεχών στον τομέα της 

                                                 
106 Non-Governmental Organizations’ Report in application of the United Nations Convention on the Rights 
of the Child, Greece, Athens, 31 May 2001.  
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παιδικής προστασίας και ειδικά μέτρα προστασίας για ευάλωτους ανήλικους. Ειδικότερα, 

από τον χειρισμό των υποθέσεων προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 107

 

Μεταχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων: Κεντρική διαπίστωση αποτελεί η διαπίστωση ότι 

η ιδιότητα του ανήλικου υποχωρεί απέναντι στην ιδιότητα του παραβάτη της 

μεταναστευτικής νομοθεσίας, παρά το γεγονός ότι η πρώτη χρήζει ειδικής προστασίας 

σύμφωνα τόσο με την εθνική νομοθεσία όσο και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, 

γεγονός με σοβαρές συνέπειες. Τα δυο βασικότερα προβλήματα αφορούν την πλήρη 

ανεπάρκεια της υποδομής, των παροχών και των διαδικασιών για τη μεταχείριση των 

ανήλικων κρατούμενων και τη νομοθεσία που διέπει το ζήτημα του αστυνομικού ελέγχου, 

της διοικητικής (αστυνομικής) κράτηση και της απέλασής τους. Προβλήματα εντοπίζονται 

ωστόσο και σε σχέση με την επάρκεια των προνοιακών μέτρων για τη φροντίδα και την 

προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, ιδίως των αιτούντων άσυλο.  

 

Εγγραφή Αλλοδαπών ανήλικων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Διαπιστώθηκε 

παρεμπόδιση αλλοδαπών ανήλικων στην εγγραφή τους σε σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης επειδή δεν διέθεταν άδεια παραμονής στη χώρα 

 

Ένταξη στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά: Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η ένταξη 

στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά συνδέεται άμεσα με ευρύτερα ζητήματα όπως οι 

παροχές υγείας και πρόνοιας προς τη συγκεκριμένη ομάδα. 

 

Ένταξη στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Τα Κέντρα 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης εξακολουθούν να είναι ανεπαρκώς στελεχωμένα, 

εκπληρώνοντας με ελλιπή τρόπο την υποστηρικτική τους αποστολή έναντι των 

εκπαιδευτικών, των παιδιών και των οικογενειών τους. Με ανεπαρκή τρόπο έχουν επίσης 

αναπτυχθεί οι μονάδες ειδικής αγωγής, με αποτέλεσμα να στεγάζονται σε ακατάλληλους 

χώρους και χωρίς να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των παιδιών. Διαπιστώνεται επίσης 

απουσία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών μονάδων, ενώ δεν υπάρχει μέριμνα για παιδιά που 

πάσχουν από αυτισμό ή άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Ο θεσμός επίσης της 

«παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής» αξιοποιείται μεν περισσότερο 

τα τελευταία χρόνια, ωστόσο δεν διατίθενται πάντοτε τα απαραίτητα κονδύλια. 

                                                 
107 Ετήσια Έκθεση 2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού  
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Παρατηρούνται επίσης καθυστερήσεις στην τοποθέτηση των εξειδικευμένων 

εκπαιδευτικών ή η τοποθέτηση εκπαιδευτικών χωρίς ειδίκευση οι οποίοι αδυνατούν να 

ανταποκριθούν.  

 

Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων για την επικοινωνία μεταξύ παιδιών και γονέων 

και για την επιμέλεια: Το δικαίωμα επικοινωνίας δεν προβλέπεται ρητά ως δικαίωμα του 

παιδιού με αντίστοιχη υποχρέωση του γονέα σε επικοινωνία με το παιδί που δεν διαμένει 

μαζί του. 

Η αντικατάσταση της αρχικής ρύθμισης του άρθρου 950 του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας (για θέματα επιμέλειας και επικοινωνίας) με τα μέσα έμμεσης εκτέλεσης των 

δικαστικών αποφάσεων αποτελεί θετική εξέλιξη, αποδεικνύεται ωστόσο ανεπαρκής, καθώς 

δεν έχουν δημιουργηθεί επαρκείς υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την υποβοήθηση της 

επικοινωνίας των γονέων και των παιδιών και την υποστήριξη της εφαρμογής των 

σχετικών δικαστικών αποφάσεων.  

 

Υπηρεσίες και ιδρύματα παιδικής προστασίας. Ο Συνήγορος διαπίστωσε σοβαρά 

προβλήματα στελέχωσης και εξειδίκευσης του προσωπικού των υπηρεσιών πρόνοιας που 

υπάγονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. 

Διαπιστώθηκε επίσης απουσία φορέα εθνικής εμβέλειας για την υποστήριξη και την 

κατεύθυνση των επαγγελματιών των αποκεντρωμένων μονάδων, τη συγκέντρωση και την 

επεξεργασία των στοιχείων, με στόχο τη χάραξη εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση 

της κακοποίησης των παιδιών. Αδυναμίες διαπιστώθηκαν και στην ανάπτυξη του θεσμού 

της αναδοχής, ενώ σοβαρές ελλείψεις διαπιστώνονται στους χώρους ιδρυματικής 

φιλοξενίας και περίθαλψης. 

 

Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα δικαιώματα του παιδιού ιδρύθηκε στο πλαίσιο της 

Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με στόχο την παρακολούθηση και προαγωγή της 

Διεθνούς Σύμβασης των Η.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού η οποία κυρώθηκε με το 

Ν.2101/1992. Στις αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνονται: η οργάνωση 

κέντρου τεκμηρίωσης για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών, νομοθετικών, 

νομολογιακών, βιβλιογραφικών και λοιπών σχετικών δεδομένων σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, η ανάπτυξη συνεργασίας με δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ, η 

μελέτη της ελληνικής νομοθεσίας για την παιδική προστασία και η εισήγηση στην 

κυβέρνηση για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων με σκοπό την εναρμόνισή 
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της προς τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας για 

την ανάδειξη κρίσιμων επιστημονικών θεμάτων που αφορούν την παιδική ηλικία, η 

ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα σεβασμού 

των δικαιωμάτων του παιδιού, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων, στο πλαίσιο 

του εκπαιδευτικού συστήματος, με στόχο την ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τις αρχές 

της Σύμβασης και την ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής τους στην προσπάθεια για την 

προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων τους, τη σύνταξη και τη διαρκή 

ενημέρωση οδηγού δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών που απευθύνονται στα παιδιά, την 

κατάθεση ετήσιου εθνικού σχεδίου δράσης για τη δικαιώματα του παιδιού και την 

κατάρτιση ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης που υποβάλλεται στη 

διυπουργική επιτροπή για τη νεολαία καθώς και την πενταετούς έκθεσης στην Επιτροπή 

για τα δικαιώματα του παιδιού όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση. Από την αναζήτηση 

δημοσιευμένων κειμένων ή εκθέσεων ή άλλων πηγών του Παρατηρητηρίου σχετικά με τις 

εκτιμήσεις για κατάσταση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα και την πορεία 

προώθησης τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του δεν κατέστη δυνατό να εντοπισθούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στην σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα διαπιστώνεται μια εννοιολογική επικάλυψη των 

εννοιών της κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής φροντίδας και 

παιδικής προστασίας. Ωστόσο, μέσα από τις τελευταίες προσπάθειες αναδιαμόρφωσης του 

χάρτη των υπηρεσιών και προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά στην χώρα μας, 

διαπιστώνεται η έμφαση στον όρο κοινωνική φροντίδα με την συχνή χρήση του, ιδιαίτερα 

σε νομοθετικές διατάξεις. 

  

Καταρχήν, η έννοια της κοινωνικής προστασίας υπό την μορφή της επιδοματικής πολιτικής 

(και λοιπών οικονομικών παροχών) συνδέεται με την έννοια της κοινωνικής ασφάλισης 

(νοούμενης ως επιδοματική πολιτική) και εντάσσεται στις γενικότερες πολιτικές που 

εφαρμόζονται στην χώρα μας για την άμεση στήριξη της οικογένειας και την έμμεση 

παροχή προστασίας σε όλα τα παιδιά. 

 

 Η έννοια της κοινωνικής προστασίας για τα παιδιά επιπλέον ταυτίζεται με την έννοια της 

κοινωνικής φροντίδας ειδικών πληθυσμιακών ομάδων παιδιών ή παιδιών που βρίσκονται 

σε κίνδυνο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ν.2646/1998 «Περί Ανάπτυξης του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», ως κοινωνική φροντίδα ορίζεται 

«η προστασία που παρέχεται σε άτομα ή ομάδες με προγράμματα πρόληψης και 

αποκατάστασης και αποσκοπεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ισότιμης συμμετοχής των 

ατόμων στην οικονομική και κοινωνική ζωή και να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπές επίπεδο 

διαβίωσης.» 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, σε σχέση με ότι αφορά τα παιδιά, αναφέρεται ότι η 

παροχή κοινωνικής φροντίδας από τους φορείς του Εθνικού Συστήματος αποτελεί ευθύνη 

του κράτους για κάθε παιδί που διαμένει στην Ελληνική Επικράτεια και βρίσκεται σε 

κατάσταση ανάγκης. Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά παρέχονται χωρίς 
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διακρίσεις, ανάλογα με τις ιδιαίτερες προσωπικές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των 

οικογενειών τους, στο πλαίσιο του ενιαίου και αποκεντρωμένου Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας, που οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

Βασικός στόχος των παραπάνω προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας αποτελεί η στήριξη 

της οικογένειας. Η κοινωνική φροντίδα παρέχεται μετά τη διαπίστωση του απειλούμενου 

άμεσου κινδύνου ή της υπάρχουσας ανάγκης και διαρκεί όσο διατηρούνται οι 

προϋποθέσεις χορήγησής της.  

 

Επιπλέον, η έννοια της κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά συνδέεται άμεσα με την παροχή 

φροντίδας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας για την προετοιμασία τους στο σχολείο μέσα 

από δομές που έχουν σχέση με τη φύλαξη βρεφών, νηπίων και παιδιών (Βρεφικοί, 

βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί) και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων 

(όπως, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Αναπηρία).  

 

 
Παράλληλα, η έννοια της παιδικής προστασίας- νοούμενη ως το σύνολο των παρεμβάσεων 

από το κράτος για την προστασία των παιδιών από μορφές εκμετάλλευσης, βίας, 

κακοποίησης και παραμέλησης, αποτελεί μια καθολικά γενικευμένη και ασαφή έννοια 

συγκριτικά με την αντίστοιχη διεθνή χρήση του όρου. Σε νομοθετικά κείμενα, η έννοια της 

παιδικής προστασίας αντικαθίσταται από τον όρο κοινωνικής προστασίας ή/και κοινωνικής 

φροντίδας για τα παιδιά108. Επιπλέον, η χρήση του όρου παιδική προστασία είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προσδιορίσει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στην κοινωνική φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

 

 Παράλληλα, στην αντίστοιχη περιορισμένη επιστημονική βιβλιογραφία στο πεδίο της 

παιδικής προστασίας, η έννοια της παιδικής προστασίας χρησιμοποιείται επίσης με έλλειψη 

σαφήνειας ως προς τον καθολικό προσδιορισμό της, είτε για να προσεγγίσει ζητήματα 

κοινωνικής φροντίδας των παιδιών είτε για να παρουσιάσει θέματα που αφορούν την 

παιδική προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.  

 

Στην Ελληνική έννομη τάξη, η παιδική ηλικία δεν προστατεύεται ως αυτοτελές έννομο 

αγαθό σε ένα ενιαίο νομοθέτημα. Ο Ελληνικός Ποινικός Κώδικας (Π.Κ.) δεν περιλαμβάνει 

                                                 
108 Βλ. σχετικό N.2646/1998, «Περί Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις» 
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τα εγκλήματα κατά των παιδιών σε ειδικό κεφάλαιο, αλλά σε διάφορες διασπαρμένες 

διατάξεις. Σημαντικός, ωστόσο, για την ρύθμιση των θεμάτων σωματικής κακοποίησης σε 

παιδιά εκτιμάται ο πρόσφατος νόμος Ν.3500/06109 για την αντιμετώπιση της 

ενδοοικογενειακής βίας ο οποίος χαρακτηρίζει την ενδοοικογενειακή βία και την σωματική 

βία σε βάρος ανηλίκων (ως μέσον σωφρονισμού στο πλαίσιο της ανατροφής του) ως 

αξιόποινες πράξεις.  

 

Η αδυναμία ενός σαφούς εννοιολογικά προσδιορισμένου πλαισίου για την παιδική 

προστασία αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου 

συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, στην σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για παιδική προστασία, μέσα από το συνεχή 

αυξανόμενο αριθμό παιδιών που έχουν ανάγκη από παιδική προστασία και εντοπίζονται 

από τις κοινωνικές υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες υγείας, εντείνουν τον προβληματισμό για τον 

σχεδιασμό οργανωμένων και στοχευόμενων δράσεων για την προστασία των παιδιών. 

Σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και των αρμόδιων 

φορέων έχει συμβάλει η κινητοποίηση των κρατικών και μη κρατικών φορέων για το παιδί 

και η αύξηση των κινδύνων που εμφανίζονται στα παιδιά και σε μάλιστα σε ακραίες 

μορφές η οποίες συγκεντρώνουν τη προσοχή και προβάλλονται από τα ΜΜΕ. 

 

2.2 Η ιστορική εξέλιξη των φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το 

Παιδί 

 

Το νεοσύστατο σύγχρονο Ελληνικό Κράτος, μετά την απελευθέρωση των πρώτων εδαφών 

του από την Οθωμανική κατοχή, εκφράζει την πρώτη πρωτοβουλία κοινωνικής πολιτικής 

για την κοινωνική φροντίδα του παιδιού το 1822 στον Οργανισμό της «Προσωρινής 

Διοικήσεως της Ελλάδας» όπου προβλέπει ότι ο Μινίστρος των Εσωτερικών «φροντίζει 

την ανέγερσιν και διατήρησιν κοινωφελών καταστημάτων οίον νοσοκομείων, 

ορφανοτροφείων, πτωχοκομείων». Το σημαντικότερο πρόβλημα κοινωνικής φροντίδας για 

τα παιδιά την περίοδο αυτή ήταν η περίθαλψη του αυξημένου αριθμού των «Ορφανών του 

Αγώνα». Ο Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας, δημιουργεί το 1829 το πρώτο Κρατικό 

Ορφανοτροφείο στην Αίγινα το οποίο παρείχε με την έναρξή του κοινωνική φροντίδα σε 

                                                 
109 Ν.3500/2006 (ΦΕΚ 232/24-10-2006) 
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500 ορφανά παιδιά110. Το 1834 μεταστεγάστηκε στο Ναύπλιο και το 1844 διακόπτεται η 

λειτουργία του. Το 1835 αρχίζει η λειτουργία του Ιδρύματος του Θεόφιλου Καΐρη στην 

Άνδρο (το 1839 με Βασιλικό Διάταγμα το ίδρυμα διαλύεται), όπου φιλοξενούνται 40 

παιδιά και στο σχολείο που λειτουργεί φοιτούν 600 παιδιά111.  

 

Με τον πρώτο Δημοτικό Νόμο 114 το 1836 προβλέφθηκε η σύσταση «αγαθοεργών 

καταστημάτων» στους Δήμους όπως «νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, νοθοτροφεία, κλπ.». 

Στην έκδοση αυτού του νόμου βασίσθηκε ο Δήμος Αθηναίων για την ίδρυση το 1836 του 

Δημοτικού Νοσοκομείου «Η ΕΛΠΙΣ» και του πρώτου Δημοτικού Βρεφοκομείου της 

χώρας το 1859112. Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών παρείχε κοινωνική φροντίδα 

φιλοξενώντας βρέφη χωρίς γονείς και βρέφη που εγκατέλειπαν οι γονείς τους113 και 

υλοποιούσε το θεσμό της υιοθεσίας. Το πρώτο Δημοτικό Ορφανοτροφείο της χώρας 

λειτούργησε στην Ερμούπολη της Σύρου το 1856 και φιλοξενούσε 20 παιδιά. Το δεύτερο 

Δημοτικό Βρεφοκομείο στη χώρα συστάθηκε και λειτούργησε το 1873 στο Δήμο Πατρών 
114.  

 Μετά το λοιμό του 1854 συστήθηκε και λειτούργησε ένας σημαντικός αριθμός 

φιλανθρωπικών ιδρυμάτων κοινωνικής φροντίδας για τα ορφανά παιδιά (από τον ένα ή 

τους δύο γονείς) και τα παιδιά που αδυνατούσαν οι γονείς τους να τα φροντίσουν. Τα 

κύρια φιλανθρωπικά ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας για τα ορφανά παιδιά που 

συστάθηκαν το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ήταν: το Αμαλιείον Ορφανοτροφείο 

Κοριτσιών Αθηνών (1855), το Ορφανοτροφείο Γ. και Αικ. Χατζηκώνστα Αθηνών (1856), 

το Ορφανοτροφείο Θηλέων Σύρου Αδελφών Μπαμπαγιώτου (1874), το Ζάννειο 

                                                 
110 Μπαλάνος, Δ. Σ. (1919) Η Περίθαλψης των Ορφανών εν τω Ελληνικώ Κράτει, Αθήνα, Υπουργείο 
Περιθάλψεως: 22 
 
111 Πηγές για την ενότητα αυτή αποτέλεσαν οι εκδόσεις των ακόλουθων συγγραφέων στις οποίες περιέχεται 
αναλυτική αναφορά στην εξέλιξη της κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα μας: 
(α) Μαστρογιάννης, Κ. (1958) Η κοινωνική πρόνοια δια μέσου των αιώνων, Αθήνα 
(β) Καναράς, Α. (1977) Ιστορία και Διοίκησης Κοινωνικής Πρόνοιας, ΑΘΉΝΑ: ΚΑΤΕΕ Αθήνας 
(γ) Θωμόπουλος, ε. (1977) Η ιστορία της κοινωνικής προστασίας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, 
Αθήνα: Παπαζήση 
(δ) Καλιγά, Ε. (1990) Η Πρόνοια για το Παιδί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα, Δωδώνη  
(ε) Σταθόπουλος, Π. (2005) Κοινωνική Πρόνοια. Ιστορική Εξέλιξη – Νέες Κατευθύνσεις, Αθήνα: Παπαζήση  
 
112 Επί δημαρχίας Γ. Σκούφου 
 
113 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών το 1860 το σύνολο των γεννήσεων των 
παιδιών ήταν 30.858 από τις οποίες 298 ήταν «νόθων παιδιών». 
 
114 Επί δημαρχίας Γ. Ρούφος 
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Ορφανοτροφείο Αρρένων Πειραιά (1874)115, το Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο Πειραιά 

(1889), το Εθνικό Παπάφειον Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης «ΜΕΛΙΤΕΥΣ»116 (1894), 

κ.ά.).  

 

Στην Αθήνα το1856 συστάθηκε η Ελεήμονος Εταιρεία που ίδρυσε τον επόμενο χρόνο το 

Πτωχοκομείο για την «εξάλειψη της επαιτείας».Ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» 

ίδρυσε το 1856 τη Σχολή Απόρων Παίδων στην Αθήνα και τα επόμενα χρόνια σε αρκετές 

πόλεις της Ελλάδας για την προετοιμασία και προώθηση στην εργασία των φτωχών 

παιδιών. Στα τέλη του 19ου αιώνα καταγράφονται οι πρώτες πρωτοβουλίες οργάνωσης της 

μη ιδρυματικής (ανοικτής) κοινωνικής φροντίδας για το παιδί με την σύσταση το 1893 του 

Νηπιακού Επιμελητηρίου Μελά με σκοπό την ανέγερση νηπιαγωγείων για τη «διημέρευση 

και την εν γένει ηθικήν, διανοητική και σωματικήν ανάπτυξιν απόρων νηπίων». Τα 

νηπιαγωγεία αυτά φρόντιζαν παιδιά 4-7 χρόνων φτωχών οικογενειών που η μητέρα τους 

δεν μπορούσε να τα επιβλέπει διότι εργαζόταν εκτός σπιτιού. Την περίοδο αυτή αυξάνεται 

η εργασία γυναικών στη βιομηχανία με ωράρια έως 16 ώρες117. Ο φιλανθρωπικός 

σύλλογος Άσυλο Αστέγων «Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» το 1905 παρέχει προσωρινή φιλοξενία σε 

αστέγους της Αθήνας118. 

 

Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το κράτος προχώρησε το 1914 στην σύσταση του 

Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.). για την 

περίθαλψη και αποκατάσταση των τραυματιών του πολέμου και την στήριξη των παιδιών 

των απόρων οικογενειών. Το 1922 μετά την Μικρασιατική καταστροφή συστάθηκε το 

Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως119. Το 1922 η Εθνική Συνέλευση ψήφισε 

το Ν.2851 «Περί ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων απόρων 

μαθητών»120. Τα Εθνικά Ορφανοτροφεία και Οικοτροφεία απόρων μαθητών με το 

                                                 
115 Η αρχική επωνυμία ήταν «Παιδαγωγείο Ορφανών και Απόρων Παίδων» 
 
116 Το σημερινό όνομα είναι Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρένων «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» και από το 
1961 μετατράπηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. 
 
117 Σεφέρης, Κ. (1975) Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα 1860-1975, Αθήνα 
 
118 Το πρώτο χρόνο στέγασε 878 συνολικά άτομα με ανώτερο χρόνο διαμονής 10 ημερών. 
 
119 Ν.Δ. 2882/13-12-1922 
 
120 ΦΕΚ 114/Α΄/15-7-22 

 89  



Β.Δ.273/73 121 μετατράπηκαν σε Κέντρα Παιδικής Μέριμνας. Το 1935 ιδρύονται Εθνικοί 

Παιδικοί Σταθμοί στα αστικά κέντρα και τα Αγροτικά Νηπιοτροφεία στις αγροτικές 

περιοχές122.  

 

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου το 1947 ιδρύθηκε ο «Οργανισμός Πρόνοιας 

Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος» ως ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα που μετονομάσθηκε το 

1955 σε «Βασιλική Πρόνοια» και το 1970 σε «Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας». Υλοποίησε 

μέχρι το 1998 εκτεταμένα προγράμματα πρόνοιας, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική 

Ελλάδα, που παρείχε κοινωνική φροντίδα στα παιδιά (12 Παιδοπόλεις, 300 Κοινοτικά 

Σπίτια Παιδιού σε αγροτικές περιοχές, Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας στις αστικές 

περιοχές, κ.ά.). Μετά το 1998 εντάχθηκε στον νεοσύστατο «Εθνικό Οργανισμό 

Κοινωνικής Φροντίδας και το 2003 οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες του υπήχθησαν στους 

Δήμους και οι δευτεροβάθμιες υπηρεσίες του έγιναν ΝΠΔΔ του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και των περιφερειακών υπηρεσιών του. 

 

 Το 1937 ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων 

Παίδων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.) στην Αθήνα που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει υπηρεσίες 

στήριξης, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης σε παιδιά με σωματικές αναπηρίες και 

έχει δημιουργήσει παραρτήματα σε 5 Νομούς της χώρας. Στις αρχές τις δεκαετίας του 

1950 ιδρύονται στην Αθήνα πρότυποι φορείς για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών που 

αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, όπως το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»123,το 

ΘΕΟΤΟΚΟΣ, η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, κ.ά.  

 

Η κρατική κοινωνική προστασία και κοινωνική φροντίδα για τα παιδιά μέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 ήταν επικεντρωμένη κυρίως: (α) στην ισχνή επιδοματική ενίσχυση των 

απροστάτευτων παιδιών και των παιδιών πολύτεκνων οικογενειών και των παιδιών με 

αναπηρίες και (β) στη δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα των παιδιών με τη φιλοξενία 

τους σε ιδρύματα (ορφανοτροφεία, παιδοπόλεις, κέντρα παιδικής μέριμνας, ιδρύματα 

φιλοξενίας παιδιών με αναπηρίες, κλπ.). Οι υφισταμένες υπηρεσίες για το παιδί σύμφωνα 
                                                 
121 ΦΕΚ 81/Α΄/22-3-73 
 
122 Α.Ν.2/5-11-35 (ΦΕΚ527/Α΄/1935. Με το άρθρο 6, του Ν. 1431/84 (ΦΕΚ46/Α΄/16-4-84) μετονομάσθηκαν 
σε κρατικοί παιδικοί σταθμοί 

 
123 Β.Δ. 31-12-52/9-1-53 (ΦΕΚ5/Α΄/9-1-53) σε εκτέλεση του άρθρου 3, Ν.2285/52 
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με την Έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού (2004) παρουσιάζουν τα εξής κύρια 

χαρακτηριστικά124: (α) υποστελέχωσης από επιστημονικό προσωπικό και κυρίως από 

κοινωνικούς λειτουργούς, (β) αναχρονιστικού οργανωτικού και διοικητικού πλαισίου (γ) 

περιορισμένης ενσωμάτωσης των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων εφαρμογής και 

ποιοτικής αξιολόγησης και (δ) αδυναμίας συντονισμού και οριζόντιας δικτύωσης μεταξύ 

τους.   

 

Οι σύγχρονες μορφές και θεσμοί παιδικής προστασίας και φροντίδας δεν έχουν ακόμη 

καθολική εφαρμογή στη χώρα μας λόγω έλλειψης σύστασης των αναγκαίων κοινωνικών 

υπηρεσιών κυρίως στην περιφέρεια για την κοινωνική φροντίδα του παιδιού και την 

κοινωνική στήριξη της οικογένειας. Οι σημαντικότερες ελλείψεις στο σύστημα της 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί εντοπίζονται στη περιφέρεια και 

ειδικότερα στις πρωτοβάθμιες κοινωνικές υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο (πρόληψης, 

συμβουλευτικής και έγκαιρου εντοπισμού και κοινωνικής παρέμβασης)όπου εντοπίζεται η 

χωρίς ενιαίο σχεδιασμό ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία τους. Επιπλέον αδυναμία του 

συστήματος είναι η μη σύνδεση και συνεργία των υπηρεσιών ώστε να δραστηριοποιούνται 

σαν δίκτυο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί με γρηγορότερους ρυθμούς σύγχρονες 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για το παιδί που καλύπτουν ευρύτερο πληθυσμό παιδιών 

και περισσότερες κατηγορίες αναγκών και προβλημάτων τους. Επίσης έχουν δημιουργηθεί 

γραμμές κοινωνικής βοήθειας για το παιδί (όπως του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 197, η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 1056 και το 

Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε 

περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων («Amber Alert» από την εθελοντική 

οργάνωση το «Χαμόγελο του Παιδιού») και θεσμοί προστασίας των δικαιωμάτων του 

παιδιού (όπως ο Συνήγορος του Πολίτη - κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού και το 

Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού).  

 

Διευρύνθηκε ραγδαία ο αριθμός των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών 

και η τάση είναι να αυξηθούν τόσο ώστε να καλύψουν τις ανάγκες προστατευμένης 

                                                 
124 Συνήγορος του Παιδιού (2007) 4 χρόνια Συνήγορος του Παιδιού στην Ελλάδα - Παρεμβάσεις και 
Διαπιστώσεις της Αρχής για την Εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Αθήνα: Συνήγορος του Πολίτη 
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δημιουργικής φροντίδας και απασχόλησης του συνόλου των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις υπηρεσίες εστιάζονται στην βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών που παρέχουν, των συνθηκών που διαβιούν τα παιδιά (όπως βελτίωση 

χώρων, υποδομών, εξοπλισμού, προγραμμάτων και αναλογίας προσωπικού και παιδιών) 

και του ωραρίου λειτουργίας για κάλυψη της φροντίδας των παιδιών που οι γονείς 

εργάζονται ευρύτερο ή απογευματινό ωράριο125. Επίσης διευρύνθηκαν οι πρωτοβάθμιες 

υπηρεσίες κοινωνικής και συμβουλευτικής στήριξης του παιδιού και της οικογένειας σε 

τοπικό επίπεδο στις αστικές περιοχές και αναδείχθηκε η επιτακτική αναγκαιότητα της 

σύστασης τοπικής Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας στους Δήμους126 για το συντονισμό 

των τοπικών δραστηριοτήτων κοινωνικής φροντίδας. Σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των 

σύγχρονων δράσεων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί που 

δημιουργήθηκαν από τους Δήμους τις τελευταίες δεκαετίες περιλαμβάνονται τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για παιδιά με αναπηρία, τα Ιατροκοινωνικά 

Κέντρα για Τσιγγάνους, τα Ολοήμερα Σχολεία και Παιδικοί Σταθμοί για την φροντίδα 

παιδιών μετά την λειτουργία του σχολείου ή του παιδικού σταθμού λόγω εργασίας των 

γονέων.  

 

Στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια κοινωνική φροντίδα δημιουργήθηκαν σύγχρονες 

δομές πρόνοιας για το παιδί για την παροχή προστατευμένης κοινωνικής φροντίδας και 

εξειδικευμένης φροντίδας για σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Το δίκτυο των υπηρεσιών 

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρεμβαίνει για την παροχή επείγουσας 

κοινωνικής βοήθειας παιδιών σε κρίση και κοινωνικό αποκλεισμό σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. Συστήθηκε ένα σύγχρονο εθνικό δίκτυο υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης και 

αποκατάστασης των παιδιών με αναπηρία με δομές (τα Κέντρα Εκπαίδευσης, Κοινωνικής 

Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία και τα Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής 

και Κοινωνικής Αποκατάστασης) σχεδόν σε όλη την περιφέρεια με υπερσύγχρονα ειδικά 

προσβάσιμα κτίρια και εξειδικευμένο εξοπλισμό που αναπτύσσουν σταδιακά της 

λειτουργίας τους σύμφωνα με την αύξηση της στελέχωσης τους.  

 
                                                 
125 Παρόμοιες επισημάνεις σχετικά με την Λειτουργία των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (βλ.3.1. 
Παιδοπόλεις) πραγματοποιήθηκαν από το Σώμα Επιθεωρητών ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΠΠρρόόννοοιιααςς  ((ΣΣ..ΕΕ..ΥΥ..ΥΥ..ΠΠ..))  
σσττηηνν  ««ΕΕττήήσσιιαα  έέκκθθεεσσηη  ππεεππρρααγγμμέέννωωνν  έέττοουυςς  22000055»»::  113300--113322 
 
126 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006», Μέτρο 3.1: «Αποκεντρωμένες Κοινωνικές 
Υπηρεσίες» 
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Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε ραγδαία αύξηση των εθελοντικών οργανώσεων (ΝΠΙΔ μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κυβερνητικών οργανώσεων) για την κοινωνική 

φροντίδα και αλληλεγγύη για το παιδί σε όλα τα επίπεδα. Η ανάπτυξη αυτή είναι 

αποτέλεσμα της αλλαγής της αντίληψης για την κοινωνική φροντίδα και την κοινωνική 

αλληλεγγύη, την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού, τον 

εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για τον εθελοντισμό και το σύστημα κοινωνικής 

φροντίδας, την χρηματοδότηση δράσεων των εθελοντικών οργανώσεων για κοινωνική 

ένταξη και αλληλεγγύη και την εισαγωγή νέας μεθοδολογίας για τις δράσεις κοινωνικής 

φροντίδας. Στην πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα αναπτύχθηκαν εθελοντικές οργανώσεις 

που παρέχουν συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη σε παιδιά με κάθε είδους αναπηρία ή 

πρόβλημα υγείας με πρωτοβουλία των γονέων τους, επιστημονικών ενώσεων, οργανώσεων 

των ατόμων με αναπηρία και πολιτών. Στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια κοινωνική 

φροντίδα έχουν δημιουργηθεί σε ολόκληρη τη χώρα δομές προστατευμένης φιλοξενίας και 

κοινωνικής φροντίδας παιδιών σε κρίση ή ευπαθών ομάδων και παιδιών με αναπηρία που 

δεν αυτοεξυπηρετούνται ή χρήζουν ειδικής φροντίδας και αποκατάστασης, δράσεις για την 

πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό και προστασία παιδιών σε κίνδυνο και προγράμματα 

κοινωνικής ένταξης παιδιών που κινδυνεύουν ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό.  

 

 

2.3 Το θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και 

Αλληλεγγύης και των φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί  

 

Η εξέλιξη και το θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας  

Το υφιστάμενο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας στη χώρα μας είναι αποτέλεσμα 

των κοινωνικοπολιτικών διεργασιών και νομοθετικών παρεμβάσεων των τελευταίων 20 

χρόνων. Η έναρξη των προσπαθειών μεταρρύθμισης της διάσπαρτης οργανωτικής και 

διοικητικής δομής των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε οργανωμένο Εθνικό Σύστημα 

τοποθετείται στο 1988. Το έτος αυτό το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κάτω από την πίεση κοινωνικών και επιστημονικών φορέων επεξεργάσθηκε 

Σχέδιο Νόμου με κεντρική επιδίωξη τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση των 

φορέων κοινωνικής πρόνοιας. Η προσπάθεια αυτή δεν ολοκληρώθηκε και δεν υπήρξε 

σχετική νομοθετική πράξη.  
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Αντίθετα το 1992 προωθήθηκε νομοθετική παρέμβαση με το Ν.2082/92 για την 

«Αναδιοργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών κοινωνικής 

προστασίας»127. Στις σημαντικότερες προβλέψεις αυτής της νομοθετικής παρέμβασης 

συγκαταλέγονται: (1) η σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, 

(2) η εισαγωγή νέων θεσμών και η ενίσχυση της ανοικτής κοινωνικής φροντίδας όπως: 

κατ’ οίκον κοινωνική προστασία, ημερήσια δημιουργική απασχόληση νηπίων και βρεφών, 

και ρυθμίσεις σχετικές με τους θεσμούς της παιδικής προστασίας της αναδοχής και 

υιοθεσίας, (3) η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, 

και (4) η διοικητική αναδιάρθρωση τριών κεντρικών οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας του 

Υπουργείου και η ανάθεση συγκεκριμένων τομέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας: ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) ως κύριος φορέας προστασίας της 

οικογένειας, το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.) 

ως κύριος φορέας προστασίας των ατόμων με αναπηρία και το Κέντρο Βρεφών «Η 

ΜΗΤΕΡΑ» ως κύριος φορέας προστασίας αγάμων μητέρων και παιδιών σε κίνδυνο. Οι 

προβλέψεις της διοικητικής αναδιάρθρωσης των κρατικών φορέων κοινωνικής πρόνοιας 

αυτής της νομοθετικής ρύθμισης δεν προωθήθηκαν για υλοποίηση λόγω της έλλειψης 

σαφών εκτελεστικών προβλέψεων, της αδυναμίας των επιτελικών οργάνων, της έλλειψης 

εξειδικευμένων στελεχών και της έλλειψης κατάλληλων διοικητικών δομών και 

τεχνογνωσίας.  

 

 Η ραγδαία ανάπτυξη φορέων κοινωνικής πρόνοιας στο ιδιωτικό τομέα (εθελοντικοί φορείς 

και επιχειρήσεις) από τις αρχές του 1990 και ο κοινωνικός και επιστημονικός 

προβληματισμός που αναπτύχθηκε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την 

τήρηση των δεοντολογικών κανόνων, αποτέλεσε τους κύριους λόγους ανάδειξης της 

αναγκαιότητας να υπάρξει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη λειτουργία 

τους και τις σχέσεις τους με το δημόσιο τομέα. Αυτή την αναγκαιότητα επιδίωξε να 

ρυθμίσει η νομοθετική παρέμβαση με το Ν.2345/95128 σχετικά με τις «Οργανωμένες 

υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις». 

Βασικές προβλέψεις του νόμου αυτού αποτέλεσαν: (1) η απαγόρευση παροχής 

οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών χωρίς την έκδοση σχετικής άδειας από την οικεία 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, (2) η πρόβλεψη αυστηρών ποινών για τους παραβάτες και (3) 

                                                 
127 ΦΕΚ 158/Α΄/21-11-92 
 
128 ΦΕΚ 213/Α΄/12-10-95 
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η καθιέρωση του θεσμού του Κοινωνικού Συμβούλου ως μηχανισμού επίβλεψης και 

συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας και της επάρκειας των υπηρεσιών που 

παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς. Οι προβλέψεις του νόμου αυτού περιορίσθηκαν στην 

τυπική εφαρμογή τους λόγω της αδυναμίας εφαρμογής του θεσμού του Κοινωνικού 

Συμβούλου ως συνέπεια της υποστελέχωσης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με 

Κοινωνικούς Λειτουργούς. 

 

Η έννοια του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας εισάγεται σε νομοθετικό 

κείμενο στη χώρα μας το 1998 με την νομοθετική παρέμβαση του Ν.2646/98129 με 

αναφορά στην «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 

διατάξεις». Η πολιτεία 15 χρόνια μετά την οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

αποφασίζει να επιδιώξει μία ανάλογη προσέγγιση για την Κοινωνική Πρόνοια σε μία 

προσπάθεια να οργανώσει ένα σύστημα που θα συντονίσει τις διάσπαρτες κρατικές 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και θα εποπτεύσει τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας του 

ιδιωτικού τομέα. Για πρώτη φορέα διατυπώνεται και κατοχυρώνεται θεσμικά το 

περιεχόμενο της κοινωνικής φροντίδας130, προσδιορίζεται ως ευθύνη του κράτους131 και 

παρέχεται χωρίς διακρίσεις132. Στις βασικές καινοτόμες προβλέψεις περιέχονται: (1) η 

κατάρτιση Εθνικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας133, (2) η διάκριση του 

περιεχομένου των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας134, (3) η δημιουργία Τμήματος 

Ανάπτυξης Εθελοντισμού στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας135, (4) η δημιουργία 

Εθνικού και Νομαρχιακού Μητρώου φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και η πιστοποίησή τους ως φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

                                                 
129 ΦΕΚ 236/Α΄/20-10-98 
 
130 «Η Κοινωνική Φροντίδα είναι η προστασία που παρέχεται σε άτομα ή ομάδες με προγράμματα πρόληψης 
και αποκατάστασης και αποσκοπεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ισότιμης συμμετοχής των ατόμων στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή και να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Η στήριξη της 
οικογένειας αποτελεί βασικό στόχο των παραπάνω προγραμμάτων (παρ.1, άρθρο1, Ν.2646/92). 
 
131 (παρ.2, άρθρο1, Ν.2646/92). 
 
132 (παρ.3, άρθρο1, Ν.2646/92). 
 
133 Τομείς Εθνικών Προγραμμάτων: α. Οικογένεια, Παιδί και Νεότητα, β. Ηλικιωμένοι, γ. Άτομα με 
αναπηρία και γ. Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και ομάδες σε κατάσταση ανάγκης (παρ.2, άρθρο2, 
Ν.2646/92). 
 
134 Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια (παρ.2, άρθρο3, Ν.2646/92). 
 
135 (άρθρο12, Ν.2646/92). 
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Φροντίδας, (5) η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.ΣΥ.Κ.Φ.)136 

και (6) η σύσταση νέων και καινοτόμων δομών κοινωνικής φροντίδας137. Μεταξύ των 

βασικών δομικών ελλείψεων αυτού του συστήματος αποτέλεσε η μη πρόβλεψη (α) 

αποκεντρωμένου περιφερειακού διοικητικού συστήματος οργάνωσης και συντονισμού των 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και (β) δικτύου πρωτοβάθμιων κοινωνικών υπηρεσιών. 

 

Εκ του αποτελέσματος, σημαντικότερη αδυναμία των ρυθμίσεων του Ν.2646/98 υπήρξε η 

οργανωτική και λειτουργική αποτυχία της σύστασης του νέου κεντρικού φορέα παροχής 

της κρατικής κοινωνικής φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός 

Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Ο.Κ.Φ.). Η σύσταση αυτού του νέου φορέα στηρίχθηκε στην 

απόπειρα της συγχώνευσης των τριών μεγαλυτέρων υφιστάμενων φορέων πρόνοιας (του 

Ε.Ο.Π., του Π.Ι.Κ.Π.Α. και του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»). Η συγχώνευση αυτών 

των οργανισμών πρόνοιας, με διαφορετικό νομικό καθεστώς, δεν κατέστη δυνατό να 

επιτευχθεί μέχρι το 2003 που καταργήθηκε ο Ε.Ο.Κ.Φ. λόγω της αδυναμίας να εκδοθεί το 

προβλεπόμενο Π.Δ. για τον ενιαίο οργανισμό λειτουργίας του. Η παρατεταμένη διατήρηση 

αυτής της διοικητικής εκκρεμότητας προκάλεσε δυσπραγία και αναποτελεσματικότητα 

στην λειτουργία των φορέων αυτών και καθυστέρηση στην προώθηση των προβλεπόμενων 

διοικητικών και διαρθρωτικών αλλαγών για την ολοκλήρωση των αναγκαίων δράσεων και 

δομών του δικτύου των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.   

Η αναγκαιότητα συστηματικότερης παρακολούθησης και ελέγχου των φορέων του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την σύννομη λειτουργία και την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας οδήγησε στην νομοθετική πρωτοβουλία για την σύσταση 

Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) με το Ν.2920/01138. 

Στο άρθρο 3 προβλέπεται η διάρθρωση των τομέων δραστηριότητας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 

μεταξύ των οποίων αναφέρεται ο Τομέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας.  

 

                                                 
136 (άρθρο8, Ν.2646/92). 
 
137 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (παρ. 1α, άρθρο13), Δίκτυο Κέντρων Εκπαίδευσης 
Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (παρ. 1β, άρθρο13), Δίκτυο Κέντρων 
Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων (παρ. 1γ, άρθρο13), κατ’ οίκον φροντίδα (άρθρο14), ειδικά προγράμματα για 
άτομα με αναπηρίες – προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια (άρθρο17) και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες 
και ομάδες σε κατάσταση ανάγκης (άρθρο18). 
 
138 ΦΕΚ131/Α΄/27-6-01 
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Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη με 

την νομοθετική παρέμβαση του Ν.3293/0139 συνίσταται ο Τομέας Συνηγόρου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύη140. Στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης προβλέπονται: (α) η διερεύνηση αναφορών των πολιτών κατά υγειονομικών 

και προνοιακών υπηρεσιών και (β) η εισήγηση μέτρων για την αποκατάσταση και 

προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών,(γ) την εξάλειψη φαινομένων κακοδιοίκησης, 

και (δ)τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και 

των σχέσεών τους με το πολίτη.  

 

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη νομοθετική παρέμβαση για την συγκρότηση του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας στη χώρα μας προωθείται νέα νομοθετική παρέμβαση 

για την «αναδιοργάνωση του Συστήματος» με το Ν.3106/03141. Οι βασικές προβλέψεις του 

νόμου αυτού για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 

περιλαμβάνουν: (1) την περιφερειακή συγκρότηση των κρατικών υπηρεσιών πρόνοιας 

(ένταξη στα 17 ΠΕ.Σ.Υ.Π.)142, (2) την σύσταση αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικών 

Υπηρεσιών σε κάθε περιφερειακή υπηρεσία143, (3) την σύσταση Επιστημονικού 

Συμβουλίου για θέματα Κοινωνικής Φροντίδας σε κάθε περιφερειακή υπηρεσία144, (4) την 

υπαγωγή όλων των πρωτοβάθμιων κοινωνικών υπηρεσιών στους οικείους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παιδικοί σταθμοί, συμβουλευτικά κέντρα, κ.ά)145, (5) την ίδρυση 

Εθνικού Παρατηρητήριου Ατόμων με Αναπηρίες146, και (6) την ενίσχυση των 

προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και ανοικτής φροντίδας147.  

 

                                                 
139 ΦΕΚ231/Α΄/26-11-04 
 
140 (άρθρο 18, Ν.3293/04) 
 
141 ΦΕΚ30/Α΄/10-2-03 
 
142 Οι κρατικές υπηρεσίες πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του Ε.Ο.Κ.Φ. που καταργείται, 
μετατρέπονται σε αποκεντρωμένες ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες του οικείου Περιφερειακού 
Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας (ΠΕ.Σ.Υ.Π.), παρ.2, άρθρο1, Ν.3106/03.  
 
143 (παρ.1, άρθρο 3, Ν.3106/03) 
 
144 (παρ.4, άρθρο 3, Ν.3106/03) 
 
145 (άρθρο 8, Ν.3106/03) 
 
146 (άρθρο 10, Ν.3106/03) 
 
147 (άρθρο11 και 13, Ν.3106/03) 
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Μεταξύ των βασικών δομικών ελλείψεων αυτής της νομοθετικής παρέμβασης για την 

περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας αποτέλεσε η 

μη πρόβλεψη: (α) των βασικών δομών που θα πρέπει να συγκροτούν το δίκτυο των 

υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας κάθε περιφέρειας και τους αναλογικούς δείκτες μεγέθους 

και στελέχωσης με βάση τον πληθυσμό ευθύνης, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τους 

επιδημιολογικούς, και κοινωνικούς δείκτες και (β) την οριζόντια διασύνδεση των 

υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας των διαφόρων βαθμίδων και φορέων σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 

 

Οι διαρθρωτικές και διοικητικές αλλαγές που επήλθαν από τις ρυθμίσεις του Ν.3106/03 

προκάλεσαν αναστάτωση και σημαντικές μεταβολές στις οργανικές και υπηρεσιακές 

σχέσεις των στελεχών των φορέων κοινωνικής πρόνοιας. Ως βασικές αδυναμίες των 

αλλαγών αυτών καταγράφηκε: (α) η μη αξιοποίηση της επιτελικής εμπειρίας και της 

εξειδικευμένης τεχνογνωσίας των στελεχών των φορέων κοινωνικής πρόνοιας στο πλαίσιο 

των κεντρικών περιφερειακών υπηρεσιών και (β) η μη κατοχύρωση των πόρων των 

φορέων κοινωνικής πρόνοιας (προσωπικό, περιουσία, κλπ.). 

 

Δύο χρόνια αργότερα με τη νέα νομοθετική παρέμβαση του Ν.3329/05148 με τίτλο «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» τα περιφερειακά συστήματα (ΠΕ.Σ.Υ.Π.) 

μετονομάζονται σε Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.)149 και οι Μονάδες 

Κοινωνικής Φροντίδας μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ. υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της 

οικείας Δ.Υ.ΠΕ.150 Μεταξύ των διοικητικών ρυθμίσεων που προβλέπει αυτή η νομοθετική 

παρέμβαση καθιερώνεται για πρώτη φορά στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας ο θεσμός 

του έμμισθου Διοικητή151 πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ακολούθησε η 

νομοθετική παρέμβαση του Ν.3527/2007152 με τίτλο «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 

προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» με την οποία συγχωνεύθηκαν οι 17 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας σε 7 

                                                 
148 ΦΕΚ81/Α΄/4-4-05 
 
149 (άρθρο 1, Ν.3329/05) 
 
150 (άρθρο 14, Ν.3329/05) 
 
151 (άρθρο 15, Ν.3329/05) 
 
152 ΦΕΚ25/Α΄/9-2-07 
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και αντίστοιχα οι Διοικήσεις τους, οι οποίες προβλέπεται ότι ελέγχουν και εποπτεύουν τα 

Ν.Π.Δ.Δ. υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης της περιοχής ευθύνης τους153.  

 

Το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο δραστηριοποίησης των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας 

αποτελεί το προαναφερθέν Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης. Η 

έλλειψη κωδικοποίησης της διάσπαρτης προνοιακής νομοθεσίας και ειδικότερα αυτής που 

αναφέρεται στην κοινωνική φροντίδα του παιδιού δυσχεραίνει την κατανόησή της και σε 

αρκετές περιπτώσεις την ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή της. 

Το θεσμικό πλαίσιο των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδα για το παιδί όπως και γενικότερα 

για την κοινωνική πρόνοια έχει ως θεμελιώδη αναφορά το Σύνταγμα της χώρας (2001) και 

ειδικότερα το άρθρο 21 και 25154, όπου γίνεται σαφής αναφορά για την προστασία της 

παιδικής ηλικίας από το Κράτος και τις ευθύνες για τη διασφάλιση από τα κρατικά όργανα.  

 

Νομοθετικό πλαίσιο για την κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη για το παιδί 

Το υφιστάμενο γενικό νομοθετικό πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας που αναφέρθηκε περιλαμβάνει και ρυθμίσεις που σχετίζονται με την κοινωνική 

προστασία και κοινωνική φροντίδα για το παιδί στη χώρα μας. Επιπλέον οι κύριες γενικές 

ρυθμίσεις ή ειδικές για την κοινωνική προστασία και κοινωνική φροντίδα για το παιδί 

είναι: 

Γενικές ρυθμίσεις 

• Β.Δ.273/73, «Περί μετατροπής των Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων εις 

κέντρα Παιδικής Μερίμνης»155. 

                                                 
153 (κεφάλαιο Β΄, Λοιπές διατάξεις, άρθρο τρίτο)  
 
154 Άρθρο 21§1: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η 

μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους».  
Άρθρο 21§2: «Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες 
και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική 
νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος».  

Άρθρο 21§3: «Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της 
νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων».  

Άρθρο 21§6: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την 
αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή 
της Χώρας».  

Άρθρο 25§1: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή 
του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους».  

 
155 ΦΕΚ82/Α΄/22-3-73 
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• Ν.1302/82, «Για την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας αριθ.103/1952 για 

την προστασία της Μητρότητας»156. 

• Ν.1329/83, Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου: «Εφαρμογή της συνταγματικής 

αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα, τον εισαγωγικό του 

νόμο, την εμπορική νομοθεσία και τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, καθώς και 

μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν το 

οικογενειακό δίκαιο»157. 

• Ν.1431/84 «Ρύθμιση θεμάτων φορέων κοινωνικής πρόνοιας – παιδικής προστασίας 

και άλλες διατάξεις»158. 

• Ν.2101/92, «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού»159.  

• Ν 2447/1996160, Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Υιοθεσία, επιτροπεία και 

αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων 

και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις». Για σχετικές 

συμπληρωματικές ρυθμίσεις γίνεται παραπομπή σε προγενέστερους ή 

μεταγενέστερους νόμους161. 

• Ν. 3064/02 για την «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά 

της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων 

αυτών»162.  

• Π.Δ.233/03, «Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 

323Α, 349,351 ΚΑΙ 351Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002 

(ΦΕΚ Α΄248)»163.  

• Ν. 3094/03 για το «Συνήγορο του Πολίτη»164. 

                                                 
156 ΦΕΚ133/Α΄/20-10-82 
 
157 ΦΕΚ25/Α΄/18-02-1983 
 
158 ΦΕΚ46/Α΄/16-4-84 
 
159 ΦΕΚ192/Α΄/2-12-92 
 
160 ΦΕΚ278/Α΄/30-12-96 
 
161 Άρθρο 42, Ν.2082/92 (ΦΕΚ158/Α΄/21-11-92) – Π.Δ.337/93, (ΦΕΚ144/Α΄/2-9-93) - Π.Δ 226/99, 
(ΦΕΚ190/Α΄/20-9-99 - άρθρο 25, Ν.2915/01 (ΦΕΚ109/Α΄/29-5-01)  
 
162 ΦΕΚ248/Α΄/15-10-02 
 
163 ΦΕΚ204/Α΄/28-8-03 
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• Ν. 3304/05 για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»165. 

• Ν. 3625/07 για την «Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την 

παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις»166. 

 

 

2.4 Η διάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και των φορέων 

Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί  

 

Φορείς Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 3 του Ν.2646/98 στο Εθνικό Σύστημα 

Κοινωνικής Φροντίδας παρέχουν υπηρεσίες οι φορείς του Δημόσιου Τομέα που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (νυν Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

εγγεγραμμένοι στο Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τομέα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2646/98). Επιπλέον σύμφωνα 

με την παράγραφο 4, του άρθρου 1 του Ν. 2646/98 υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν και οι 

φορείς Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (επιχειρήσεις). 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους φορείς του Εθνικού Συστήματος διακρίνονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 3 του Ν.2646/98 σε: 

α) Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα 

β) Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα 

γ) Τριτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα 

 

• Η πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

ανοιχτής φροντίδας και αποσκοπεί στην πρόληψη των αναγκών και στον έγκαιρο 

                                                                                                                                                     
164 ΦΕΚ10/Α΄/22-1-03 
 
165 ΦΕΚ16/Α΄/27-1-05 
 
166 ΦΕΚ290/Α΄/24-12-07 
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εντοπισμό προβλημάτων κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού. Οι υπηρεσίες αυτές 

παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού.  

• Η δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

φιλοξενίας ή κλειστής φροντίδας και αποσκοπεί στη θεραπεία και αποκατάσταση 

σωματικής, πνευματικής, ψυχικής νόσου ή αναπηρίας, ως και στην πρόληψη και 

αποκατάσταση των συνεπειών κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού. Οι υπηρεσίες 

αυτές παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης. 

• Η τριτοβάθμια κοινωνική φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

ανοιχτής και κλειστής κοινωνικής φροντίδας που απαιτεί υψηλή εξειδίκευση ή 

τεχνολογία. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της Κεντρικής 

Διοίκησης και της Περιφέρειας. 

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες οι φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους φορείς παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας ως δίκτυα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδα προβλέπεται από την παράγραφο 3, 

του άρθρου3 του Ν.2646/98 ότι θα καθορισθεί με κοινή υπουργική απόφαση.  

 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας λειτουργούν αντίστοιχα 

φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης στα παιδιά και τις 

οικογένειές τους. Οι φορείς αυτοί παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης και κοινωνικής 

προστασίας και φροντίδας που αποσκοπούν να αποτρέψουν κοινωνικούς κινδύνους που 

απειλούν τα παιδιά και να τους διασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την 

απρόσκοπτη σωματική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξή τους σε ασφαλές περιβάλλον και 

ταυτόχρονα προωθούν την έμπρακτη εφαρμογή, κατανόηση και σεβασμό των 

δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά περιέχονται στο Ν.2101/92, με τον οποίο η χώρα μας 

κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού του 

1989. 

 

2.4.1 Οι φορείς του δημόσιου τομέα 

Οι φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης του δημόσιου τομέα οργανώνονται και 

λειτουργούν σε τέσσερα επίπεδα:  

1) κεντρική διοίκηση,  
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2) περιφερειακή διοίκηση,  

3) νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, και  

4) τοπική αυτοδιοίκηση.  

 

Στο πλαίσιο των επιπέδων αυτών οργανώνονται και λειτουργούν οι φορείς που παρέχουν 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης στα παιδιά και τις οικογένειές τους. 

 

Οι υπηρεσίες φροντίδας του δημόσιου τομέα παρέχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ιδρύονται και εποπτεύονται από φορείς της 

κεντρικής διοίκησης, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελεί τον κύριο φορέα της 

κεντρικής διοίκησης για την οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας, 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης167. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου περιέχονται 

στην παράγραφο 1, του άρθρου 1 του Π.Δ.95 του 2000 που αναφέρεται στον Οργανισμό 

του Υπουργείου168(ο οποίος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 

299 του 2000169). Παράλληλα συμπληρωματικές δραστηριότητες με χαρακτηριστικά του 

αντικειμένου του τομέα πρόνοιας προωθούνται και από άλλα Υπουργεία και τους 

εποπτευόμενους Οργανισμούς τους.  

 

Οι επιτελικές αρμοδιότητες στο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στο πλαίσιο του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποιούνται από την αντίστοιχη Γενική 

Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης που συστάθηκε για πρώτη φορά το 1987170(ως 

Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) αναλαμβάνοντας τις μέχρι τότε αρμοδιότητες της Γενικής 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας που είχε συσταθεί το 1977171. Η Γενική Γραμματεία 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των Διευθύνσεων και 

Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης (βλ. σχήμα 1). 

                                                 
167 Π.Δ.95/00 & Π.Δ.299/00 
 
168 ΦΕΚ76/Α΄/10-3-2000 
 
169 ΦΕΚ240/Α΄/2-11-2000. 
 
170 Π.Δ.68/87 
 
171 Π.Δ.544/77 
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Σχήμα 1 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαρθρώνεται από τρεις Διευθύνσεις με 

αντίστοιχα Τμήματα και ένα αυτοτελές Τμήμα172: 

1. Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας 

• Τμήμα Προστασίας Παιδιών και Εφήβων 

• Τμήμα Οικογένειας και Δημογραφικής Πολιτικής 

• Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων 

 

2. Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης 

• Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων 

• Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 

• Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων 

 

3. Διεύθυνση Ατόμων με Αναπηρίες 

• Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Δομών και Προγραμμάτων Ανοικτής 

Κοινωνικής Φροντίδας και Αποκατάστασης 

• Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Δομών και Προγραμμάτων Αυξημένης 

Φροντίδας 

 

                                                 
172 Άρθρο 20-24, Π.Δ.95/00  
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4. Τμήμα Προσωπικού Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 

 

Από τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκύπτει 

ότι σχεδόν στο σύνολό τους δραστηριοποιούνται για ζητήματα κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί. Τις ευρύτερες αρμοδιότητες αυτού του περιεχομένου 

συγκεντρώνει η Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας και ειδικότερα το Τμήμα Προστασίας 

Παιδιών και Εφήβων.  

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας Παιδιών και Εφήβων της Διεύθυνσης 

Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περιλαμβάνουν173. 

• Η χάραξη πολιτικής και κατευθύνσεων για την προστασία παιδιών και εφήβων.  

• Η μελέτη και διαχείριση θεμάτων προστασίας παιδιών και εφήβων.  

• Ο συντονισμός της συνεργασίας των αρμοδίων Υπηρεσιών με σκοπό την ενιαία 

χάραξη πολιτικής και εφαρμογής της και η παροχή συμβουλευτικών οδηγιών σε 

Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.  

• Η κατάρτιση προγραμμάτων, η χρηματοδότηση, η εποπτεία και η αξιολόγηση της 

εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας παιδιών και εφήβων τόσο σε εθνικό επίπεδο 

όσο και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που υποβάλλονται από 

Υπηρεσίες και από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και η μελέτη και επεξεργασία των 

προτάσεων και εισηγήσεών τους για νέες σύγχρονες μορφές και μεθόδους.  

• Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών ή ειδικών μέτρων προστασίας 

παιδιών και εφήβων, για την αποτελεσματικότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων.  

• Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, που 

αναπτύσσουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των 

Ο.Τ.Α. ως και μη κρατικές Οργανώσεις, περιλαμβανομένης της συλλογής στατιστικών 

στοιχείων για επίσημη χρήση.  

• Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες θεμάτων προστασίας 

παιδιών και εφήβων, η ενίσχυση μη κρατικών οργανώσεων για αντικείμενο 

                                                 
173 Παράγραφος 2β, του άρθρου 21, Π.Δ.95/00 (ΦΕΚ76/Α΄/10-3-00)  
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αρμοδιότητας του Τμήματος και η υποστήριξη της ενίσχυσής τους από αρμόδιους 

φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς 

ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων.  

• Η εισήγηση και διαμόρφωση σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και 

Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε ζήτημα 

αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη 

συνεργασία της με άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής με άλλους Διεθνείς Φορείς.  

• Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας 

φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς 

πρωτοβουλίας και ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν ανάλογες προς τα 

παραπάνω υπηρεσίες.  

• Ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων 

που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία Ιδρυμάτων Προστασίας του βρέφους και 

της προσχολικής ηλικίας (Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ), Κέντρων 

Παιδικής Μέριμνας, Παιδοπόλεων και Βρεφοκομείων καθώς και λοιπών συναφών 

εκδηλώσεων.  

• Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάρτισης, μεταφοράς, συγχώνευσης, 

μετατροπής, φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα του Τμήματος καθώς και η χωροταξική κατανομή αυτών.  

• Η έγκριση των οργανισμών και κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των παραπάνω 

φορέων και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης αυτών.  

• Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς 

πρωτοβουλίας ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

• Η συνεργασία με τα άλλα Τμήματα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων, για 

την εκτέλεση ή επέκταση των εφαρμοζομένων προγραμμάτων και η εφαρμογή νέων, 

ως και την κάλυψη των λοιπών αναγκών της Διεύθυνσης, στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η επιχορήγηση από το 

προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου των διαφόρων φορέων αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης και η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων αυτών.  

• Η μέριμνα για την παροχή κάθε φύσεως κοινωνικής προστασίας και φροντίδας προς 

τις παραπάνω κατηγορίες ατόμων και για την κοινωνική και επαγγελματική απο-

κατάσταση των παιδιών, που αποφοιτούν από Ιδρύματα.  
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• Η παρακολούθηση θεμάτων που έχουν σχέση με διεθνείς οργανισμούς, διεθνή 

συνέδρια καθώς και την Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με την UNICEF.  

• Η εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας για θέματα 

αρμοδιότητας του Τμήματος.  

• Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης για 

δημιουργία και εφαρμογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας.  

• Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την αγορά, μίσθωση, 

μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης και εκμίσθωσης ακινήτων από εποπτευόμενους 

φορείς αρμοδιότητας του Τμήματος.  

 

 

Περιφερειακή διοίκηση 

Στις περιφερειακές Διοικήσεις της χώρας μας οι δραστηριότητες κοινωνικής πρόνοιας 

προβλέπεται ότι ασκούνται από τη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας174 στην διάρθρωση της 

οποία προβλέπεται τα Τμήματα Πρόνοιας. Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνεται ο 

συντονισμός των υπηρεσιών πρόνοιας της Περιφέρειας και η εισήγηση μέτρων 

πληρέστερης και αποδοτικότερης παροχής υπηρεσιών πρόνοιας στους κατοίκους της 

Περιφέρειας. Ουσιαστικά αυτές οι αρμοδιότητες δεν υλοποιήθηκαν δεδομένου ότι τις 

αρμοδιότητες αυτές ασκούσαν οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το 2003 μέχρι σήμερα οι διοικήσεις των υγειονομικών 

περιφερειών. 

 

Με το Ν. 3106 το 2003 οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας του δημόσιου τομέα αποτέλεσαν 

αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες του οικείου Περιφερειακού 

Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας (17 ΠΕ.Σ.Υ.Π.). Με το Ν. 3329 του 2005 οι φορείς 

κοινωνικής πρόνοιας του δημόσιου τομέα μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία υπόκεινται 

στον έλεγχο και εποπτεία του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (οι Υ.ΠΕ. 

έως το 2007 ήταν 17 οπότε συγχωνεύθηκαν σε 7). Οι Υγειονομικές Περιφέρειες 

ταυτίζονται με τις Διοικητικές και έδρα της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας ορίζεται η 

έδρα της αντίστοιχης Διοικητικής Περιφέρειας. Κατ' εξαίρεση διαιρείται σε δύο 

Υγειονομικές Περιφέρειες, την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

                                                 
174 Παράγραφος 3, του άρθρου 6, Ν.2503/97 
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Η επικράτεια διαιρείται στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες175 που ακολουθούν: 

• 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (με έδρα την Αθήνα):  

Περιλαμβάνει τους Δήμους της Νομαρχίας Αθηνών: Αθηναίων, Γαλατσίου, 

Ζωγράφου, Καισαριανής, Καλλιθέας, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας, 

Νέου Ψυχικού, Ταύρου, Φιλοθέης, Ψυχικού, Αγίας Παρασκευής, Αγίου 

Δημητρίου, Αλίμου, Αμαρουσίου, Αργυρούπολης, Βριλησσίων, Βύρωνα, 

Γλυφάδας, Δάφνης, Εκάλης, Ελληνικού, Ηλιουπόλεως, Ηρακλείου, Κηφισιάς, 

Λυκόβρυσης, Μελισσιών, Μεταμόρφωσης, Νέας Ερυθραίας, Νέας Ιωνίας, Νέας 

Πεντέλης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Παπάγου, Πεντέλης, Πεύκης, 

Υμηττού, Χαλανδρίου και Χολαργού. Επίσης τους Δήμους και Κοινότητες της 

Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. 

 

• 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (με έδρα τον Πειραιά): 

Περιλαμβάνει τους Δήμους της Νομαρχίας Αθηνών: Αγίας Βαρβάρας, Αγίων 

Αναργύρων Αιγάλεω, Ιλίου, Καματερού, Μοσχάτου, Περιστερίου, 

Πετρούπολης, και Χαϊδαρίου. Επίσης τους Δήμους και Κοινότητες της Νομαρχίας 

Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. 

 

• 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας (με έδρα την Θεσσαλονίκη): 

Περιλαμβάνει τους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκης (1ο, 2ο και 3ο 

Διαμέρισμα), Αγίου Αθανασίου, Αγίου Παύλου, Αμπελοκήπων, Αξιού, Ασσήρου, 

Βερτίσκου, Εγνατίας, Ελευθερίου - Κορδελιού, Εύοσμου, Εχεδώρου, Καλλιθέας, 

Κουφαλίων, Λαγκαδά, Λαχανά, Μενεμένης, Μυγδονίας, Νεαπόλεως, Πολίχνης, 

Σταυρουπόλεως, Συκεών, Χαλάστρας, Χαλκηδόνος, Χορτιάτη, και Ωραιοκάστρου και τις 

Κοινότητες Ευκαρπίας και Πεύκων. Επίσης τους Δήμους και Κοινότητες της Νομαρχίας 

Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλωρίνης, Κοζάνης και Γρεβενών. 

 

• 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης (με έδρα την Θεσσαλονίκη): 

Περιλαμβάνει τους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκης (4ο και 5ο 

Διαμέρισμα), Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρεθούσης, Βασιλικών, Επανομής, 

Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς, Καλλινδοίων, Κορώνειας, Μαδύτου, 

Μηχανιώνας, Μίκρας, Πανοράματος, Πυλαίας, Ρεντίνας, και Σοχού Τριανδρίας. 
                                                 
175 Συνδυασμός της 1ης παραγράφου, του άρθρου 1 του Ν.3329/05 και άρθρου 3 του Β΄ κεφαλαίου του 
Ν.3527/07. 
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Επίσης τους Δήμους και Κοινότητες της Νομαρχίας Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής, 

Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 

• 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (με έδρα την Λάρισα): 

Περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομαρχιών: Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, 

Τρικάλων, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, και Εύβοιας. 

 

• 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής 

Ελλάδας (με έδρα την Πάτρα): 

Περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομαρχιών: Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, 

Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Άρτας, 

Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. 

 

• 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης (με έδρα το Ηράκλειο): 

Περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομαρχιών: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και 

Χανίων. 

 

Οι αρμοδιότητες των Υγειονομικών Περιφερειών176 είναι: 

• Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος, της λειτουργίας όλων των 

Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσοκομεία, 

Κέντρα Υγείας και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας και 

Απεξάρτησης, και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέ-

ρειας, που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και 

εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

• Η υποβολή, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εισηγήσεων, 

μέτρων και προτάσεων που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή 

υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας τους. 

• Η παρακολούθηση της εφαρμογής, από τις Διοικήσεις των εποπτευόμενων Υπηρεσιών 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

 

                                                 
176 Άρθρο 2, Ν.3329/05 
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Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 

Μέχρι την ίδρυση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (1994) ως θεσμού Β΄ βαθμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης177 οι υφιστάμενες Διευθύνσεις και Τμήματα Πρόνοιας 

αποτελούσαν τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας και ασκούσαν σχετικές αρμοδιότητες και υπηρεσίες. Οι Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις ασκούν αυτοδίκαια τις αρμοδιότητες του τομέα κοινωνικής πρόνοιας που 

μεταβιβάσθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο και μεταγενέστερες ειδικές μεταβιβάσεις. Η 

διάρθρωση και η στελέχωση των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων περιλαμβάνεται στον Οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας τους μετά 

από σχετική απόφαση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Το συνηθέστερο μοντέλο διάρθρωσης περιλαμβάνει τα 

Τμήματα: Προστασίας Οικογένειας και Παιδιού, Δημόσιας Αντίληψης ή Αρωγής, 

Κοινωνικής Εργασίας και Γραμματείας.  

 

Οι κύριες αρμοδιότητες των Τμημάτων των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας των 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι: 

Τμήμα Προστασίας Οικογένειας και Παιδιού  

• Η προστασία µονογονεϊκών οικογενειών, κακοποιηµένων γυναικών και ανηλίκων, 

παραµεληµένων παιδιών και αστέγων και ευπαθών οµάδων πληθυσµού.  

• Η εφαρµογή Προγραµµάτων κοινωνικής και οικονοµικής επανένταξης ευπαθών 

οµάδων του πληθυσµού, η δηµιουργία θεσµών συµβουλευτικής και ψυχολογικής 

υποστήριξης των µελών τους, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, η 

επαγγελµατική κατάρτιση και η τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας των ατόµων που 

αποκλείονται κοινωνικά και από την αγορά εργασίας.  

• Η προστασία των ατόµων που αποφυλακίζονται και έχουν άµεση ανάγκη βοήθειας 

για την οικονοµική και κοινωνική τους επανένταξη και η δηµιουργία Προγραµµά-

των κατάρτισής τους.  

 

Τµήµα Κοινωνικής Δημόσιας Αντίληψης ή Αρωγής  

• Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των οικονομικά αδυνάτων, των 

προσφύγων και των επαναπατριζόµενων και η παροχή οικονομικής ενίσχυσης ή 

επείγουσας περίθαλψης σε άτοµα, οικογένειες ή κοινωνικές οµάδες που 

                                                 
177 Ν.2218/94 & Ν.2240/94 
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περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξαιτίας κοινωνικών γεγονότων ή φυσικών 

καταστροφών.  

• Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών.  

• Η χορήγηση καρτών ελεύθερης κυκλοφορίας στα άτομα με αναπηρίες.  

• Η χορήγηση πιστοποιητικού οικονοµικής αδυναµίας σε όσες περιπτώσεις 

προβλέπεται από το νόµο (για δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη, παροχές, διευκολύνσεις, κλπ.).  

• Η εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυσης µε την µορφή επιδοµάτων σε 

άτοµα µε αναπηρίες, σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού και σε απροστάτευτα παιδιά.  

• Η εφαρµογή κάθε άλλου προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης που εφαρµόζεται 

στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής.  

• Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φορέων κοινωνικής φροντίδας, 

κερδοσκοπικού και µη χαρακτήρα σε εκδηλώσεις Πρόνοιας, για παιδιά, 

ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρίες.  

• Η εποπτεία των φορέων πρόνοιας Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

Φιλανθρωπικών Σωµατείων, η επιχορήγηση αυτών για αντιµετώπιση εξόδων 

µισθοδοσίας του προσωπικού και της λειτουργίας τους και ο ορισµός Κοινωνικού 

Συμβούλου για έλεγχο τους. 

• Η τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων του Νομού.  

• Η εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων 

• Η λειτουργία παιδικών εξοχών. 

•  Η ανάληψη και διάθεση χορηγουµένων οικονοµικών ενισχύσεων σε φορείς 

κοινωνικής αντίληψης του Νομού από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου. 

 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

• Η εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής υποστήριξης της οικογένειας και του 

παιδιού και η δηµιουργία θεσµών συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 

των µελών της.  

• Η µέριµνα ανάπτυξης θεσµών προστασίας και συµπαράστασης και µέριµνα για την 

υιοθεσία ανηλίκων.  

• Η διενέργεια κοινωνικών ερευνών για τη στεγαστική κατάσταση του πληθυσµού, 

για την κατάσταση της οικογένειας, και των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. 
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• Η εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής υποστήριξης της τρίτης ηλικίας και η 

δηµιουργία θεσµών συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των µελών της.  

• Η εφαρµογή προγραµµάτων συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 

ατόµων, οικογενειών ή κοινωνικών οµάδων που περιέρχονται σε κατάσταση 

ανάγκης εξαιτίας κοινωνικών γεγονότων ή φυσικών καταστροφών.  

 

Τοπική αυτοδιοίκηση 

Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, 

σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, 

την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της 

τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα178 οι 

αρμοδιότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού στο τομέα της 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περιλαμβάνουν179: 

• Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην 

υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της 

τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων 

όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, 

κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής 

ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών 

προγραμμάτων. 

• Την εφαρμογή πολιτικών ή την συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που 

στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με 

την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία 

δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και 

αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής 

στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων 

προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 

• Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την 

παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή 

χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που 

                                                 
178 N. 3463/2006 (ΦΕΚ114/ Α'/8-6-06)

 
179 Παράγραφος ε, άρθρο 75, N.3463/2006 
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αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις του εκάστοτε 

ισχύοντα Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Την σχεδίαση, την οργάνωση, τον 

συντονισμός και την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη 

της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη δημιουργία Τοπικών 

Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας180.  

• Το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και 

δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και 

προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής 

κοινωνίας.  

• Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με 

τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών 

οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη 

των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και 

αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας. 

 

Η διάρθρωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης στους Δήμους δεν 

ρυθμίζεται με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο αλλά αποτελεί πρωτοβουλία των Δημοτικών 

Συμβουλίων. Η ιστορική εξέλιξη των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους δήμους 

(εκτός του Δήμου Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πάτρας) μέχρι πρόσφατα (1998) 

περιοριζόταν στην σύσταση ΝΠΔΔ κυρίως για την προστατευμένη και δημιουργική 

απασχόληση βρεφών και νηπίων (Βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί), και την ανοικτή 

φροντίδα ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ και Λέσχες Φιλίας). Την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί 

τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας (όπως, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ, 

ΚΗΦΗ, Ιατροκοινωνικά Κέντρα για Τσιγγάνους, Υπηρεσίες προώθησης στην αγορά 

                                                 
180 Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας αποτελούν συμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα για 
την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις 
ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών. Συγκροτούνται από επιστήμονες και λειτουργούς 
που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, 
εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί. Έργο τους είναι η 
καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών 
προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, 
σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο 
συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να 
προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει 
παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος 
εμπιστοσύνης (άρθρο 84, N.3463/2006). 
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εργασίας, κ.ά.) κυρίως με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. και του κεντρικού Ελληνικού 

Κράτους.  

 

Επίσης, μεγάλοι Δήμοι για το συντονισμό των υπηρεσιών τους για την κοινωνική φροντίδα 

έχουν συστήσει Κεντρικές Κοινωνικές Υπηρεσίες οι οποίες ταυτόχρονα παρέχουν 

συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη στην οικογένεια, το παιδί και τις ευπαθείς ομάδες 

του πληθυσμού ευθύνης τους.    

 

2.4.2 Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

(εθελοντικού τομέα) 

Στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και οι φορείς 

Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγγεγραμμένοι στο Νομαρχιακό και 

Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, του άρθρου 3 και το άρθρο 5 του Ν.2646/98). 

 

Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του οικείου Νομού στο οποίο εγγράφονται με αίτησή 

τους οι φορείς του Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Νομού που 

παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. 

Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρείται το Εθνικό Μητρώο Φορέων 

Ιδιωτικού Τομέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας με στοιχεία που αποστέλλονται κάθε φορά με ευθύνη των Νομαρχών της χώρας 
181. Αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τήρηση 

του Μητρώου Φορέων Ιδιωτικού Τομέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι το Τμήμα 

Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και 

Αλληλεγγύης. Με την Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με αριθ. 

οικ.19252/21-2-02182 καθορίζεται η μορφή του Αριθμού Μητρώου στο Εθνικό Μητρώο 

Φορέων Ιδιωτικού Τομέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας. 

 

                                                 
181 Παράγραφος 1, άρθρο 5, Ν.2646/98 
 
182 ΦΕΚ248/Β΄/28-2-02 
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Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας κυρίως είναι φιλανθρωπικά σωματεία183, ειδικώς ανεγνωρισμένοι 

φορείς (με ειδική νομοθετική ρύθμιση), κοινωφελή ιδρύματα184, αστικές εταιρείες185 και 

σύλλογοι. Επιπλέον δραστηριοποιούνται εθνικές επιτροπές ή παραρτήματα διεθνών μη 

κυβερνητικών οργανώσεων του τομέα πρόνοιας.  

 

O Ν.2646/98 προβλέπει ότι οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας μπορούν με σχετική απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αναγνωριστούν ως ειδικώς 

πιστοποιημένοι φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης186(κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του 

Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης). Οι όροι, προϋποθέσεις, 

διαδικασία, ενιαία κριτήρια και τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγηθεί η ειδική 

πιστοποίηση ρυθμίζονται με σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση (των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης187. Η κοινή Υπουργική Απόφαση 

με αριθ. Γ.Π. οικ.9287/27-9-01188 που τροποποιήθηκε με την αντίστοιχη απόφαση με αριθ. 

Γ.Π.(2)γ/οικ.2858/12-1-05189 ρυθμίζει τα ανωτέρω ζητήματα για την ειδική πιστοποίηση 

των φορέων του Ιδιωτικού Τομέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας.  

 

Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές του δημόσιου τομέα μπορεί να παρέχονται μόνο 

στους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

                                                 
183 Συστήνεται κατόπιν αίτησης και σχετικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας του 
σωματείου, εγγράφεται στο σχετικό ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου της έδρας και επιδιώκουν αποκλειστικά 
τους στόχους της παραγράφου 1, άρθρου1 του Ν.Δ 1111/72. 
 
184 Κατόπιν έκδοσης σχετικού Π.Δ.  
 
185 Ν. 2072/92 
 
186 Παράγραφος 2, άρθρο 5, Ν.2646/98 
 
187 Παράγραφος 3, άρθρο 5, Ν.2646/98 
 
188 ΦΕΚ1268/Β΄/1-10-01 
 
189 ΦΕΚ37/Β΄/18-1-05 
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κοινωνικής φροντίδας οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί ως ειδικώς πιστοποιημένοι φορείς του 

Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας190. 

 

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας και είναι ειδικώς πιστοποιημένοι μπορούν να συνάπτουν 

προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

τους άλλους φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας για τη μελέτη και 

εκτέλεση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας191. Τα κριτήρια, οι όροι και τα λοιπά 

θέματα για τη σύναψη αυτών των προγραμματικών συμβάσεων ρυθμίζονται με σχετική 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης192. 

Η σχετική αυτή απόφαση ορίζει ότι το αντικείμενο αυτών των προγραμματικών 

συμβάσεων είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών με στόχο την παροχή 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τομείς: (α) Οικογένεια, Παιδί και Νεότητα, (β) 

Ηλικιωμένοι, (γ) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και (δ) Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες και 

ομάδες που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης193  

 

Το Τμήμα Ανάπτυξης Εθελοντισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

τηρεί Ειδικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) στο οποίο εγγράφονται 

με αίτησή τους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

δραστηριοποιούνται στο τομέα της υγείας και κοινωνικής φροντίδας με κύριο αντικείμενο 

την εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτομα ή ομάδες πληθυσμού και 

πληρούν τις κάθε φορά ισχύουσες προϋποθέσεις194. Με την Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Πρόνοιας με αριθ. οικ.19252/21-2-02195 καθορίζεται η μορφή του Αριθμού 

Μητρώου στο Ειδικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες 

υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Οι εγγεγραμμένες Μ.Κ.Ο. στο σχετικό Ειδικό Μητρώο 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν για τις δραστηριότητές τους από το Υπουργείο Υγείας και 

                                                 
190 Παράγραφος 6, άρθρο 5, Ν.2646/98 
 
191 Παράγραφος 1, άρθρο 20, Ν.2646/98 
 
192 Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. οικ.3227/12-7-01 (ΦΕΚ1067/Β΄/10-8-01) 
 
193 Άρθρο 2, Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. οικ.3227/12-7-01 
 
194 Παράγραφος 2, άρθρο 12, Ν.2646/98 
 
195 ΦΕΚ248/Β΄/28-2-02 
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις196 (οι 

προτεραιότητες και οι στόχοι των προγραμμάτων, διαδικασία πρόσκλησης, ο τρόπος 

αξιολόγησης, κ.ά.) οι οποίες ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Πρόνοιας197. Σύμφωνα με αυτή την σχετική απόφαση,198 οι προτεραιότητες και οι στόχοι 

των προγραμμάτων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι επιλέξιμες δαπάνες τους 

(δραστηριότητες επιστημονικής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης) είναι όσα αφορούν 

εθελοντική παροχή υπηρεσιών με ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και ομάδες που 

βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ως τέτοιες νοούνται πληθυσμοί που σε 

συνθήκες φτώχειας και ένδειας, πληθυσμοί που χρήζουν έκτακτη βοήθεια, άτομα που 

πάσχουν από ασθένειες, άτομα με αναπηρίες, προσφορά και συγκέντρωση αίματος και 

ιστών, πληθυσμοί που πάσχουν από εξαρτήσεις, φυλακισμένοι και πρώην φυλακισμένοι, 

πληθυσμοί με γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες και άλλες 

κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες199.  

 

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας εποπτεύονται και ελέγχονται από τους Κοινωνικούς Συμβούλους200 

που ορίζει η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της έδρας του φορέα και το Σώμα 

Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας201.  

  

2.4.3 Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται με σκοπό την παροχή έναντι αμοιβής υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής πρόνοιας σε πολίτες που επιθυμούν να αγοράσουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες 

από τη ελεύθερη αγορά, γιατί οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν διατίθενται από το δημόσιο 

τομέα ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτών ή δεν είναι δικαιούχοι. 

 

                                                 
196 Παράγραφος 3, άρθρο 12, Ν.2646/98 
 
197 Παράγραφος 4, άρθρο 12, Ν.2646/98 
 
198 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, οικ. 19253/20-2-02, (ΦΕΚ 248/Β΄/28-2-02) 
 
199 Άρθρο 2, Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, με αριθ. οικ.19253/20-2-02 
 
200 Παράγραφος 4, άρθρο1, Ν.2345/95 
 
201 Ν.2920/01, «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας», ΦΕΚ131/Α΄/27-6-01 
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Σύμφωνα με την παράγραφο 1, άρθρο 1 του Ν.2345/95 απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας 

λειτουργίας από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προκειμένου οι φορείς του 

Ιδιωτικού Τομέα του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας να παρέχουν οργανωμένες 

κοινωνικές υπηρεσίες, που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή παιδιών και 

ενηλίκων με αναπηρίες ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρόνιων πασχόντων ή παρεμφερείς 

δραστηριότητες. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 1 του Ν. 2646/98 

φορείς Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (επιχειρήσεις), που λειτουργούν 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Οι 

προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των υπηρεσιών των φορέων του Ιδιωτικού Δικαίου 

που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας εκδίδονται με σχετικές αποφάσεις του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για παράδειγμα, οι προϋποθέσεις ίδρυσης 

και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 

(Βρεφικών - Παιδικών – Βρεφονηπιακών σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και 

νηπίων των φορέων Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα ρυθμίζονται από 

την απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με αριθ. Π2/οικ. 2808/15-7-97202, και η 

οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με αριθ. 

Γ2β/οικ. 1570/22-4-99203.  

 

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας εποπτεύονται και ελέγχονται από τους Κοινωνικούς Συμβούλους204 

που ορίζει η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της έδρας του φορέα και το Σώμα 

Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας205.  

 

 

 

 

 

                                                 
202 ΦΕΚ645/Β΄/31-7-79  
 
203 ΦΕΚ749/Β΄/19-5-99 
 
204 Παράγραφος 4, άρθρο1, Ν.2345/95 
 
205 Ν. 2920/01, «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας», ΦΕΚ131/Α΄/27-6-01 
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2.5 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύσεις από τους φορείς Κοινωνικής Φροντίδας 

και Αλληλεγγύης για το Παιδί και το θεσμικό πλαίσιό τους 

 

2.5.1 Εισοδηματικές ενισχύσεις (επιδόματα, ενισχύσεις, παροχές, κ.ά.)  
για το παιδί  

 
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την εισοδηματική ενίσχυση του παιδιού και των οικογενειών 

τους: 

• Ν.1910/44, Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας «περί 

προστασίας πολυτέκνων»206 και οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που 

ακολούθησαν για τον ορισμό των προϋποθέσεων χορήγησης και του είδους των 

μέτρων και παροχών207. 

• Ν.4051/60, «Περί ενισχύσεως απροστάτευτων παιδιών»208. Ακολούθησαν 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις για τον ορισμό των προϋποθέσεων και το ύψος 

της οικονομικής ενίσχυσης209 και την τροποποίηση του ορίου ηλικίας 

επιδότησης210. 

• Ν.Δ.57/73, «Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς 

αδυνάτων, και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων»211 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες ρυθμίσεις και ισχύει. 

• Π.Δ.108/83 για τις «Προϋποθέσεις ενισχύσεως απροστάτευτων παιδιών»212 το οποίο 

τροποποιήθηκε από το Π.Δ.147/89213 και το Π.Δ.148/97214. 

                                                 
206 ΦΕΚ220/Α΄/3-10-44 
 
207 Ν. 860/78 (ΦΕΚ2/Α΄/5-1-79) – Ν.1892/90 (ΦΕΚ 101/31-7-90) - Ν. 2163/93 (ΦΕΚ125/Α΄/28-7-93) – Ν. 

2459/97 (ΦΕΚ 17/Α΄/18-2-97) - Ν.2819/00 (ΦΕΚ 84/Α΄/15-3-00) – Ν.2972/01 (ΦΕΚ 291/Α΄/27-12-01)  
208 ΦΕΚ68/Α΄/20-5-60 
 
209 Π.Δ.108/83, Π.Δ. 270/85, Π.Δ. 147/89, Π.Δ. 417/90, Π.Δ. 215/91, Π.Δ. 148/97 
 
210 ΚΥΑ3634/82 (ΦΕΚ 339/Β΄/4-6-82)  
 
211 ΦΕΚ149/Α΄/19-7-73 
 
212 ΦΕΚ49/Α΄/20-4-83  
 
213 ΦΕΚ70/Α΄/7-3-89 
 
214 ΦΕΚ127/Α΄/20-6-97 (Το μηνιαίο αυτό επίδομα χορηγείται σε παιδιά μέχρι 16 ετών που ζουν με την 

οικογένειά τους και στερούνται πατρικής προστασίας λόγω: θανάτου, αναπηρίας 67% και άνω, 
εγκατάλειψης, φυλάκισης πέραν των τριών μηνών, στράτευσης ή εκτός γάμου παιδιά. Το ύψος του 
επιδόματος - σύμφωνα με το άρθρο 2, του Π.Δ.148/97- ανέρχεται σε 44,02 € για κάθε παιδί με την 
προϋπόθεση του άρθρου 1 του ίδιου Π.Δ. ότι το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το όριο των 
235,00 €) 
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• Ν.2909/01 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις»215 (ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού). 

• Π.Δ.233/03 για την «Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των 

άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12 του 

Ν.3064/2002 (ΦΕΚα΄248)»216 

• Ν.3454/06 για την «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις»217. 

• Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. Π1α/Γ.Π.οικ.92798/3-7-06 για την 

«Αναπροσαρμογή του ύψους της παρεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης σε ανάδοχες 

οικογένειες από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας: Αναρρωτήριο Πεντέλης, 

Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας Καλαμακίου, και το Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ»218. 

• Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731/9-5-08 για την 

«Αύξηση προνοιακών επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες για τα 

έτη 2008, 2009, 2010 και 2011»219. 

 
 
 

2.5.2 Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες (πρόληψη, φροντίδα, θεραπεία και 
αποκατάσταση) για το παιδί 

 

Υπηρεσίες για προστατευμένη και δημιουργική απασχόληση και φύλαξη βρεφών και 

νηπίων 

Οι υπηρεσίες για προστατευμένη και δημιουργική απασχόληση και φύλαξη βρεφών και 

νηπίων είναι η πλέον ανεπτυγμένη μορφή κοινωνικής φροντίδας και απευθύνεται στο 

σύνολο των παιδιών προσχολικής ηλικίας, με προτεραιότητα στα παιδιά από πολύτεκνες 

οικογένειες, εργαζόμενες μητέρες, ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες (οικογένειες 

μονογονεϊκές, οικονομικά αδύναμες, με μέλη με αναπηρίες, κ.ά.). Οι υπηρεσίες αυτές 

παρέχονται από φορείς όπως: 
                                                 
215 ΦΕΚ90/Α΄/2-5-01 (Στο άρθρο 4 προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του ΥΠΕΠΘ) 
216 ΦΕΚ204/Α΄/28-8-03 
 
217 ΦΕΚ75/Α΄/7-4-06 
 
218 ΦΕΚ1163/Β΄/28-8-06 (Το ποσό της παρεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης για κάθε παιδί σε ανάδοχη 

οικογένεια των προβλεπόμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας διαμορφώνεται ανάλογα με την 
κατάσταση υγείας των παιδιών. Σήμερα το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται: (1) στα παιδία χωρίς 
προβλήματα υγείας 260,00 €, (2) με ελαφρές αναπηρίες ή με προβλήματα ψυχικής υγείας ή 
παρεκκλίνουσα συμπεριφορά ή μαθησιακές δυσκολίες 340,00 €, (3) με βαριές αναπηρίες 450,00 € και 
(4) με ειδικά νοσήματα-λοιμώξεις 850,00 €) 

 
219 ΦΕΚ931/Β΄/21-5-08 
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(α) τα Δημοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου των 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. Ο κανονισμός λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών 

φροντίδας ρυθμίζεται με την:  

• Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 16065/17-3-02 για τον «Πρότυπο Κανονισμό 

Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»220. 

(β) τα Δημοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών. Ο κανονισμός λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών φροντίδας 

ρυθμίζεται με την:  

• Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με αριθ. Π1β/Γ.Π. οικ. 116847/26-

11-02 για τις «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και 

επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, 

Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα»221. 

(γ) τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών - 

Βρεφονηπιακών Σταθμών – Μονάδων Φύλαξης Βρεφών και Νηπίων) από φορείς 

Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα. Οι προϋποθέσεις ίδρυσης και 

λειτουργίας αυτών των μονάδων φροντίδας ρυθμίζονται με την: 

• Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με αριθ. Π2β/οικ.2808/15-7-97 για 

τις «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προσχολικής Αγωγής και 

Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών – Μονάδων 

Φύλαξης Βρεφών και Νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη 

χαρακτήρα»222 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις μεταγενέστερες σχετικές 

Υπουργικές Αποφάσεις με αριθ. Γ2β/οικ.1570/22-4-99223, Γ2β/οικ.5180/1999224 

και Π1β/οικ.4014/2000225.  

                                                 
220 ΦΕΚ497/Β΄/22-3-02 
 
221 ΦΕΚ1519/Β΄/4-12-02 
 
222 ΦΕΚ645/Β΄/31-7-97 
 
223 ΦΕΚ749/Β΄/19-5-99 
 
224 ΦΕΚ2255/Β΄/31-12-99 
 
225 ΦΕΚ1316/Β΄/3-11-00 
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(γ) τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)226 για δημιουργική 

απασχόληση παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, τα οποία είναι προγράμματα που 

υλοποιούν οι ΟΤΑ μέσω των Δημοτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τις κάθε φορά 

ισχύουσες διατάξεις Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το 

Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 

Υπηρεσίες προστατευμένης φιλοξενίας, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής φροντίδας 

και κοινωνικής αποκατάστασης βρεφών και νηπίων που στερούνται οικογένειας ή 

κατάλληλης οικογένειας ή βρίσκονται σε κίνδυνο 

Οι υπηρεσίες για προστατευμένη φιλοξενία, κοινωνική προστασία, κοινωνική φροντίδα και 

κοινωνική αποκατάσταση των βρεφών και νηπίων παρέχεται σε αυτά που στερούνται 

οικογένειας (ορφανά από ένα ή τους δύο γονείς) ή κατάλληλης οικογένειας (η οικογένεια 

βρίσκεται σε κρίση ή ασκεί πλημμελώς την επιμέλεια και φροντίδα τους) ή βρίσκονται σε 

κίνδυνο (να υποστεί βλάβη η υγεία τους και η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη τους). Οι 

υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορείς όπως: 

(α) τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις περιφερειακές υπηρεσίες 

του (Υγειονομικές Περιφέρειες). Η σύσταση αυτών των φορέων πραγματοποιείται με 

την έκδοση σχετικού Π.Δ. στο οποίο αναφέρεται ο οργανισμός λειτουργίας τους. Οι 

υπηρεσίες αυτές στη χώρα μας παρέχονται από τους φορείς: Κέντρο Βρεφών «Η 

ΜΗΤΕΡΑ» και το «Αναρρωτήριο Πεντέλης». Επιπλέον αυτοί οι φορείς υλοποιούν το 

θεσμό ανοικτής κοινωνικής φροντίδας για το παιδί της «ανάδοχης οικογένειας» και το 

θεσμό κοινωνικής αποκατάστασης για το παιδί την «υιοθεσία»227. 

(β) τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των οποίων η σύσταση 

πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικού Π.Δ. στο οποίο αναφέρεται ο οργανισμός 

λειτουργίας τους. Υπηρεσίες αυτού του αντικειμένου παρέχονται από τα Δημοτικά 

Βρεφοκομεία τα οποία λειτούργησαν στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Σήμερα 

παρέχει αμιγώς αυτές τις υπηρεσίες μόνο το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο 

Άγιος Στυλιανός».  

(γ) τους φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτουν 

σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Διεύθυνση Κοινωνικής 
                                                 
226Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας αριθ.Π1β/Γ.Π.οικ.14951/9-10-01, για τις προϋποθέσεις ίδρυσης 

και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΦΕΚ1397/Β΄/22-10-01)  
227 Παράγραφος 2, άρθρο 29, Ν.3402/05 
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Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης228. Οι εθελοντικοί φορείς έχουν συστήσει 

σημαντικό αριθμό κέντρων φιλοξενίας (ιδρύματα, ορφανοτροφεία, στέγες, σπίτια 

φιλοξενίας παιδιών, σπίτια παιδιού, παιδικά χωριά, κ.ά.). 

 

Υπηρεσίες προστατευμένης φιλοξενίας, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής φροντίδας 

και κοινωνικής αποκατάστασης παιδιών και εφήβων που στερούνται οικογένειας ή 

κατάλληλης οικογένειας και παιδιών σε κίνδυνο 

Οι υπηρεσίες για προστατευμένη φιλοξενία, κοινωνική προστασία, κοινωνική φροντίδα και 

κοινωνική αποκατάσταση των παιδιών και εφήβων παρέχονται σε αυτά που στερούνται 

οικογένειας (ορφανά από ένα ή τους δύο γονείς) ή κατάλληλης οικογένειας (η οικογένεια 

βρίσκεται σε κρίση ή ασκεί πλημμελώς την επιμέλεια και φροντίδα τους) ή βρίσκονται σε 

κίνδυνο (να υποστεί βλάβη η υγεία τους και η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη τους). Οι 

υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορείς όπως: 

(α) τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις περιφερειακές υπηρεσίες 

του (Υγειονομικές Περιφέρειες) τα οποία λειτουργούν με την επωνυμία: Κέντρα 

Παιδικής Μέριμνας και Παιδοπόλεις. Η σύσταση κάθε φορέα από αυτούς 

πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικού Π.Δ. στο οποίο αναφέρεται ο οργανισμός 

λειτουργίας τους. Ο κανονισμός λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών φροντίδας 

ρυθμίζεται με την:  

• Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας αριθ. Γ2β/οκ/8291/22-11-84 «Έγκριση 

Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής Μερίμνης»229 και οι σχετικές 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ακολούθησαν230 

(β) τους φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτουν 

σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης231.  

 

                                                 
228 Σύμφωνα με την παράγραφο 1, άρθρο 1 του Ν.2345/95 
229 ΦΕΚ860/Β΄/7-12-84 
 
230 Υπ. Αποφ. αριθ. Γ2β/οικ.2360/8-5-87 (ΦΕΚ240/Β΄/87) – Υπ. Αποφ. αριθ. Γ2β/2557/13-5-88 
(ΦΕΚ308/Β΄/23-5-88) - Υπ. Αποφ. αριθ. Γ2β/οικ.4083/29-7-88 (ΦΕΚ 605/Β΄/88) – Υπ. Αποφ. αριθ. Γ2β/οικ. 
6660/29-12-88 (ΦΕΚ5/Β΄/9-1-89) - Υπ. Αποφ. αριθ. Γ2β/3454/20-7-89 (ΦΕΚ561/Β΄/31-7-89) - Υπ. Αποφ. 
αριθ. Γ2β/οικ.302/90 (ΦΕΚ47/Β΄/29-1-90) - Υπ. Αποφ. αριθ. Γ2β/780/26-2-92 (ΦΕΚ140/Β΄/92) – Υπ. Αποφ. 
αριθ. Π2β2949/12-8-94 (ΦΕΚ834/Β΄/9-11-94 - Υπ. Αποφ. αριθ. Γ2β/1603/5-6-98 (ΦΕΚ622/Β΄/19-6-98)  
 
231 Σύμφωνα με την παράγραφο 1, άρθρο 1 του Ν.2345/95 
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Υπηρεσίες για την υιοθεσία ανηλίκων  

Οι υπηρεσίες για την κοινωνική αποκατάσταση των παιδιών με το θεσμό της «υιοθεσίας» 

παρέχονται στα παιδιά που στερούνται γονέων ή που η επιμέλεια τους έχει αφαιρεθεί από 

τους γονείς τους για λόγους συμφέροντος του παιδιού. Επίσης πραγματοποιούν κοινωνική 

έρευνα για την υιοθεσία παιδιών που οι φυσικοί γονείς τους επιθυμούν να υιοθετηθεί το 

παιδί τους από συγκεκριμένη θετή οικογένεια που έχουν επιλέξει μετά από ιδιωτική 

συμφωνία για διαφόρους λόγους. Οι κύριες ρυθμίσεις για τις διαδικασίες και προϋποθέσεις 

της πραγματοποίησης υιοθεσίας ανηλίκων περιέχονται στο Ν.2447/96232 που 

συμπληρώνεται και τροποποιείται με προγενέστερους ή μεταγενέστερους νόμους233. Οι 

υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορείς όπως: 

(α) Όλοι οι φορείς του δημοσίου που παρέχουν προστατευμένη φιλοξενία και 

κοινωνική φροντίδα για το παιδί εξουσιοδοτούνται να παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης 

του θεσμού της υιοθεσίας για τα παιδιά που προστατεύουν εφόσον αυτά στερούνται 

γονέων ή οι γονείς τους έχουν συναινέσει (δικαστικά) να αποκατασταθεί το παιδί τους 

μέσω της υιοθεσίας ή με δικαστική απόφαση οι γονείς έχουν στερηθεί οριστικά της 

επιμέλειας του παιδιού τους234.   

(β) Από τις Διευθύνεις ή τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας διενεργούνται κοινωνικές 

έρευνες από τους κοινωνικούς λειτουργούς για την καταλληλότητα υποψηφίων θετών 

γονέων (μετά από σχετική αίτησή τους) προκειμένου να υιοθετήσουν παιδιά τα οποία 

οι φυσικοί γονείς τους επιθυμούν να υιοθετηθούν από τους συγκεκριμένους θετούς 

γονείς κατόπιν προσωπικής ιδιωτικής συμφωνίας.  

 

Υπηρεσίες προστατευμένης φιλοξενίας, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής φροντίδας 

κοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης παιδιών με αναπηρία  

Οι υπηρεσίες για προστατευμένη φιλοξενία, κοινωνική προστασία, κοινωνική φροντίδα, 

κοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των παιδιών και εφήβων με αναπηρία 

παρέχονται από φορείς κλειστής φροντίδας σύμφωνα με την κατηγορία της αναπηρίας ή 

του συνδυασμού των αναπηριών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορείς όπως: 

(α) τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις περιφερειακές υπηρεσίες 

του (Υγειονομικές Περιφέρειες). Οι φορείς της προστατευμένης φιλοξενίας δεν 
                                                 
232 ΦΕΚ278/Α΄/30-12-96 
233 Άρθρο 42, Ν. 2082/92 (ΦΕΚ158/Α΄/21-11-92) – Π.Δ.337/93, (ΦΕΚ144/Α΄/2-9-93) - Π.Δ.226/99, 
(ΦΕΚ190/Α΄/20-9-99 - άρθρο 25, Ν.2915/01 (ΦΕΚ109/Α΄/29-5-01)  
234 Παράγραφος 1, άρθρο 29, Ν.3402/05 
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διαθέτουν ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και διαφοροποιούνται οι επωνυμίες τους στις 

οποίες συνήθως περιέχεται η κατηγορία των παιδιών που φιλοξενεί. Για παράδειγμα, το 

Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης 

Τυφλών, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, κ.ά. Η σύσταση κάθε φορέα από αυτούς 

πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικού Π.Δ. στο οποίο προσδιορίζεται η κατηγορία 

της αναπηρίας και τα λοιπά χαρακτηριστικά των παιδιών που θα φροντίζει και 

αναφέρεται ο οργανισμός λειτουργίας του. Για την ολοκληρωμένη φροντίδα των 

παιδιών με αναπηρία οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας συνεργάζονται με το δίκτυο 

των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης, κοινωνικής ασφάλισης, 

κ.ά. για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν. 

(β) τους φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτουν 

σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης235. 

 

Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης παιδιών 

με αναπηρία  

Οι υπηρεσίες για κοινωνική φροντίδα, δημιουργική απασχόληση και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης παιδιών με 

αναπηρία παρέχονται από φορείς ανοικτής φροντίδας σύμφωνα με την κατηγορία της 

αναπηρίας ή του συνδυασμού των αναπηριών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορείς 

όπως: 

(α) τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του δημόσιου τομέα. Η σύσταση κάθε 

φορέα από αυτούς πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικού Π.Δ. στο οποίο 

προσδιορίζεται η κατηγορία της αναπηρίας και τα λοιπά χαρακτηριστικά των παιδιών 

που θα φροντίζει και αναφέρεται ο οργανισμός λειτουργίας του. Το ευρύτερο 

αποκεντρωμένο περιφερειακά δίκτυο αυτών των φορέων αποτελούν τα Κέντρα 

Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία 

(Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ) και τα Κέντρα Αποθεραπείας, Φυσικής και Κοινωνικής 

Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.) τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα 

ηλικίας. Επίσης οι ΟΤΑ υλοποιούν προγράμματα για δημιουργική απασχόληση 

παιδιών με αναπηρία εκτός σχολικού ωραρίου στα Κέντρα Δημιουργικής 
                                                 
235 Σύμφωνα με την παράγραφο 1, άρθρο 1 του Ν.2345/95 
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Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ)236, τα οποία λειτουργούν μέσω 

των Δημοτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις και 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το Κρατικό Προϋπολογισμό. 

(β) τους φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτουν 

σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης237. Οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες πολυάριθμα 

προγράμματα και δράσεις για κοινωνική φροντίδα, κοινωνική αποκατάσταση 

δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, φυσικής και κοινωνικής 

αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης παιδιών με αναπηρία σε ολόκληρη τη χώρα 

παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η οργάνωση της Ελληνικής 

Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.) 238 έχει 

μακροχρόνια προσφορά239 στην φυσική και κοινωνική αποκατάσταση και στήριξη των 

παιδιών με σωματικές αναπηρίες240, διαθέτει παραρτήματα σε πέντε Νομούς και 

καθημερινά οι δομές του παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα από 1.000 

παιδιά με αναπηρία.  

 

Υπηρεσίες πρόληψης, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης και κοινωνικής 

φροντίδας παιδιών που απειλούνται από κοινωνικούς κινδύνους 

Οι υπηρεσίες πρόληψης, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης και κοινωνικής 

φροντίδας παιδιών που απειλούνται από κοινωνικούς κινδύνους, όπως σεξουαλική, 

συναισθηματική ή σωματική κακοποίηση, παραμέληση, εμπορία, οικονομική 

εκμετάλλευση, ναρκωτικά, θύματα εγκληματικών πράξεων, κ.ά. παρέχονται από 

εξειδικευμένες υπηρεσίες σε συνεργασία με το δίκτυο των υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας για το παιδί. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορείς όπως: 

                                                 
236 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας αριθ.Π1β/Γ.Π.οικ.14957/9-10-01, για τις προϋποθέσεις ίδρυσης 

και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΦΕΚ1397/Β΄/22-10-01) 
και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις μεταγενέστερες αντίστοιχες αποφάσεις με αριθ, 
Π1β/Γ.Π.οικ./30411/02 (ΦΕΚ395/02-4-2002) και Π3α/Γ.Π.οικ.60428/03 (ΦΕΚ875/Β΄/2-7-03) 

237 Σύμφωνα με την παράγραφο 1, άρθρο 1 του Ν.2345/95 
 
238 Ιδρύθηκε το 1937 
 
239 Στη διάρκεια της λειτουργίας της έχει προσφέρει υπηρεσίες σε περισσότερα από 91.000 παιδιά με 

αναπηρία.  
 
240 Διαφορετικά είδη σωματικής αναπηρίας όπως, εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυσπλασία, διάφορα 
σύνδρομα, κ.ά.  
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(α) τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα. Ο 

κύριος φορέας του δημόσιου τομέα που παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, υποδοχής και 

φροντίδας για τα παιδιά που απειλούνται από κοινωνικούς κινδύνους είναι το Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης που διαθέτει υπηρεσίες υποδοχής και στήριξης και 

την Γραμμή Κοινωνικής Βοήθειας (197). Υπηρεσίες συχνότερης αναφοράς και 

παρέμβασης για τα παιδιά αυτά είναι οι τοπικές Κεντρικές Κοινωνικές Υπηρεσίες των 

Δήμων λόγω της αμεσότητας με τις οικογένειες και τις άλλες τοπικές υπηρεσίες. Οι 

φορείς που παρέχουν υπηρεσίες για παιδιά που απειλούνται από κοινωνικούς 

κινδύνους έχουν στενή συνεργασία με τις υγειονομικές, εισαγγελικές, ιατροδικαστικές 

και αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής τους. Ειδικά για την πρόληψη της χρήσης 

ναρκωτικών ουσιών και την ενημέρωση δραστηριοποιείται ένα ευρύ δίκτυο από τοπικά 

Κέντρα Πρόληψης των Δήμων που συστάθηκαν σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. 

Επίσης για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των ανηλίκων που έχουν 

εμπλοκή με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών παρέχει υπηρεσίες το Κέντρο Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) με ένα ευρύ πανελλήνιο δίκτυο δομών και 

δράσεων.  

(β) τους φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτουν 

σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης241. Οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν αναπτύξει σημαντικό αριθμό δράσεων πρόληψης, 

συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης και κοινωνικής φροντίδας παιδιών που 

απειλούνται από κοινωνικούς κινδύνους. Στις δράσεις πρόληψης και στήριξης των 

παιδιών περιλαμβάνεται η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 1056 

και το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των 

πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων «Amber Alert» από την 

εθελοντική οργάνωση το «Χαμόγελο του Παιδιού». Σε αρκετές περιπτώσεις οι 

εθελοντικοί φορείς υλοποιούν δράσεις σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς άλλων 

χωρών. Για παράδειγμα, η οργάνωση νέων «ΑΡΣΙΣ» σε συνεργασία με την οργάνωση 

«Terre des Hommes» υλοποιούν προγράμματα εναντίον της εμπορίας παιδιών και την 

φροντίδα παιδιών στο δρόμο242. 

 

                                                 
241 Σύμφωνα με την παράγραφο 1, άρθρο 1 του Ν.2345/95 
 
242 Transatioanal Action against Child Trafficking (TACT) Project 
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Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής φροντίδας παιδιών σε οικογένειες 

που είναι κοινωνικά ευπαθείς ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

Οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής φροντίδας παιδιών σε οικογένειες 

που είναι κοινωνικά ευπαθείς ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, όπως 

παιδιά από οικογένειες που έχουν εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, ζουν σε 

γεωγραφικά δυσπρόσιτες και απομονωμένες περιοχές ή προέρχονται από πολιτισμικές, 

γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες (τσιγγάνοι, μουσουλμάνοι, μετανάστες, 

πρόσφυγες, κ.ά.). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορείς όπως: 

 (α) τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα. Οι 

δράσεις κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής φροντίδας παιδιών σε οικογένειες που 

είναι κοινωνικά ευπαθείς ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό του 

δημόσιου τομέα υλοποιούνται κυρίως από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι 

δράσεις αυτές περιέχονται στα εθνικά πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη των 

ευπαθών ομάδων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Για παράδειγμα, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κοινωνική 

αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων το οποίο περιλαμβάνει δράσεις 

όλων των τομέων (υγειονομικό, εκπαιδευτικό, στεγαστικό, απασχόληση, κ.ά.). Στο 

πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προώθησε την 

δημιουργία τοπικών Ιατροκοινωνικών Κέντρων για την στήριξη των τσιγγάνων από 

τους Δήμους ή ΜΚΟ σε περιοχές με μόνιμους οικισμούς ή προσωρινούς καταυλισμούς 

τσιγγάνων243.  

(β) τους φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτουν 

σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης244. Σημαντικός αριθμός εθελοντικών 

φορέων υλοποιούν δράσεις κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής φροντίδας παιδιών 

                                                 
243 Τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης, βασικής πρωτοβάθμιας υγείας, 
πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Μεταξύ των ειδικοτήτων που πρέπει 
απαραίτητα να απασχολούνται στα Κέντρα συμπεριλαμβάνονται ένας γιατρός, ένας κοινωνικός λειτουργός, 
ένας επισκέπτης υγείας, ένας ψυχολόγος και ένας διαμεσολαβητής προερχόμενος από τους 
ίδιους τους τσιγγάνους. Πραγματοποιούνται ενέργειες για την καταγραφή της ομάδας - στόχου και των 
αναγκών της, την προαγωγή της υγείας και την ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας, τη σύνδεση αυτών 
των ομάδων πληθυσμού με προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και την παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, προώθησης στην απασχόληση κ.α., την αστικοδημοτική τακτοποίηση, την εξοικείωσή τους με 
τα καινούργια δεδομένα στέγασης, καθώς και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη της 
οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών, στην κοινωνία. Επίσης, υλοποιούνται δράσεις για την ευαισθητοποίηση 
του ντόπιου πληθυσμού για τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου, τα προβλήματα, τις ανάγκες 
και τους τρόπους επίλυσής τους. 
 
244 Σύμφωνα με την παράγραφο 1, άρθρο 1 του Ν.2345/95 
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σε οικογένειες που είναι κοινωνικά ευπαθείς ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό. Από αυτούς τους φορείς υλοποιούνται προγράμματα στο πλαίσιο των 

δράσεων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, των Πρωτοβουλιών ΕΚΤ και των 

Εθνικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Ένταξης της χώρας μας. Σε αρκετές περιπτώσεις 

οι εθελοντικοί φορείς υλοποιούν δράσεις.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 129  



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 
3.0 Εισαγωγή 
 
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

και η αξιολόγηση του περιβάλλοντος και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη χώρα μας. Αναλύονται τα 

επεξεργασμένα στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας στις υπηρεσίες των φορέων κοινωνικής 

φροντίδας για το παιδί που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της μελέτης. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται αναλυτικά η περιγραφή και αξιολόγηση της περιφερειακής 

ανάπτυξης, χωροθέτησης και διάρθρωσης των υπηρεσιών των φορέων του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. Η αξιολόγηση ποσοτικών και 

ποιοτικών χαρακτηριστικών της οργάνωσης, λειτουργίας και της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών τους. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την Ανάλυση και 

αξιολόγηση της συνεργασίας και οριζόντιας διασύνδεσης των υπηρεσιών του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί.  

 

Η έρευνα καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης των υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας για το παιδί περιέλαβε τους κρατικούς φορείς αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τις δομές πρόνοιας των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης245 καθώς και τους φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα246. Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 531 Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, 

από τις οποίες οι 584 συμμετείχαν στις συνεντεύξεις και συμπληρώθηκε εμπρόθεσμα το 

ερωτηματολόγιο τους. Από το σύνολο του δείγματος, 21 Υπηρεσίες δεν συμπλήρωσαν 

εκπρόθεσμα το ερωτηματολόγιο, 17 Υπηρεσίες δεν εντοπίσθηκαν στις διευθύνσεις που 

είχαν δηλώσει, 4 ανέστειλαν τη λειτουργία τους και 11 (1,9%) Υπηρεσίες αρνήθηκαν να 

                                                 
245 Οι δομές κοινωνικής πρόνοιας των ΟΤΑ που περιελήφθησαν στην έρευνα δηλώθηκαν, μετά από σχετική 
τηλεφωνική διερεύνηση, από τους Δήμους της χώρας. 
246 Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Εθνικό Μητρώο 
Εθελοντικών Οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη 
χώρα μας καταρτίσθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Εθελοντισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
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συμμετέχουν στην έρευνα. Επιπλέον των ανωτέρω Υπηρεσιών του δείγματος 

καταγράφηκαν με τηλεφωνική έρευνα στοιχεία από 1.360 Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 

σταθμούς των ΟΤΑ. 

Η συλλογή των στοιχείων της έρευνας πραγματοποιήθηκε από 106 ερευνητές πτυχιούχους 

κοινωνικών επιστημών με επιτόπιες συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους των υπηρεσιών για 

την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου. Η έρευνα διεξήχθη ταυτόχρονα σε όλους τους 

Νομούς της χώρας το διάστημα από τις 28 Ιουλίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2008. Το 

ερωτηματολόγιο περιλάμβανε εισαγωγικές ερωτήσεις για την ταυτότητα της ερευνούμενης 

Υπηρεσίας και οκτώ ομάδες ερωτήσεων οι οποίες στόχευαν στη διερεύνηση: (1) του 

πληθυσμού στόχος των παιδιών, (2) του είδους και του εύρους των παρεχομένων 

υπηρεσιών, (3) της οριζόντιας και διατομεακής συνεργασίας, (4) των ανθρώπινων πόρων, 

(5) των υποδομών και του εξοπλισμού, (6) των ποιοτικών στοιχείων οργάνωσης, 

λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών, (7) την αυτοαξιολόγηση οργάνωσης, λειτουργίας και 

παροχής υπηρεσιών και (8) των προτάσεων βελτίωσης της οργάνωσης, λειτουργίας και 

παροχής υπηρεσιών. 

 

Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS, ένα εργαλείο ιδιαίτερα διαδεδομένο στις Κοινωνικές Επιστήμες. Η 

δημιουργία των γραφημάτων έγινε με χρήση του Microsoft Excel, έκδοση 2007. Για την 

πραγματοποίηση των Ελέγχων Υποθέσεων χρησιμοποιήθηκαν, οι συνηθέστερες στις 

Κοινωνικές Επιστήμες μέθοδοι όπως, ο έλεγχος , ο έλεγχος t, ο έλεγχος Anova καθώς 

και τα μη παραμετρικά αντίστοιχα Mann – Whitney και Kruskal – Wallis. Συγκεκριμένα 

για το προσδιορισμό του επιπέδου εξάρτησης μεταξύ ονομαστικών μεταβλητών 

πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι  ενώ για τον προσδιορισμό του βαθμού εξάρτησης και 

διαφοράς μέσων μεταξύ ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων πραγματοποιήθηκαν οι 

έλεγχοι t-test, Anova και τα αντίστοιχα μη παραμετρικά Mann – Whitney και Kruskal – 

Wallis τεστ. Ο έλεγχος γραμμικότητας μεταξύ ποσοτικών μεταβλητών πραγματοποιήθηκε 

κάνοντας χρήση του συντελεστή Pearson ενώ για τον προσδιορισμό μοντέλων 

συμπεριφοράς και τη δημιουργία πολυμεταβλητών υποδειγμάτων αξιοποιήθηκαν μέθοδοι 

γραμμικής παλινδρόμησης και γενικευμένων γραμμικών μοντέλων. 

2χ

2χ

 

 131  



3.1. Αναλυτική περιγραφή και αξιολόγηση της περιφερειακής ανάπτυξης και 
διάρθρωσης του Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το παιδί 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η μεγαλύτερη συγκέντρωση φορέων 

κοινωνικής φροντίδας παρατηρείται, όπως ήταν αναμενόμενο, στην 1η Υγειονομική 

Περιφέρεια της Αττικής, με το ποσοστό των φορέων να αντανακλά το 30,7% του 

αποκρινόμενου δείγματος. Ακολουθούν οι υπηρεσίες από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια 

της Μακεδονίας & Θράκης με ποσοστό 18,5% και στην τρίτη θέση με ποσοστά 13,9% 

ακολουθεί η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 

Δυτικής Ελλάδας. Η κατανομή των υπηρεσιών που συμμετείχαν στην έρευνα ανά 

Υγειονομική Περιφέρεια παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1 που ακολουθεί. 

 

Διάγραμμα 1                                                        
Ποσοστιαία κατανομή των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί ανά Υγειονομική Περιφέρεια 

 
 
 

Η Αττική παρουσιάζει την μεγαλύτερη συγκέντρωση (36%) υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και στην κατανομή βάση των Διοικητικών 

Περιφερειών. Ακολουθούν οι υπηρεσίες που προέρχονται από την Διοικητική Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας (19,2%) και στην τρίτη θέση από την Διοικητική Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας (7,9%). Η κατανομή των υπηρεσιών ανά Διοικητική Περιφέρεια 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 2 που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 2                                                        
Ποσοστιαία κατανομή των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί ανά Διοικητική Περιφέρεια 

 

 

 

Αναφορικά με τη νομική μορφή των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί, επί του συνόλου αυτών που καταγράφηκαν στην επιτόπια έρευνα, τα Κρατικά 

ΝΠΔΔ αντιπροσωπεύουν το 20,5% και τα ΝΠΙΔ του Δημοσίου το 3,4% τα ΝΠΔΔ των 

Δήμων το 11,3% και τα ΝΠΙΔ ΟΤΑ το 11,3%, τα ΝΠΙΔ του Ιδιωτικού τομέα μη 

κερδοσκοπικά το 49% και τα Εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ το 4,5%. Η αναλογία των υπηρεσιών 

ανά νομική μορφή παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3 που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 3 
     Ποσοστιαία κατανομή των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης  

για το παιδί ανά νομική μορφή 

 
 

 

Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του Δημοσίου (ΝΠΔΔ 

και ΝΠΙΔ) παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια 

Αττικής (26.0%) και ακολουθεί η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης 

(21,3%). Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)  

παρουσιάζεται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (38,3%) και ακολουθεί δεύτερη 

4η η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης (19,2%). Οι υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής 

(29,6%). Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των Εκκλησιαστικών Υπηρεσιών ΝΠΙΔ μη 

κερδοσκοπικών παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην 7η Υγειονομική 

Περιφέρεια Κρήτης (25.0%) και ακολουθεί η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (25.0%). 

Η ποσοστιαία κατανομή των Υπηρεσιών ανά νομική μορφή σε κάθε Υγειονομική 

Περιφέρεια παρουσιάζεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 1  
Ποσοστιαία κατανομή Υπηρεσιών φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί στις Υγειονομικές Περιφέρειες ανά νομική μορφή  
 
 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΝΠΙΔ  

 ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ)

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΤΑ 
 

 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ  

1η 26,0% 29,6% 38,3% 25,0% 

2η 11,0% 8,1% 15,8% - 

3η 9,4% 12,7% 2,5% 8,3% 
4η 21,3% 16,9% 19,2% 16,7% 
5η 6,3% 8,8% 15,0% 8,3% 
6η 19,7% 14,8% 5,8% 16,7% 
7η 6,3% 9,2% 3,3% 25,0% 

 
 

Για τις ανάγκες της μελέτης σχεδιάστηκε μία γενική κωδικοποίηση των υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στην οποία ομαδοποιήθηκαν συναφείς 

υπηρεσίες σύμφωνα με το κύριο αντικείμενο τους. Η μεθοδολογία της κωδικοποίησης 

περιλάμβανε αρχικά την ανάλυση των πρωταρχικών χαρακτηριστικών κάθε είδους 

υπηρεσίας όπως αυτά προκύπτουν από τις κύριες αρμοδιότητες και το κεντρικό σκοπό τους 

και στη συνέχεια την επεξεργασία τους σε συνδυασμό με τις δράσεις και το περιεχόμενο 

των υπηρεσιών που παρέχονται από κάθε υπηρεσία στο παιδί και από την οποία προέκυπτε 

η ταξινόμηση τους σε ομάδες. Η επεξεργασία και ταξινόμηση αυτή διευκόλυνε τη 

διάκριση του πρωταρχικού αυτοτελούς αντικειμένου της υπηρεσίας από τις υποστηρικτικές 

προς αυτό δράσεις. Δεδομένου ότι αρκετοί φορείς διαθέτουν περισσότερες από μία 

υπηρεσίες και δραστηριότητες με διαφορετικό περιεχόμενο και βαθμίδα ο σχεδιασμός της 

έρευνας προέβλεψε την ανεξάρτητη καταγραφή κάθε υπηρεσίας του φορέα που έχει 

αυτοτελές αντικείμενο κοινωνικής φροντίδας για το παιδί. Η επεξεργασία και ταξινόμηση 

που προέκυψε επιδιώχθηκε να είναι συμβατή με αντίστοιχη με αυτή άλλων επιτελικών και 

ερευνητικών φορέων που ενασχολούνται με σχετικό αντικείμενο κωδικοποίησης.  

 

Με βάση αυτή τη κωδικοποίηση η ομάδα με τις αριθμητικά πολυπληθέστερες υπηρεσίες 

από το σύνολο των 531 υπηρεσιών που κατεγράφησαν ήταν, με ποσοστό 25,4%, οι 

Εθελοντικές Οργανώσεις (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) που προωθούν δραστηριότητες 
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κοινωνικής ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, πρόληψης και στήριξης για τις ομάδες στόχος 

των παιδιών ή συντονίζουν προγράμματα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας των 

αποκεντρωμένων δομών τους ή των συμπράξεων με άλλους φορείς (βλέπε πίνακα 2).  

Πίνακας 2  
Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά ταυτότητα 

Ταυτότητα Υπηρεσίας  
(κύριο αντικείμενο δραστηριότητας) 

Αριθμός  
Υπηρεσιών 

Ποσοστό 
(%) 

 
Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας & Αποκατάστασης Παιδιών 53 10,0 

Ειδικά Κέντρα Φιλοξενίας Παιδιών (θυμάτων κακοποίησης, εμπορίας, 
κ.α.) 2 0,4 

Ειδικοί ξενώνες φιλοξενίας Μητέρων και Παιδιών σε κρίση 6 1,1 
Κέντρα συμβουλευτικής & κοινωνικής στήριξης Παιδιών Μεταναστών 
και Προσφύγων 7 1,3 

Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών Μεταναστών και 
Προσφύγων 6 1,1 

Υπηρεσίες Φιλοξενίας ή Θεραπευτήρια Παιδιών με Αναπηρία και 
Χρόνιες Παθήσεις 31 5,8 

Κέντρα Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών με 
Αναπηρία 42 7,9 

Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής Απασχόλησης και 
Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με Αναπηρία 30 5,6 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Τμήμα 
Ανηλίκων) 31 5,8 

Κέντρα Συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης του Παιδιού και της 
Οικογένειας του 20 3,8 

Τηλεφωνικές Γραμμές για Παιδιά και Οικογένειες (ενημέρωση, SOS, 
κλπ.) 5 0,9 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών (δημιουργική απασχόληση, 
σίτιση, μελέτη, κλπ) 13 2,4 

Κέντρα Ενημέρωσης και Πρόληψης της Εξάρτησης των Παιδιών 38 7,2 
Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης Ανηλίκων Χρηστών Ουσιών 10 1,9 
 
Κατασκηνώσεις Παιδιών 2 0,4 

 
Εκκλησιαστικές Οργανώσεις για την κοινωνική φροντίδα του παιδιού  11 2,1 

Εθελοντικές Οργανώσεις για την κοινωνική φροντίδα του παιδιού 
(ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) 135 25,4 

Ελληνικές Επιτροπές Διεθνών ΜΚΟ για το παιδί 4 0,8 
Ιατροκοινωνικά Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης 
τωνΤσιγγάνων 24 4,5 

 
Κεντρικές Κοινωνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμων 61 11,5 

Σύνολο 531 100,0 
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Η δεύτερη πολυπληθέστερη κατηγορία υπηρεσιών που εντοπίσθηκαν είναι οι Κεντρικές 

Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ με ποσοστό 11,5% που παρέχουν υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας στις οικογένειες και τα παιδιά των δημοτών τους. Οι 

Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας και Αποκατάστασης Παιδιών, με ποσοστό 10%, 

αποτελούν την τρίτη κατά σειρά πολυπληθέστερη κατηγορία υπηρεσιών που καταγράφηκε 

και ακολουθούν τα Κέντρα Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών με 

Αναπηρία με ποσοστό 7,9% επί του συνόλου των Υπηρεσιών που κατεγράφησαν από την 

έρευνα. Αναλυτικά ο αριθμός και η συχνότητα των υπηρεσιών που καταγράφηκαν από την 

έρευνα με βάση το κύριο αντικείμενο (ταυτότητα) δραστηριότητας τους παρουσιάζεται 

στον πίνακα 2.  

 

Ο συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός των Κέντρων Φυσικής και Κοινωνικής 

Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων και Κέντρων 

Ψυχικής Υγείας - Τμήματα Ανηλίκων αποτελούν Υπηρεσίες του Δημόσιου αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αντίστοιχα οι Δήμοι διαθέτουν τον 

μεγαλύτερο αριθμό τοπικών Κοινωνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, 

Ιατροκοινωνικών Κέντρων για Τσιγγάνους και Κέντρων Ενημέρωσης και Πρόληψης της 

Εξάρτησης των Παιδιών. Βεβαίως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

διαθέτουν το πολυπληθέστερο δίκτυο πρωτοβάθμιων κοινωνικών υπηρεσιών για την 

Μονάδων Ημερήσιας Φροντίδας και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Προσχολικής 

Ηλικίας (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί).  

 

Οι Υπηρεσίες των Εθελοντικών φορέων αναπτύσσουν αυξημένη δραστηριότητα για την 

κοινωνική φροντίδα παιδιών με αναπηρίες. Μεταξύ αυτών των οι πολυπληθέστερες 

Υπηρεσίες αποτελούν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων και Δημιουργικής 

Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με Αναπηρία και τα Κέντρα 

Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία. Επίσης, σημαντικός 

αριθμός των Κέντρων Ενημέρωσης και Πρόληψης της Εξάρτησης των Παιδιών αποτελούν 

Υπηρεσίες των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αναλυτικά ο 

αριθμός των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης ανά νομική μορφή 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.  
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Πίνακας 3  
Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά νομική μορφή 

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

ΝΠΙΔ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟ-

ΣΚΟΠΙΚΑ 

 

ΟΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας & 
Αποκατάστασης Παιδιών 21 31 1 53 

Ειδικά Κέντρα Φιλοξενίας Παιδιών (θυμάτων 
κακοποίησης, εμπορίας, κ.α.) 0 2 0 2 

Ειδικοί ξενώνες φιλοξενίας Μητέρων και Παιδιών 
σε κρίση 4 2 0 6 

Κέντρα συμβουλευτικής & κοινωνικής στήριξης 
Παιδιών Μεταναστών και Προσφύγων 3 4 0 7 

Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών 
Μεταναστών και Προσφύγων 1 5 0 6 

Υπηρεσίες Φιλοξενίας ή Θεραπευτήρια Παιδιών με 
Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις 19 12 0 31 

Κέντρα Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης 
Παιδιών με Αναπηρία 29 13 0 42 

Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής 
Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης 
Παιδιών με Αναπηρία 

6 21 3 30 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας (Τμήμα Ανηλίκων) 26 1 4 31 

Κέντρα Συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης 
του Παιδιού και της Οικογένειας του  5 11 4 20 

Τηλεφωνικές Γραμμές για Παιδιά και Οικογένειες 
(ενημέρωση, SOS, κλπ.) 1 4 0 5 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών 
(δημιουργική απασχόληση, σίτιση, μελέτη, κλπ) 2 9 2 13 

Κέντρα Ενημέρωσης και Πρόληψης της Εξάρτησης 
των Παιδιών 1 16 21 38 

Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης Ανηλίκων 
Χρηστών Ουσιών 9 1 0 10 

Κατασκηνώσεις Παιδιών 0 2 0 2 
Εκκλησιαστικές Οργανώσεις για την κοινωνική 
φροντίδα του παιδιού  0 11 0 11 

Εθελοντικές Οργανώσεις για την κοινωνική 
φροντίδα του παιδιού (ΝΠΙΔ) 0 134 1 135 

Ελληνικές Επιτροπές Διεθνών ΜΚΟ για το παιδί 0 4 0 4 
Ιατροκοινωνικά Κέντρα Στήριξης και Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Τσιγγάνων 0 1 23 24 

Κεντρικές Κοινωνικές και Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες Δήμων 0 0 61 61 

 
Σύνολο 127 284 120 531 
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Με τηλεφωνική έρευνα καταγράφηκαν 1.360 Δημοτικές Υπηρεσίες Προσχολικής 

Φροντίδας και Δημιουργικής Απασχόλησης που δήλωσαν οι Δήμοι, από τις οποίες το 

80,0% είναι Παιδικοί Σταθμοί, το 16,5% Βρεφονηπιακοί και το 3,5% Βρεφικοί Σταθμοί 

(βλέπε πίνακα 4). Οι Υπηρεσίες αυτές φροντίζουν 66.502 παιδιά με 4.895 επιστημονικά 

στελέχη (14 παιδιά ανά στέλεχος περίπου). 

 
Πίνακας 4  

Δημοτικές Υπηρεσίες Προσχολικής Φροντίδας και Δημιουργικής Απασχόλησης 
 

 
Δημοτικές Υπηρεσίες Προσχολικής Φροντίδας και 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

 
Αριθμός 

 
Ποσοστό 

 
ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

50 3,5% 

 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

228 16,5% 

 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

1.090 80,0% 

 
Σύνολο 

1.360 100% 

 
 

Η πολυπληθέστερη συγκέντρωση των Δημοτικών Υπηρεσιών Προσχολικής Φροντίδας και 

Δημιουργικής Απασχόλησης ανά Νομό καταγράφεται στην Αττική με ποσοστό 22,13,% 

και ακολουθεί της Θεσσαλονίκης (7,65%) και (4,19%) της Αιτωλοακαρνανίας (βλέπε 

πίνακα 5).  

Πίνακας 5  
Ποσοστό κατανομής των πολυπληθέστερων Δημοτικών Υπηρεσιών   

Προσχολικής Φροντίδας και Προστατευμένης Δημιουργικής  
Απασχόλησης ανά Νομό  

 
 

Νομός 
 

Ποσοστό % 
ΑΤΤΙΚΗΣ 22,13% 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7,65% 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4,19% 
ΠΕΛΛΑΣ 3,31% 
ΛΑΡΙΣΑΣ 2,94% 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2,79% 
ΣΕΡΡΩΝ 2,65% 
ΕΒΡΟΥ 2,35% 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 2,28% 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,13% 
ΚΑΒΑΛΑΣ 2,13% 
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3.1.1 Περιγραφή και αξιολόγηση της περιφερειακής ανάπτυξης και 
διάρθρωσης των υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το 
Παιδί του δημόσιου τομέα, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και των ΟΤΑ 

 

Στην παράγραφο αυτή επιχειρείται μία καταρχήν συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των 

φορέων διαφορετικού νομικού χαρακτήρα. Οι κατηγορίες αυτές συγκροτούνται από τις 

Υπηρεσίες Δημοσίου αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τις 

Υπηρεσίες αρμοδιότητας των ΟΤΑ και τις Ιδιωτικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί. Εξετάζονται κυρίως οι 

προτεραιότητες τους όσον αφορά την κύρια λειτουργία και την περιφερειακή κατανομή 

τους. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ερμηνευτική ικανότητα ο διαχωρισμός έγινε με 

κριτήριο την κύρια αρμοδιότητα ή δραστηριότητα (ταυτότητα υπηρεσίας). Αυτό αποτέλεσε 

μεθοδολογική επιλογή η οποία υιοθετείται σε όλο το υπόλοιπο του κεφαλαίου.  

Α. Φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Οι Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του Δημοσίου 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) 

που κατεγράφησαν από την έρευνα είναι 127 δομές.  

 
Διάγραμμα 4  

Ποσοστιαία Κατανομή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το 
Παιδί αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής        

Αλληλεγγύης ανά Υγειονομική Περιφέρεια 

 

Η ανάλυση τις κατανομής των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
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αναδεικνύει την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής στην πρώτη θέση (26,0%) και 

ακολουθούν η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης (21,3%) και η 6η 

Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου (19,7%). Η ποσοστιαία κατανομή των εν λόγω 

υπηρεσιών παρουσιάζεται στα διάγραμμα 4. 

 
Ο μεγαλύτερος αριθμός υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί, 

ανά Διοικητική Περιφέρεια, καταγράφεται στην Αττική (32,0%) και ακολουθούν η 

Κεντρική Μακεδονία (20,5%) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (7,9%). Τις 

τελευταίες θέσεις τις σχετικής κατάταξης καταλαμβάνουν γενικά οι νησιωτικές περιοχές 

του Βορείου Αιγαίου (1,6%), των Ιόνιων Νήσων (3,1%), του Νοτίου Αιγαίου (3,1%) και 

(2,0%) τις Δυτικής Μακεδονίας (βλέπε διάγραμμα 5).  

 
Διάγραμμα 5  

Ποσοστιαία Κατανομή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το 
Παιδί αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανά 

Διοικητική Περιφέρεια 

 

 

Η ανάλυση του αριθμού και της συχνότητας των Δημόσιων υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρμοδιότητα ή την κύρια δραστηριότητα τους 

(ταυτότητα υπηρεσίας) καταδεικνύει, ως πολυπληθέστερες τις παρακάτω: τα Κέντρα 

Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία με ποσοστό 22,8%, τα 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα Ψυχικής Υγείας με ποσοστό 20,5% και με ποσοστό 

16,5% τις Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας & Αποκατάστασης Παιδιών. Αναλυτικά 

οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του Δημοσίου 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανά ταυτότητα 

υπηρεσίας παρουσιάζονται στα διαγράμματα 6 και 7 που ακολουθούν.  

 
Διάγραμμα 6  

Ποσοστιαία κατανομή Δημόσιων Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και 
Αλληλεγγύης για το Παιδί αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ανά ταυτότητα υπηρεσίας  
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Διάγραμμα 7  
Αριθμός των Δημόσιων Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και                

Αλληλεγγύης για το Παιδί ανά ταυτότητα υπηρεσίας  

 

 

Στα Κέντρα Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση συναντάται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων 

Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας με δώδεκα από τους τριάντα φορείς που 

καταγράφηκαν. Η μεγαλύτερη συχνότητα στις Υπηρεσίες Φιλοξενίας ή Θεραπευτήρια 

Παιδιών με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις παρατηρείται στην 4η Υγειονομική 

Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης (47,4%). Αντίθετα η πλειονότητα των 

Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Τμήμα Ανηλίκων) εδρεύει στην 

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (34,6%). Αναλυτικά Ποσοστιαία κατανομή (%) των 

Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του Δημοσίου 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανά ταυτότητα και 

Υγειονομική Περιφέρεια παρουσιάζεται στον πίνακα 6. 
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Πίνακας 6  

Ποσοστιαία κατανομή (%) των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 
για το παιδί του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ανά ταυτότητα και Υγειονομική Περιφέρεια 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ποσοστιαία κατανομή %) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η Σύνολο 

Υπηρεσίες Προστατευμένης 
Φιλοξενίας & Αποκατάστασης 
Παιδιών 

9,5% 9,5% 9,5% 14,3% 4,8% 33,3% 19,0% 100,0% 

Ειδικοί ξενώνες φιλοξενίας Μητέρων 
και Παιδιών σε κρίση 75,0% 

 
25,0% 

    
100,0% 

Κέντρα συμβουλευτικής & 
κοινωνικής στήριξης Παιδιών 
Μεταναστών/Προσφύγων 

33,3% 
 

33,3% 
  

33,3% 
 

100,0% 

Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Παιδιών Μεταναστών/Προσφύγων 100,0% 

      
100,0% 

Υπηρεσίες Φιλοξενίας ή 
Θεραπευτήρια Παιδιών με Αναπηρία 
και Χρόνιες Παθήσεις 

21,1% 10,5%
 

47,4% 5,3% 10,5% 5,3% 100,0% 

Κέντρα Φυσικής και Κοινωνικής 
Αποκατάστασης Παιδιών με 
Αναπηρία 

 
13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 41,4% 3,4% 100,0% 

Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, 
Δημιουργικής Απασχόλησης και 
Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών 
με Αναπηρία 

33,3% 16,7%

 

16,7% 16,7% 

 

16,7% 100,0% 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας (Τμήμα Ανηλίκων) 34,6% 19,2% 11,5% 26,9% 

 
7,7% 

 
100,0% 

Κέντρα Συμβουλευτικής και 
κοινωνικής στήριξης του Παιδιού & 
της Οικογένειας του 

80,0% 
  

20,0% 
   

100,0% 

Τηλεφωνικές Γραμμές για Παιδιά και 
Οικογένειες (ενημέρωση, SOS, κλπ.) 100,0% 

      
100,0% 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
Παιδιών (δημιουργική απασχό-ληση, 
σίτιση, μελέτη, κλπ) 

50,0% 
 

50,0% 
    

100,0% 

Κέντρα Ενημέρωσης και Πρόληψης 
της Εξάρτησης των Παιδιών 100,0% 

      
100,0% 

Κέντρα Θεραπείας και 
Αποκατάστασης Ανηλίκων Χρηστών 
Ουσιών 

44,4% 
  

22,2% 11,1% 11,1% 11,1% 100,0% 

 
Σύνολο 26,0% 11,0% 9,4% 21,3% 6,3% 19,7% 6,3% 100,0%

 

Σε επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας οι Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας & 

Αποκατάστασης Παιδιών του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Περιφέρεια 
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Ηπείρου με ποσοστό 19% επί του συνόλου. Οι Περιφέρειες Κρήτης και Αττικής 

ακολουθούν με ποσοστό 19% και 14,3% αντίστοιχα. Από 9,5% έχουν οι Περιφέρειες 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και 

Θεσσαλίας δεν συναντάμε κανένα Ίδρυμα Φιλοξενίας και Αποκατάστασης Παιδιών. 

Ειδικοί ξενώνες φιλοξενίας Μητέρων και Παιδιών σε κρίση, λειτουργούν μόνο στις 

Περιφέρειες Αττικής (75%) και Κεντρικής Μακεδονίας (25%). Κέντρα Συμβουλευτικής 

και Κοινωνικής Στήριξης Παιδιών Μεταναστών/Προσφύγων συναντάμε σε τρεις 

Περιφέρειες με ίσο ποσοστό υπηρεσιών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις Περιφέρειες 

Αττικής (33,3%), Ιονίων Νήσων (33,3%) και (33,3%) Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Η πλειονότητα των Ιδρυμάτων Φιλοξενίας ή Θεραπευτηρίων Παιδιών με Αναπηρίες και 

Χρόνιες Παθήσεις του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό 42,1%. 

Ακολουθούν οι Περιφέρειες Αττικής (26,3%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(5,3%), Θεσσαλίας (5,3%), Κρήτης (5,3%), Νοτίου Αιγαίου (5,3%) και Στερεάς Ελλάδας. 

Στα Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής Απασχόλησης και Επαγγελματικής 

κατάρτισης Παιδιών με Αναπηρία, η πλειονότητα των φορέων εδρεύει στην Περιφέρεια 

Αττικής (50%). Από 16,7% συναντάμε στις Περιφέρεις Κρήτης και Θεσσαλίας ενώ στις 

υπόλοιπες Περιφέρειες δεν εντοπίστηκε καμία Υπηρεσία του είδους. Στα 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα Ψυχικής Υγείας η μεγαλύτερη συγκέντρωση 

παρατηρείται στην Περιφέρεια Αττικής (50%). Ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής 

Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με ποσοστά 26,9% και 11,5% 

αντίστοιχα ενώ στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, 

Κρήτης Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου δεν βρέθηκε καμία υπηρεσία του είδους.  

 

Κέντρα Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού του Δημοσίου 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συναντάμε μόνο στις 

Περιφέρειες Αττικής (80%) και Κεντρικής Μακεδονίας (20%). Όλες οι Τηλεφωνικές 

Γραμμές για Παιδιά και Οικογένειες βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής. Τα Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών ισο-μοιράζονται στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας με ποσοστό 50%. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση για τα Κέντρα Θεραπείας και 
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Αποκατάστασης Ανηλίκων Χρηστών Ουσιών παρατηρείται στην Περιφέρεια Αττικής. 

Ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό 22%. Στο δείγμα δεν 

εμφανίστηκαν καθόλου Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης στις Περιφέρειες 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής 

Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

Σε επίπεδο Νομού στα Ιδρύματα Προστατευμένης Φιλοξενίας και Αποκατάστασης 

Παιδιών του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ο μεγαλύτερος πληθυσμός παρουσιάζεται στο Νομό Ιωαννίνων (14,3%), 

Αττικής (14,3%), Αχαΐας (9,5%) και Φλώρινας (9,5%). Ειδικοί ξενώνες φιλοξενίας 

Μητέρων και Παιδιών σε κρίση παρουσιάζονται μόνο στους νομούς Αττικής (75%) και 

Θεσσαλονίκης (25%). Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παιδιών 

Μεταναστών/Προσφύγων μοιράζονται ισόποσα στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και 

Κέρκυρας (33,3%). Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των υπηρεσιών Φιλοξενίας ή 

Θεραπευτηρίων Παιδιών με Αναπηρίες και Χρόνιες Παθήσεις παρουσιάζεται στο Νομό 

Αττικής με 26,3%. Τα Κέντρα Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών με 

Αναπηρία του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης μοιράζονται σχεδόν ισόποσα στους περισσότερους Νομούς με εξαίρεση τους 

νομούς Δράμας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κεφαλληνίας, 

Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Πρέβεζας, Σάμου και Σερρών. Κέντρα Εκπαίδευσης 

Δεξιοτήτων, Δημιουργικής Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με 

Αναπηρία βρέθηκαν μόνο στους Αττικής (50%), Ηρακλείου (16,7%), Λάρισας (16,7%) και 

Σερρών (16,7%). Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων & 

Κέντρων Ψυχικής Υγείας παρουσιάζεται στον Νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης με 

ποσοστά 50% και 19,2% αντίστοιχα. Η συντριπτική πλειοψηφία των Κέντρων 

Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού εδρεύει στο Νομό 

Αττικής (80%). Οι Τηλεφωνικές Γραμμές ενημέρωσης και Βοήθειας για Παιδιά και 

Οικογένειες. βρίσκεται στο Νομό Αττικής. Τέλος τα Κέντρα Θεραπείας και 

Αποκατάστασης Ανηλίκων Χρηστών Ουσιών παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα 

στον Νομό Αττικής με ποσοστό 50%. 
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Β. Φορείς αρμοδιότητας ΟΤΑ 
Το σύνολο των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί (ΝΠΔΔ και 

ΝΠΙΔ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που κατέγραψε η έρευνα ήταν 

120. Κατά την ανάλυση των στοιχείων, οι περισσότερες υπηρεσίες εντοπίζονται στην 1η 

Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (38,3%) και ακολουθούν η 4η Υγειονομική Περιφέρεια 

Μακεδονίας και Θράκης (19,2%), η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου 

(15,8%) και (15,0%) η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

(βλέπε διάγραμμα 8).  

 

Διάγραμμα 8  
Ποσοστιαία Κατανομή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και    

Αλληλεγγύης για το Παιδί των ΟΤΑ ανά Υγειονομική Περιφέρεια 

 

 

Αναφορικά με την κατανομή στις Διοικητικές Περιφέρειες ο μεγαλύτερος αριθμός 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας των Ο.Τ.Α., καταγράφεται στη Διοικητική Περιφέρεια 

της Αττικής (48,3%) και ακολουθούν η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία (11,7% και 

10,8%), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (9,2%). Την τελευταία θέση της σχετικής 

κατανομής καταλαμβάνει η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (1,7%) (βλέπε διάγραμμα 

9).  
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Διάγραμμα 9  
Ποσοστιαία Κατανομή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και                
Αλληλεγγύης για το Παιδί των ΟΤΑ ανά Διοικητική Περιφέρεια 

 
 

Γεωγραφική διάσταση 

Η μεγαλύτερη πυκνότητα των Κέντρων Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής 

Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Παιδιών με Αναπηρία των Ο.Τ.Α. 

παρουσιάζεται στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης με ποσοστό 

66,7% και ακολουθεί η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με 

ποσοστό 33,3%. Στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα Ψυχικής Υγείας των Ο.Τ.Α. η 

μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείτε στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής με 

ποσοστό 50%. Ακολουθούν οι 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και η 6η 

Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας με 

ποσοστά 25%. Ο μεγαλύτερος αριθμός των Κέντρων Συμβουλευτικής και κοινωνικής 

στήριξης Οικογένειας και Παιδιού των Ο.Τ.Α. παρατηρείται στην Υγειονομική Περιφέρεια 

Πειραιώς και Αιγαίου. Ακολουθούν οι Υγειονομικές Περιφέρειες Αττικής και 

Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας (25%). Κέντρα Ημερήσιας 

Φροντίδας Παιδιών των Ο.Τ.Α. παρατηρούμε μόνο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και 

Στερεάς Ελλάδας. Μεγαλύτερη συγκέντρωση για τα Κέντρα Ενημέρωσης και Πρόληψης 

της Εξάρτησης των Παιδιών των Ο.Τ.Α. παρατηρείται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια 
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Αττικής (47,6%). Τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Τσιγγάνων 

παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και 

Στερεάς Ελλάδας (39,1%) και στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης 

(34,8%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των Κεντρικών Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων 

εντοπίζεται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (52,5%) και στην 2η Υγειονομική 

Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (20,3%) και ακολουθεί (19,7%). 

  

Σε επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας τα Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής 

Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με Αναπηρία των Ο.Τ.Α. 

παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πυκνότητα στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας 

(66,7%) και Θεσσαλίας (33,3%). Στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στην Περιφέρεια Αττικής (50%). 

Ακολουθούν οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου με ποσοστά 25%. 

Κέντρα Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού των Ο.Τ.Α. 

συναντάμε μόνο στις Περιφέρειες Αττικής (50,%), Κεντρικής Μακεδονίας (25,0%) και 

Νοτίου Αιγαίου (25%). Το 100% των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών εδρεύει 

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Κέντρων Ενημέρωσης και 

Πρόληψης της Εξάρτησης των Παιδιών των Ο.Τ.Α. εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής 

(47,6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν βρέθηκε καμία δομή στις Περιφέρειες Δυτικής 

Ελλάδας και Πελοποννήσου. Τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

Τσιγγάνων των Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (34,8%) και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (30,4%). 

Τέλος το μεγαλύτερο ποσοστό των Κεντρικών Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων 

παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Αττικής (67,2%) με δεύτερη την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας με ποσοστό 13,1%. 

 

Σε επίπεδο Νομού τα Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής Απασχόλησης και 

Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με Αναπηρία των Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν την 

μεγαλύτερη πυκνότητα στους νομούς Θεσσαλονίκης (66,7%) και Μαγνησίας (33,3%). Στα 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα Ψυχικής Υγείας η μεγαλύτερη συγκέντρωση 

παρατηρείται στο Νομό Αττικής (50%). Οι υπόλοιποι φορείς μοιράζονται στους Νομούς 

Αχαΐας και Έβρου (25% και 25% αντίστοιχα). Κέντρα Συμβουλευτικής και κοινωνικής 

 149  



στήριξης Οικογένειας και Παιδιού των Ο.Τ.Α. συναντάμε μόνο στους Νομούς Αττικής 

(66,7%) Κυκλάδων (33,3%) και Σερρών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Κέντρων 

Ενημέρωσης και Πρόληψης της Εξάρτησης των Παιδιών εδρεύει στο Νομό Αττικής με 

ποσοστό 47,6%. Τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Τσιγγάνων των 

Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πυκνότητα στους Νομούς Λάρισας, Αττικής και 

Ροδόπης (13%, 13% και 13% αντίστοιχα). Οι Κεντρικές Κοινωνικές Υπηρεσίες των 

Δήμων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στους νομούς Αττικής (67,2%) και 

Θεσσαλονίκης (13,1%). 

 

3.1.2 Περιγραφή και αξιολόγηση της περιφερειακής ανάπτυξης και 
διάρθρωσης των υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το 
Παιδί του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

Οι Εθελοντικές Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί (ιδιωτικές 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που κατεγράφησαν είναι 284 δομές από τις οποίες οι 24 

είναι της Εκκλησίας. Στις Εθελοντικές Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί (ιδιωτικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) η έρευνα ανέδειξε ως 

πολυπληθέστερη με ποσοστό 29,6% την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (βλέπε 

διάγραμμα 10).  

Διάγραμμα 10  
Ποσοστιαία Κατανομή των Εθελοντικών Υπηρεσιών κοινωνικής                

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά Υγειονομική Περιφέρεια 
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Ακολουθούν η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης (16,9%) και η 6η 

Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας 

(14,8%). Το πλήθος και η αναλογία των Εθελοντικών Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί (ιδιωτικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ανά Υγειονομική 

Περιφέρεια, παρουσιάζεται στο διάγραμμα 10.  

 

Ο μεγαλύτερος αριθμός υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί, 

ανά Διοικητική Περιφέρεια, καταγράφεται στην Αττική (32,4%) και ακολουθούν η 

Κεντρική Μακεδονία (22,2%) και Κρήτη (9,2). Τις τελευταίες θέσεις της σχετικής 

κατάταξης καταλαμβάνουν ως επί το πλείστον οι νησιωτικές περιοχές. Συγκεκριμένα του 

Βορείου Αιγαίου (1,8%), των Ιόνιων Νήσων (2,1%), της Στερεάς Ελλάδας (2,8%) και 

(3,2%) του Νοτίου Αιγαίου (βλέπε διάγραμμα 11). 

 
Διάγραμμα 11  

Ποσοστιαία Κατανομή των Εθελοντικών Υπηρεσιών κοινωνικής                
φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά Διοικητική Περιφέρεια 
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Η συχνότητα των Εθελοντικών Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί (ιδιωτικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ανά Νομό παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

12 που ακολουθεί. 

Διάγραμμα 12  
Ποσοστιαία Κατανομή των Εθελοντικών Υπηρεσιών κοινωνικής                

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά Νομό 

 
 

Στο σύνολο των Εθελοντικών Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί (ιδιωτικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) η πολυπληθέστερη ομάδα σύμφωνα με 

την κύρια δραστηριότητα (ταυτότητα) τους είναι «οι Εθελοντικές και ΜΚΟ Πρόνοιας» με 

ποσοστό 47,2%. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην κατηγορία αυτή περιελήφθησαν οι υπηρεσίες 

του εθελοντικού τομέα που παρέχουν δράσεις και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής 
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φροντίδας. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, 

πρόληψης, κοινωνικής στήριξης και συντονισμού δράσεων των άλλων βαθμίδων 

κοινωνικής φροντίδας που παρέχουν στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες τους ή με τη 

σύμπραξη και συνεργασία άλλων φορέων. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι 

υπηρεσίες αποτελούν τις επιτελικές ή κεντρικές υπηρεσίες του φορέα ή όταν δεν διαθέτουν 

άλλες δομές συνυπάρχουν με το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Η επόμενη 

πολυπληθέστερη υπηρεσία που ακολουθεί, με μεγάλη διαφορά, είναι οι Εθελοντικών 

Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας & Αποκατάστασης Παιδιών (κλειστής φροντίδας) 

με ποσοστό 10,9% και με 7,4% τα Εθελοντικά Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, 

Δημιουργικής Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Παιδιών με Αναπηρία.  

 

Γεωγραφική διάσταση 

Αξιοσημείωτη παραμένει η διασπορά της κατηγορίας των υπηρεσιών «Εθελοντικές & 

ΜΚΟ Πρόνοιας για την κοινωνική φροντίδα του παιδιού» σε όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας 

καθώς και το γεγονός ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρουσιάζεται στην 4η Υγειονομική 

Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης με ποσοστό 24,6% και ακολουθεί με μικρή διαφορά, 

με ποσοστό 22,4% η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας. Αντίθετα στην κατηγορία 

των Υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας & Αποκατάστασης Παιδιών, η μεγάλη 

πλειοψηφία συναντάται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής με ποσοστό 48,4%. 

 

Σε επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας οι Εθελοντικές Υπηρεσίες Προστατευμένης 

Φιλοξενίας & Αποκατάστασης Παιδιών (ιδιωτικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Περιφέρεια Αττικής με ποσοστό 54,8% 

επί του συνόλου. Οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας 

ακολουθούν με ποσοστό 9,7% και 6,5% αντίστοιχα. Εθελοντικά Ειδικά Κέντρα Φιλοξενίας 

Παιδιών συναντούμε μόνο στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

Εθελοντικοί Ειδικοί Ξενώνες Φιλοξενίας Μητέρων και Παιδιών σε κρίση, λειτουργούν 

μόνο στις Περιφέρειες Θεσσαλίας (50%) και Κρήτης(25%). Εθελοντικά Κέντρα 

Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παιδιών Μεταναστών/Προσφύγων συναντάμε 

σε δύο Περιφέρειες της Αττικής (75%) και των Ιονίων Νήσων (25%). Η πλειονότητα των 

Εθελοντικών Υπηρεσιών Φιλοξενίας ή Θεραπευτηρίων Παιδιών με Αναπηρίες και Χρόνιες 

Παθήσεις εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής με ποσοστό 50% και ακολουθούν οι 
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Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (25%), Κεντρικής Μακεδονίας (16,7%) και Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (8,3%). Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των Εθελοντικών Κέντρων 

Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία (ιδιωτικών μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα) παρατηρείται στην Δυτική Ελλάδα με ποσοστό 30,8% και στη 

συνέχεια στην Περιφέρεια Αττικής με ποσοστό 23,1%. Στα Εθελοντικά Κέντρα 

Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης 

Παιδιών με Αναπηρία, η πλειονότητα των φορέων εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής 

(38,1%). Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα Ψυχικής Υγείας παρατηρήθηκαν μόνο στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των Εθελοντικών Κέντρων 

Συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης Οικογένειας και Παιδιού συναντάται στην 

Περιφέρεια Αττικής με ποσοστό 72,7%. Ο πληθυσμός των Εθελοντικών Τηλεφωνικών 

Γραμμών για Παιδιά και Οικογένειες (ιδιωτικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 

μοιράζεται με ποσοστό 50% στις Περιφέρειες Αττικής και Κρήτης. Η πλειοψηφία των 

Εθελοντικών Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής 

(55,6%). Ο πληθυσμός των Εθελοντικών Κέντρων Ενημέρωσης και Πρόληψης της 

Εξάρτησης των Παιδιών μοιράζεται σχεδόν ισόποσα στις περισσότερες Περιφέρειες με 

εξαίρεση τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής 

Μακεδονίας και Ηπείρου όπου δεν παρατηρήθηκε κανένας φορέας. Η πλειοψηφία των 

Εθελοντικών Εκκλησιαστικών Οργανώσεων εντοπίζεται στην Περιφέρεια Κρήτης (36,4%) 

και Κεντρικής Μακεδονίας (36,4%). Οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πρόνοιας για την 

Κοινωνική Φροντίδα του Παιδιού στην πλειοψηφία τους εντοπίζονται στις Περιφέρειες 

Κεντρικής Μακεδονίας (34,3%) και Αττικής (21,6%). 

 

Σε επίπεδο Νομού η πλειοψηφία των Εθελοντικών Υπηρεσιών Προστατευμένης 

Φιλοξενίας & Αποκατάστασης Παιδιών (ιδιωτικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εδρεύει 

στο Νομό Αττικής με ποσοστό 54,8%. Εθελοντικά Κέντρα Συμβουλευτικής και 

Κοινωνικής Στήριξης Παιδιών Μεταναστών/Προσφύγων συναντάμε σε δύο νομούς. Στον 

Αττικής με ποσοστό 75% και στο Νομό Κέρκυρας με ποσοστό 25%. Η πλειονότητα των 

Εθελοντικών Υπηρεσιών Φιλοξενίας ή Θεραπευτηρίων Παιδιών με Αναπηρίες και Χρόνιες 

Παθήσεις εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής με ποσοστό 50%. Ακολουθεί ο Νομός Αχαΐας 

με 16,7%, ο Νομός Θεσσαλονίκης (16,7%) και Ξάνθης με ποσοστό 8,3%. Στα Εθελοντικά 

Κέντρα Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία το μεγαλύτερο 

ποσοστό Υπηρεσιών εντοπίζεται στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας (30,8%), με το Νομό 

 154  



Αττικής να ακολουθεί. Στα Εθελοντικά Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής 

Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με Αναπηρία, η πλειονότητα των 

φορέων εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής (38,1%). Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα 

Ψυχικής Υγείας παρατηρήθηκαν μόνο στο Νομό Φωκίδας.  

 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των Εθελοντικών Κέντρων Συμβουλευτικής και κοινωνικής 

στήριξης Οικογένειας και Παιδιού συναντάται στην Περιφέρεια Αττικής με ποσοστό 

72,7%. Η πλειοψηφία των Εθελοντικών Εκκλησιαστικών Οργανώσεων εντοπίζεται στο 

Νομό Ηρακλείου(27,3%) και Θεσσαλονίκης (18,2%). Αξιοσημείωτη είναι η διασπορά των 

Εθελοντικών Οργανισμών Πρόνοιας για την Κοινωνική Φροντίδα του Παιδιού στους 

περισσότερους Νομούς ενώ η μεγαλύτερη συγκέντρωση τους εντοπίζεται στους Νομούς 

Αττικής και Θεσσαλονίκης με ποσοστό 21,6%. 

 

Οι Εθελοντικές Εκκλησιαστικές Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί έχουν περιληφθεί και παρουσιασθεί στο γενικό σύνολο των Εθελοντικών Υπηρεσιών 

(ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Δεδομένου όμως του ιδιαίτερου θεσμικού status 

της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας στη χώρα μας εκτιμήθηκε η αναγκαιότητα να 

παρουσιασθούν ανεξάρτητα ένα μέρος των στοιχείων που αφορούν τις Υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί που διαθέτει σύμφωνα με τις δηλώσεις 

των αρμόδιων Ιερών Μητροπόλεων της χώρας.  

  

Εθελοντικές Εκκλησιαστικές Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

(ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 

Η ποσοστιαία κατανομή των Εθελοντικών Εκκλησιαστικών Υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά Υγειονομική και Διοικητική Περιφέρεια και 

Νομό παρουσιάζεται στα διαγράμματα 13, 14 και 15. 
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Διάγραμμα 13  
Ποσοστιαία Κατανομή Εθελοντικών Εκκλησιαστικών Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί ανά Υγειονομική Περιφέρεια 

 
Διάγραμμα 14  

Ποσοστιαία Κατανομή Εθελοντικών Εκκλησιαστικών Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί ανά Διοικητική Περιφέρεια 

 
Διάγραμμα 15  

Ποσοστιαία Κατανομή Εθελοντικών Εκκλησιαστικών Υπηρεσιών            
Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί ανά Νομό 
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3.2 Παρουσίαση και αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης 
για το Παιδί 
 

Στην παρούσα παράγραφο γίνεται αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των ποσοτικών 

και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης 

για το Παιδί. Συγκεκριμένα επιχειρείται η χαρτογράφηση του χώρου της Πρόνοιας προς το 

Παιδί αξιολογώντας τα δομικά συστατικά λειτουργίας των υπηρεσιών. Εξετάζεται η 

ποιότητα και αποτελεσματικότητα των δομών ως συνάρτηση των ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών τους. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται το προφίλ των εξυπηρετούμενων 

παιδιών ως προς τα ιδιαίτερα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά,(φύλο, ηλικία, 

ομάδα στόχου) και η καταλληλότητα των υποδομών, τόσο σε υλικό όσο και σε έμψυχο 

δυναμικό.  
 

Χρονολογία ίδρυσης των Υπηρεσιών 

Αναφορικά με το έτος ίδρυσης των υπηρεσιών αποτυπώνεται μία σημαντική αύξηση των 

φορέων κοινωνικής φροντίδας κατά την περίοδο 1980-2000 με περίπου τους μισούς φορείς 

να ιδρύονται τότε. Αξιοσημείωτη είναι και η τάση της πρώτης δεκαετίας του 2000, κατά 

την διάρκεια της οποίας έχουν συσταθεί οι 127 από το σύνολο των Υπηρεσιών που 

καταγράφηκαν ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο 23,9% του δείγματος. Έξι Υπηρεσίες 

συστάθηκαν πριν το έτος 1900, με την παλαιότερη από αυτές να χρονολογείται από το έτος 

1666 (βλέπε πίνακα 7). Αναφορικά δε με τον τρόπο σύστασης το 70,0% των υπηρεσιών 

δήλωσαν το Νόμο ή το ΦΕΚ ή την Απόφαση Ίδρυσης τους. 

 
Πίνακας 7 

Χρονολογία ίδρυσης υπηρεσιών 

Έτος ίδρυσης 
Πλήθος 
φορέων 

Ποσοστό % 
(στο σύνολο) 

 Πριν το 1900 6 1,1 
  1900-1920 5 ,9 
  1921-1940 21 4,0 
  1941-1960 31 5,8 
  1961-1980 65 12,2 
  1981-2000 246 46,3 
  Μετά το 2001 127 23,9 
  Σύνολο φορέων 501* 94,4 

* Τριάντα φορείς δεν απάντησαν στη σχετική ερώτηση για την χρονολογία ίδρυσης της 
υπηρεσίας.  
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Κρατική επιχορήγηση Υπηρεσιών 

Από το σύνολο των Υπηρεσιών που συμμετείχαν στην έρευνα σε ποσοστό 38,0% δήλωσαν 

ότι έλαβαν το 2007 κάποιου είδους επιχορήγηση από το κράτος και το αντίστοιχο ποσό. 

 

Βαθμίδα παρεχομένων υπηρεσιών 

Στο επίπεδο παροχής φροντίδας τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα με την πλειοψηφία 

των φορέων να προσανατολίζονται στην παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών. Στο επίπεδο 

παροχής φροντίδας η πλειοψηφία των φορέων (76,1%) προσανατολίζονται στην παροχή 

πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί. Οι φορείς παροχής 

δευτεροβάθμιας φροντίδας ακολουθούν με ποσοστό 19,8% και με 2,3% παρέχουν 

ταυτόχρονα περισσότερη από μία βαθμίδα υπηρεσιών (βλέπε διάγραμμα 16). 

 
Διάγραμμα 16  

Ποσοστιαία Κατανομή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και               
Αλληλεγγύης για το Παιδί ανά βαθμίδα παροχής υπηρεσιών 

 

 

Πληθυσμός στόχος των παιδιών που απευθύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

Για τον εντοπισμό του πληθυσμού στόχος των παιδιών που απευθύνεται η παρεχόμενη 

κοινωνική φροντίδα των Υπηρεσιών που καταγράφηκαν διερευνήθηκαν χαρακτηριστικά 

των παιδιών όπως το φύλο, η ηλικιακή ομάδα, η υγεία, ο βαθμός αυτοεξυπηρέτησης, και 

ένας αριθμός ατομικών κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών.  
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Φύλο παιδιών 

Αναφορικά με το φύλο των παιδιών οι περισσότερες υπηρεσίες που καταγράφηκαν 

απευθύνουν τη φροντίδα τους και στα δύο φύλα. Το 92,2% των υπηρεσιών απευθύνεται 

και στα δύο φύλα, το 4,6% στα κορίτσια και 3,2% στα αγόρια. 
 

Ηλικιακή ομάδα παιδιών 

Αναφορικά με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται η παρεχόμενη φροντίδα από 

τις υπηρεσίες η συντριπτική πλειοψηφία τους δήλωσε ότι απευθύνεται σε όλες 

ανεξαιρέτως τις ηλικίες (76,27%). Η εξειδίκευση των ηλικιακών ομάδων περιορίζεται 

μόλις στο 25,0% του δείγματος με πρώτη ηλικιακή ομάδα ενδιαφέροντος να αποτελούν οι 

έφηβοι ηλικίας 15 έως 18 ετών με ποσοστό 8,85% και ακολουθεί με 6,4% η ηλικιακή 

ομάδα 6 έως 15 (βλέπε διάγραμμα 17). 

 
Διάγραμμα 17  

Ποσοστιαία Κατανομή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το 
Παιδί ανά ηλικιακή ομάδα εξυπηρετούμενων 

 
 

 

Υγεία παιδιών (ομάδα στόχος της φροντίδας των Υπηρεσιών) 

Όσον αφορά την υγεία των παιδιών που απευθύνεται η φροντίδα των Υπηρεσιών που 

καταγράφηκαν αναδεικνύεται ότι συχνότερο στόχος τους αποτελεί η ομάδα των παιδιών 

χωρίς προβλήματα υγείας και αναπηρίας, με ποσοστό 50,66%. Στις ομάδες των παιδιών με 

κάποιο πρόβλημα υγείας ο συχνότερος στόχος, που απευθύνεται η φροντίδα των 
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Υπηρεσιών, είναι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση με ποσοστό συχνότητας 48,59% και 

ακολουθούν τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα με ποσοστό 42,18%. Στον αντίποδα 

λίγες είναι σε συχνότητα οι Υπηρεσίες που απευθύνουν τη φροντίδα τους στις ομάδες των 

παιδιών που πάσχουν από ασθένειες όπως καρκίνος, λευχαιμία και μεσογειακή αναιμία. 

(12,24%, 9,98% και 13,37% αντίστοιχα). Αξιοσημείωτο είναι επίσης το μικρό ποσοστό 

συχνότητας των Υπηρεσιών που απευθύνονται στην ομάδα παιδιών που είναι χρήστες 

παράνομων ουσιών (15,82%). Αναλυτικά η συχνότητα των ομάδων στόχος των παιδιών 

που απευθύνεται η φροντίδα των Υπηρεσιών που καταγράφηκαν από την έρευνα 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα 18 που ακολουθεί. 

Διάγραμμα 18                                                                                   
Ποσοστιαία Κατανομή Υπηρεσιών ανά ομάδα στόχος των παιδιών, που      

απευθύνεται η φροντίδα τους, σύμφωνα με την κατάσταση της υγείας τους 
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Ενδιαφέρον στοιχείο αναφορικά με την κατανομή των υπηρεσιών στις υγειονομικές 

περιφέρειες ανέδειξε ο έλεγχος . Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της γεωγραφικής 

περιφέρειας και της παροχής Κοινωνικής Φροντίδας σε παιδιά με ψυχικά και κινητικά 

προβλήματα. Με άλλα λόγια οι φορείς που απευθύνονται σε αυτές τις κατηγορίες παιδιών 

φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους του πληθυσμού της περιοχής τους. 

Αντίθετα στους φορείς που απευθύνονται σε παιδιά με μαθησιακά ή αισθητηριακά 

προβλήματα δεν φαίνεται να υπάρχει εξάρτηση σε σχέση με την περιφέρεια στην οποία 

ανήκουν.  

2χ

 

Βαθμός αυτοεξυπηρέτησης των παιδιών (ομάδα στόχος της φροντίδας των Υπηρεσιών) 

Όσον αφορά το βαθμό αυτοεξυπηρέτησης της ομάδα στόχος των παιδιών που απευθύνεται 

συχνότερα η φροντίδα των Υπηρεσιών καταγράφεται η ομάδα των παιδιών που 

αυτοεξυπηρετούνται πλήρως σε συχνότητα 69,3%, ακολουθούν τα παιδιά που 

αυτοεξυπηρετούνται σε μεγάλο βαθμό με συχνότητα 49,34%, αυτά που 

αυτοεξυπηρετούνται σε περιορισμένο βαθμό (46,33%) και (34,09%) που δεν 

αυτοεξυπηρετούνται καθόλου (βλέπε διάγραμμα 19).  
 

Διάγραμμα 19                                                              
Βαθμός αυτοεξυπηρέτησης των παιδιών  
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Ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών (ομάδα στόχος της φροντίδας των 

Υπηρεσιών) 

Η ομάδα των παιδιών με αναπηρίες με ποσοστό 49,84% καταγράφει την υψηλότερη 

συχνότητα μεταξύ των ομάδων στόχος των παιδιών που απευθύνουν τη φροντίδα τους οι 

Υπηρεσίες που καταγράφηκαν από την έρευνα. Ακολουθεί η ομάδα των παιδιών από 

οικογένειες σε κρίση με ποσοστό συχνότητας 49,15% και με 42,37% ακολουθεί η ομάδα 

παιδιών που ζουν στο όριο της φτώχειας. Μικρή όμως φαίνεται να είναι η συχνότητα των 

υπηρεσιών που παρέχουν φροντίδα στα παιδιά με εξαρτήσεις (16,95%), στα παιδιά σε 

επαφή με το εγκληματικό φαινόμενο (15,07%) καθώς και (12,24%) στα παιδιά θύματα 

διακίνησης και οικονομικής εκμετάλλευσης (βλέπε διάγραμμα 20). 

 
Διάγραμμα 20 

  Ποσοστιαία Κατανομή των Υπηρεσιών ανά ομάδα στόχο των παιδιών, που 
απευθύνεται η φροντίδα τους, σύμφωνα με τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά τους 
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Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που οι Υπηρεσίες προσέφεραν κοινωνική φροντίδα για 

τα έτη 2006 και 2007 ήταν 141.267 και 134.201(βλέπε πίνακα 8). 

Πίνακας 8                                                               
Συνολικός αριθμός παιδιών που τους παρασχέθηκε κοινωνική φροντίδα 2006-2007 

 
 
 

Έτος 

 
Σύνολο Υπηρεσιών που 

καταγράφηκαν 
 

 
Υπηρεσίες που δήλωσαν τον αριθμό 

παιδιών που φρόντισαν  

 
2006 

 
403 

 
141.267 

 
2007 

  
134.201 426 

 
 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που οι Υπηρεσίες προσέφεραν κοινωνική φροντίδα για 

τα έτη 2006 και 2007 ανά βαθμίδα κοινωνικής φροντίδας απεικονίζεται στο πίνακα 9 που 

ακολουθεί. 

 
Πίνακας 9 

Συνολικός αριθμός παιδιών που τους παρασχέθηκε κοινωνική φροντίδα από τις 
Υπηρεσίες το 2006 και 2007ανά βαθμίδα κοινωνικής φροντίδας 

 
  
 Υπηρεσίες που 

δήλωσαν τον 
αριθμό παιδιών 
που φρόντισαν 

το 2006 

Βαθμίδα 
κοινωνικής 
φροντίδας 

 

 
 

Άθροισμα 
παιδιών 
το 2006 

 
Υπηρεσίες  που 
δήλωσαν τον 

αριθμό παιδιών 
που φρόντισαν 

το 2007 

 
 

Άθροισμα 
παιδιών 
το 2007 

 
Πρωτοβάθμια 293 125.270 313 112.495 

 
Δευτεροβάθμια 97 7.502 98 8.284 

 
Τριτοβάθμια 8 3.780 9 4.992 

 
 
 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που οι Υπηρεσίες προσέφεραν κοινωνική φροντίδα για 

τα έτη 2006 και 2007 ανά ταυτότητα Υπηρεσίας απεικονίζεται στο πίνακα 10 που 

ακολουθεί. 
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Πίνακας 10 
Συνολικός αριθμός παιδιών που τους παρασχέθηκε κοινωνική φροντίδα            

το 2006 και 2007 ανά ταυτότητα Υπηρεσίας 
Ταυτότητα Υπηρεσίας 

(πρωτογενής αρμοδιότητα ή δραστηριότητα) 2006 2007 
Υπηρεσίες  50 51 Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας & Αποκατάστασης 

Παιδιών Παιδιά 1906 1948 
Υπηρεσίες  2 2 Ειδικά Κέντρα Φιλοξενίας Παιδιών (θυμάτων κακοποίησης, 

εμπορίας, κ.α.) Παιδιά 13 26 
Υπηρεσίες  5 5  

Ειδικοί ξενώνες φιλοξενίας Μητέρων και Παιδιών σε κρίση Παιδιά 111 229 
Υπηρεσίες  5 6 Κέντρα συμβουλευτικής & κοινωνικής στήριξης Παιδιών 

Μεταναστών και Προσφύγων Παιδιά 651 760 
Υπηρεσίες  4 4 Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών Μεταναστών και 

Προσφύγων Παιδιά 108 113 
Υπηρεσίες  31 31 Υπηρεσίες Φιλοξενίας ή Θεραπευτήρια Παιδιών με 

Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις Παιδιά 1839 1846 
Υπηρεσίες  36 38 Κέντρα Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών 

με Αναπηρία Παιδιά 6052 6957 
Υπηρεσίες  28 29 Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής 

Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με 
Αναπηρία 

Παιδιά 2458 2582 

Υπηρεσίες  22 25 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα Ψυχικής Υγείας – 
Τμήμα Ανηλίκων Παιδιά 27229 35407 

Υπηρεσίες  15 16 Κέντρα Συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης του 
Παιδιού και της Οικογένειας του Παιδιά 7839 8495 

Υπηρεσίες  4 5 Τηλεφωνικές Γραμμές για Παιδιά και Οικογένειες 
(ενημέρωση, SOS, κλπ.) Παιδιά 2378 3148 

Υπηρεσίες  9 10 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών (δημιουργική 
απασχόληση, σίτιση, μελέτη, κλπ) Παιδιά 2128 2468 

Υπηρεσίες  29 30 Κέντρα Ενημέρωσης και Πρόληψης της Εξάρτησης των 
Παιδιών Παιδιά 30087 27877 

Υπηρεσίες  9 9 Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης Ανηλίκων Χρηστών 
Ουσιών Παιδιά 918 930 

Υπηρεσίες  7 7 Εκκλησιαστικές Οργανώσεις για την κοινωνική φροντίδα του 
παιδιού  Παιδιά 393 388 

Υπηρεσίες  92 94 Εθελοντικές Οργανώσεις για την κοινωνική φροντίδα του 
παιδιού (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) Παιδιά 37775 21057 

Υπηρεσίες  2 3  
Ελληνικές Επιτροπές Διεθνών ΜΚΟ για το παιδί Παιδιά 2442 2362 

Υπηρεσίες  14 18 Ιατροκοινωνικά Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης και 
Ενσωμάτωσης Τσιγγάνων Παιδιά 2814 6537 

Υπηρεσίες  39 43 Κεντρικές Κοινωνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
Δήμων Παιδιά 14126 11071 
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Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που οι Υπηρεσίες προσέφεραν κοινωνική φροντίδα για 

τα έτη 2006 και 2007 σύμφωνα με τη διάρκεια της φροντίδας απεικονίζεται στο πίνακα 11 

που ακολουθεί. 

Πίνακας 11 
Συνολικός αριθμός παιδιών που οι Υπηρεσίες προσέφεραν κοινωνική φροντίδα         

για τα έτη 2006 και 2007 σύμφωνα με τη διάρκεια της φροντίδας 
Διάρκεια της φροντίδας 

που προσφέρθηκε στα παιδιά 
 

2006 
 

2007 
Υπηρεσίες  77 78 Μακροχρόνια φιλοξενία  
Παιδιά 3.500 3.513 
Υπηρεσίες  1 1 Βραδινή φιλοξενία 
Παιδιά 52 58 
Υπηρεσίες  27 27 Προσωρινή βραχεία φιλοξενία  
Παιδιά 6.396 7.986 
Υπηρεσίες  56 56 Ολοήμερη φροντίδα 
Παιδιά 21.188 19.912 
Υπηρεσίες  153 166 Ημερήσια - Πρωινή φροντίδα 
Παιδιά 85.130 73.514 
Υπηρεσίες  28 34 Ημερήσια - Απογευματινή φροντίδα 
Παιδιά 14.305 15.122 

 
 

Καθεστώς ιδιοκτησίας κτιρίου 

Το 39,17%, επί του συνόλου, των Υπηρεσιών που ερευνήθηκαν στεγάζεται σε ιδιόκτητο 

κτίριο, ενώ το 26,93% το νοικιάζει. Το 13,18% συστεγάζονται με κάποια άλλη Υπηρεσία 

και το 27,31% του έχει παραχωρηθεί η χρήση του κτιρίου (βλέπε διάγραμμα 21). Σε όλες 

τις περιπτώσεις ο έλεγχος , υπέδειξε υψηλή εξάρτηση μεταξύ ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος και νομικής μορφής. 

2χ

Διάγραμμα 21                                                         
Κτίρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί  
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Ανταπόκριση κτιρίου και υποδομών στην ασφάλεια και στις ανάγκες των παιδιών (θέρμανση, 

προσβασιμότητα, σκοπό, ψυχαγωγία) 

Οι 322 Υπηρεσίες, από 531 που καταγράφηκαν, στεγάζονται σε κτίρια κατασκευασμένα 

προ του 1990 (ποσοστό περίπου 60,64%). Μόνο σε ένα από τα τρία (34,65%) κτίρια έχει 

διενεργηθεί έλεγχος στατικότητας μετά το 2002. Το 57,06% των Υπηρεσιών δηλώνουν ότι 

τα κτίρια που στεγάζονται πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας για τα παιδιά που 

φροντίζει. Το 42,94% του συνόλου των Υπηρεσιών δήλωσαν ότι διαθέτουν σύστημα 

πυρανίχνευσης και το 33,90% σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης. Επιπρόσθετα μόνο το ένα 

στα τρία κτίρια (32,58%) έχει κτιστεί για την χρήση την οποία στεγάζει σήμερα. Σε 

ποσοστό 62,71% δηλώνουν ότι οι υπάρχουσες υποδομές καλύπτουν τις ανάγκες των 

παιδιών. Το ποσοστό των φορέων που δηλώνουν ότι το κτίριο που στεγάζονται είναι 

προσβάσιμο σε παιδιά με αναπηρία ανέρχεται στο 53,3%. Επίσης σε ποσοστό 76,08% οι 

Υπηρεσίες διέθεταν κεντρική θέρμανση. Μόνο 146 υπηρεσίες (27,5%) δήλωσαν την 

ύπαρξη οργανωμένων χώρων ψυχαγωγίας για τα παιδιά, όπως οργανωμένες παιδικές χαρές 

ή χώρους αθλοπαιδιών. 

 
 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 

Το ένα τρίτο του συνόλου των Υπηρεσιών (33,9%) διαθέτει Οργανισμό Λειτουργίας και 

πάνω από μισές (59,7%) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Περίπου στις μισές 

Υπηρεσίες λειτουργεί Επιστημονική Επιτροπή (42%) και γίνεται χρήση Επιστημονικών 

Πρωτοκόλλων στις διαδικασίες και τις μεθόδους φροντίδας των παιδιών (44,6%). Μόνο το 

ένα τρίτο του συνόλου των Υπηρεσιών (32,2%) εκπόνησε Επιχειρησιακό Σχέδιο της 

Υπηρεσίας το 2007 ή το 2008 και αντίστοιχα μόνο το ένα τρίτο (32,7%) εκπόνησε Έκθεση 

Αυτοαξιολόγησης για τη Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας τους το 

2007. Μόνο σε μία από τις πέντε λειτουργεί Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. To 15,63% 

των Υπηρεσιών διαθέτουν Πιστοποίηση της Ποιότητας της Λειτουργίας και των 

Υπηρεσιών τους από εξωτερικούς εξουσιοδοτημένους ειδικούς φορείς πιστοποίησης. 

Αξιολόγηση της λειτουργίας τους από εξωτερικούς αξιολογητές το 2006 ή 2007 δήλωσαν 

ότι πραγματοποίησαν οι Υπηρεσίες σε ποσοστό 21,28%. Το Σώμα Επιθεωρητών 

Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας το 2006 ή το 2007 πραγματοποίησε έλεγχο στο 22,79% 

των Υπηρεσιών (βλέπε πίνακα 12). 
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Διερευνώντας τη συνέχεια της παροχής του συνόλου των υπηρεσιών εντοπίσθηκε ότι είχαν 

συνεχή παροχή του συνόλου των υπηρεσιών την τελευταία πενταετία (2002-2008) το 

70,81% των Υπηρεσιών. Το 49,34% των Υπηρεσιών διέθετε ενημερωτική ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο και το 72,32% διέθετε φυλλάδια και αφίσες ενημέρωσης για τις δράσεις και τη 

φροντίδα που παρείχε. Το 45,57% των Υπηρεσιών δημοσιοποιούν τα ετήσια πεπραγμένα. 

Το Προσωπικό του 59,13% των Υπηρεσιών συμμετείχε το 2007 σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες (βλέπε πίνακα 12).  

 
Πίνακας 12 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών 
 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά  
Οργάνωσης και Λειτουργίας 

 
Ποσοστό  

(%) 
Διαθέτει η υπηρεσία οργανισμό 33,90% 
Διαθέτει εσωτερικό οργανισμό 59,70% 
Λειτουργεί επιστημονική επιτροπή 42,00% 
Λειτουργεί επιτροπή υγιεινής 19,02% 
Εκπονήθηκε επιχειρησιακό σχέδιο 32,20% 
Έκθεση αυτοαξιολόγησης 32,77% 
Λίστα αναμονής 24,67% 
Επιστημονικά Πρωτόκολλα 44,63% 
Πιστοποίηση 15,63% 
Τακτικός Έλεγχος 22,79% 
Αξιολόγηση 21,28% 
Παροχή υπηρεσιών συνεχώς μετά το2002 70,81% 
Διαθέτει ιστοσελίδα 49,34% 
Παρέχει φυλλάδια 72,32% 
Δημοσιοποιούνται τα ετήσια πεπραγμένα 45,57% 
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσωπικού 59,13% 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Προστατευμένης 

Φιλοξενίας και Αποκατάστασης Παιδιών (περιλαμβανομένων αυτών για παιδιά με αναπηρίες 

και λοιπών ομάδων στόχος) 

Από το σύνολο των 531 Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί το 

24,7% έχει λίστα αναμονής για να ικανοποιήσει τις ανάγκες φροντίδας των παιδιών που 
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απευθύνονται ή παραπέμπονται. Το σύνολο των Υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας 

και Αποκατάστασης Παιδιών (περιλαμβανομένων παιδιών με αναπηρίες και άλλες ειδικές 

ανάγκες) παρουσιάζουν ως μέσο χρόνο παραμονής των παιδιών σε αυτές τα 6,68 χρόνια. 

Το ποσοστό και ο αριθμός ανταπόκρισης αυτών των Υπηρεσιών στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 13 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 13 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας  

των Υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας και Αποκατάστασης Παιδιών 
Χαρακτηριστικά Κέντρων Φιλοξενίας Αριθμός Ποσοστό % 

Τήρηση ατομικού σχεδίου ανάπτυξης και φροντίδας για 
κάθε παιδί που ενημερώνεται μηνιαία και 
επαναξιολογείται τακτικά 

 
57 58,16% 

 
Φοίτηση των νήπια σε μονάδες προσχολικής αγωγής 
(παιδικοί σταθμοί - νηπιαγωγεία) εκτός της υπηρεσίας 
φιλοξενίας 

 
37 

37,76% 
 

Υλοποίηση προγραμμάτων ψυχαγωγίας και 
κοινωνικοποίησης για τα φιλοξενούμενα παιδιά εκτός 
κέντρου κάθε εβδομάδα  

 
56 

57,14% 
 

Ενίσχυση των φιλοξενούμενων παιδιών να επικοινωνούν 
τακτικά με τους γονείς τους ή συγγενείς (εφόσον δεν 
αντενδείκνυται για ειδικούς λόγους)  

 
80 

81,63% 
 

Επιδιώκεται η μη διαχωρισμός των αδελφών που 
φιλοξενούνται, η διατήρηση της από κοινού διαμονής, 
επικοινωνίας και αποκατάστασης  

 
73 

74,49% 
 

Ενισχύεται η συμμετοχή των παιδιών στη λήψη 
αποφάσεων που τα αφορούν (είδος προστασίας, 
πρόγραμμα διαβίωσης, κ.ά.) 

 
72 

73,47% 
 

Προετοιμασία των παιδιών από ειδικούς για την 
προσαρμογή στις αλλαγές εντός και εκτός της υπηρεσίας 
φιλοξενίας (αλλαγές προσωπικού, νέο σπίτι, επιστροφή 
στην οικογένεια, ενηλικίωση και αυτονόμησή, κ.ά.) 

 
75 76,53% 

 
Διαθεσιμότητα του κατάλληλου προσωπικού για τις 
ανάγκες των παιδιών που φιλοξενεί και φροντίζει 69 

70,41% 
 

Φιλοξενία παιδιών σε προστατευμένη φροντίδα λόγω 
ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης συνεπεία οικονομικής 
αδυναμίας των γονέων  

72 73,47% 
 

 

Αναλυτικά σε σύνολο 98 Υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας, πάνω από τις μισές 

διατηρούν ατομικό σχέδιο ανάπτυξης και φροντίδας για κάθε παιδί το οποίο να 
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ενημερώνεται μηνιαία και να επαναξιολογείται σε τακτική βάση (58,16%). Μία περίπου 

στις τρεις εξασφαλίζει τη φοίτηση σε εξωτερικές μονάδες προσχολικής αγωγής (37,76%). 

Το 57,14% υλοποιεί προγράμματα ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης για τα 

φιλοξενούμενα νήπια. Η μεγάλη πλειοψηφία (81,63%) ενισχύει τα φιλοξενούμενα παιδιά 

να επικοινωνούν τακτικά με τους γονείς τους ή συγγενείς τους. Παράλληλα, από το 

74,49% επιδιώκεται ο μη διαχωρισμός των αδελφών που φιλοξενούνται και η διατήρηση 

της από κοινού διαμονής, επικοινωνίας και αποκατάστασης. Η ενίσχυση των παιδιών στη 

λήψη αποφάσεων είναι μέσα στις προτεραιότητες για το 73,47% των υπηρεσιών ενώ η 

προετοιμασία των παιδιών από ειδικούς για την προσαρμογή στις αλλαγές εντός και εκτός 

της υπηρεσίας φιλοξενίας από το 76,53%. Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης, (70,41%) δήλωσε 

ότι διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τις ανάγκες των παιδιών και το 73,47% ότι τα 

παιδιά φιλοξενούνται στις υποδομές του λόγω ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης 

συνεπεία οικονομικής αδυναμίας των γονέων (βλέπε πίνακα 13).  

 

Αυτοαξιολόγηση οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών που ακολουθούν αποτελούν αποτελέσματα 

της αυτοαξιολόγησης των Υπηρεσιών που συμμετείχαν στην έρευνα και αφορούν την 

εκτίμησή τους για την οργανωτική και λειτουργική τους κατάσταση. Στην διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν είκοσι πεδία σχετικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των Υπηρεσιών και κλίμακα βαθμολογίας της επάρκειας με πέντε βαθμούς (1-5 

που αναλύεται ανά βαθμό: 1 ανεπαρκή, 2 ελάχιστα, 3 μέτρια, 4 λίαν επαρκή, 5 απόλυτα 

επαρκή).  

 

Την υψηλότερη θετική βαθμολογία (λίαν επαρκής και άνω) συγκεντρώνει με μέσο όρο 

4,14 ο βαθμός της επίτευξης του συμφέροντος των παιδιών που δέχθηκαν τη φροντίδα των 

Υπηρεσιών και με 4,01 βαθμός βελτίωσης της κατάστασης των παιδιών που δέχθηκαν τη 

φροντίδα των Υπηρεσιών. Την πλέον αρνητική βαθμολογία (κάτω του μετρίου προς 

ελάχιστα επαρκής) συγκεντρώνει με μέσο όρο 2,19 ο βαθμός επάρκειας της κρατικής 

χρηματοδότησης των Υπηρεσιών για το 2007 και με 2,58 ο βαθμός επάρκειας των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών. Αναλυτικά τα 

αποτελέσματα των είκοσι πεδίων της αυτοαξιολόγησης των Υπηρεσιών παρουσιάζεται στο 

πίνακα 14.  
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Πίνακας 14 
Αυτοαξιολόγηση της Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών 

 
α/α Αντικείμενο αξιολόγησης Μέσος 

όρος* 

8.1 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του διοικητικού προσωπικού 3,39 
8.2 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Επιστημονικού προσωπικού 3,35 
8.3 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Τεχνικού προσωπικού 2,78 
8.4 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Βοηθητικού προσωπικού 3,19 
8.5 Βαθμός επάρκειας εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία 3,49 
8.6 Βαθμός επάρκειας ισχύοντος Οργανισμού της Υπηρεσίας 3,08 
8.7 Βαθμός επάρκειας νομικού πλαισίου για την υπηρεσία 3,30 
8.8 Επάρκεια του γενικού νομικού πλαισίου για το ειδικό αντικείμενο 

δραστηριοποίησης 3,02 

8.9 Επάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης για το 2007 2,19 
8.10 Επάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού 2,58 
8.11 Βαθμός ανταπόκρισης στη ζήτηση υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών 

στόχος 3,97 

8.12 Βαθμός επίτευξης σκοπών και στόχων της υπηρεσίας 3,96 
8.13 Βαθμός επίτευξης του συμφέροντος των παιδιών που δέχθηκαν τις 

υπηρεσίες 4,14 

8.14 Βαθμός συντονισμού με τις άλλες υπηρεσίες με κοινό αντικείμενο 
φροντίδας 3,67 

8.15 Βαθμός βελτίωσης της κατάστασης των παιδιών που δέχθηκαν τις 
υπηρεσίες 4,01 

8.16 Επάρκεια των δράσεων της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για 
αντικείμενο σας 3,57 

8.17 Βαθμός εθελοντικής δράσης στην υπηρεσία σας 3,20 
8.18 Βαθμός επάρκειας εποπτείας συντονισμού, καθοδήγησης και στήριξης 

σας από την εποπτεύουσα αρχή 3,29 

8.19 Βαθμός εφαρμογής σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στη 
λειτουργία και στις παρεχόμενες υπηρεσίες 3,52 

8.20 Βαθμός ικανοποίησης του προσωπικού από τις συνθήκες άσκησης του 
έργου τους 3,59 

* (κλίμακα βαθμολογίας αξιολόγησης 1-5: 1 ανεπαρκή, 2 ελάχιστα, 3 μέτρια, 4 λίαν επαρκή, 5 απόλυτα 
επαρκή) 
 

Ο έλεγχος Anova έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφορετικών νομικών 

μορφών για τα κριτήρια: 

• 8.1: Βαθμός επάρκειας του αριθμού του διοικητικού προσωπικού 

• 8.10: Επάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού 
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• 8.12: Βαθμός επίτευξης σκοπών και στόχων της υπηρεσίας 

• 8.17: Βαθμός εθελοντικής δράσης στην υπηρεσία σας 

• 8.20: Βαθμός ικανοποίησης του προσωπικού από τις συνθήκες άσκησης του έργου τους 

 

Όπως γίνεται εμφανές από το γράφημα 22, οι Ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς τείνουν 

να αυτοαξιολογούνται με υψηλότερο βαθμό στην πλειονότητα των κριτηρίων με εξαίρεση 

την επάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης όπου σημειώνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία. 

Ομαδοποιώντας τα κριτήρια σε τρείς κύριες κατηγορίες οι φορείς των ΟΤΑ δείχνουν να 

είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την επάρκεια του έμψυχου δυναμικού και τον ισχύοντα 

Οργανισμό της Υπηρεσίας. Οι φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας από την άλλη 

σημειώνουν την χαμηλότερη βαθμολογία στην επάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

στον βαθμό εθελοντικής δράσης εντός της υπηρεσίας. 

 
Διάγραμμα 22                                                        

Συγκριτική παρουσίαση του μέσου όρου της αυτοαξιολόγησης των Υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά Νομική μορφή  

 

 

Στον πίνακα 15 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης 

των υπηρεσιών με βάση το μέσο όρο της χώρας. Τα κόκκινα κελιά συμβολίζουν τιμές 

μεγαλύτερες από το μέσο όρο της χώρας. 
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Πίνακας 15 
Μέσος όρος της αυτοαξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών για το Παιδί, ανά Διοικητική Περιφέρεια 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 

Ανατολικής 
Μακεδονίας & 
Θράκης 

3,32 3,29 2,78 3,03 3,03 2,65 3,36 3,12 2,50 2,03 3,97 3,84 4,29 4,00 4,00 3,68 2,73 3,28 3,33 3,58 

 

Αττικής  3,31 3,30 2,95 3,29 3,50 3,21 3,26 2,84 2,33 2,84 4,01 3,89 4,11 3,51 4,00 3,45 3,22 3,09 3,63 3,47 

 
Βορείου Αιγαίου 3,20 3,17 2,00 2,00 2,67 2,67 1,40 1,60 1,17 1,67 3,71 3,83 3,86 4,00 3,71 3,57 3,33 2,50 3,50 3,00 

 
Δυτικής Ελλάδος 3,31 3,22 2,27 3,13 3,67 2,86 3,54 3,65 2,31 3,03 3,90 4,00 4,12 3,78 3,84 3,49 3,22 3,47 3,83 3,97 

Δυτικής 
Μακεδονίας 3,18 3,23 3,00 3,25 3,42 1,60 2,44 3,43 1,86 2,31 3,67 3,92 3,83 3,33 3,83 3,58 3,08 3,00 3,73 3,27 

 
Ηπείρου 2,45 2,55 1,56 2,50 3,42 2,67 3,44 3,38 3,33 2,18 3,50 3,70 3,90 3,55 3,91 3,36 2,91 3,22 3,00 3,22 

 
Θεσσαλίας 3,67 3,67 2,65 3,45 3,52 3,52 3,16 2,74 2,37 1,85 3,90 3,84 3,89 3,73 3,93 3,58 3,10 3,90 3,36 3,41 

 
Ιονίων Νήσων 3,50 3,00 2,50 2,70 3,30 2,88 3,50 3,60 1,78 1,50 4,00 4,20 4,50 3,70 3,90 3,20 2,40 2,89 2,70 3,60 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 3,71 3,36 2,89 3,19 3,53 3,03 3,42 3,03 2,06 2,88 4,13 4,23 4,23 3,90 4,10 3,70 3,51 3,60 3,52 3,88 

 
Κρήτης 3,26 3,57 2,69 3,17 3,76 2,87 3,47 3,11 1,85 2,41 3,69 3,79 4,10 3,59 3,97 3,79 3,15 3,10 3,28 3,62 

 
Νοτίου Αιγαίου 3,19 3,56 2,29 3,07 3,21 3,22 2,81 2,92 2,19 1,80 3,72 3,94 4,39 3,69 4,13 3,83 3,63 2,93 3,60 3,67 

 
Πελοποννήσου 3,14 3,14 3,00 3,14 3,57 2,83 3,29 3,20 1,67 2,29 4,14 4,43 4,29 4,00 4,43 3,43 3,00 3,00 3,57 3,71 

 
Στερεάς Ελλάδας 3,60 3,87 3,30 3,36 3,73 4,00 3,85 3,21 1,79 2,23 4,33 3,93 4,33 3,50 4,33 3,87 2,67 3,79 3,47 3,33 



Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα αποτελέσματα τις αυτοαξιολόγησης, των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί, διαπιστώνεται ότι οι Διοικητικές 

Περιφέρειες στις οποίες καταγράφηκε μέσος όρος επάρκειας (βάση του συνόλου των 

κριτηρίων) πάνω από τον αντίστοιχο μέσο όρο της χώρας, με φθίνουσα κατάταξη είναι: 

• Κεντρικής Μακεδονίας με 18 κριτήρια πάνω από το Μ.Ο, της χώρας 

• Στερεάς Ελλάδας με 13 κριτήρια πάνω από το Μ.Ο, της χώρας 

• Πελοποννήσου με 12 κριτήρια πάνω από το Μ.Ο, της χώρας  

• Δυτικής Ελλάδας με 11 κριτήρια πάνω από το Μ.Ο, της χώρας 

• Αττικής και Νοτίου Αιγαίου με 10 κριτήρια πάνω από το Μ.Ο, της χώρας αντίστοιχα 

• Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 9 κριτήρια πάνω από το 

Μ.Ο, της χώρας αντίστοιχα  

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 8 κριτήρια πάνω από το Μ.Ο, της χώρας 

• Ηπείρου με 7 κριτήρια πάνω από το Μ.Ο, της χώρας 

• Περιφέρεια Κρήτης με 6 κριτήρια πάνω από το Μ.Ο, της χώρας 

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 5 κριτήρια πάνω από το Μ.Ο, της χώρας 

• Βορείου Αιγαίου με 3 κριτήρια πάνω από το Μ.Ο, της χώρας 

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση των κριτηρίων αυτοαξιολόγησης των 

υπηρεσιών, με την διοικητική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιούνται. Όπως προέκυψε 

από τον έλεγχο Anova οι πιο αποκεντρωμένες περιφέρειες της χώρας όπως το Βόρειο 

Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά τείνουν να βαθμολογούν χαμηλότερα την επάρκεια κρατικής 

χρηματοδότησης και την επάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού. 
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3.2.1 Παρουσίαση και αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και 

Αλληλεγγύης για το Παιδί του δημόσιου τομέα 

Α. Φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 

 

Χρονολογία ίδρυσης των Υπηρεσιών 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Υπηρεσιών του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δήλωσε έτος ίδρυσης μετά το 1980. Αναλυτικότερα 

από το σύνολο των Υπηρεσιών το 33,9% ιδρύθηκε την εικοσαετία 1980-2000 και το 

21,3% μετά το έτος 2001 (βλέπε πίνακα 16). Επίσης εντοπίζεται μία κατακόρυφη αύξηση 

νέων υπηρεσιών ανά έτος τη νέα χιλιετία. 

Πίνακας 16 
Έτος ίδρυσης των Υπηρεσιών Δημοσίου αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 

Έτος ίδρυσης 
Αριθμός 

Υπηρεσιών 
Ποσοστό %  

επί του συνόλου 
 Πριν το 1900 1 ,8 
  1900-1920 1 ,8 
  1921-1940 14 11,0 
  1941-1960 15 11,8 
  1961-1980 16 12,6 
  1981-2000 43 33,9 
  Μετά το 2001 27 21,3 
  Σύνολο Υπηρεσιών 117 92,1 

* Δέκα φορείς δεν δήλωσαν το έτος ίδρυσης τους 

 

Κρατική επιχορήγηση Υπηρεσιών 

Το συνολικό ύψος της κρατικής επιχορήγησης των Υπηρεσιών του Δημοσίου (για τα 

λειτουργικά έξοδα των ΝΠΔΔ και για τη μισθοδοσία και λειτουργία των ΝΠΙΔ) 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 2007 ανέρχεται 

στα 41.725.191 €. Το ύψος της επιχορήγησης από τις 128 Υπηρεσίες του Δημοσίου 

δήλωσαν οι 62. Το συνολικό ύψος της κρατικής επιχορήγησης για το 2007 των δεκαεννιά 

Υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας & Αποκατάστασης Παιδιών που το δήλωσαν 

ήταν 6.416.459 € και των οκτώ Υπηρεσιών Φιλοξενίας ή Θεραπευτηρίων Παιδιών με 

Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις ήταν 4.953.119 €.  
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Βαθμίδα παρεχομένων υπηρεσιών 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Υπηρεσιών του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας, με ποσοστό 61,4% και ακολουθούν οι Υπηρεσίες που παρέχουν δευτεροβάθμια 

φροντίδα (37,8%), ένας χώρος στον οποίο παραδοσιακά το κράτος είχε μεγάλη συμμετοχή. 

Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται η κατανομή των υπηρεσιών αναφορικά με τη 

βαθμίδα παροχής κοινωνικής φροντίδας. 

 
Διάγραμμα 23                                                        

Ποσοστιαία Κατανομή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης          
για το Παιδί αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης          

ανά βαθμίδα παροχής υπηρεσιών 

 

 

Πληθυσμός στόχος των παιδιών που απευθύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

Διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά των παιδιών που αποτελούν τις ομάδες στόχος στις 

οποίες απευθύνεται η παρεχόμενη κοινωνική φροντίδα των Υπηρεσιών που 

καταγράφηκαν.  

 

Φύλο παιδιών 

Αναφορικά με το φύλο των παιδιών, η φροντίδα των Υπηρεσιών του Δημοσίου που 

καταγράφηκαν, σε ποσοστό 7,9% απευθύνεται σε αγόρια, το 3,1% σε κορίτσια και το 

88,2% και στα δύο φύλα. Οι δεκατέσσερις φορείς που εξειδικεύονται σε ένα από τα δύο 

φύλα αποτελούν δευτεροβάθμιες δομές κοινωνικής φροντίδας. 
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Ηλικιακή ομάδα παιδιών 

Οι περισσότερες Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του 

Δημοσίου (73.2%) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής         Αλληλεγγύης 

παρέχουν φροντίδα στα παιδιά όλων των ηλικιών. Το 9,4 % παρέχουν στην ηλικιακή 

ομάδα των παιδιών 6 έως 15 και  στους έφηβους, 15 έως 18 χρόνων (βλέπε διάγραμμα 24).  

 
Διάγραμμα 24                                                        

Ποσοστιαία Κατανομή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης        
για το Παιδί αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και  Κοινωνικής          

Αλληλεγγύης ανά ηλικιακή ομάδα εξυπηρετούμενων 

 

 

Υγεία παιδιών (ομάδα στόχος της φροντίδας των Υπηρεσιών) 

Όσον αφορά την υγεία των παιδιών που απευθύνεται η φροντίδα των Υπηρεσιών που 

καταγράφηκαν αναδεικνύεται ότι ο συχνότερο στόχο τους αποτελεί η ομάδα των παιδιών 

με νοητική καθυστέρηση, με ποσοστό 61,42%. Ακολουθούν οι ομάδες των παιδιών με 

προβλήματα ομιλίας, με ποσοστό 53,54% και στη συνέχεια τα παιδιά με μαθησιακά 

προβλήματα με ποσοστό 51,97%. Στον αντίποδα οι πλέον ολιγάριθμες είναι οι Υπηρεσίες 

που απευθύνουν τη φροντίδα τους στις ομάδες των παιδιών που πάσχουν από ασθένειες 

όπως AIDS, καρκίνος, λευχαιμία και μεσογειακή αναιμία. (7.09%, 11.02%,9.45% και 

13.39%) όπως και στην ομάδα παιδιών χρηστών παράνομων ουσιών (15,75%). Αναλυτικά 

η συχνότητα των ομάδων στόχος των παιδιών που απευθύνεται η φροντίδα των Υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του Δημοσίου αρμοδιότητας 

 176  



Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που καταγράφηκαν από την έρευνα, 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα 26 που ακολουθεί. 

 

Διάγραμμα 25                                                                                   
Ποσοστιαία Κατανομή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Παιδί ανά 
ομάδα στόχος  

 

 

Ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών (ομάδα στόχος της φροντίδας των 

Υπηρεσιών) 
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Η ομάδα των παιδιών με αναπηρίες με ποσοστό 60,63% καταγράφει την υψηλότερη 

συχνότητα μεταξύ των ομάδων στόχος των παιδιών που απευθύνουν τη φροντίδα τους οι 

Υπηρεσίες που καταγράφηκαν από την έρευνα. Ακολουθεί η ομάδα των παιδιών από 

οικογένειες σε κρίση με ποσοστό συχνότητας 52,76%. Μικρή όμως φαίνεται να είναι η 

συχνότητα των υπηρεσιών που παρέχουν φροντίδα στα παιδιά θύματα παράνομης 

διακίνησης - εμπορίας - οικονομικής εκμετάλλευσης (17,32%), στα εξαρτημένα παιδιά από 

ουσίες (19,69%) καθώς και (22,05%) στα παιδιά που βρίσκονται σε επαφή με το 

εγκληματικό φαινόμενο (βλέπε πίνακα 17). 

 
 

Πίνακας 17 
Συχνότητα των Υπηρεσιών του Δημοσίου ανά ομάδα στόχος των παιδιών,  

που απευθύνεται η φροντίδα, σύμφωνα με τα ατομικά,  
κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους 

 
 

Ομάδες στόχος των παιδιών 
 

Ποσοστό % 
 

Παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης 35,16% 
Παιδιά θύματα σωματικής κακοποίησης 37,01% 
Παιδιά θύματα ψυχολογικής κακοποίησης 42,52% 
Παιδιά με αναπηρία 60,63% 
Παιδιά θύματα παραμέλησης 43,31% 
Παιδιά που ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας 40,16% 
Παιδιά Πρόσφυγες & Μετανάστες - ασυνόδευτα 23,62% 
Παιδιά θύματα παράνομης διακίνησης & οικονομικής εκμετάλλευσης 17,32% 
Παιδιά από οικογένειες Μεταναστών 40,16% 
Παιδιά Μέλη θρησκευτικής / πολιτισμικής/γλωσσικής μειονότητας 25,98% 
Παιδιά από Οικογένειες Τσιγγάνων 34,65% 
Παιδιά από οικογένειες σε κρίση  52,76% 
Παιδιά χωρίς οικογένεια - ορφανά 37,80% 
Παιδιά εξαρτημένα από ουσίες 19,69% 
Παιδιά που βρίσκονται σε επαφή με το εγκληματικό φαινόμενο 22,05% 

 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που εξυπηρετήθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα το 2006 και 

2007 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 18. 
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Πίνακας 18 
Συνολικός αριθμός των παιδιών τους παρασχέθηκε κοινωνική φροντίδα           

από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 
 

Έτος 

 
Σύνολο 

Υπηρεσιών που 
καταγράφηκαν 

 
Υπηρεσίες που δήλωσαν τον 
αριθμό των παιδιών που 

φρόντισαν 

 
Σύνολο 
παιδιών 

 
2006 

 
128 

 
107 

 
36.131 

 
2007 

 
128 

 
112 

 
45.933 

 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που οι Υπηρεσίες του Δημοσίου προσέφεραν κοινωνική 

φροντίδα για τα έτη 2006 και 2007 ανά βαθμίδα κοινωνικής φροντίδας απεικονίζεται στο 

πίνακα 19 που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 19  

Συνολικός αριθμός παιδιών που τους παρασχέθηκε κοινωνική φροντίδα από τις 
Υπηρεσίες του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης το 2006 και 2007ανά βαθμίδα κοινωνικής φροντίδας  
 

 
Βαθμίδα 

κοινωνικής 
φροντίδας 

 
Υπηρεσίες που 
δήλωσαν τον 

αριθμό παιδιών 
που φρόντισαν 

το 2006 

 
Άθροισμα 
παιδιών 
το 2006 

 
Υπηρεσίες  που 
δήλωσαν τον 

αριθμό παιδιών 
που φρόντισαν το 

2007 

 
Άθροισμα 
παιδιών 
το 2007 

Πρωτοβάθμια  62 30781 66 37216 

Δευτεροβάθμια 46 5574 46 6337 

Τριτοβάθμια  3 435 3 431 

 
 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που οι Υπηρεσίες του Δημοσίου προσέφεραν κοινωνική 

φροντίδα για τα έτη 2006 και 2007 ανά βαθμίδα κοινωνικής φροντίδας απεικονίζεται στο 

πίνακα 20 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 20 
Συνολικός αριθμός παιδιών που τους παρασχέθηκε κοινωνική φροντίδα από τις 
Υπηρεσίες του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης το 2006 και 2007 ανά ταυτότητα Υπηρεσίας  
Ταυτότητα Υπηρεσίας  

(πρωτογενής αρμοδιότητα ή δραστηριότητα) 2006 2007 
Υπηρεσίες  21 21 Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας & Αποκατάστασης 

Παιδιών Παιδιά 962 941 
Υπηρεσίες  3 3  

Ειδικοί ξενώνες φιλοξενίας Μητέρων και Παιδιών σε κρίση Παιδιά 92 208 
Υπηρεσίες  1 2 Κέντρα συμβουλευτικής & κοινωνικής στήριξης Παιδιών 

Μεταναστών και Προσφύγων Παιδιά 13 83 
Υπηρεσίες  1 1 Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών Μεταναστών 

και Προσφύγων Παιδιά 39 44 
Υπηρεσίες  19 19 Υπηρεσίες Φιλοξενίας ή Θεραπευτήρια Παιδιών με 

Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις Παιδιά 1116 1170 
Υπηρεσίες  23 25 Κέντρα Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών 

με Αναπηρία Παιδιά 4441 5294 
Υπηρεσίες  6 6 Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής 

Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με 
Αναπηρία 

Παιδιά 
1248 1297 

Υπηρεσίες  18 20 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα Ψυχικής Υγείας – 
Τμήμα Ανηλίκων Παιδιά 25726 34028 

Υπηρεσίες  3 3 Κέντρα Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης του 
Παιδιού και ης Οικογένειας του  Παιδιά 95 193 

Υπηρεσίες  1 1 Τηλεφωνικές Γραμμές για Παιδιά και Οικογένειες 
(ενημέρωση, SOS, κλπ.) Παιδιά 100 60 

Υπηρεσίες  2 2 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών (δημιουργική 
απασχόληση, σίτιση, κλπ) Παιδιά 1648 1949 

Υπηρεσίες  1 1 Κέντρα Ενημέρωσης και Πρόληψης της Εξάρτησης των 
Παιδιών Παιδιά 30 40 

Υπηρεσίες  8 8 Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης Ανηλίκων 
Χρηστών Ουσιών Παιδιά 621 626 

 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που οι Υπηρεσίες του Δημοσίου αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσέφεραν κοινωνική φροντίδα για τα 
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έτη 2006 και 2007 σύμφωνα με τη διάρκεια της φροντίδας απεικονίζεται στο πίνακα 21 

που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 21 

Συνολικός αριθμός παιδιών που οι Υπηρεσίες του Δημοσίου προσέφεραν κοινωνική 
φροντίδα για τα έτη 2006 και 2007 σύμφωνα με τη διάρκεια της φροντίδας 

Διάρκεια της φροντίδας 
που προσφέρθηκε στα παιδιά 

 
2006 

 
2007 

Υπηρεσίες  36 36 Μακροχρόνια φιλοξενία  
Παιδιά 1.803 1.783 
Υπηρεσίες  9 9 Προσωρινή βραχεία φιλοξενία  
Παιδιά 4.380 5.161 
Υπηρεσίες  6 6 Ολοήμερη φροντίδα 
Παιδιά 954 997 
Υπηρεσίες  42 45 Ημερήσια - Πρωινή φροντίδα 
Παιδιά 26.984 35.409 
Υπηρεσίες  2 4 Ημερήσια - Απογευματινή φροντίδα 
Παιδιά 130 319 

 

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που οι Υπηρεσίες του Δημοσίου αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απασχολούν ανέρχεται στα 1833 άτομα. 

Αναλυτικά η κατανομή στις διάφορες ειδικότητες απεικονίζεται στο πίνακα 22 που 

ακολουθεί. 
 

Πίνακας 22 
Συνολικός αριθμός εργαζομένων των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας                
και αλληλεγγύης του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας                 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 

Κατηγορία προσωπικού  
 

 
Υπηρεσίες που δήλωσαν 

το προσωπικό τους 

Σύνολο           του 
προσωπικού που 

υπηρετεί 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  54 358 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 62 935 
ΤΕΧΝΙΚΟ  33 143 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ  40 397 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 6 32 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 21 74 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ 9 51 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 29 
   
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 58 0 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΦΥΛΑΞΗ 26 0 
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Καθεστώς ιδιοκτησίας κτιρίων Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Αναφορικά με τις υποδομές των Υπηρεσιών του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η πλειονότητα στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο με 

ποσοστό 62,2% και ακολουθούν με ενοικιασμένο κτίριο και ποσοστό 19,69% (βλέπε 

διάγραμμα 27).  

 
Διάγραμμα 26                                                        

Ιδιοκτησιακό καθεστώς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για 
το Παιδί αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

 

 

Ανταπόκριση κτιρίου και υποδομών στην ασφάλεια και στις ανάγκες των παιδιών (θέρμανση, 

προσβασιμότητα, σκοπό, ψυχαγωγία) 

Οι 74 Υπηρεσίες του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, από 127 που καταγράφηκαν, στεγάζονται σε κτίρια κατασκευασμένα προ 

του 1990 (ποσοστό 58,27%). Μόνο σε ένα από τα τρία (30,71%) κτίρια έχει διενεργηθεί 

έλεγχος στατικότητας μετά το 2002. Το 69,29% των Υπηρεσιών του Δημοσίου δηλώνουν 

ότι τα κτίρια που στεγάζονται πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας για τα παιδιά που 

φροντίζει. Το 61,42% των Υπηρεσιών δήλωσαν ότι διαθέτουν σύστημα πυρανίχνευσης και 

το 45,67% σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης. Επιπρόσθετα τα μισά κτίρια (64) έχουν 

κτιστεί για την χρήση την οποία στεγάζει σήμερα. Σε ποσοστό 74,8% δηλώνουν ότι οι 
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υπάρχουσες υποδομές καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών. Τρεις στις πέντε Υπηρεσίες του 

Δημοσίου (64,7%) δηλώνουν ότι το κτίριο που στεγάζονται είναι προσβάσιμο σε παιδιά με 

αναπηρία. Επίσης σε ποσοστό 91,34% οι Υπηρεσίες του Δημοσίου διέθεταν κεντρική 

θέρμανση. Μόνο 44 υπηρεσίες του Δημοσίου (34,65%) δήλωσαν την ύπαρξη 

οργανωμένων χώρων ψυχαγωγίας για τα παιδιά, όπως οργανωμένες παιδικές χαρές ή 

χώρους αθλοπαιδιών. 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 

Στην παράγραφο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των υπηρεσιών του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης που απάντησαν στην έρευνα (βλέπε πίνακα 19). Πάνω από τις μισές των 

Υπηρεσιών του Δημοσίου διαθέτει Οργανισμό Λειτουργίας και το 57,48% Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας. Σε 64 Υπηρεσίες λειτουργεί Επιστημονική Επιτροπή (50,39%) 

και γίνεται χρήση από 77 Υπηρεσίες Επιστημονικών Πρωτοκόλλων στις διαδικασίες και 

τις μεθόδους φροντίδας των παιδιών (60,63%). Λιγότερο από τις μισές Υπηρεσίες 

(48,03%) έχουν εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο το έτος 2006 ή 2007 και το 33,07% 

εκπόνησε Έκθεση Αυτοαξιολόγησης για τη Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα της 

Υπηρεσίας τους το 2007. Μόνο σε 30 από τις 128 Υπηρεσίες λειτουργεί Επιτροπή 

Υγιεινής και Ασφάλειας 

 

 To 14,17% των Υπηρεσιών διαθέτουν Πιστοποίηση της Ποιότητας της Λειτουργίας και 

των Υπηρεσιών τους από εξωτερικούς εξουσιοδοτημένους ειδικούς φορείς πιστοποίησης. 

Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας το 2006 ή 2007 πραγματοποίησε 

έλεγχο στο 32,28% των Υπηρεσιών. Διερευνώντας τη συνέχεια της παροχής του συνόλου 

των υπηρεσιών εντοπίσθηκε ότι είχαν συνεχή παροχή του συνόλου των υπηρεσιών 

συνεχώς την τελευταία πενταετία (2002-2008) το 79,53% των Υπηρεσιών. Το 40,94% των 

Υπηρεσιών διέθετε ενημερωτική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και το 64,57% διέθετε 

φυλλάδια και αφίσες ενημέρωσης για τις δράσεις και τη φροντίδα που παρείχε. Το 38,58% 

των Υπηρεσιών δημοσιοποιούν τα ετήσια πεπραγμένα. Το 69,29% του Προσωπικού των 

Υπηρεσιών συμμετείχε το 2007 σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (βλέπε πίνακα 23).  
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Πίνακας 23 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργάνωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και 
Αλληλεγγύης για το Παιδί αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Αλληλεγγύης 

 
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οργάνωσης                   και 

Λειτουργίας των Υπηρεσιών 
Ποσοστό  

(%) 
Ύπαρξη Οργανισμού Λειτουργίας 56,69% 
Ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 57,48% 
Λειτουργία Επιστημονικής Επιτροπής 50,39% 
Χρήση Επιστημονικών Πρωτοκόλλων στις διαδικασίες και τις 
μεθόδους φροντίδας των παιδιών 60,63% 
Λειτουργία Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας 23,62% 
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου το 2007 ή 2008 48,03% 
Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Λειτουργίας και Αποτελεσματικότητας 
το 2007 33,07% 
Πιστοποίηση Ποιότητας Λειτουργίας και Υπηρεσιών από 
εξωτερικούς ειδικούς φορείς πιστοποίησης 14,17% 

Έλεγχος από το ΣΕΥΥΠ το 2006 ή 2007 32,28% 
Αξιολόγηση της λειτουργίας τους από εξωτερικούς αξιολογητές το 
2006 ή/και 2007 29,13% 
Συνεχής παροχή του συνόλου των υπηρεσιών την τελευταία 
πενταετία (2002-2008) 79,53% 
Ύπαρξη ενημερωτικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 40,94% 
Διάθεση φυλλαδίων και αφισών ενημέρωσης 64,57% 
Δημοσιοποίηση των ετήσιων πεπραγμένων 38,58% 
Συμμετοχή του Προσωπικού σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες το 
2007 69,29% 

 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Προστατευμένης 

Φιλοξενίας και Αποκατάστασης Παιδιών (περιλαμβανομένων αυτών για παιδιά με 

αναπηρίες και λοιπών ομάδων στόχος) 

Από το σύνολο των 127 Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι 51 

(40,2%) δήλωσαν ότι έχουν λίστα αναμονής. Αναλυτικά ο μέσος όρος αναμονής 

παρουσιάζεται στον πίνακα 24 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 24 
Χρόνος αναμονής ικανοποίησης αιτήματος των παιδιών των Υπηρεσιών       
Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί αρμοδιότητας          

Υπουργείου Υγείας και Αλληλεγγύης 
 

 
Χρόνος αναμονής 

Αριθμός Υπηρεσιών που 
δήλωσαν λίστα αναμονής  

Ποσοστό 
% 

Έως 30μέρες 22 44,9% 

1-6 μήνες 11 22,4% 
Πάνω από 6 μήνες 16 32,7% 
Σύνολο 49 100,00 

 

Επίσης, το σύνολο των Υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας Παιδιών 

(περιλαμβανομένων παιδιών με αναπηρίες και άλλες ειδικές ανάγκες) του Δημοσίου 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρουσιάζουν ως 

μέσο χρόνο παραμονής των παιδιών σε αυτές τα 6,46 χρόνια.  

 

Το ποσοστό και ο αριθμός ανταπόκρισης αυτών των Υπηρεσιών Προστατευμένης 

Φιλοξενίας Παιδιών (περιλαμβανομένων παιδιών με αναπηρίες και άλλες ειδικές ανάγκες) 

του Δημοσίου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 25 

που ακολουθεί. Αναλυτικά σε σύνολο 53 υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας, οι μισές 

τηρούν ατομικό σχέδιο ανάπτυξης και φροντίδας για κάθε παιδί το οποίο ενημερώνεται και 

επαναξιολογείται σε τακτική βάση (46,67%). Μία περίπου στις τρεις εξασφαλίζει τη 

φοίτηση των παιδιών σε εξωτερικές μονάδες προσχολικής αγωγής (33,33%). Το 44,44% 

υλοποιεί προγράμματα ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης για τα φιλοξενούμενα παιδιά 

εκτός των Κέντρων Φιλοξενίας. Η μεγάλη πλειοψηφία (75,56%) των Υπηρεσιών του 

Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενισχύει τα 

φιλοξενούμενα παιδιά να επικοινωνούν τακτικά με τους γονείς τους ή συγγενείς τους. 

Παράλληλα από το 64,44% επιδιώκεται ο μη διαχωρισμός των αδελφών που 

φιλοξενούνται και η διατήρηση της από κοινού διαμονής, επικοινωνίας και 

αποκατάστασης. Η ενίσχυση των παιδιών στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που τα 

αφορούν (είδος προστασίας, πρόγραμμα διαβίωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, 

κοινωνικής αποκατάστασης, κ.ά.) είναι μέσα στις προτεραιότητες για το 60.0% των 

Υπηρεσιών του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ενώ η προετοιμασία των παιδιών από ειδικούς για την προσαρμογή στις 
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αλλαγές εντός και εκτός της υπηρεσίας φιλοξενίας από το 64,44%. Μόλις το 53,33% 

δήλωσε ότι διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τις ανάγκες των παιδιών και το 57,78% 

ότι τα παιδιά φιλοξενούνται στις υποδομές του λόγω ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης 

συνεπεία οικονομικής αδυναμίας των γονέων (βλέπε πίνακα 25).  

 
Πίνακας 25 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 
Προστατευμένης Φιλοξενίας και Αποκατάστασης Παιδιών του Δημοσίου 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Χαρακτηριστικά κέντρων φιλοξενίας παιδιών 
Αριθμός 

Υπηρεσιών 
Ποσοστό 

% 
Τήρηση ατομικού σχεδίου ανάπτυξης και φροντίδας για κάθε παιδί 
που ενημερώνεται μηνιαία και επαναξιολογείται τακτικά 21 46,67% 

 
Φοίτηση των νήπια σε μονάδες προσχολικής αγωγής (παιδικοί 
σταθμοί - νηπιαγωγεία) εκτός της υπηρεσίας φιλοξενίας 15 33,33% 

 
Υλοποίηση προγραμμάτων ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης για 
τα φιλοξενούμενα νήπια & παιδιά εκτός κέντρου κάθε εβδομάδα  20 44,44% 

 
Ενίσχυση των φιλοξενούμενων παιδιών να επικοινωνούν τακτικά με 
τους γονείς τους ή συγγενείς (εφόσον δεν αντενδείκνυται για 
ειδικούς λόγους)  

34 75,56% 
 

Επιδιώκεται η μη διαχωρισμός των αδελφών που φιλοξενούνται, η 
διατήρηση της από κοινού διαμονής, επικοινωνίας και 
αποκατάστασης  

29 64,44% 
 

Ενισχύεται η συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων που τα 
αφορούν (είδος προστασίας, πρόγραμμα διαβίωσης, εκπαίδευσης 
και ψυχαγωγίας, κοινωνικής αποκατάστασης, κ.ά.) 

27 60,00% 
 

Προετοιμασία των παιδιών από ειδικούς για την προσαρμογή στις 
αλλαγές εντός και εκτός της υπηρεσίας φιλοξενίας (αλλαγές 
προσωπικού, νέο σπίτι, επιστροφή στην οικογένεια, ενηλικίωση και 
αυτονόμησή, κ.ά.) 

29 
64,44% 

 
Διαθεσιμότητα του κατάλληλου προσωπικού για τις ανάγκες των 
παιδιών που φιλοξενεί και φροντίζει 24 53,33% 

 
Φιλοξενία παιδιών σε προστατευμένη φροντίδα λόγω ακατάλληλων 
συνθηκών διαβίωσης συνεπεία οικονομικής αδυναμίας των γονέων  26 57,78% 

 

 

Αυτοαξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών που ερευνήθηκαν ενισχύονται και από την 

διαδικασία αυτοαξιολόγησης τους που παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα. 

Χρησιμοποιούνται είκοσι πεδία σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών 

και κλίμακα βαθμολογίας της επάρκειας με πέντε βαθμούς (1-5 που αναλύεται ανά βαθμό: 

1 ανεπαρκή, 2 ελάχιστα, 3 μέτρια, 4 λίαν επαρκή, 5 απόλυτα επαρκή). Αναλυτικά τα 
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αποτελέσματα των είκοσι πεδίων της αυτοαξιολόγησης των Υπηρεσιών παρουσιάζεται στο 

πίνακα 26 που ακολουθεί.  

Πίνακας 26 
Μέσος όρος της αυτοαξιολόγησης της οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 
του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 
α/α 

Αντικείμενο αυτοαξιολόγησης Μέσος 
όρος* 

8.1 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του διοικητικού προσωπικού 2,90 
8.2 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Επιστημονικού προσωπικού 2,98 
8.3 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Τεχνικού προσωπικού 2,42 
8.4 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Βοηθητικού προσωπικού 2,80 
8.5 Βαθμός επάρκειας εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία 3,51 
8.6 Βαθμός επάρκειας ισχύοντος Οργανισμού της Υπηρεσίας 2,48 
8.7 Βαθμός επάρκειας νομικού πλαισίου για την υπηρεσία 3,10 
8.8 Επάρκεια του γενικού νομικού πλαισίου για το ειδικό αντικείμενο 

δραστηριοποίησης 3,10 

8.9 Επάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης για το 2007 3,01 
8.10 Επάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού 2,65 
8.11 Βαθμός ανταπόκρισης στη ζήτηση υπηρεσιών φροντίδας των 

παιδιών στόχος 3,74 

8.12 Βαθμός επίτευξης σκοπών και στόχων της υπηρεσίας 3,74 
8.13 Βαθμός επίτευξης του συμφέροντος των παιδιών που δέχθηκαν τις 

υπηρεσίες 4,05 

8.14 Βαθμός συντονισμού με τις άλλες υπηρεσίες με κοινό αντικείμενο 
φροντίδας 3,74 

8.15 Βαθμός βελτίωσης της κατάστασης των παιδιών που δέχθηκαν τις 
υπηρεσίες 3,87 

8.16 Επάρκεια των δράσεων της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για 
αντικείμενο σας 3,27 

8.17 Βαθμός εθελοντικής δράσης στην υπηρεσία σας 2,81 
8.18 Βαθμός επάρκειας εποπτείας συντονισμού, καθοδήγησης και 

στήριξης σας από την εποπτεύουσα αρχή 3,42 

8.19 Βαθμός εφαρμογής σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στη 
λειτουργία και στις παρεχόμενες υπηρεσίες 3,47 

8.20 Βαθμός ικανοποίησης του προσωπικού από τις συνθήκες άσκησης 
του έργου τους 3,29 

* (κλίμακα βαθμολογίας αξιολόγησης 1-5: 1 ανεπαρκή, 2 ελάχιστα, 3 μέτρια, 4 λίαν 
επαρκή, 5 απόλυτα επαρκή) 
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Την υψηλότερη θετική βαθμολογία (λίαν επαρκής) συγκεντρώνει με μέσο όρο 4,05 ο 

βαθμός της επίτευξης του συμφέροντος των παιδιών που δέχθηκαν τη φροντίδα των 

Υπηρεσιών και με 3,87 βαθμός βελτίωσης της κατάστασης των παιδιών που δέχθηκαν τη 

φροντίδα των Υπηρεσιών. Κανένα πεδίο της αυτοαξιολόγησης της οργάνωσης και 

λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δημοσίου δεν έχει επιτύχει υψηλότερη βαθμολογία στο 

μέσο όρο από «λίαν επαρκή». Την πλέον αρνητική βαθμολογία (κάτω του μετρίου προς 

ελάχιστα επαρκής) συγκεντρώνει με μέσο όρο 2,42 ο βαθμός επάρκειας του αριθμού του 

Τεχνικού προσωπικού και με 2,48 ο βαθμός επάρκειας ισχύοντος Οργανισμού της 

Υπηρεσίας. Σε έξι πεδία της αυτοαξιολόγησης της οργάνωσης και λειτουργίας των 

Υπηρεσιών του Δημοσίου καταγράφηκε βαθμολογία στο μέσο όρο κάτω από «μέτριο» 

(βλέπε πίνακα 26).  

 

Πίνακας 27 
Συγκριτική παρουσίαση του μέσου όρου της αυτοαξιολόγησης της οργάνωσης       
και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δημοσίου, ανά Υγειονομική Περιφέρεια 

  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η ΣΥΝΟΛΟ 
8.1 3,46 2,38 2,36 3,50 2,14 2,33 3,00 2,90 
8.2 3,53 2,36 3,09 3,07 2,86 2,38 3,38 2,98 
8.3 3,19 2,08 2,30 2,60 2,00 1,62 2,38 2,42 
8.4 3,43 2,15 2,70 2,96 2,00 2,52 2,62 2,80 
8.5 4,03 2,62 3,73 3,41 2,71 3,42 4,00 3,51 
8.6 3,30 2,00 2,22 2,36 2,20 1,95 2,33 2,48 
8.7 3,35 2,50 3,45 3,08 2,86 3,14 2,75 3,10 
8.8 3,03 2,64 3,22 3,12 2,71 3,59 2,75 3,10 
8.9 3,56 2,50 3,90 2,62 2,29 2,78 3,38 3,01 
8.10 3,31 2,00 3,18 2,42 2,17 2,17 3,00 2,65 
8.11 3,84 3,31 4,09 3,88 4,00 3,62 3,25 3,74 
8.12 3,79 3,23 3,91 4,00 3,50 3,67 3,62 3,74 
8.13 3,97 4,08 4,09 4,27 4,00 3,87 4,12 4,05 
8.14 3,59 3,38 3,82 3,96 3,40 3,91 3,88 3,74 
8.15 3,97 3,83 4,09 3,92 4,00 3,52 4,00 3,87 
8.16 3,21 3,08 3,91 3,35 3,00 2,96 3,75 3,27 
8.17 3,24 2,67 2,55 2,81 2,17 2,64 3,00 2,81 
8.18 3,42 3,08 3,70 3,54 3,33 3,30 3,62 3,42 
8.19 3,70 3,54 3,82 3,46 2,67 3,09 3,62 3,47 
8.20 3,44 2,85 3,60 3,50 2,83 3,17 3,00 3,29 

Σ.Σ: Με κίτρινο ο υψηλότερος μέσος όρος αυτοαξιολόγησης και με κόκκινο ο χαμηλότερος  
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Εξετάζοντας τις αποκλίσεις στην βαθμολογία αναφορικά με τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης 

σε διαφορετικές Υγειονομικές Περιφέρειες προκύπτει στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Συγκεκριμένα οι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών 

παρουσιάζονται στα κριτήρια 1: Βαθμός επάρκειας του αριθμού του διοικητικού 

προσωπικού, 2: Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Επιστημονικού προσωπικού, 3: 

Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Τεχνικού προσωπικού, 4: Βαθμός επάρκειας του 

αριθμού του Βοηθητικού προσωπικού, 5: Βαθμός επάρκειας εξοπλισμού και μέσων για τη 

λειτουργία, 6: Βαθμός επάρκειας ισχύοντος Οργανισμού της Υπηρεσίας, 9: Επάρκεια της 

κρατικής χρηματοδότησης για το 2007 και 10: Επάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης του 

προσωπικού (βλέπε πίνακα 27). 

 

Β. Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί αρμοδιότητας 

ΟΤΑ 

Χρονολογία ίδρυσης των Υπηρεσιών Πρόνοιας των ΟΤΑ 

Ο μεγαλύτερος αριθμός των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης των ΟΤΑ 

(47,5%) ιδρύθηκε κατά την εικοσαετία 1980-2000, με αξιοσημείωτη ωστόσο αύξηση και 

κατά την πρώτη δεκαετία του 2000. Συγκεκριμένα από το σύνολο των Υπηρεσιών αυτών 

σχεδόν το 88,3% συστάθηκε μετά το 1980 και το 40.8% με τη νέα χιλιετία (βλέπε πίνακα 

28). 

 
Πίνακας 28  

Χρονολογία ίδρυσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και                   
Αλληλεγγύης για το Παιδί αρμοδιότητας των ΟΤΑ 

Έτος ίδρυσης 
Αριθμός 

Υπηρεσιών* 
Ποσοστό % 
(στο σύνολο) 

 Πριν το 1900 1 0,8 
  1900-1920 0  
  1921-1940 0  
  1941-1960 3 2,5 
  1961-1980 2 1,7 
  1981-2000 57 47,5 
  Μετά το 2001 49 40,8 
  Σύνολο φορέων 112 93,3 

 * 8 φορείς δεν δήλωσαν το έτος ίδρυσης οκτώ Υπηρεσίες των ΟΤΑ 
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Βαθμίδα παρεχομένων υπηρεσιών 

Η συντριπτική πλειοψηφία (95,8%) των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης των ΟΤΑ παρέχει Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας. Στο 

διάγραμμα 27 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των υπηρεσιών αναφορικά με τη 

βαθμίδα παροχής Κοινωνικής Φροντίδας. 

 

Διάγραμμα 27                                                        
Ποσοστιαία Κατανομή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το 

Παιδί των ΟΤΑ ανά βαθμίδα παροχής κοινωνικής φροντίδας 

 

 

Πληθυσμός στόχος των παιδιών που απευθύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες  

Ηλικιακή ομάδα παιδιών 

Οι περισσότερες Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του 

Δημοσίου (87,5%) των ΟΤΑ παρέχουν φροντίδα στα παιδιά όλων των ηλικιών και το 5,8% 

στους έφηβους, 15 έως 18 χρόνων (βλέπε διάγραμμα 28).  

 
Διάγραμμα 28                                                       

Ποσοστιαία Κατανομή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και                     
Αλληλεγγύης για το Παιδί ανά ηλικιακή ομάδα εξυπηρετούμενων 
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Υγεία παιδιών (ομάδα στόχος της φροντίδας των Υπηρεσιών) 

Οι περισσότερες Υπηρεσίες Πρόνοιας για το Παιδί των ΟΤΑ απευθύνουν τη φροντίδα τους 

στα παιδιά χωρίς προβλήματα υγείας με ποσοστό 79,17%. Ακολουθεί η ομάδα στόχος των 

παιδιών με προβλήματα ψυχικής υγείας (55,0%) και ακολουθεί με μικρή διαφορά (52,5%) 

η ομάδα στόχος των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα και των παιδιών με νοητική 

καθυστέρηση (44,17%). Αναλυτικά το ποσοστό των Υπηρεσιών των ΟΤΑ που απευθύνουν 

τη φροντίδα στις ομάδες στόχος των παιδιών σύμφωνα με την κατάσταση της υγείας τους 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα 29 που ακολουθεί. 

 

Διάγραμμα 29                                                                                   
Ποσοστιαία Κατανομή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης       

για το Παιδί των ΟΤΑ ανά ομάδα στόχος των παιδιών που απευθύνουν τη         
φροντίδα τους σύμφωνα με την κατάσταση υγείας 
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Ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών (ομάδα στόχος της φροντίδας των 

Υπηρεσιών) 

Σύμφωνα με τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των παιδιών η 

συχνότερη ομάδα στόχος της φροντίδας των Υπηρεσιών των ΟΤΑ είναι τα παιδιά από 

οικογένειες σε κρίση με ποσοστό 65,83%, ακολουθεί η ομάδα των παιδιών που είναι 

θύματα παραμέλησης με ποσοστό 53,33% και με ποσοστό 52,50% των παιδιών που είναι 

θύματα ψυχολογικής κακοποίησης. Αναλυτικά το ποσοστό των Υπηρεσιών των ΟΤΑ που 

απευθύνουν τη φροντίδα στις ομάδες στόχος των παιδιών σύμφωνα με τα ατομικά, 

κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζεται στο πίνακα 29 που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 29 
Ποσοστό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί των 
ΟΤΑ που απευθύνουν τη φροντίδα τους ανά ομάδα στόχος των παιδιών σύμφωνα με 

τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους 
 

 Ποσοστό 
% Ατομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

Παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης 37,50%
Παιδιά θύματα σωματικής κακοποίησης 48,33%
Παιδιά θύματα ψυχολογικής κακοποίησης 52,50%
Παιδιά με αναπηρία 33,33%
Παιδιά θύματα παραμέλησης 53,33%
Παιδιά που ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας 48,33%
Παιδιά Πρόσφυγες & Μετανάστες - ασυνόδευτα 20,0%
Παιδιά θύματα παράνομης διακίνησης - εμπορίας - οικονομικής 
εκμετάλλευσης 7,50%
Παιδιά από οικογένειες Μεταναστών 36,67%
Παιδιά Μέλη θρησκευτικής / πολιτισμικής/γλωσσικής μειονότητας 26,67%
Παιδιά από Οικογένειες Τσιγγάνων 44,17%
Παιδιά από οικογένειες σε κρίση  65,83%
Παιδιά χωρίς οικογένεια - ορφανά 31,67%
Παιδιά εξαρτημένα από ουσίες 31,67%
Παιδιά που βρίσκονται σε επαφή με το εγκληματικό φαινόμενο 27,50%

 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που οι Υπηρεσίες Πρόνοιας για το Παιδί των ΟΤΑ 

προσέφεραν κοινωνική φροντίδα για τα έτη 2006 και 2007 ήταν 35.412 και 40.164 παιδιά 
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αντίστοιχα (βλέπε πίνακα 30). Στον αριθμό αυτό των παιδιών δεν έχουν προστεθεί τα 

66.502 παιδιά που τους παρέχεται φροντίδα στους 1.360 Δημοτικούς Παιδικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που κατεγράφησαν.  

 
Πίνακας 30 

 Συνολικός αριθμός παιδιών που τους παρασχέθηκε κοινωνική φροντίδα            
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί              

των ΟΤΑ το 2006 και το 2007 
 

 
Έτος 

 
Σύνολο Υπηρεσιών 
που καταγράφηκαν 

 
Υπηρεσίες που δήλωσαν τον 
αριθμό παιδιών που φρόντισαν  

 
Σύνολο 
παιδιών 

 
2006 

 
120 

 
77 

 
35.412 

 
2007 

 
120 

 
88 

 
40.164 

 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που οι Υπηρεσίες Πρόνοιας των ΟΤΑ προσέφεραν 

κοινωνική φροντίδα για τα έτη 2006 και 2007 ανά βαθμίδα κοινωνικής φροντίδας 

απεικονίζεται στο πίνακα 31 που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 31 

Συνολικός αριθμός παιδιών που τους παρασχέθηκε κοινωνική φροντίδα από τις 
Υπηρεσίες των ΟΤΑ το 2006 και 2007ανά βαθμίδα κοινωνικής φροντίδας  

 
 
 

Βαθμίδα κοινωνικής 
φροντίδας 

 
Υπηρεσίες 

που δήλωσαν 
τον αριθμό 
παιδιών που 
φρόντισαν το 

2006 

 
Άθροισμα
παιδιών 
το 2006 

 
Υπηρεσίες  που 
δήλωσαν τον 

αριθμό 
παιδιών που 
φρόντισαν το 

2007 

 
Άθροισμα 
παιδιών 
το 2007 

Πρωτοβάθμια 72 32.369 83 36.089
 

Δευτεροβάθμια 1 47 1 45

 
Τριτοβάθμια 0 0 0 0

 

 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που οι Υπηρεσίες προσέφεραν κοινωνική φροντίδα για 

τα έτη 2006 και 2007 ανά ταυτότητα Υπηρεσίας απεικονίζεται στο πίνακα 32 που 

ακολουθεί. 
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Πίνακας 32 
Συνολικός αριθμός παιδιών που τους παρασχέθηκε κοινωνική φροντίδα από τις 

Υπηρεσίες Πρόνοιας των ΟΤΑ. ανά ταυτότητα Υπηρεσίας, 2006 και 2007 

Ταυτότητα Υπηρεσίας  
(πρωτογενής αρμοδιότητα ή δραστηριότητα) 2006 2007 

Υπηρεσίες  1 1 Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας & Αποκατάστασης 
Παιδιών Παιδιά 47 45 

Υπηρεσίες  2 3 Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής Απασχόλησης 
και Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με Αναπηρία Παιδιά 55 110 

Υπηρεσίες  3 4 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα Ψυχικής Υγείας  
Παιδιά 1.387 1.271 
Υπηρεσίες  3 3 Κέντρα Συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης του Παιδιού 

και της Οικογένειας  Παιδιά 6.130 6.577 
Υπηρεσίες  1 1 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών (δημιουργική 

απασχόληση, σίτιση, μελέτη, κλπ) Παιδιά 45 45 
Υπηρεσίες  14 15 Κέντρα Ενημέρωσης και Πρόληψης της Εξάρτησης των 

Παιδιών Παιδιά 11.134 14.879 
Υπηρεσίες  1 1 Εθελοντικές Οργανώσεις για την κοινωνική φροντίδα του 

παιδιού (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) Παιδιά 25 40 
Υπηρεσίες  13 17 Ιατροκοινωνικά Κέντρα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Τσιγγάνων 

Παιδιά 2.463 6.126 
Υπηρεσίες  39 43 Κεντρικές Κοινωνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμων 
Παιδιά 14.126 11.071 

 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που οι Υπηρεσίες των ΟΤΑ προσέφεραν κοινωνική 

φροντίδα για τα έτη 2006 και 2007 σύμφωνα με τη διάρκεια της φροντίδας απεικονίζεται 

στο πίνακα 33 που ακολουθεί. 
 

Πίνακας 33 
Συνολικός αριθμός παιδιών που οι Υπηρεσίες Πρόνοιας των ΟΤΑ προσέφεραν 

κοινωνική φροντίδα για τα έτη 2006 και 2007 σύμφωνα με τη διάρκεια της φροντίδας 
Διάρκεια της φροντίδας 

που προσφέρθηκε στα παιδιά 
Άθροισμα 

παιδιών 2006 
Άθροισμα 

παιδιών 2007 
Υπηρεσίες 2 2 Μακροχρόνια φιλοξενία  
Παιδιά 144 184 
Υπηρεσίες 5 5 Προσωρινή βραχεία φιλοξενία  
Παιδιά 838 1.419 
Υπηρεσίες 9 9 Ολοήμερη φροντίδα 
Παιδιά 9.699 7.881 
Υπηρεσίες 34 42 Ημερήσια - Πρωινή φροντίδα 
Παιδιά 7.120 10.082 
Υπηρεσίες 10 12 Ημερήσια - Απογευματινή φροντίδα 
Παιδιά 13.265 13.091 
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Το προσωπικό που υπηρετεί στις 120 Υπηρεσίες Πρόνοιας για το Παιδί των ΟΤΑ που 

δήλωσαν των αριθμό του προσωπικού τους (εξαιρείται το προσωπικού των Δημοτικών 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) ανέρχεται σε 481 άτομα από τα οποία 66 άτομα 

είναι διοικητικό προσωπικό και 323 επιστημονικό και 92 τεχνικό και βοηθητικό. 

Πίνακας 34 
Συνολικός αριθμός εργαζομένων των Υπηρεσιών Κοινωνικής                 

Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί των ΟΤΑ  
 

Κατηγορία προσωπικού  
 

Υπηρεσίες που δήλωσαν 
το προσωπικό τους 

Σύνολο  
του προσωπικού 
που υπηρετεί  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  40 66 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 59 323 
ΤΕΧΝΙΚΟ  11 13 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ  32 79 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 10 11 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 25 105 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ 5 4 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9 14 
   
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 18 - 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΦΥΛΑΞΗ 5 - 

 

Καθεστώς ιδιοκτησίας και χρονολογίας κτιρίου 

Αναλύοντας τα στοιχεία αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 120 Υπηρεσιών 

Πρόνοιας των ΟΤΑ που καταγράφηκαν το μεγαλύτερο ποσοστό (35,0%) ενοικιάζει 

κτήριο, το 32,50% διαθέτει ιδιόκτητο, στο 28,33% το κτήριο του έχει παραχωρηθεί για 

χρήση και το 19,17% συστεγάζεται με άλλες Υπηρεσίες (βλέπε διάγραμμα 30). 

Διάγραμμα 30                                                        
Ιδιοκτησιακό καθεστώς των Υπηρεσιών των ΟΤΑ 
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Ανταπόκριση κτιρίου και υποδομών στην ασφάλεια και στις ανάγκες των παιδιών (θέρμανση, 

προσβασιμότητα, σκοπό, ψυχαγωγία) 

Πάνω από τις μισές Υπηρεσίες Πρόνοιας των ΟΤΑ που καταγράφηκαν στεγάζονται σε 

κτίρια κατασκευασμένα προ του 1990 (ποσοστό 55,83%). Μόνο σε ένα από τα τέσσερα 

(25,0%) κτίρια έχει διενεργηθεί έλεγχος στατικότητας μετά το 2002. Το 38,33% των 

Υπηρεσιών δηλώνουν ότι τα κτίρια που στεγάζονται πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας 

για τα παιδιά που φροντίζει. Το 30,0% του συνόλου των Υπηρεσιών δήλωσαν ότι 

διαθέτουν σύστημα πυρανίχνευσης και το 17,5% σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης. 

Επιπρόσθετα μόνο το 17,5% έχει κτιστεί για την χρήση την οποία στεγάζει σήμερα. Σε 

ποσοστό 49,17% δηλώνουν ότι οι υπάρχουσες υποδομές καλύπτουν τις ανάγκες των 

παιδιών. Το ποσοστό των φορέων που δηλώνουν ότι το κτίριο που στεγάζονται είναι 

προσβάσιμο σε παιδιά με αναπηρία ανέρχεται στο 57,5%. Επίσης σε ποσοστό 70,83% οι 

Υπηρεσίες διέθεταν κεντρική θέρμανση. Μόνο σε ποσοστό 12,5% των Υπηρεσιών 

Πρόνοιας των ΟΤΑ δήλωσαν την ύπαρξη οργανωμένων χώρων ψυχαγωγίας για τα παιδιά, 

όπως οργανωμένες παιδικές χαρές ή χώρους αθλοπαιδιών. 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 

Οι μισές επί του συνόλου των Υπηρεσιών Πρόνοιας των ΟΤΑ (41,67%) διαθέτουν 

Οργανισμό Λειτουργίας και πάνω από μισές (56,67%) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 

Επίσης στο ένα τρίτο λειτουργεί Επιστημονική Επιτροπή (33,33%) και γίνεται χρήση σε 

λιγότερο από τις μισές (40,83%) Επιστημονικών Πρωτοκόλλων στις διαδικασίες και τις 

μεθόδους φροντίδας των παιδιών. Το 42,50% του συνόλου των Υπηρεσιών των ΟΤΑ 

εκπόνησε Επιχειρησιακό Σχέδιο της Υπηρεσίας το 2007 ή 2008 και αντίστοιχα το 35,83% 

εκπόνησε Έκθεση Αυτοαξιολόγησης για τη Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα της 

Υπηρεσίας τους το 2007. Μόνο σε μία από τις έξι Υπηρεσίες (16,67%) λειτουργεί 

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας.  

 

 To 10.0% των Υπηρεσιών διαθέτουν Πιστοποίηση της Ποιότητας της Λειτουργίας και των 

Υπηρεσιών τους από εξωτερικούς εξουσιοδοτημένους ειδικούς φορείς πιστοποίησης. Το 

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας το 2006 ή 2007 πραγματοποίησε 

έλεγχο στο 10,83% των Υπηρεσιών. Διερευνώντας τη συνέχεια της παροχής του συνόλου 

των υπηρεσιών εντοπίσθηκε ότι είχαν συνεχή παροχή του συνόλου των υπηρεσιών 
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συνεχώς την τελευταία πενταετία (2002-2008) το 60% των Υπηρεσιών. Το 55,83% των 

Υπηρεσιών διέθετε ενημερωτική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και το 82,5% διέθετε φυλλάδια 

και αφίσες ενημέρωσης για τις δράσεις και τη φροντίδα που παρείχε. Το 50.0% των 

Υπηρεσιών των ΟΤΑ δημοσιοποιούν τα ετήσια πεπραγμένα. Το Προσωπικό των 

περισσοτέρων Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. (69,17%) συμμετείχε σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες το 2007 (βλέπε πίνακα 35).  

 

Πίνακας 35 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών       

Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί των ΟΤΑ 
 

 
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά  
Οργάνωσης και Λειτουργίας 

Ποσοστό  
(%) 

Ύπαρξη Οργανισμού Λειτουργίας 41,67% 
Ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 56,67% 
Λειτουργία Επιστημονικής Επιτροπής 33,33% 
Χρήση Επιστημονικών Πρωτοκόλλων στις διαδικασίες και 
τις μεθόδους φροντίδας των παιδιών 40,83% 
Λειτουργία Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας 16,67% 
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου το 2007 ή/και 2008 42,5% 
Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Λειτουργίας και 
Αποτελεσματικότητας το 2007 35,83 
Πιστοποίηση Ποιότητας Λειτουργίας και Υπηρεσιών από 
εξωτερικούς ειδικούς φορείς πιστοποίησης 10.0% 
Έλεγχος από το ΣΕΥΥΠ το 2006 ή/και 2007 10,83% 
Αξιολόγηση της λειτουργίας τους από εξωτερικούς 
αξιολογητές το 2006 ή 2007 9,17% 
Συνεχής παροχή του συνόλου των υπηρεσιών την 
τελευταία πενταετία (2002-2008) 60.0% 
Ύπαρξη ενημερωτικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 55,83% 
Διάθεση φυλλαδίων και αφισών ενημέρωσης 82,50% 
Δημοσιοποίηση των ετήσιων πεπραγμένων 50,00% 
Συμμετοχή του Προσωπικού σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες το 2007 69,17% 

 

Μόνο σε 8 (6,67%) από το σύνολο των 120 Υπηρεσιών των ΟΤΑ έγινε έλεγχος από 

Κοινωνικό Σύμβουλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το διάστημα 2006 και 2007.  
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Αυτοαξιολόγηση οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών που ερευνήθηκαν ενισχύονται και από την 

διαδικασία αυτοαξιολόγησης τους που παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα. 

Χρησιμοποιούνται είκοσι πεδία σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών 

και κλίμακα βαθμολογίας της επάρκειας με πέντε βαθμούς (1-5) που αναλύεται ανά βαθμό: 

1 ανεπαρκή, 2 ελάχιστα, 3 μέτρια, 4 λίαν επαρκή, 5 απόλυτα επαρκή.  

 
Πίνακας 36 

Μέσος όρος της αυτοαξιολόγησης της οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών          
κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί των ΟΤΑ 

 
α/α 

Αντικείμενο αξιολόγησης Μέσος 
όρος* 

8.1 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του διοικητικού προσωπικού 3,23 
8.2 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Επιστημονικού προσωπικού 3,39 
8.3 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Τεχνικού προσωπικού 2,74 
8.4 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Βοηθητικού προσωπικού 3,24 
8.5 Βαθμός επάρκειας εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία 3,23 
8.6 Βαθμός επάρκειας ισχύοντος Οργανισμού της Υπηρεσίας 3,14 
8.7 Βαθμός επάρκειας νομικού πλαισίου για την υπηρεσία 2,93 
8.8 Επάρκεια του γενικού νομικού πλαισίου για το ειδικό αντικείμενο 

δραστηριοποίησης 2,74 

8.9 Επάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης για το 2007 2,40 
8.10 Επάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού 2,31 
8.11 Βαθμός ανταπόκρισης στη ζήτηση υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών στόχος 4,03 
8.12 Βαθμός επίτευξης σκοπών και στόχων της υπηρεσίας 3,92 
8.13 Βαθμός επίτευξης του συμφέροντος των παιδιών που δέχθηκαν τις υπηρεσίες 4,06 
8.14 Βαθμός συντονισμού με τις άλλες υπηρεσίες με κοινό αντικείμενο φροντίδας 3,63 
8.15 Βαθμός βελτίωσης της κατάστασης των παιδιών που δέχθηκαν τις υπηρεσίες 3,93 
8.16 Επάρκεια των δράσεων της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για αντικείμενο 

σας 3,42 

8.17 Βαθμός εθελοντικής δράσης στην υπηρεσία σας 2,40 
8.18 Βαθμός επάρκειας εποπτείας συντονισμού, καθοδήγησης και στήριξης σας 

από την εποπτεύουσα αρχή 3,27 

8.19 Βαθμός εφαρμογής σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στη λειτουργία και 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες 3,46 

8.20 Βαθμός ικανοποίησης του προσωπικού από τις συνθήκες άσκησης του έργου 
τους 3,28 

* (κλίμακα βαθμολογίας αξιολόγησης 1-5: 1 ανεπαρκή, 2 ελάχιστα, 3 μέτρια, 4 λίαν επαρκή, 5 απόλυτα 

επαρκή) 
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Την υψηλότερη θετική βαθμολογία (λίαν επαρκής και άνω) συγκεντρώνει με μέσο όρο 

4,06 ο βαθμός της επίτευξης του συμφέροντος των παιδιών που δέχθηκαν τη φροντίδα των 

Υπηρεσιών και με 4,03 ο βαθμός ανταπόκρισης στη ζήτηση υπηρεσιών φροντίδας των 

παιδιών στόχος. Την πλέον αρνητική βαθμολογία (κάτω του μετρίου προς ελάχιστα 

επαρκής) συγκεντρώνει με μέσο όρο 2.31 ο βαθμός επάρκειας των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης του προσωπικού και με 2,40 ο βαθμός εθελοντικής δράσης στην υπηρεσία. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των είκοσι πεδίων της αυτοαξιολόγησης των Υπηρεσιών 

παρουσιάζεται στο πίνακα 36. Σημειώνεται ότι δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ αυτοαξιολόγησης και γεωγραφικής κατανομής. 

 

3.2.2 Παρουσίαση και αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
οργάνωσης και λειτουργίας των Εθελοντικών Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (51,4%) των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί του Εθελοντικού τομέα (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ιδρύθηκε κατά 

την τελευταία εικοσαετία του περασμένου αιώνα (1980-2000). Σημαντική παρουσία 

(16,5%) Υπηρεσιών παρατηρείται από την δεκαετία του 1960 και επίσης μετά το 2000 

ιδρύθηκε το 18,0% (βλέπε πίνακα 37).  

 
Πίνακας 37 

Έτος ίδρυσης, λειτουργίας των Εθελοντικών Υπηρεσιών Κοινωνικής           
Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) 

 

Έτος ίδρυσης 
 

Αριθμός 
 Υπηρεσιών που 
δήλωσαν το 

έτος ίδρυσης * 

Επιμέρους 
ποσοστό % 
Υπηρεσιών 

 
Πριν το 1900 4 1,4 
1900-1920 4 1,4 
1921-1940 7 2,5 
1941-1960 13 4,6 
1961-1980 47 16,5 
1981-2000 146 51,4 
Μετά το 2001 51 18,0 
Σύνολο  272 95,8 

               (*Δώδεκα Υπηρεσίες δεν δήλωσαν το έτος ιδρύσεως) 
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Κρατική επιχορήγηση Υπηρεσιών 

Οι 103 φορείς Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του 

Εθελοντικού τομέα (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που δήλωσαν το ύψος της 

κρατικής επιχορήγησης για το έτος 2007 έλαβαν συνολικά 20.472.518€. Οι εννέα 

Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας & Αποκατάστασης Παιδιών (περιλαμβανομένων 

των παιδιών με αναπηρία και χρόνιες Παθήσεις και άλλες ειδικές ανάγκες) που δήλωσαν 

το ύψος της κρατικής επιχορήγησης για το 2007 έλαβαν συνολικά 2.476.050,00 €.  

 

Βαθμίδα παρεχομένων υπηρεσιών 

Οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, με ποσοστό 74,3%, είναι οι 

πολυπληθέστερες μεταξύ των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί του Εθελοντικού τομέα (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Ακολουθεί η 

δευτεροβάθμια φροντίδα με ποσοστό 19,7% ενώ μικρή εκπροσώπηση έχει η τριτοβάθμια 

με ποσοστό μόλις 2,8% επί του συνόλου των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων (βλέπε 

διάγραμμα 31). 

 
Διάγραμμα 31                                                       

Ποσοστιαία Κατανομή Εθελοντικών Υπηρεσιών (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) 
Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί, ανά βαθμίδα παροχής 

υπηρεσιών 

 

 

Πληθυσμός στόχος των παιδιών που απευθύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

‘Όπως προέκυψε από τα ευρήματα της έρευνας τα χαρακτηριστικά των παιδιών που 

στοχεύουν οι Ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς απευθύνονται, κατά πλειοψηφία, στην 
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ομάδα των παιδιών με νοητική καθυστέρηση, με κινητικά προβλήματα και αυτισμό, και 

των δύο φύλων και όλων των ηλικιών. Σημαντικό μερίδιο φορέων απευθύνεται σε παιδιά 

χωρίς προβλήματα υγείας ή αναπηρίας. 

 

Φύλο παιδιών 

Αναφορικά με το φύλο των παιδιών που απευθύνουν τη φροντίδα τους οι Υπηρεσίες που 

καταγράφηκαν, ποσοστό 2,5% απευθύνεται στα αγόρια, το 7% στα κορίτσια και το 89,8% 

και στα δύο φύλα. 

 

Ηλικιακή ομάδα παιδιών 

Όπως στην περίπτωση του φύλου έτσι και στην ηλικία, οι περισσότερες Υπηρεσίες δεν 

φαίνεται να παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αλλά 

απευθύνονται σε ολόκληρη την παιδική και εφηβική ηλικία με ποσοστό που αντιστοιχεί 

στο 72,9% του συνόλου των Υπηρεσιών. Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα από 15 έως 18 ετών 

με το ποσοστό που ανέρχεται στο 9,9% (βλέπε διάγραμμα 32). 

 

Διάγραμμα 32                                                        
Ποσοστιαία Κατανομή Εθελοντικών Υπηρεσιών (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών) 
Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί ανά ηλικιακή ομάδα        

στόχος των παιδιών που απευθύνεται η φροντίδα που παρέχουν 
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Υγεία παιδιών (ομάδα στόχος της φροντίδας των Υπηρεσιών) 

Όσον αφορά την υγεία των παιδιών που απευθύνεται η φροντίδα των Υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του Εθελοντικού τομέα (ΝΠΙΔ μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που καταγράφηκαν αναδεικνύεται ότι ο συχνότερος στόχος 

τους αποτελεί η ομάδα των παιδιών με νοητική καθυστέρηση, με ποσοστό 44,72%. 

Ακολουθούν οι ομάδες των παιδιών με κινητικά προβλήματα με ποσοστό 34,51% και με 

αυτισμό με ποσοστό 34,15%. Στον αντίποδα ομάδες των παιδιών που οι Υπηρεσίες που 

απευθύνουν με μικρότερη συχνότητα τη φροντίδα τους είναι οι ομάδες των παιδιών που 

πάσχουν από AIDS με ποσοστό 4,23% και με αιμορροφιλία 8,8%. Αναλυτικά η 

ποσοστιαία κατανομή των Εθελοντικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και 

Αλληλεγγύης για το Παιδί ανά ομάδα στόχος των παιδιών σύμφωνα με την κατάσταση της 

υγείας τους παρουσιάζεται στο διάγραμμα 32.  

Διάγραμμα 33                                                                                   
Ποσοστιαία Κατανομή Εθελοντικών Υπηρεσιών (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών) 

Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί ανά ομάδα στόχος των παιδιών 
σύμφωνα με την κατάσταση της υγείας τους 
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Ατομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των παιδιών (ομάδα στόχος της 

φροντίδας των Υπηρεσιών) 

Σύμφωνα με τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των παιδιών που 

απευθύνεται η φροντίδα των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί του Εθελοντικού τομέα (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που καταγράφηκαν 

αναδεικνύεται ότι ο συχνότερο στόχο τους αποτελεί η ομάδα των παιδιών με αναπηρία 

(51,06%), ακολουθεί η ομάδα με τα παιδιά που ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας 

(40,85%) και τα παιδιά από οικογένειες σε κρίση (40,49). Σε αντίθεση, υπηρεσίες 

παρέχονται με μικρότερη συχνότητα στην ομάδα των παιδιών που βρίσκονται σε επαφή με 

το εγκληματικό φαινόμενο με ποσοστό 6,69% και με ποσοστό 9,51% στα παιδιά που είναι 

εξαρτημένα από παράνομες ουσίες. Αναλυτικά παρουσιάζονται τα ποσοστά των 

Υπηρεσιών που παρέχουν φροντίδα σε κάθε ομάδα παιδιών στον πίνακα 38 που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 38 
Ποσοστό Εθελοντικών Υπηρεσιών (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών) Κοινωνικής Φροντίδας 

και Αλληλεγγύης για το Παιδί ανά ομάδα στόχο σύμφωνα με            
τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους 

 
 

Ατομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά Ποσοστό % 
Παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης 16,90% 
Παιδιά θύματα σωματικής κακοποίησης 20,42% 
Παιδιά θύματα ψυχολογικής κακοποίησης 24,65% 
Παιδιά με αναπηρία 51,06% 
Παιδιά θύματα παραμέλησης 28,17% 
Παιδιά που ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας 40,85% 
Παιδιά Πρόσφυγες & Μετανάστες - ασυνόδευτα 21,13% 
Παιδιά θύματα παράνομης διακίνησης - εμπορίας - οικονομικής 
εκμετάλλευσης 11,97% 
Παιδιά από οικογένειες Μεταναστών 36,27% 
Παιδιά μέλη θρησκευτικής/πολιτισμικής/γλωσσικής μειονότητας 15,14% 
Παιδιά από Οικογένειες Τσιγγάνων 20,07% 
Παιδιά από οικογένειες σε κρίση  40,49% 
Παιδιά χωρίς οικογένεια - ορφανά 32,39% 
Παιδιά εξαρτημένα από ουσίες 9,51% 
Παιδιά που βρίσκονται σε επαφή με το εγκληματικό φαινόμενο 6,69% 
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Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που εξυπηρετήθηκαν από τις Υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του Εθελοντικού τομέα (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα) τα έτη 2006 και 2007 παρουσιάζεται στο πίνακα 39 που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 39 

Συνολικός αριθμός παιδιών στα οποία παρείχαν φροντίδα οι Εθελοντικές      
Υπηρεσίες (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών) Κοινωνικής Φροντίδας και            

Αλληλεγγύης για το Παιδί το 2006 και 2007 
 

 
Έτος 

 
Σύνολο Υπηρεσιών 
που καταγράφηκαν 

 
Υπηρεσίες που δήλωσαν τον 
αριθμό παιδιών που φρόντισαν 

 
Σύνολο 
παιδιών 

 
2006 

 
283 

 
219 

 
69.724 

 
2007 

 
283 

 
226 

 
48.104 

 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που εξυπηρετήθηκαν από τις Υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του Εθελοντικού τομέα (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα) τα έτη 2006 και 2007 ανά βαθμίδα κοινωνικής φροντίδας παρουσιάζεται στο 

πίνακα 40 που ακολουθεί. 

Πίνακας 40 
Συνολικός αριθμός παιδιών στα οποία παρείχαν φροντίδα οι Εθελοντικές       

Υπηρεσίες (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης       
για το Παιδί το 2006 και 2007 ανά βαθμίδα κοινωνικής φροντίδας 

 
 

Βαθμίδα 
Κοινωνικής 
Φροντίδας 

 
Υπηρεσίες που 
δήλωσαν αριθμό 

παιδιών 

 
Σύνολο 
παιδιών 
(2006) 

 
 Υπηρεσίες που 
δήλωσαν αριθμό 

παιδιών 

 
Σύνολο 
παιδιών 
(2007) 

Πρωτοβάθμια  159 62.120 164 39.190 

Δευτεροβάθμια  50 1.881 51 1.902 

Τριτοβάθμια  5 3.345 6 4.561 
 
 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που εξυπηρετήθηκαν από τις Υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του Εθελοντικού τομέα (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα) τα έτη 2006 και 2007 ανά ταυτότητα (κύρια αρμοδιότητα ή δραστηριότητα) 

της Υπηρεσίας παρουσιάζεται στο πίνακα 41 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 41 
Συνολικός αριθμός παιδιών στα οποία παρείχαν φροντίδα οι Εθελοντικές        

Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί,                    
ανά ταυτότητα Υπηρεσίας, 2006 και 2007 

Ταυτότητα Υπηρεσίας  
(πρωτογενής αρμοδιότητα ή δραστηριότητα) 2006 2007 

Υπηρεσίες  28 29 Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας & Αποκατάστασης 
Παιδιών Παιδιά 897 962 

Υπηρεσίες  2 2 Ειδικά Κέντρα Φιλοξενίας Παιδιών (θυμάτων κακοποίησης, 
εμπορίας, κ.α.) Παιδιά 13 26 

Υπηρεσίες  2 2  
Ειδικοί ξενώνες φιλοξενίας Μητέρων και Παιδιών σε κρίση Παιδιά 19 21 

Υπηρεσίες  4 4 Κέντρα συμβουλευτικής & κοινωνικής στήριξης Παιδιών 
Μεταναστών και Προσφύγων Παιδιά 638 677 

Υπηρεσίες  3 3 Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών Μεταναστών 
και Προσφύγων Παιδιά 69 69 

Υπηρεσίες  12 12 Υπηρεσίες Φιλοξενίας ή Θεραπευτήρια Παιδιών με 
Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις Παιδιά 723 676 

Υπηρεσίες  13 13 Κέντρα Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών 
με Αναπηρία Παιδιά 1.611 1.663 

Υπηρεσίες  20 20 Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής 
Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με 
Αναπηρία 

Παιδιά 1.155 1.175 

Υπηρεσίες  1 1 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & Κέντρα Ψυχικής Υγείας – 
Τμήμα Ανηλίκων Παιδιά 116 108 

Υπηρεσίες  9 10 Κέντρα Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης του 
Παιδιού και της Οικογένειας του  Παιδιά 1.614 1.725 

Υπηρεσίες  3 4 Τηλεφωνικές Γραμμές για Παιδιά και Οικογένειες 
(ενημέρωση, SOS, κλπ.) Παιδιά 2.278 3.088 

Υπηρεσίες  6 7 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών (δημιουργική 
απασχόληση, σίτιση, μελέτη, κλπ) Παιδιά 435 474 

Υπηρεσίες  14 14 Κέντρα Ενημέρωσης και Πρόληψης της Εξάρτησης των 
Παιδιών Παιδιά 18.923 12.958 

Υπηρεσίες  1 1 Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης Ανηλίκων 
Χρηστών Ουσιών Παιδιά 297 304 

Υπηρεσίες  7 7 Εκκλησιαστικές Οργανώσεις για την κοινωνική φροντίδα 
του παιδιού  Παιδιά 393 388 

Υπηρεσίες  91 93 Εθελοντικές Οργανώσεις για την κοινωνική φροντίδα του 
παιδιού (ΝΠΙΔ) Παιδιά 37.750 21.017 

Υπηρεσίες  2 3  
Ελληνικές Επιτροπές Διεθνών ΜΚΟ για το παιδί Παιδιά 2.442 2.362 

Υπηρεσίες  1 1 Ιατροκοινωνικά Κέντρα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Τσιγγάνων Παιδιά 351 411 
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Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που εξυπηρετήθηκαν από τις Εθελοντικές Υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 

τα έτη 2006 και 2007, ανά είδος διάρκειας της παρεχόμενης κοινωνικής φροντίδας, 

παρουσιάζεται στο πίνακα 42 που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 42 

Συνολικός αριθμός παιδιών στα οποία παρείχαν φροντίδα οι Εθελοντικές       
Υπηρεσίες (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών) Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης       

για το Παιδί, ανά είδος διάρκειας της φροντίδας, 2006 και 2007 
Διάρκεια της φροντίδας 

που προσφέρθηκε στα παιδιά 
 

2006 
 

2007 
Υπηρεσίες  39 40 Μακροχρόνια φιλοξενία  
Παιδιά 1553 1546 
Υπηρεσίες  1 1 Προσωρινή βραχεία φιλοξενία  
Παιδιά 52 58 
Υπηρεσίες  13 13 Βραδινή φιλοξενία 
Παιδιά 1178 1406 
Υπηρεσίες  41 41 Ολοήμερη φροντίδα 
Παιδιά 10535 11034 
Υπηρεσίες  77 79 Ημερήσια - Πρωινή φροντίδα 
Παιδιά 51026 28023 
Υπηρεσίες  16 18 Ημερήσια - Απογευματινή φροντίδα 
Παιδιά 910 1712 

 

Στον πίνακα 43 που ακολουθεί παρουσιάζεται ανά κατηγορία το προσωπικό που δήλωσαν 

οι Εθελοντικές Υπηρεσίες για το Παιδί.  

Πίνακας 43 
Συνολικός αριθμός εργαζομένων των Εθελοντικών Υπηρεσιών (ΝΠΙΔ μη 
κερδοσκοπικά) Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί  

 
Κατηγορία προσωπικού που υπηρετεί 

Υπηρεσίες που δήλωσαν 
το προσωπικό τους 

Σύνολο 
προσωπικού 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  163 609 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 152 1287 
ΤΕΧΝΙΚΟ  72 178 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ  110 334 
ΣΥΝΟΛΟ 2.408 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 26 52 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 56 232 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ 24 48 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 20 207 
ΣΥΝΟΛΟ 539 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 33 - 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΦΥΛΑΞΗ 22 - 
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Το συνολικό τακτικό προσωπικό που δήλωσαν οι Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί του Εθελοντικού τομέα (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 

ότι εργάζεται ανέρχεται στα 2.408 άτομα. Επιπλέον απασχολούν στις δραστηριότητές τους 

539 εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

Καθεστώς ιδιοκτησίας κτιρίου 

Αναφορικά με τις υποδομές των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί του Εθελοντικού τομέα (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που καταγράφηκαν σε 

ποσοστό 31,69% στεγάζεται σε ιδιώκτητο κτίριο και ακολουθούν με ποσοστό 30,99% σε 

παραχωρημένο κτίριο και με ποσοστό 26,76% σε ενοικιασμένο. Τέλος σε ποσοστό 11,97% 

συστεγάζονται με άλλες Υπηρεσίες.  

 

Ανταπόκριση κτιρίου και υποδομών στην ασφάλεια και στις ανάγκες των παιδιών (θέρμανση, 

προσβασιμότητα, σκοπό, ψυχαγωγία) 

Οι 181 των Εθελοντικές Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

(ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), από 283 που καταγράφηκαν, στεγάζονται σε κτίρια 

κατασκευασμένα προ του 1990 (ποσοστό 63,73%). Στο 40,49% των κτιρίων έχει 

διενεργηθεί έλεγχος στατικότητας μετά το 2002. Το 59,51% των Υπηρεσιών του 

Εθελοντικού τομέα δηλώνουν ότι τα κτίρια που στεγάζονται πληρούν τις προδιαγραφές 

ασφάλειας για τα παιδιά που φροντίζει. Το 40,14% των Υπηρεσιών δήλωσαν ότι διαθέτουν 

σύστημα πυρανίχνευσης και το 35,56% σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης. Επιπρόσθετα 88 

κτίρια των Υπηρεσιών του Εθελοντικού τομέα έχουν κτιστεί για την χρήση την οποία 

στεγάζει σήμερα. Σε ποσοστό 63,03% δηλώνουν ότι οι υπάρχουσες υποδομές καλύπτουν 

τις ανάγκες των παιδιών που φροντίζουν. Οι μισές περίπου από τις Υπηρεσίες του 

Εθελοντικού τομέα (46,48%) δηλώνουν ότι το κτίριο που στεγάζονται είναι προσβάσιμο 

σε παιδιά με αναπηρία. Επίσης σε ποσοστό 71,48% οι Υπηρεσίες του Εθελοντικού τομέα 

διέθεταν κεντρική θέρμανση. Μόνο 87 υπηρεσίες (30,63%) δήλωσαν την ύπαρξη 

οργανωμένων χώρων ψυχαγωγίας για τα παιδιά, όπως οργανωμένες παιδικές χαρές ή 

χώρους αθλοπαιδιών. 
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Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών του Εθελοντικού τομέα που συμμετείχαν στην έρευνα (βλέπε διάγραμμα 34). 

Πάνω από τις μισές Υπηρεσίες του Εθελοντικού τομέα (61,97%) διαθέτουν Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας. Σε 119 Υπηρεσίες λειτουργεί Επιστημονική Επιτροπή (41,90%) 

και γίνεται χρήση από 111 Υπηρεσίες Επιστημονικών Πρωτοκόλλων στις διαδικασίες και 

τις μεθόδους φροντίδας των παιδιών (39,08%). Περίπου μία στις πέντε Υπηρεσίες 

(20,77%) έχουν εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο το έτος 2006 ή 2007 και το 31,34% 

εκπόνησε Έκθεση Αυτοαξιολόγησης για τη Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα της 

Υπηρεσίας τους το 2007 (βλέπε διάγραμμα 34) 

.  

Διάγραμμα 34                                                        
Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των Εθελοντικών       

Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί 
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Μόνο σε 51 από τις 284 Υπηρεσίες λειτουργεί Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. To 

18,66% των Υπηρεσιών του Εθελοντικού τομέα διαθέτουν Πιστοποίηση της Ποιότητας 

της Λειτουργίας και των Υπηρεσιών τους από εξωτερικούς εξουσιοδοτημένους ειδικούς 

φορείς πιστοποίησης. Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας το 2006 ή 

2007 πραγματοποίησε έλεγχο στο 23,59% των Υπηρεσιών. Διερευνώντας τη συνέχεια της 

παροχής του συνόλου των υπηρεσιών εντοπίσθηκε ότι είχαν συνεχή παροχή του συνόλου 

των υπηρεσιών συνεχώς την τελευταία πενταετία (2002-2008) το 71,48%. των Υπηρεσιών. 

Το 50,35% των Υπηρεσιών διέθετε ενημερωτική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και το 71,48% 

διέθετε φυλλάδια και αφίσες ενημέρωσης για τις δράσεις και τη φροντίδα που παρείχε. Το 

46,83% των Υπηρεσιών δημοσιοποιούν τα ετήσια πεπραγμένα. Το Προσωπικό του 50,35% 

των Υπηρεσιών συμμετείχε το 2007 σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αναλυτικά το 

ποσοστό των Υπηρεσιών που δήλωσε ανταπόκριση στα διερευνούμενα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας παρουσιάζεται στο διάγραμμα 34. 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των Εθελοντικών Υπηρεσιών 

Προστατευμένης Φιλοξενίας και Αποκατάστασης Παιδιών (περιλαμβανομένων αυτών για 

παιδιά με αναπηρίες και λοιπών ομάδων στόχος) 

Ο μέσος όρος αναμονής ικανοποίησης αιτήματος των παιδιών στις Εθελοντικές Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί παρουσιάζεται στον πίνακα 44 που 

ακολουθεί. 

 
Πίνακας 44  

Χρόνος αναμονής ικανοποίησης αιτήματος των παιδιών στις Εθελοντικές Υπηρεσίες  
 Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί 

 
 
 

Χρόνος αναμονής 

 
Αριθμός Υπηρεσιών που 
δήλωσαν λίστα αναμονής  

 
Ποσοστό στο σύνολο 
των Υπηρεσιών % 

Έως 30μέρες 27 44,3 

1-6 μήνες 15 24,6 
Πάνω από 6 μήνες 18 29,5 
Σύνολο 60 100 
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Το ποσοστό ανταπόκρισης και ο αριθμός των Εθελοντικών Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον πίνακα 45 που ακολουθεί.  

Πίνακας 45 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας και 

Αποκατάστασης Παιδιών, των Εθελοντικών Υπηρεσιών  
(ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά  Αριθμός 
Υπηρεσιών 

Ποσοστό 
% 

Τήρηση ατομικού σχεδίου ανάπτυξης και φροντίδας για κάθε παιδί 
που ενημερώνεται μηνιαία και επαναξιολογείται τακτικά 35 67,31% 

 
Φοίτηση των νήπια σε μονάδες προσχολικής αγωγής (παιδικοί 
σταθμοί - νηπιαγωγεία) εκτός της υπηρεσίας φιλοξενίας 22 42,31% 

 
Υλοποίηση προγραμμάτων ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης για 
τα φιλοξενούμενα νήπια & παιδιά εκτός κέντρου κάθε εβδομάδα  34 65,38% 

 
Ενίσχυση των φιλοξενούμενων παιδιών να επικοινωνούν τακτικά 
με τους γονείς τους ή συγγενείς (εφόσον δεν αντενδείκνυται για 
ειδικούς λόγους)  

46 88,46% 
 

Επιδιώκεται η μη διαχωρισμός των αδελφών που φιλοξενούνται, η 
διατήρηση της από κοινού διαμονής, επικοινωνίας και 
αποκατάστασης  

43 82,69% 
 

Ενισχύεται η συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων που τα 
αφορούν (είδος προστασίας, πρόγραμμα διαβίωσης, εκπαίδευσης 
και ψυχαγωγίας, κοινωνικής αποκατάστασης, κ.ά.) 

45 86,54% 
 

Προετοιμασία των παιδιών από ειδικούς για την προσαρμογή στις 
αλλαγές εντός και εκτός της υπηρεσίας φιλοξενίας (αλλαγές 
προσωπικού, νέο σπίτι, επιστροφή στην οικογένεια, ενηλικίωση και 
αυτονόμησή, κ.ά.) 

 
44 84,62% 

 
Διαθεσιμότητα του κατάλληλου προσωπικού για τις ανάγκες των 
παιδιών που φιλοξενεί και φροντίζει 43 82,69% 

 
Φιλοξενία παιδιών σε προστατευμένη φροντίδα λόγω ακατάλληλων 
συνθηκών διαβίωσης συνεπεία οικονομικής αδυναμίας των γονέων  

 
44 

 
84,62% 

 

 

Αναλυτικά σε σύνολο 51 υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας Παιδιών 

(συμπεριλαμβανομένων παιδιών με αναπηρίες), το 67,31% διατηρούν ατομικό σχέδιο 

ανάπτυξης και φροντίδας για κάθε παιδί το οποίο να ενημερώνεται μηνιαία και να 

επαναξιολογείται σε τακτική βάση. Μία περίπου στις τρεις εξασφαλίζει τη φοίτηση σε 

εξωτερικές μονάδες προσχολικής αγωγής (42,31%). Το 65,38% υλοποιεί προγράμματα 

ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης για τα φιλοξενούμενα νήπια. Η συντριπτική 

πλειοψηφία (88,46%) ενισχύει τα φιλοξενούμενα παιδιά να επικοινωνούν τακτικά με τους 
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γονείς τους ή συγγενείς τους. Παράλληλα από το 82,69% επιδιώκεται ο μη διαχωρισμός 

των αδελφών που φιλοξενούνται και η διατήρηση της από κοινού διαμονής, επικοινωνίας 

και αποκατάστασης. Η ενίσχυση των παιδιών να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που 

τα αφορούν είναι μέσα στις προτεραιότητες για το 86,54% των υπηρεσιών, ενώ η 

προετοιμασία των παιδιών από ειδικούς για την προσαρμογή στις αλλαγές εντός και εκτός 

της υπηρεσίας φιλοξενίας από το 84,62%. Το 82,69% δήλωσε ότι διαθέτει το κατάλληλο 

προσωπικό για τις ανάγκες των παιδιών και το 84,62% ότι τα παιδιά φιλοξενούνται στις 

υποδομές του λόγω ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης συνεπεία οικονομικής αδυναμίας 

των γονέων. Το σύνολο των Υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας και Αποκατάστασης 

Παιδιών (περιλαμβανομένων παιδιών με αναπηρίες και άλλες ειδικές ανάγκες) του 

Εθελοντικού τομέα παρουσιάζουν ως μέσο χρόνο παραμονής των παιδιών σε αυτές τα 7,03 

χρόνια 

 
 

Αυτοαξιολόγηση οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Εθελοντικού τομέα (ΝΠΙΔ 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών του Εθελοντικού τομέα που ερευνήθηκαν 

ενισχύονται και από την διαδικασία αυτοαξιολόγησης τους που παρουσιάζεται σε αυτή την 

ενότητα. Χρησιμοποιούνται είκοσι πεδία σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

Υπηρεσιών και κλίμακα βαθμολογίας της επάρκειας με πέντε βαθμούς (1-5 που αναλύεται 

ανά βαθμό: 1 ανεπαρκή, 2 ελάχιστα, 3 μέτρια, 4 λίαν επαρκή, 5 απόλυτα επαρκή).  

 

Την υψηλότερη θετική βαθμολογία στην αυτοαξιολόγηση των Υπηρεσιών του 

Εθελοντικού τομέα συγκεντρώνει με μέσο όρο 4,22 ο βαθμός της επίτευξης του 

συμφέροντος των παιδιών που δέχθηκαν τη φροντίδα των Υπηρεσιών και με 4,11 βαθμός 

βελτίωσης της κατάστασης των παιδιών που δέχθηκαν τη φροντίδα των Υπηρεσιών. Την 

πλέον αρνητική βαθμολογία συγκεντρώνει με μέσο όρο 1,67 ο βαθμός επάρκειας της 

κρατικής χρηματοδότησης για το 2007 και με 2,67 ο βαθμός επάρκειας των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης του προσωπικού. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των είκοσι πεδίων της 

αυτοαξιολόγησης των Υπηρεσιών του Εθελοντικού τομέα παρουσιάζεται στο πίνακα 46 

που ακολουθεί. Συγκρίνοντας τα κριτήρια αξιολόγησης μεταξύ των διαφορετικών 

περιφερειών, ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς παρατηρήθηκε μόνο αναφορικά με 
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την επάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης και την επάρκεια εκπαίδευσης του 

προσωπικού. 

Πίνακας 46 
Αυτοαξιολόγηση της Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών Προστατευμένης 
Φιλοξενίας και Αποκατάστασης Παιδιών του Ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα  

 
α/α 

Αντικείμενο αυτοαξιολόγησης Μέσος 
όρος* 

8.1 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του διοικητικού προσωπικού 3,69 
8.2 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Επιστημονικού 

προσωπικού 3,52 

8.3 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Τεχνικού προσωπικού 3,01 
8.4 Βαθμός επάρκειας του αριθμού του Βοηθητικού προσωπικού 3,39 
8.5 Βαθμός επάρκειας εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία 3,60 
8.6 Βαθμός επάρκειας ισχύοντος Οργανισμού της Υπηρεσίας 3,46 
8.7 Βαθμός επάρκειας νομικού πλαισίου για την υπηρεσία 3,56 
8.8 Επάρκεια του γενικού νομικού πλαισίου για το ειδικό 

αντικείμενο δραστηριοποίησης 3,09 

8.9 Επάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης για το 2007 1,67 
8.10 Επάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού 2,67 
8.11 Βαθμός ανταπόκρισης στη ζήτηση υπηρεσιών φροντίδας των 

παιδιών στόχος 4,05 

8.12 Βαθμός επίτευξης σκοπών και στόχων της υπηρεσίας 4,09 
8.13 Βαθμός επίτευξης του συμφέροντος των παιδιών που 

δέχθηκαν τις υπηρεσίες 4,22 

8.14 Βαθμός συντονισμού με τις άλλες υπηρεσίες με κοινό 
αντικείμενο φροντίδας 3,66 

8.15 Βαθμός βελτίωσης της κατάστασης των παιδιών που 
δέχθηκαν τις υπηρεσίες 4,11 

8.16 Επάρκεια των δράσεων της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για 
αντικείμενο σας 3,78 

8.17 Βαθμός εθελοντικής δράσης στην υπηρεσία σας 3,70 
8.18 Βαθμός επάρκειας εποπτείας συντονισμού, καθοδήγησης και 

στήριξης σας από την εποπτεύουσα αρχή 3,23 

8.19 Βαθμός εφαρμογής σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στη 
λειτουργία και στις παρεχόμενες υπηρεσίες 3,58 

8.20 Βαθμός ικανοποίησης του προσωπικού από τις συνθήκες 
άσκησης του έργου τους 3,90 

* (κλίμακα βαθμολογίας αξιολόγησης 1-5: 1 ανεπαρκή, 2 ελάχιστα, 3 μέτρια, 4 λίαν 

επαρκή, 5 απόλυτα επαρκή) 
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3.3 Περιγραφή και αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από το 
Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το παιδί 
 

Οι 403 Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το παιδί, από το σύνολο 

των 531 Υπηρεσιών που συμμετείχαν στην έρευνα, παρείχαν το 2006 κοινωνική φροντίδα 

συνολικά σε 141.267 παιδιά και αντίστοιχα το 2007 συνολικά σε 134.201 παιδιά.  

 

Διάρκεια παρεχόμενης φροντίδας 

Οι περισσότεροι οργανισμοί (34,27%) παρέχουν μόνο ημερήσια (πρωινή) φροντίδα ενώ 

μόνο 1 φορέας παρέχει βραδινή φιλοξενία. Επιπροσθέτως, το 15,44% των οργανισμών 

προσφέρει μακροχρόνια φιλοξενία (βλέπε διάγραμμα 35).  

 

Διάγραμμα 35                                                        
Ποσοστιαία Κατανομή υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης               

για το Παιδί με βάση τη διάρκεια φροντίδας  

 

 
Φροντίδα υγείας, ανάπτυξης και αποκατάστασης που παρασχέθηκε στα παιδιά 

Οι Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί που καταγράφηκαν  

παρείχαν με μεγαλύτερη συχνότητα στα παιδιά υπηρεσίες Ψυχολογικής Παρακολούθησης 

(191), Λογοθεραπείας (107), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (103) και Διάγνωσης των 

Εκπαιδευτικών Αναγκών τους (101). Τα περισσότερα παιδιά το 2007 δέχθηκαν υπηρεσίες 

Αγωγή υγείας (17.126 ) και ακολουθούν παιδιά που δέχθηκαν Παιδιατρική 

Παρακολούθηση (16.219), Ψυχολογική παρακολούθηση (15.382), Εμβολιασμό (12.151) 
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και Ψυχιατρική παρακολούθηση (10.874). Αναλυτικά ο αριθμός των παιδιών και των 

Υπηρεσιών ανά είδος της φροντίδας υγείας που παρασχέθηκε παρουσιάζονται στο πίνακα 

47 που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 47 

Αριθμός των παιδιών ανά είδος της φροντίδας υγείας που τους παρασχέθηκε από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί το 2006 και 2007  

Είδος παρεχόμενης  
φροντίδας υγείας στα παιδιά 

 

Αριθμός 
Υπηρεσιών 

που 
δήλωσαν το 

2006 

Αριθμός 
παιδιών 

2006 
 

Αριθμός 
Υπηρεσιών 

που 
δήλωσαν  
 το 2007 

Αριθμός 
παιδιών 

2007 
 

Παιδιατρική παρακολούθηση 96 14.583 100 16.219 
Φυσικοθεραπεία 67 4.115 76 4445 
Εμβολιασμοί 94 12.079 100 12.151 
Νοσηλευτική φροντίδα  66 3.348 66 3.653 
Έλεγχος και Παρακολούθηση 
Ψυχοσωματικής Ανάπτυξης  69 6.538 75 7.753 
Ενημέρωση και Αγωγή υγείας στα 
παιδιά 88 14.924 89 17.126 
Ψυχιατρική παρακολούθηση 87 7.710 92 10.874 
Ψυχολογική παρακολούθηση 173 13.088 191 15.382 
Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών 92 7.142 101 8.508 
Φαρμακευτική θεραπεία 84 7.991 90 9.798 
Εργοθεραπεία 92 4.364 97 4.780 
Λογοθεραπεία 87 2.577 107 3.826 
Οδοντοντιατρικός έλεγχος και 
θεραπεία 76 6.465 80 7.485 
Ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις 73 5.142 73 6.470 
Δημιουργική απασχόληση και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδιών με 
αναπηρία 95 6.483 103 7.778 

 

Παράλληλα, το 2007 παρατηρήθηκε, σε σχέση με το 2006, αύξηση 6,7% στον αριθμό κατά 

είδος φροντίδας υγείας που παρέχονται στα παιδιά. Μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή 

παρατηρήθηκε στη παροχή για τα παιδιά Λογοθεραπείας (22,99%) και Φυσικοθεραπείες 

(13,43%). Αντίστροφα μικρή μεταβολή παρατηρείται στη παροχή Εργοθεραπείας (5,43%), 

και Αγωγή υγείας (1,14%). Αναλυτικά η ποσοστιαία μεταβολή στον συνολικό αριθμό των 

παιδιών που παρασχέθηκε φροντίδα υγείας μεταξύ του 2006 και 2007 ανά είδος φροντίδας 

παρουσιάζεται στον πίνακα 48 που ακολουθεί.  
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Πίνακας 48  
Η ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού των υπηρεσιών ανά είδος της φροντίδας υγείας 

που παρασχέθηκε στα παιδιά από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας              
και Αλληλεγγύης για το Παιδί, 2006 και 2007  

Είδος παρεχόμενης  
φροντίδας υγείας στα παιδιά 

Ποσοστό 
Υπηρεσιών 

(2006) 

Ποσοστό 
Υπηρεσιών 

(2007) 

 Ποσοστιαία (%)  
Μεταβολή 
2006-2007 

Παιδιατρική παρακολούθηση 18,08% 18,83% 4,17% 
Φυσικοθεραπεία 12,62% 14,31% 13,43% 
Εμβολιασμοί 17,70% 18,83% 6,38% 
Νοσηλευτική φροντίδα  12,43% 12,43% 0,00% 
Έλεγχος και Παρακολούθηση Ψυχοσωματικής 
Ανάπτυξης  12,99% 14,12% 8,70% 
Ενημέρωση και Αγωγή υγείας στα παιδιά 16,57% 16,76% 1,14% 
Ψυχιατρική παρακολούθηση 16,38% 17,33% 5,75% 
Ψυχολογική παρακολούθηση 32,58% 35,97% 10,40% 
Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών 17,33% 19,02% 9,78% 
Φαρμακευτική θεραπεία 15,82% 16,95% 7,14% 
Εργοθεραπεία 17,33% 18,27% 5,43% 
Λογοθεραπεία 16,38% 20,15% 22,99% 
Οδοντοντιατρικός έλεγχος και θεραπεία 14,31% 15,07% 5,26% 
Ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις 13,75% 13,75% 0,00% 
Δημιουργική απασχόληση και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων παιδιών με αναπηρία 17,89% 19,40% 8,42% 

 

Φροντίδα κοινωνικής προστασίας που παρασχέθηκε στα παιδιά 

Οι Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί, που καταγράφηκαν,  

παρείχαν το 2007 με μεγαλύτερη συχνότητα υπηρεσίες: Συμβουλευτικής στις Οικογένειες 

των Παιδιών (207), Συμβουλευτικής στα Παιδιά (194), Δημιουργικής Απασχόλησης και 

Ψυχαγωγίας των Παιδιών (186) και Κοινωνικής Στήριξης των Παιδιών (172). Η φροντίδα 

κοινωνικής προστασίας που παρασχέθηκε, το 2007, από τις Υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί στα περισσότερα παιδιά συνολικά, ήταν 

υπηρεσίες: Προσχολικής Δημιουργικής Απασχόλησης και Φροντίδας247 (26.173 παιδιά), 

Συμβουλευτικής Οικογένειας (22.824) και Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας 

(22.324). Αντίθετα τα λιγότερα παιδιά δέχθηκαν υπηρεσίες Εκμάθηση Νοηματικής 

                                                 
247 Δεν συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών  
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Γλώσσας και Υιοθεσίας. Αναλυτικά ο αριθμός των παιδιών και των Υπηρεσιών ανά είδος 

κοινωνικής φροντίδας που παρασχέθηκε παρουσιάζονται στο πίνακα 49 που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 49 

Αριθμός των παιδιών ανά είδος κοινωνικής φροντίδας που τους παρασχέθηκε από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί το 2006 και 2007  

Είδος παρεχόμενης φροντίδας 
Αριθμός 

Υπηρεσιών 
που δήλωσαν 

το 2006 

Αριθμός 
παιδιών 

2006 
 

Αριθμός 
Υπηρεσιών 
που δήλωσαν  

 το 2007 

 
Αριθμός 
παιδιών 

2007 
 

Προετοιμασία κοινωνικής ένταξης 
των παιδιών 122 4.056 131 4.396 
Συμβουλευτική στα παιδιά 178 14.570 194 18.301 
Εκπαίδευση οικογενειών για 
φροντίδα παιδιών με αναπηρία 74 3.105 82 3.352 
Ενισχυτική διδασκαλία 83 1.898 90 2.063 
Ευαισθητοποίηση της κοινότητας 
για την αναπηρία 65 2.087 70 3.313 
Δράσεις προώθησης των 
δικαιωμάτων του Παιδιού  28 1.644 33 3.111 
Δράσεις κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης για τις ανάγκες 
των παιδιών 76 8.116 82 9.973 
Δράσεις άρσης στερεότυπων και 
προκαταλήψεων για  43 2.062 45 2.848 
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας 35 814 36 908 
Εκμάθηση νοηματικής γλώσσας 7 39 8 76 
Εκπαίδευση στην αυτονόμηση 
παιδιών με αναπηρία 44 1.096 46 1.222 
Δημιουργική απασχόληση και 
ψυχαγωγία παιδιών 174 17.573 186 20.324 
Διακοπές σε κατασκήνωση 105 4.155 109 4.333 
Επαγγελματικός προσανατολισμός 
των παιδιών 63 1.388 67 1.626 
Προσχολική δημιουργική 
απασχόληση και φροντίδα  68 24.931 78 26.173 
Χορήγηση οικονομικών 
ενισχύσεων – επιδομάτων 65 29.06 67 3.100 
Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών 
κοινωνικής φροντίδας 13 375 15 289 
Ψυχαγωγία και δημιουργική 
απασχόληση σχολικής ηλικίας 107 13.579 117 16.055 
Ειδική αγωγή σε παιδιά με 
αναπηρία εκτός σχολείου 78 2.231 78 2.270 
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Είδος παρεχόμενης φροντίδας 
Αριθμός 

Υπηρεσιών 
που δήλωσαν 

το 2006 

Αριθμός 
παιδιών 

2006 
 

 
Αριθμός Αριθμός 
παιδιών Υπηρεσιών 

2007 που δήλωσαν  
 το 2007  

Συμβουλευτική οικογένειας 190 18.571 207 22.824 
Εκπαίδευση γονέων (σχολές) 64 10.343 68 10.004 
Κοινωνική στήριξη 166 14.817 172 17.127 
Ψυχοθεραπεία 66 6.587 75 7.414 
Σχολική προετοιμασία και 
ενισχυτική διδασκαλία 81 2.262 84 2.593 
Παροχή βοήθειας σε είδος 122 8.315 129 9.989 
Οικογενειακός προγραμματισμός 
γονέων παιδιών 14 254 16 307 
Αποϊδυματοποίηση παιδιών με 
αναπηρίες 19 959 19 1.012 
Δωρεάν νοσοκομειακή και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 48 1465 55 1.777 
Κάλυψη δαπανών θεραπευτικών 
πράξεων 58 1.753 61 1.851 
Βοήθεια στο σπίτι για παιδιά με 
αναπηρία 19 203 25 254 
Προστατευμένη φιλοξενία 58 1.857 60 1.924 
Αναδοχή παιδιών 11 224 13 259 
Υιοθεσία παιδιών  3 72 6 72 
Νομική Στήριξη 30 1.148 36 1.340 
Παρακολούθηση και φροντίδα 
οικογενειών σε κρίση 88 2.660 90 3.379 
Ενημέρωση και πρόληψη της 
εξάρτησης από ναρκωτικά 40 11.304 40 11.362 
Θεραπεία και αποκατάσταση 
χρηστών ναρκωτικών ουσιών 9 553 9 606 
Διακρατική ή διεθνή συνεργασία 
για προστασία και φροντίδα των 
παιδιών 12 390 14 395 

 

 

 

Οι μεγαλύτερες ετήσιες μεταβολές παρατηρούνται στις υπηρεσίες Υιοθεσίας Παιδιών 

(διπλασιάστηκαν), στις Δράσεις Βοήθεια στο Σπίτι (31,58%), στις Υπηρεσίες Νομικής 

Στήριξης (20,0%) και στις Δράσεις Αναδοχής (18,18%) (βλέπε πίνακα 50). 
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Πίνακας 50 
Η ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού των υπηρεσιών, ανά είδος κοινωνικής        
φροντίδας, που τους παρασχέθηκε στα παιδιά από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής             

Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί, 2006 και 2007  

 Είδος παρεχόμενης φροντίδας 
κοινωνικής προστασίας 

Ποσοστό 
Υπηρεσιών 

(2006) 

Ποσοστό 
Υπηρεσιών 

(2007) 

Ετήσια μεταβολή 
2006-07  

(%) 

 
Προετοιμασία κοινωνικής ένταξης παιδιών 22,98% 24,67% 7,38% 
 
Συμβουλευτική παιδιών 33,52% 36,53% 8,99% 
Εκπαίδευση οικογενειών για φροντίδα 
παιδιών με αναπηρία 13,94% 15,44% 10,81% 
 
Ενισχυτική διδασκαλία 15,63% 16,95% 8,43% 
Ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την 
αναπηρία 12,24% 13,18% 7,69% 
Δράσεις προώθησης των δικαιωμάτων του 
Παιδιού  5,27% 6,21% 17,86% 
Δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης για 
τις ανάγκες των παιδιών 14,31% 15,44% 7,89% 
Δράσεις άρσης στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων για ομάδες παιδιών 8,10% 8,47% 4,65% 
 
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας 6,59% 6,78% 2,86% 
 
Εκμάθηση νοηματικής γλώσσας 1,32% 1,51% 14,29% 
Εκπαίδευση στην αυτονόμηση παιδιών με 
αναπηρία 8,29% 8,66% 4,55% 
Δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία 
παιδιών 32,77% 35,03% 6,90% 
 
Διακοπές σε κατασκήνωση 19,77% 20,53% 3,81% 
 
Επαγγελματικός προσανατολισμός των 
παιδιών 11,86% 12,62% 6,35% 
Προσχολική δημιουργική απασχόληση και 
φροντίδα  12,81% 14,69% 14,71% 
Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων - 
επιδομάτων 12,24% 12,62% 3,08% 
Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών 
κοινωνικής φροντίδας 2,45% 2,82% 15,38% 
Ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση 
σχολικής ηλικίας 20,15% 22,03% 9,35% 
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Ποσοστό Ποσοστό Ετήσια μεταβολή 
2006-07   Είδος παρεχόμενης φροντίδας 

κοινωνικής προστασίας 
Υπηρεσιών Υπηρεσιών 

(2006) (2007) (%) 

Ειδική αγωγή σε παιδιά με αναπηρία εκτός 
σχολείου 14,69% 14,69% 0,00% 
 
Συμβουλευτική οικογένειας 35,78% 38,98% 8,95% 
 
Εκπαίδευση γονέων (σχολές) 12,05% 12,81% 6,25% 
 
Κοινωνική στήριξη 31,26% 32,39% 3,61% 
 
Ψυχοθεραπεία 12,43% 14,12% 13,64% 
Σχολική προετοιμασία και ενισχυτική 
διδασκαλία 15,25% 15,82% 3,70% 
 
Παροχή βοήθειας σε είδος 22,98% 24,29% 5,74% 
Οικογενειακός προγραμματισμός γονέων 
παιδιών 2,64% 3,01% 14,29% 
Αποϊδυματοποίηση παιδιών με αναπηρίες 3,58% 3,58% 0,00% 
Δωρεάν νοσοκομειακή και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 9,04% 10,36% 14,58% 
 
Κάλυψη δαπανών θεραπευτικών πράξεων 10,92% 11,49% 5,17% 
 
Βοήθεια στο σπίτι για παιδιά με αναπηρία 3,58% 4,71% 31,58% 
 
Προστατευμένη φιλοξενία 10,92% 11,30% 3,45% 
 
Αναδοχή παιδιών 2,07% 2,45% 18,18% 
 
Υιοθεσία παιδιών  0,56% 1,13% 100,00% 
 
Νομική Στήριξη 5,65% 6,78% 20,00% 
Παρακολούθηση και φροντίδα οικογενειών 
σε κρίση 16,57% 16,95% 2,27% 
Ενημέρωση και πρόληψη της εξάρτησης 
από ναρκωτικά 7,53% 7,53% 0,00% 
Θεραπεία και αποκατάσταση χρηστών 
ναρκωτικών ουσιών 1,69% 1,69% 0,00% 
Διακρατική ή διεθνή συνεργασία για 
προστασία και φροντίδα των παιδιών 2,26% 2,64% 16,67% 
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Συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των τριών νομικών μορφών 
Συγκριτικά για τις τρεις διαφορετικές κατηγορίες φορέων παρατηρούμε ότι η πλειονότητα 

παρέχει Ημερήσια – Πρωινή φροντίδα, ωστόσο διαφοροποίηση υπάρχει στην δεύτερη 

πολυπληθέστερη επιλογή όπου, για τις Υπηρεσίες του Δημοσίου αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Μακροχρόνια φιλοξενία ακολουθεί 

με ποσοστό 33,9%. Στην περίπτωση των Εθελοντικών Υπηρεσιών (Ιδιωτικών μη 

Κερδοσκοπικών) και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας των ΟΤΑ δεύτερη πολυπληθέστερη 

επιλογή αποτελεί η ολοήμερη φροντίδα με ποσοστό 20,2% και 11,4% αντίστοιχα.  

 
Διάγραμμα 36                                                        

Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί,  
 ανά νομική μορφή και είδος διάρκειας φροντίδας των παιδιών  

 

 

 

Διαφορετική προτεραιότητα μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών όμως υπάρχει και 

αναφορικά με το είδος υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν. Για τις Υπηρεσίες του 

Δημοσίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο μεγαλύτερος αριθμός 

εξυπηρετούμενων παιδιών παρατηρείται στις υπηρεσίες Ψυχιατρικής και Ψυχολογικής 

Παρακολούθησης για τα έτη 2006-2007. Οι φορείς αρμοδιότητας ΟΤΑ εμφανίζουν 

μεγαλύτερη συχνότητα δράσεων σε υπηρεσίες Αγωγής Υγείας και Εμβολιασμούς παιδιών. 

Τέλος οι Εθελοντικές Υπηρεσίες (Ιδιωτικές μη Κερδοσκοπικές) παρουσιάζουν μεγαλύτερο 
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αριθμό παιδιών στην Παιδιατρική και την Αγωγή Υγείας για τη διετία 2006-2007 (βλέπε 

διάγραμμα 37). 

 

Διάγραμμα 37                                                        
Αριθμός παιδιών ανά είδος φροντίδας υγείας που παρείχαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί ανά νομική μορφή, 2006 και 2007 

 
 
 

Αντίστοιχες είναι και οι διαφοροποιήσεις σχετικά με το είδος υπηρεσιών Κοινωνικής 

Προστασίας για το Παιδί. Στην περίπτωση των Δημοσίων Υπηρεσιών, αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπου στο μεγαλύτερο αριθμό 

εξυπηρετούμενων παιδιών παρείχαν υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Συμβουλευτικής στις 

οικογένειας τους τα έτη 2006-2007. Οι Εθελοντικές Υπηρεσίες (Ιδιωτικές μη 

Κερδοσκοπικές) στο μεγαλύτερο αριθμό εξυπηρετούμενων παιδιών παρείχαν υπηρεσίες 

Συμβουλευτική και την Προσχολική Απασχόληση την διετία 2006-2007. Οι Υπηρεσίες 

των ΟΤΑ στο μεγαλύτερο αριθμό εξυπηρετούμενων παιδιών παρείχαν υπηρεσίες 

Κοινωνικής Στήριξης και Ψυχαγωγίας (βλέπε διάγραμμα 38).  
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Διάγραμμα 38   
Ο αριθμός των παιδιών και οι μορφές της κοινωνικής φροντίδας που              
παρείχαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης                      

για το Παιδί, ανά νομική μορφή, 2006 και 2007  
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3.4 Ανάλυση και αξιολόγηση της συνεργασίας και οριζόντιας διασύνδεσης των 
υπηρεσιών του Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το παιδί 

 

Διατομεακή συνεργασία Υπηρεσιών 

Αναφορικά με την διατομεακή συνεργασία, όπως φαίνεται και από το ακόλουθο γράφημα 

39, από το σύνολο των 531 Υπηρεσιών που καταγράφηκαν, το 26,4% συμμετέχουν σε 

Τοπικό Δίκτυο για το Παιδί και με ποσοστό 19% σε αντίστοιχο Δίκτυο του Νομού τους 

ενώ ένας μικρός αλλά σημαντικός αριθμός (11,30%) έχει Διεθνή Δικτύωση.  

 
Διάγραμμα 39                                                              

Διατομεακή συνεργασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας                      
και Αλληλεγγύης για το Παιδί 

 

 

 

Αξιολόγηση συνεργασίας των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για παιδί με 

τις άμεσα συνεργαζόμενες Υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη φροντίδα του παιδιού 

Οι Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι οι 

Υπηρεσίες που συνεργάζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα οι Υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για παιδί και ακολουθούν τα Παιδιατρικά Τμήματα ή 

Νοσοκομεία. Αντίθετα σε μικρότερη συχνότητα συνεργάζονται με τα Κέντρα Φυσικής 

Αποκατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Παιδιών με Αναπηρία και ακολουθούν οι 

Ξενώνες Φιλοξενίας Εφήβων. Αναλυτικά η συχνότητα της συνεργασίας των Υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για παιδί με τις άμεσα συνεργαζόμενες υπηρεσίες 

για τη φροντίδα των παιδιών παρουσιάζεται στο πίνακα 51 που ακολουθεί.  
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Πίνακας 51 
Αριθμός συνεργαζόμενων Υπηρεσιών με τις Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και 
αλληλεγγύης για παιδί και η αξιολόγηση του βαθμού της ανταπόκρισης τους στη 

μεταξύ τους συνεργασία για την ολοκληρωμένη φροντίδα των παιδιών 
 

Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες 
 

Συχνότητα 
συνεργασίας 
ανά Υπηρεσία 

Μέση όρος 
ανταπόκρισης 

Παιδιατρικό Τμήμα ή Νοσοκομείο Παιδιών 335 3,95 
Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκησης 378 4,17 

Εισαγγελία Ανηλίκων 250 4,08 
Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου 242 3,97 
Γραμμή 197, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  89 3,62 

Κέντρο Υγείας 131 3,93 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 183 4,01 
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Νοσοκομείου 205 4,15 
Υπηρεσία Προστατευμένης Φιλοξενίας Βρεφών-
Νηπίων και Παιδιών  101 3,78 

Ενοριακή Επιτροπή – Φιλόπτωχο 147 3,84 
Ξενώνας Φιλοξενίας Εφήβων 65 3,32 
Κέντρο φυσικής αποκατάστασης και κοινωνικής 
ένταξης 51 3,90 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας 235 4,06 
Κοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου 273 4,09 
Υπηρεσία φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία 94 3,68 
Κέντρο Διάγνωσης και Υποστήριξης 
Εκπαιδευτικών Αναγκών Παιδιών 220 3,87 

Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων 153 3,96 
Αστυνομία 232 4,05 
Υγειονομικές Περιφέρειες 163 4,17 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 290 3,88 
Γραμμή 1056 – Χαμόγελο του Παιδιού 144 4,02 

 

Επίσης, οι Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για παιδί παρουσιάζονται 

αρκετά ικανοποιημένες από το επίπεδο της ανταπόκρισης των περισσοτέρων από τους 

συνεργαζόμενους φορείς, καθώς οι περισσότερες απαντήσεις (μέσος όρος) ανήκουν είτε 
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στην κατηγορία Λίαν Καλή είτε στην Άριστη. Τα μεγαλύτερο μέσο όρο ικανοποίησης από 

τη συνεργασία συγκεντρώνουν οι Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων με 4,17 και ακολουθούν Υγειονομικές Περιφέρειες με 4,17, 

Παιδοψυχιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων 4,15, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων με 

4,09 και η Εισαγγελία Ανηλίκων με 4,08. Αναλυτικά ο μέσος όρος του βαθμού 

ανταπόκρισης των Υπηρεσιών που άμεσα συνεργάζονται οι Υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για παιδί παρουσιάζεται στο πίνακα 51.  

 

Ο μέσος όρος του συνολικού βαθμού ικανοποίησης των Υπηρεσιών του συστήματος για τη 

κοινωνική φροντίδα του παιδιού από τη συνεργασία με τις άμεσα συνεργαζόμενες 

υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των παιδιών ήταν 3,97 και 

συγκλίνει με το μέσο όρο του βαθμού συντονισμού που εκτίμησαν ότι έχουν με τις άλλες 

Υπηρεσίες με κοινό αντικείμενο φροντίδας στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της 

οργάνωσης και λειτουργίας τους που ήταν 3,67. 

 

Διαφοροποίηση της διατομεακής συνεργασίας αλλά και της ανταπόκρισης των 

συνεργαζόμενων Υπηρεσιών προκύπτει αναφορικά με την νομική μορφή της υπηρεσίας. 

Περισσότερο εξωστρεφείς παρουσιάζονται οι Εθελοντικές Υπηρεσίες (Ιδιωτικοί μη 

κερδοσκοπικοί φορείς) καθώς το 16,2% δήλωσε ότι συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα, ενώ το 

ποσοστό για τις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι 7,09% και των ΟΤΑ είναι 4,17%. Εντοπίζεται 

ότι περισσότερο ικανοποιημένοι από τον βαθμό ανταπόκρισης των συνεργαζόμενων 

υπηρεσιών είναι οι Υπηρεσίες του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς έχουν δώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις 

περισσότερες μονάδες. Έπονται οι ιδιωτικοί φορείς και στη συνέχεια οι υπηρεσίες των 

ΟΤΑ με την χαμηλότερη βαθμολογία.  

 

Στον ακόλουθο πίνακα 52 παρουσιάζεται η διαφοροποίηση του μέσου όρου του βαθμού 

ικανοποίησης των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά 

νομική μορφή από την ανταπόκριση των Υπηρεσιών που συνεργάζονται. Με μπλέ έχει 

τονιστεί η υψηλότερη βαθμολογία. 
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Πίνακας 52. 
Μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης συνεργασίας, των Υπηρεσιών κοινωνικής         

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά νομική μορφή,                      
από την ανταπόκριση των άμεσα συνεργαζόμενων Μονάδων  

 
Συνεργαζόμενη υπηρεσία 

Υπηρεσίες του 
Δημοσίου  

Εθελοντικές 
Υπηρεσίες  

Υπηρεσίες 
των ΟΤΑ 

Παιδιατρικό Τμήμα ή Νοσοκομείο 3,95 4,06 3,72 

Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης 4,13 4,20 4,16 

Εισαγγελία Ανηλίκων 4,08 4,12 4,01 

Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου 3,94 3,87 4,27 

Γραμμή 197, Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΕΚΚΑ  4,00 3,43 3,48 

Κέντρο Υγείας 4,02 3,86 3,91 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 4,22 4,01 3,79 

Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Νοσ/μείο 4,11 4,21 4,08 

Υπηρεσία Προστατευμένης Φιλοξενίας 
Παιδιών  3,86 3,75 3,73 

Ενοριακή Επιτροπή – Φιλόπτωχο 3,93 3,79 3,86 

Ξενώνας Φιλοξενίας Εφήβων 3,12 3,65 3,07 

Κέντρο φυσικής αποκατάστασης και 
κοινωνικής ένταξης 3,76 4,05 3,83 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας 4,08 4,13 3,95 

Κοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου 4,27 4,01 4,01 

Υπηρεσία φιλοξενίας παιδιών με 
αναπηρία 3,57 3,70 3,81 

Κέντρο Διάγνωσης Εκπαιδευτικών 
Αναγκών Παιδιών 4,18 3,83 3,50 

Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων 4,02 4,16 3,62 

Αστυνομία 4,15 4,19 3,77 

Υγειονομικές Περιφέρειες 4,42 4,21 3,59 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 4,22 3,78 3,56 

Γραμμή 1056 – Χαμόγελο του Παιδιού 3,63 4,20 4,15 

 

Από την εναλλακτική κωδικοποίηση και ομαδοποίηση των κύριων δραστηριοτήτων των 

Υπηρεσιών για το Παιδί ανά ταυτότητα, σε συσχετισμό με τις άμεσα συνεργαζόμενες 

Υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη φροντίδα των παιδιών, αναδεικνύει με περισσότερη 

ευκρίνεια το βαθμό ικανοποίησης από την ανταπόκριση της συνεργασίας τους. Τα 

αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 53 που ακολουθεί.  
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Πίνακας 53. 
Μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 
αλληλεγγύης για το παιδί ανά ομάδες ταυτότητας και ανά ταυτότητα από               

την ανταπόκριση της συνεργασίας των άμεσα συνεργαζόμενων Υπηρεσιών για την 
ολοκληρωμένη φροντίδα και προστασία των παιδιών*  
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Παιδιατρικό Τμήμα ή Νοσοκομείο 4,35 4,42 3,68 3,50 3,61 3,86 
Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης 4,33 4,24 4,29 3,67 4,20 4,35 

Εισαγγελία Ανηλίκων 4,42 4,06 3,93 4,20 3,98 4,00 

Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου 4,06 4,45 3,97 3,75 4,15 4,50 

Γραμμή 197, Εθνικό Κέντρο Κοιν. Αλληλεγγύης  4,27 4,00 2,80 4,00 3,41 5,00 

Κέντρο Υγείας 4,25 4,22 4,00 4,00 3,67 4,14 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 4,29 4,83 4,04 4,25 3,85 4,00 

Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Νοσοκομείου 4,20 4,14 4,38 4,00 4,03 4,50 

Υπηρεσία Προστατευμένης Φιλοξενίας Παιδιών  4,15 4,00 3,00 4,50 3,71 4,50 

Ενοριακή Επιτροπή  4,00 5,00 3,82 4,00 3,86 3,90 

Ξενώνας Φιλοξενίας Εφήβων 3,64 4,00 3,33 4,50 2,70 - 

Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης & Κοιν. Ένταξης 3,75 3,50 4,18 4,33 3,86 5,00 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας 4,09 4,60 4,31 4,33 3,98 4,08 

Κοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου 4,25 4,44 4,28 3,60 4,00 4,14 

Υπηρεσίες Φιλοξενίας Παιδιών με Αναπηρίες κ.ά. 3,67 4,67 4,10 4,50 3,93 4,00 

Κέντρο Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών  4,35 4,50 4,00 4,00 3,65 1,00 

Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων 4,29 4,75 3,83 4,00 3,29 4,33 

Αστυνομία 4,45 4,75 3,80 4,00 3,69 4,30 

Υγειονομικές Περιφέρειες ΥΥΚΑ 4,48 4,58 4,30 4,00 3,18 4,40 

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4,45 3,95 4,04 4,00 2,88 4,56 

Γραμμή 1056 – Χαμόγελο του Παιδιού 4,00 4,80 4,17 4,00 4,08 4,33 

*Με μπλέ σημειώνονται η υψηλότερος και με κίτρινο με χαμηλότερος μέσος όρος ικανοποίησης  
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3.5 Συνολική αποτίμηση  

 

Από την επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων της έρευνας εξάγονται 

πέντε κύκλοι συμπερασματικών διαπιστώσεων. 

 

A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Μια πρώτη ομάδα γενικών διαπιστώσεων προκύπτουν από τη διαδικασία διεξαγωγής της 

έρευνας. Οι κυριότερες θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής: 

 

1. Δεν έχουν εγγραφεί σημαντικός αριθμός φορέων και υπηρεσιών του Εθελοντικού 

τομέα στο αντίστοιχο Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο και δεν διαθέτουν πιστοποίηση.  

 

2. Δεν εντοπίσθηκε η ύπαρξη και λειτουργία κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικής 

χαρτογράφησης, ταξινόμησης και παρακολούθησης (monitoring) των Υπηρεσιών του 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί. Επίσης, τα 

ευρετήρια και οδηγοί αυτών των Υπηρεσιών έχουν να επικαιροποιηθούν ή να 

επανεκδοθούν πάνω από δύο δεκαετίες. Επίσης, διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη κεντρικού 

ή εξειδικευμένου248 συστήματος αναφοράς (referal) και εγγραφής (registration) των 

παιδιών σε κίνδυνο που τοποθετούνται στην προστασία και φροντίδα των κρατικών 

φορέων και των λοιπών οργανισμών του συστήματος παιδικής προστασίας.  

 

3. Το διάστημα των καλοκαιρινών μηνών ένας μεγάλος αριθμός των φορέων του 

Εθελοντικού τομέα δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί. Αυτό προκύπτει από τα 

προβλήματα που εμφανίστηκαν σε σχέση με την έγκαιρη επικοινωνία και συνεργασία 

μαζί τους προκειμένου να συμμετάσχουν στην έρευνα. 

 

4. Διαπιστώθηκε σημαντικού βαθμού δυσκολία διαθεσιμότητας βασικών πληροφοριών 

και δεδομένων αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών που 

ερευνήθηκαν λόγω έλλειψης συστηματικής τήρησης ή μηχανογράφησης τους. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία συμπλήρωσης εκ μέρους τους όλων των 

ερευνούμενων πεδίων, την περιορισμένη αξιοπιστία των στοιχείων ορισμένων φορέων 

και την εκπρόθεσμη ανταπόκριση των φορέων στο ερωτηματολόγιο. Οι μεγαλύτερες 
                                                 
248 Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το κεντρικό μητρώο καταγραφής των υιοθεσιών που τηρείται στο 
Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. 
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δυσκολίες εντοπίζονται στον αριθμό των παιδιών που παρασχέθηκαν υπηρεσίες 

φροντίδας τα προηγούμενα χρόνια, τον αριθμό του προσωπικού που υπηρετεί ή 

προβλέπεται, το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης και το νομοθετικό πλαίσιο 

ίδρυσης και λειτουργίας τους. 

 

5. Οι φορείς κοινωνικής φροντίδας για το παιδί που προσεγγίσθηκαν για ενημέρωση και 

πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα ανταποκρίθηκαν σε μέγιστο βαθμό στην 

συντριπτική πλειοψηφία τους. Η διαδικασία ενημέρωσης των προσκαλούμενων    

φορέων περιλάμβανε, πέρα της προφορικής επικοινωνίας, την αποστολή της απόφασης 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάθεση της έρευνας και 

μελέτης μετά από τον σχετικό δημόσιο διαγωνισμό καθώς και το ερωτηματολόγιο της 

συνέντευξης. Ωστόσο, σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό φορέων εντοπίσθηκε υψηλός 

βαθμός δυσπιστίας και προκατάληψης, με κεντρικά σημεία αναφοράς αυτής της 

αντιμετώπισης αφενός τη μη κατανόηση, εκ μέρους τους, της σκοπιμότητας της 

έρευνας αυτής και αφετέρου τους λόγους επιλογής ανάθεσης της διενέργειας της 

έρευνας και της μελέτης σε μη κυβερνητικό οργανισμό. 

 

6. Στην πρόσκληση κατάθεσης γραπτών απόψεων από κεντρικούς και εξειδικευμένους 

θεσμικούς φορείς της παιδικής προστασίας προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη στη 

μελέτη, υπήρξε περιορισμένη ανταπόκριση παρόλη τη προφορική έκφραση της θετικής 

διάθεσης που εξέφρασαν. Κείμενα αποστάλθηκαν μόνο από το Συνήγορο του Παιδιού 

και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του 

Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.  

 

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Μια δεύτερη ομάδα διαπιστώσεων αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και διάρθρωση 

του Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το παιδί. Από την 

επεξεργασία και ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

 

1. Διαπιστώσεις για την αναλογική περιφερειακή κατανομή του συνόλου των 

Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

 229  



Διαπιστώνεται ανισοκατανομή του συνόλου των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί τόσο ανά Υγειονομική Περιφέρεια όσο και ανά Διοικητική 

Περιφέρεια. Από τη σύγκριση του συνολικού αριθμού των Υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί κάθε Διοικητικής Περιφέρειας με την 

πληθυσμιακή αναλογία της προκύπτει ότι η μεγαλύτερη θετική απόκλιση παρατηρείται 

στις Διοικητικές Περιφέρειες: της Κεντρικής Μακεδονίας (2,1%), της Κρήτης (1,9%), 

της Αττικής (1,7%)και του Νοτίου Αιγαίου (1,0%). Αντίστοιχα η μεγαλύτερη αρνητική 

απόκλιση εντοπίζεται στην Διοικητική Περιφέρεια: της Πελοποννήσου (4,3%), της 

Στερεάς Ελλάδας (2,5%), και της Θεσσαλίας (0,7%). 

 

(α) Από τη σύγκριση του συνολικού αριθμού των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάθε Διοικητικής Περιφέρειας με την πληθυσμιακή 

αναλογία της προκύπτει ότι η μεγαλύτερη θετική απόκλιση παρατηρείται στις 

Διοικητικές Περιφέρειες: της Κεντρικής Μακεδονίας (3,4%), της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (2,3%), της Ηπείρου (2,3%) και των Ιονίων Νήσων (1,2%). 

Αντίστοιχα η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση εντοπίζεται στην Διοικητική 

Περιφέρεια: της Θεσσαλίας (3,8%), της Πελοποννήσου (2,7%), της Στερεάς Ελλάδας 

(2,4%) και της Αττικής (2,0%). 

 

(β) Από τη σύγκριση του συνολικού αριθμού των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί των Ο.Τ.Α. κάθε Διοικητικής Περιφέρειας με την 

πληθυσμιακή αναλογία της προκύπτει ότι η μεγαλύτερη θετική απόκλιση παρατηρείται 

στην Διοικητική Περιφέρεια: της Αττικής (14,0%), της Θεσσαλίας (4,8%), της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (3,6%) και του Νότιου Αιγαίου (2,6%). 

Αντίστοιχα η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση, στο ερευνητικό δείγμα, εντοπίζεται στις 

Διοικητικές Περιφέρειες: της Πελοποννήσου, του Βορείου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων 

και της Ηπείρου που δεν καταγράφηκαν σχετικές Υπηρεσίες249, της Κεντρικής 

Μακεδονίας (6,3%) και της Στερεάς Ελλάδας (2,2%). 

 

(γ) Από τη σύγκριση του συνολικού αριθμού των Εθελοντικών Υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) κάθε 

                                                 
249 Εξαιρούνται οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί 
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Διοικητικής Περιφέρειας με την πληθυσμιακή αναλογία της προκύπτει ότι η 

μεγαλύτερη θετική απόκλιση παρατηρείται στην Διοικητική Περιφέρεια: της 

Κεντρικής Μακεδονίας (5,1%), της Κρήτης (3,8%), της Δυτικής Ελλάδας (2,4%) και 

της Δυτικής Μακεδονίας (1,1%). Αντίστοιχα η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση 

εντοπίζεται στην Διοικητική Περιφέρεια: της Πελοποννήσου (4,4%), της Στερεάς 

Ελλάδας (2,7%), της Αττικής (1,9%) και της Θεσσαλίας (1,6%). 

 

(δ) Συμπερασματικά, τον υψηλότερο συνολικό βαθμό αναλογικής αρνητικής 

απόκλισης συγκεντρώνουν οι Διοικητικές Περιφέρειες της Πελοποννήσου και της 

Στερεάς Ελλάδας έχοντας συγκριτικά τις λιγότερες Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί συνολικά αλλά και σε κάθε νομική μορφή Υπηρεσιών. 

Ακολουθεί με συνολική αναλογική αρνητική απόκλιση η Διοικητική Περιφέρεια της 

Θεσσαλίας η οποία όμως έχει θετική απόκλιση στις αντίστοιχες Υπηρεσίες των ΟΤΑ. 

Αντίθετα, τον υψηλότερο βαθμό αναλογικής θετικής απόκλισης συγκεντρώνει η 

Διοικητική Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας συγκριτικά τις 

περισσότερες Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στο 

σύνολό τους και τις περισσότερες συγκριτικά αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δημοσίου και 

των Εθελοντικών φορέων. Ακολουθεί με αναλογική θετική απόκλιση η Διοικητική 

Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο σύνολο των Υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και στις Υπηρεσίες του Δημοσίου 

και των ΟΤΑ αντίστοιχα. 

 

 

2. Διαπιστώσεις για την αναλογική περιφερειακή κατανομή των Υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί σύμφωνα με το είδος της παρεχόμενης 

φροντίδας  

Από την ανάλυση της περιφερειακής κατανομής των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί, σύμφωνα με την ταυτότητά τους, καταγράφεται απουσία 

αντιπροσώπευσης ενός σημαντικού αριθμού εξ αυτών και εντοπίζεται ανομοιογένεια 

στη βασική συγκρότηση του δικτύου ανά Διοικητική Περιφέρεια. Αναλυτικά με βάση 

την ομαδική ταξινόμηση του είδους (ταυτότητας) των Υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί καταγράφεται: 

2.1 Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας & Αποκατάστασης Παιδιών διαθέτουν 

όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες εκτός από του Βορείου Αιγαίου. Καταγράφηκαν 
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συνολικά 53 Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας και Αποκατάστασης Παιδιών από 

τις οποίες οι 51 δήλωσαν ότι το 2007 φιλοξένησαν συνολικά 1.948 παιδιά. Από τα 

δεδομένα της έρευνας διαπιστώνεται ότι το Δημόσιο και οι Εθελοντικοί φορείς 

διαθέτουν περίπου το ίδιο αριθμό Υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας και 

Αποκατάστασης Παιδιών και το 2007 φιλοξένησαν περίπου τον ίδιο αριθμό παιδιών. 

Το 40,0% αυτών των Υπηρεσιών είναι ΝΠΔΔ του Δημοσίου που φιλοξένησαν 941 

παιδιά, το 2,0% Υπηρεσίες των ΟΤΑ που φιλοξένησαν 45 παιδιά και το 58,0% ΝΠΙΔ 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Εθελοντικών φορέων που φιλοξένησαν 962 παιδιά. 

Από τη σύγκριση του συνολικού αριθμού αυτών των Υπηρεσιών κάθε Διοικητικής 

Περιφέρειας με την πληθυσμιακή αναλογία της προκύπτει ότι η μεγαλύτερη θετική 

απόκλιση παρατηρείται στην Διοικητική Περιφέρεια: της Κρήτης (5,8%), της Ηπείρου 

(4,3%), των Ιονίων Νήσων (3,8%) και της Αττικής (3,5%). Αντίστοιχα η μεγαλύτερη 

αρνητική απόκλιση εντοπίζεται στην Διοικητική Περιφέρεια: της Κεντρικής 

Μακεδονίας (7,7%), της Πελοποννήσου (3,9%), της Θεσσαλίας (3,1%) και της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1,8%). 

(α) Το Δημόσιο διαθέτει σε όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες αυτού του είδους 

Υπηρεσίες εκτός της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και του Βορείου Αιγαίου. Από τη 

σύγκριση του συνολικού αριθμού των Υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας & 

Αποκατάστασης Παιδιών του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάθε Διοικητικής Περιφέρειας με την πληθυσμιακή 

αναλογία της προκύπτει ότι η μεγαλύτερη θετική απόκλιση παρατηρείται στην 

Διοικητική Περιφέρεια: της Ηπείρου (15,8%), της Κρήτης (13,6%), της Δυτικής 

Μακεδονίας (6,7%) και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (3,9%). Αντίστοιχα η 

μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση εντοπίζεται στην Διοικητική Περιφέρεια: της 

Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και του Βορείου Αιγαίου που δεν καταγράφηκαν 

σχετικές Υπηρεσίες και ακολουθούν της Αττικής (20,0%) και της Κεντρικής 

Μακεδονίας (12,3%).                                                      

(β) Η μοναδική αυτού του είδους Υπηρεσία στους ΟΤΑ λειτουργεί στη Διοικητική 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.  

(γ) Σε οκτώ από τις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες λειτουργούν αυτού του είδους 

Υπηρεσίες των Εθελοντικών Οργανώσεων. Από τη σύγκριση του συνολικού αριθμού 

των Εθελοντικών Υπηρεσιών Προστατευμένης Φιλοξενίας και Αποκατάστασης 

Παιδιών κάθε Διοικητικής Περιφέρειας με την πληθυσμιακή αναλογία της προκύπτει 

ότι η μεγαλύτερη θετική απόκλιση παρατηρείται στην Διοικητική Περιφέρεια: της 
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Αττικής (20,0%), των Ιονίων Νήσων (4,6%), της Κρήτης (1,1%) και της Στερεάς 

Ελλάδας (1,0%). Αντίστοιχα η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση εντοπίζεται στην 

Διοικητική Περιφέρεια: της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Ηπείρου, της 

Δυτικής Μακεδονίας, του Νοτίου Αιγαίου και του Βορείου Αιγαίου που δεν 

καταγράφηκαν σχετικές Υπηρεσίες. 

 

2.2 Υπηρεσίες Φιλοξενίας ή Θεραπευτήρια Παιδιών με Αναπηρία και Χρόνιες 

Παθήσεις διαθέτουν οι οκτώ από τις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες. 

Καταγράφηκαν συνολικά 31 Υπηρεσίες Φιλοξενίας ή Θεραπευτήρια Παιδιών με 

Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις οι οποίες δήλωσαν ότι το 2007 φιλοξένησαν συνολικά 

1.846 παιδιά. Το 61,0% αυτών των Υπηρεσιών είναι ΝΠΔΔ του Δημοσίου που 

φιλοξένησαν 1.170 παιδιά (63,0%) και το 39,0% ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

των Εθελοντικών φορέων που φιλοξένησαν 676 παιδιά (37,0%). Από τη σύγκριση του 

συνολικού αριθμού αυτών των Υπηρεσιών κάθε Διοικητικής Περιφέρειας με την 

πληθυσμιακή αναλογία της προκύπτει ότι η μεγαλύτερη θετική απόκλιση παρατηρείται 

στην Διοικητική Περιφέρεια: της Κεντρικής Μακεδονίας (15,2%), της Δυτικής 

Ελλάδας (6,1%), και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1,8%). Αντίστοιχα η 

μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση εντοπίζεται στην Διοικητική Περιφέρεια: του Βορείου 

Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και των Ιονίων 

Νήσων που δεν διαθέτουν αυτού του είδους Υπηρεσίες. 

(α) Το Δημόσιο διαθέτει Υπηρεσίες Φιλοξενίας ή Θεραπευτήρια Παιδιών με Αναπηρία 

και Χρόνιες Παθήσεις σε επτά από τις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες. Από τη 

σύγκριση του συνολικού αριθμού αυτών των Υπηρεσιών του Δημοσίου αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάθε Διοικητικής Περιφέρειας 

με την πληθυσμιακή αναλογία της προκύπτει ότι η μεγαλύτερη θετική απόκλιση 

παρατηρείται στην Διοικητική Περιφέρεια: της Κεντρικής Μακεδονίας (24,9%). Οι 

Διοικητικές Περιφέρειες που δεν διαθέτει το Δημόσιο Υπηρεσίες Φιλοξενίας ή 

Θεραπευτήρια Παιδιών με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις είναι: του Βορείου 

Αιγαίου, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και των Ιονίων 

Νήσων.  

(β) Σε τέσσερις από τις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες λειτουργούν Υπηρεσίες 

Φιλοξενίας ή Θεραπευτήρια Παιδιών με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις των 

Εθελοντικών Οργανώσεων. Οι Διοικητικές Περιφέρειες που διαθέτουν αυτού του 

είδους Υπηρεσίες (αρνητική απόκλιση) είναι: της Αττικής (50,0%), της Δυτικής 
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Ελλάδας (25,0%), της Κεντρικής Μακεδονίας (17,0%) και της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (8,0%).  

 

2.3 Κέντρα Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 

διαθέτουν όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες. Καταγράφηκαν συνολικά 42 Κέντρα 

Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία τα οποία δήλωσαν ότι 

το 2007 παρείχαν φροντίδα συνολικά σε 6.957 παιδιά. Το 69,0% αυτών των 

Υπηρεσιών είναι ΝΠΔΔ του Δημοσίου που παρείχαν φροντίδα σε 5.294 παιδιά 

(76,0%) και το 31,0% ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Εθελοντικών φορέων 

που παρείχαν φροντίδα σε 1.663 παιδιά (24,0%). Από τη σύγκριση του συνολικού 

αριθμού αυτών των Υπηρεσιών κάθε Διοικητικής Περιφέρειας με την πληθυσμιακή 

αναλογία της προκύπτει ότι η μεγαλύτερη θετική απόκλιση παρατηρείται στην 

Διοικητική Περιφέρεια: της Δυτικής Ελλάδας (17,0%), της Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας (3,9%) και της Ηπείρου (3,9%). 

Αντίστοιχα η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση εντοπίζεται στην Διοικητική 

Περιφέρεια: της Αττικής (24,8%), της Κεντρικής Μακεδονίας (5,2%), της Θεσσαλίας 

(1,9%) και της Κρήτης (0,6%).  

(α) Το Δημόσιο διαθέτει σε όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες αυτού του είδους 

Υπηρεσίες. Από τη σύγκριση του συνολικού αριθμού των Κέντρων Φυσικής και 

Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία του Δημοσίου αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάθε Διοικητικής Περιφέρειας με 

την πληθυσμιακή αναλογία της προκύπτει ότι η μεγαλύτερη θετική απόκλιση 

παρατηρείται στην Διοικητική Περιφέρεια: της Δυτικής Ελλάδας (14,0%), της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας (8,2%), της 

Στερεάς Ελλάδας (8,1%) και της Πελοποννήσου (4,6%). Αντίστοιχα η μεγαλύτερη 

αρνητική απόκλιση των Υπηρεσιών του Δημοσίου αυτού του είδους εντοπίζεται στην 

Διοικητική Περιφέρεια: της Αττικής (30,9%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (6,7%).  

(β) Σε επτά από τις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες λειτουργούν Κέντρα Φυσικής 

και Κοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία των Εθελοντικών 

Οργανώσεων. Οι Διοικητικές Περιφέρειες που διαθέτουν αυτού του είδους 

Εθελοντικές Υπηρεσίες σε μεγαλύτερη θετική απόκλιση σε σχέση με την πληθυσμιακή 

αναλογία τους είναι: της Δυτικής Ελλάδας (30,8%), της Αττικής (23,0%), και της 

Κεντρικής Μακεδονίας (15,4%).  

2.4 Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής Απασχόλησης και 
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Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με Αναπηρία διαθέτουν οι δέκα από τις 

δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες. Καταγράφηκαν συνολικά 30 Κέντρα (21 

Υπηρεσίες των Εθελοντικών φορέων, 6 του Δημοσίου και 3 των ΟΤΑ) τα οποία το 

2007 παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε 2.582 παιδιά συνολικά. Οι Διοικητικές 

Περιφέρειες που δεν διαθέτουν Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Δημιουργικής 

Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με Αναπηρία είναι: του 

Βορείου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων και της Στερεάς Ελλάδας.  

2.5 Οι Ειδικοί Ξενώνες Φιλοξενίας Μητέρων και Παιδιών σε κρίση διαθέτουν οι 

τέσσαρες από τις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες. Καταγράφηκαν συνολικά 6 

Ειδικοί Ξενώνες Φιλοξενίας Μητέρων και Παιδιών σε κρίση (4 του Δημοσίου και 2 

των Εθελοντικών φορέων). Στους πέντε από αυτούς στους Ειδικούς Ξενώνες το 2007 

φιλοξενήθηκαν 229 παιδιά. Οι Διοικητικές Περιφέρειες που διαθέτουν Ειδικούς 

Ξενώνες είναι: της Αττικής (3), της Κεντρικής Μακεδονίας (1), της Θεσσαλίας (1) και 

της Κρήτης (1).  

 

2.6 Κέντρα Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 

Κεντρικές Κοινωνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμων διαθέτουν οι οκτώ 

από τις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες. Καταγράφηκαν συνολικά 81 Υπηρεσίες 

Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης από τις οποίες οι 61 είναι Κεντρικές 

Κοινωνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμων. Οι 59 από τις 81 συνολικά 

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης παρείχαν τις υπηρεσίες τους το 

2007 περίπου σε 20.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Οι Διοικητικές Περιφέρειες 

στις οποίες δεν καταγράφηκαν Κέντρα Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης και 

δεν δηλώθηκαν Κεντρικές Κοινωνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμων 

(αρνητική απόκλιση) είναι: της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου, 

των Ιονίων Νήσων και του Βορείου Αιγαίου. Το 68,8% των Κεντρικών Κοινωνικών 

και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών των Δήμων εντοπίσθηκαν στην Διοικητική 

Περιφέρεια της Αττικής και ακολουθεί με ποσοστό 13,0% η Διοικητική Περιφέρεια 

της Κεντρικής Μακεδονίας και με ποσοστό 5,0% της Δυτικής Ελλάδας, της Κρήτης 

και του Νοτίου Αιγαίου.  

 

2.7 Οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί που δηλώθηκαν από τους ΟΤΑ είναι 

1.360 των οποίων η μεγαλύτερη αναλογία εντοπίσθηκε στους Νομούς: της Αττικής 

(22,1%), της Θεσσαλονίκης (7,6%), της Αιτωλοακαρνανίας (4,2%), της Πέλλας 
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(3,3%), της Λάρισας (2,9%), της Φλώρινας (2,8%), των Σερρών (2,6%), του Έβρου 

(2,4%) και των Δωδεκανήσων (2,3%). Αυτοί οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφικοί 

Σταθμοί, το 2007, παρείχαν προσχολική αγωγή και προστατευμένη ημερήσια 

δημιουργική απασχόληση συνολικά σε 66.502 παιδιά. 

 

2.8 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών (δημιουργική απασχόληση, σίτιση, 

μελέτη, κλπ) διαθέτουν οι έξι από τις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες. 

Καταγράφηκαν συνολικά 13 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών (9 Εθελοντικών 

φορέων, 2 του Δημοσίου και 2 των ΟΤΑ). Από το σύνολο των 13 Κέντρων τα 10 

δήλωσαν ότι το 2007 φρόντισαν 2.468 παιδιά. Οι Διοικητικές Περιφέρειες στις οποίες 

καταγράφηκαν Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών είναι: της Αττικής (6), της 

Θεσσαλίας (2), της Δυτικής Ελλάδας (2), της Κρήτης (1), της Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης(1) και της Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

2.9 Τηλεφωνικές Γραμμές για Παιδιά και Οικογένειες (ενημέρωσης, SOS, κλπ.) 

καταγράφηκαν 5 συνολικά στις Διοικητικές Περιφέρειες της Αττικής (3) και της 

Κρήτης (2) οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες το 2007 σε 3.148 παιδιά. Οι 4 είναι 

Υπηρεσίες Εθελοντικών φορέων και 1 του Δημοσίου. 

 

2.10 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και Κέντρα Ψυχικής Υγείας – Τμήμα Ανηλίκων 

διαθέτουν οι εννέα από τις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες. Καταγράφηκαν 

συνολικά 31 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ή Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Ψυχικής για 

Ανηλίκους (26 του Δημοσίου, 4 των ΟΤΑ και 1 Εθελοντικού φορέα). Από το σύνολο 

των 31 αυτών των Κέντρων τα 25 δήλωσαν ότι παρείχαν τις υπηρεσίες τους το 2007 σε 

35.407 παιδιά συνολικά. Οι Διοικητικές Περιφέρειες στις οποίες δεν καταγράφηκαν 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ή Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Ψυχικής για Ανηλίκους είναι: 

της Πελοποννήσου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Κρήτης και της Θεσσαλίας. 

 

2.11 Ειδικά Κέντρα Φιλοξενίας Παιδιών θυμάτων κακοποίησης, εμπορίας, κ.ά. 

διαθέτουν οι Διοικητικές Περιφέρειες της Αττικής (1) και της Κεντρικής Μακεδονίας 

(1). Αυτά τα Ειδικά Κέντρα Φιλοξενίας Παιδιών που καταγράφηκαν είναι Υπηρεσίες 

Εθελοντικών φορέων και το 2007 φιλοξένησαν 26 παιδιά. 
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2.12 Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών Μεταναστών/Προσφύγων διαθέτουν 

οι Διοικητικές Περιφέρειες της Αττικής (3), της Θεσσαλίας (2) και της Κεντρικής 

Μακεδονίας (1). Από το σύνολο των 6 Ξενώνων που καταγράφηκαν οι 5 είναι 

Υπηρεσίες Εθελοντικών φορέων και ο 1 του Δημοσίου οι οποίοι το 2007 

φιλοξένησαν 113 παιδιά Μετανάστες ή Πρόσφυγες.  

 

2.13 Κέντρα συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης Παιδιών Μεταναστών ή 

Προσφύγων διαθέτουν οι Διοικητικές Περιφέρειες της Αττικής (4), των Ιονίων 

Νήσων (2) και της Κεντρικής Μακεδονίας (1). Από το σύνολο αυτών των 7 Κέντρων 

τα 4 είναι Υπηρεσίες Εθελοντικών φορέων και τα 3 του Δημοσίου τα οποία το 2007 

παρείχαν συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη σε 760 παιδιά Μετανάστες ή 

Πρόσφυγες.  

 

2.14 Ιατροκοινωνικά Κέντρα για Τσιγγάνους καταγράφηκαν συνολικά 24 στις 

Διοικητικές Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (8), της 

Θεσσαλίας (7), της Αττικής (3), της Δυτικής Ελλάδας (3), της Στερεάς Ελλάδας (2) 

και της Κρήτης (1). Από τα 24 Κέντρα που καταγράφηκαν τα 18 δήλωσαν ότι 

προσέφεραν τις υπηρεσίες τους το 2007 σε 6.537 παιδιά συνολικά.  

 

2.15 Κέντρα Ενημέρωσης και Πρόληψης της Εξάρτησης των Παιδιών διαθέτουν οι 

έντεκα από τις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες. Στο δείγμα της έρευνας δεν 

εντοπίσθηκαν αυτού του είδους Υπηρεσίες (αρνητική απόκλιση) στη Διοικητική 

Περιφέρεια Πελοποννήσου και Ηπείρου. Καταγράφηκαν συνολικά 38 Κέντρα 

Ενημέρωσης και Πρόληψης της Εξάρτησης των Παιδιών (21 των ΟΤΑ, 16 ΤΩΝ 

Εθελοντικών φορέων και 1 του Δημοσίου). Το 34,2% αυτών των Κέντρων 

εντοπίσθηκαν στην Διοικητική Περιφέρεια της Αττικής και ακολουθούν με το ίδιο 

ποσοστό (10,5%) της Θεσσαλίας και του Νοτίου Αιγαίου. Από το σύνολο των 38 

Κέντρων που καταγράφηκαν τα 30 δήλωσαν ότι παρείχαν τις υπηρεσίες τους το 2007 

σε 27.877 παιδιά και εφήβους συνολικά. 

 

2.16 Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης Ανηλίκων Χρηστών Ουσιών 

καταγράφηκαν συνολικά 10 (9 του Δημοσίου και 1 Εθελοντικού φορέα) στις 

Διοικητικές Περιφέρειες της Αττικής (5), της Κεντρικής Μακεδονίας (2), της 

Θεσσαλίας (1), της Δυτικής Ελλάδας (1) και της Κρήτης (1). Από τα 24 Κέντρα που 
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καταγράφηκαν τα 18 δήλωσαν ότι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους το 2007 σε 6.537 

παιδιά συνολικά.  

 

2.17 Σύμφωνα με τα ευρήματα τηλεφωνικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

της παρούσας μελέτης, στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Πρόνοιας των 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υπηρετούν μόνο 213 κοινωνικοί λειτουργοί ενώ, 

πάνω από το 50.0% των οργανικών θέσεων είναι κενές250. Ο γενικός μέσος όρος των 

υπηρετούντων κοινωνικών λειτουργών σε αντιστοιχία με το πληθυσμό ευθύνης 

στον οποίο πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης 

(στο πλαίσιο ενός ευρέως φάσματος κρατικών προνοιακών προγραμμάτων) είναι 1 

κοινωνικός λειτουργός ανά 51.500 άτομα251. 

 

Συμπερασματικά από τα ερευνητικά δεδομένα και τις συγκριτικές αναλύσεις εντοπίζεται 

μη ολοκληρωμένη και ορθολογική ανάπτυξη του συστήματος παιδικής προστασίας. 

Εντοπίζεται άνιση πληθυσμιακή και γεωγραφική αναλογική κατανομή των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί και ταυτόχρονα απουσία 

αντιπροσώπευσης σημαντικού αριθμού από το σύνολο των τύπων (είδους) των Υπηρεσιών 

φροντίδας για το παιδί, παράγοντες που επιδρούν στην ολοκληρωμένη φροντίδα του 

παιδιού. Τον υψηλότερο συνολικό βαθμό αναλογικής αρνητικής απόκλισης ως προς την 

αντιπροσώπευση των τύπων των Υπηρεσιών φροντίδας για το παιδί συγκεντρώνουν οι 

Διοικητικές Περιφέρειες: του Βορείου Αιγαίου, της Ηπείρου, της Πελοποννήσου, της 

Δυτικής Μακεδονίας και των Ιονίων Νήσων έχοντας συγκριτικά τα λιγότερα είδη 

Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. Το σύνολο των τύπων 

των Υπηρεσιών φροντίδας για το παιδί εντοπίζεται μόνο στη Διοικητική Περιφέρεια της 

Αττικής. Σε επτά (54%) από τις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες αντιπροσωπεύονται 

κάτω από το 50% των τύπων των Υπηρεσιών φροντίδας για το παιδί και αντίστοιχα στις 

έντεκα (85%) Διοικητικές Περιφέρειες αντιπροσωπεύονται κάτω από το 75% των τύπων. 

Τη μικρότερη αντιπροσώπευση στις Διοικητικές Περιφέρειες εντοπίζεται σε Ειδικά 

Κέντρα Φιλοξενίας Παιδιών θυμάτων κακοποίησης, εμπορίας, κ.ά. δεδομένου ότι αυτού 

του είδους Υπηρεσίες διαθέτουν μόνο οι Διοικητικές Περιφέρειες της Αττικής και της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθούν σε μικρότερη αντιπροσώπευση τα Κέντρα 
                                                 
250 Σύμφωνα με τα ευρήματα τηλεφωνικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της Μελέτης.  
251 Η διεθνής ανάλογη αντιστοιχία είναι: 1 κοινωνικός λειτουργός ανά 2.500 άτομα (βλέπε, Αλτάνης, Π., 
Γκρέκορυ, Σ. και Κυριόπουλος, Γ. (2005) Η άριστη αναλογία κοινωνικών λειτουργών στην Ελλάδα, 
Κοινωνική Εργασία, 78:71-84). 
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συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης Παιδιών Μεταναστών ή Προσφύγων (διαθέτουν 

μόνο οι Διοικητικές Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας και των 

Ιονίων Νήσων) οι Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών Μεταναστών/Προσφύγων 

(διαθέτουν μόνο οι Διοικητικές Περιφέρειες της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και 

της Θεσσαλίας) και οι Ειδικοί Ξενώνες Φιλοξενίας Μητέρων και Παιδιών σε κρίση 

(διαθέτουν μόνο οι Διοικητικές Περιφέρειες της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας, της 

Θεσσαλίας και της Κρήτης). Αντίστοιχα αντιπροσώπευση σε όλες τις Διοικητικές 

Περιφέρειες εντοπίζεται μόνο για τα Κέντρα Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης 

Παιδιών με Αναπηρία. Ακολουθούν σε μεγαλύτερη συγκριτικά αντιπροσώπευση 

καταγράφεται σε Κέντρα Ενημέρωσης και Πρόληψης της Εξάρτησης των Παιδιών 

(διαθέτουν 12 Διοικητικές Περιφέρειες), σε Κέντρα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, 

Δημιουργικής Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης Παιδιών με Αναπηρία 

(διαθέτουν 10 Διοικητικές Περιφέρειες), σε Κέντρα Συμβουλευτικής και Κοινωνικής 

Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και Κεντρικές Κοινωνικές και Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες Δήμων (διαθέτουν 8 Διοικητικές Περιφέρειες) και σε Υπηρεσίες Φιλοξενίας ή 

Θεραπευτήρια Παιδιών με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις (διαθέτουν 6 Διοικητικές 

Περιφέρειες). Επιπλέον εντοπίζεται σημαντική υποστελέχωση των Διευθύνσεων και των 

Τμημάτων Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με κοινωνικούς λειτουργούς και 

πολλαπλάσια αντιστοιχία πληθυσμού ευθύνης ανά κοινωνικό λειτουργό σε σχέση με τα 

διεθνή πρότυπα γεγονός που επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της παρεχόμενης 

κοινωνικής φροντίδας και την ανταποκρισημότητα αυτών των προνοιακών Υπηρεσιών. 

 

 

Γ. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 

Οι κύριες διαπιστώσεις από την επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και 

Αλληλεγγύης για το Παιδί συμπερασματικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 

1. Οι υφιστάμενες Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί στην 

Ελλάδα στην συντριπτική πλειονότητά τους αναπτύχθηκαν μετά το1980 και 

συνεχίζουν να διευρύνονται κατά τη διανυόμενη πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας 

με αντίστοιχους και ελαφρά αυξημένους αναπτυξιακούς ρυθμούς σε σχέση με αυτούς 
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των προηγούμενων δύο δεκαετιών. Οι ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες, στις σύγχρονες 

αστικές κοινωνίες, για παρεμβάσεις πρόληψης από τους κοινωνικούς κινδύνους και 

παροχής κοινωνικής φροντίδας και προστασίας στο παιδί καθιστούν επιτακτική την 

ανάπτυξη σύγχρονων ολοκληρωμένων εθνικών δικτύων παιδικής προστασίας. Η 

εικόνα ανάπτυξης των υφιστάμενων Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και 

Αλληλεγγύης για το Παιδί στην Ελλάδα δεικνύει ότι:   

(1) Η συντριπτική πλειονότητα των Υπηρεσιών για την κοινωνική φροντίδα των 

παιδιών (70.0%) ιδρύθηκαν και λειτούργησαν σχετικά πρόσφατα, και πιο 

συγκεκριμένα τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (46,0% το διάστημα 1980-2000 και 

24,0% το 2000-2008).  

(2) Η πλειονότητα (55,0%) των Υπηρεσιών για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών, 

του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, ιδρύθηκε μετά το 1980 (34,0% το διάστημα1980-2000 και το 

21,0% το 2000-2008).  

(3) Η συντριπτική πλειονότητα (88,0%) των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί των ΟΤΑ ιδρύθηκε μετά το 1980 (47,0% το διάστημα 

1980-2000 και 41.0% το 2000-2008).  

(4) Το 69,0% των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

του Εθελοντικού τομέα (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ιδρύθηκε μετά το 

1980 (51,0% το διάστημα 1980-2000 και 18,0% το 2000-2008). 

 

2. Οι υποδομές και ο εξοπλισμός των Υπηρεσιών για την κοινωνική φροντίδα των 

παιδιών εντοπίζεται ότι χρήζουν βελτίωσης και εκσυγχρονισμού δεδομένου ότι στις 

μισές από αυτές καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σχετικές με τις συνθήκες 

διαβίωσης, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των παιδιών οι οποίες επιδρούν 

δυσμενώς στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα 

του έργου τους. Οι κύριες διαπιστώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των υποδομών 

και του εξοπλισμού των Υπηρεσιών για το παιδί που εντοπίσθηκαν είναι: 

(1) Οι Υπηρεσίες για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών του Δημοσίου, 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην 

πλειονότητα (62,2%) τους στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο.  

(2) Η πλειονότητα των Υπηρεσιών (61,0%) στεγάζονται σε κτίρια 

κατασκευασμένα προ του 1990 (Δημοσίου 58,0%, ΟΤΑ 56,0% και 

Εθελοντικών 64,0% ).  
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(3) Στο ένα από τα τρία κτίρια των Υπηρεσιών που φροντίζουν τα παιδιά έχει 

διενεργηθεί έλεγχος στατικότητας μετά το 2002 (Δημοσίου 31,0%, ΟΤΑ 25,0%   

και Εθελοντικών 40,0%).  

(4) Το 57,0%, από το σύνολο των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες για την 

κοινωνική φροντίδα των παιδιών, πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας για τα 

παιδιά που φροντίζουν (Δημοσίου 69,0%, ΟΤΑ 38,0% και Εθελοντικών 

60,0%).  

(5) Το 43,0% του συνόλου των Υπηρεσιών για τα παιδιά διαθέτουν σύστημα 

πυρανίχνευσης (Δημοσίου 61,0%, ΟΤΑ 30,0% και Εθελοντικών 40,0%). 

(6) Το 34,0% διαθέτει σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης (Δημοσίου 46,0%, ΟΤΑ 

17,0% και Εθελοντικών 36,0%). 

(7) Το ένα στα τρία κτίρια των Υπηρεσιών για τα παιδιά έχει κτιστεί για την χρήση 

την οποία στεγάζει σήμερα (Δημοσίου 50,0%, ΟΤΑ 17,0% και Εθελοντικών 

31,0%).  

(8) Οι υπάρχουσες υποδομές των Υπηρεσιών για την κοινωνική φροντίδα των 

παιδιών καλύπτουν σε ποσοστό περίπου 63,0% τις ανάγκες των παιδιών που 

φροντίζουν (Δημοσίου 75,0%, ΟΤΑ 49,0% και Εθελοντικών 63,0%). 

(9) Το 53,0% των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες είναι προσβάσιμο σε 

παιδιά με αναπηρία (Δημοσίου 65,0%, ΟΤΑ 57,0% και Εθελοντικών 46,0%). 

(10) Σε ποσοστό 76,0% οι Υπηρεσίες για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών 

διαθέτουν κεντρική θέρμανση (Δημοσίου 91,0%, ΟΤΑ 71,0% και Εθελοντικών 

71,0%).  

(11) Μία στις τρεις Υπηρεσίες για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών διαθέτουν 

εξωτερικό (προαύλιο) οργανωμένο χώρο ψυχαγωγίας για τα παιδιά, όπως 

οργανωμένες παιδικές χαρές ή χώρους αθλοπαιδιών (Δημοσίου 35,0%, ΟΤΑ 

12,0% και Εθελοντικών 31,0%).  

 

3. Οι Υπηρεσίες για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών έχουν ενσωματώσει με 

αργούς ρυθμούς τις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης και στερούνται 

επαρκούς θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου. Η επένδυση στους ανθρώπινους 

πόρους δεν αποτελεί προτεραιότητα για μεγάλο αριθμό Υπηρεσιών και δεν 

περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνικές διαρκούς εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης 

κατάλληλες για προσωπικό που παρέχει προσωπικές υπηρεσίες αυξημένης φροντίδας 

και έντασης σε καταστάσεις κρίσης. Επίσης, παρόλη τη συγκριτική βελτίωση των 
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τελευταίων χρόνων εμφανίζεται ευρείας έκτασης καθυστέρηση στην εφαρμογή 

σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στην οργάνωση και πρακτική των παρεχομένων 

υπηρεσιών τους. Επιπλέον, εντοπίζεται έλλειψη ενιαίων πληροφοριακών 

συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας και 

απόδοσης τους. Η περιορισμένη χρήση του διαδικτύου και των ενημερωτικών 

δράσεων ελαχιστοποιεί την πλήρη χρήση του συνόλου των διαθέσιμων υπηρεσιών 

κυρίως από τα παιδιά που βρίσκονται στην μεγαλύτερη κοινωνική ανάγκη ή κίνδυνο 

βλάβης. Οι κύριες διαπιστώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά οργάνωσης και 

διοίκησης των Υπηρεσιών για το παιδί που εντοπίσθηκαν είναι: 

(1) Το ένα τρίτο του συνόλου των Υπηρεσιών για την κοινωνική φροντίδα των 

παιδιών διαθέτει Οργανισμό Λειτουργίας (Δημοσίου οι μισές και ΟΤΑ 42,0%). 

(2) Περισσότερες από τις μισές (60,0%) Υπηρεσίες διαθέτουν Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας (Δημοσίου 57,0%, ΟΤΑ 57,0% και Εθελοντικών 

62,0%).  

(3) Σε λιγότερες από τις μισές (42,0%) Υπηρεσίες για την κοινωνική φροντίδα των 

παιδιών, λειτουργεί Επιστημονική Επιτροπή (Δημοσίου 50,0%, ΟΤΑ 33,0% και 

Εθελοντικών 42,0%).  

(4) Σε ποσοστό 45,0% των Υπηρεσιών για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών 

και γίνεται χρήση Επιστημονικών Πρωτοκόλλων στις διαδικασίες και τις 

μεθόδους φροντίδας των παιδιών (Δημοσίου 61,0%, ΟΤΑ 41,0% και 

Εθελοντικών 39,0%).  

(5) Το ένα τρίτο του συνόλου των Υπηρεσιών εκπόνησε, το 2007 ή το 2008, 

Επιχειρησιακό Σχέδιο (Δημοσίου 48,0%, ΟΤΑ 42,0% και Εθελοντικών 21,0%).  

(6) Στο 20,0% περίπου των Υπηρεσιών λειτουργεί Επιτροπή Υγιεινής και 

Ασφάλειας (Δημοσίου 33,0%, ΟΤΑ 17,0% και Εθελοντικών 18,0%).  

(7) To 16,0% των Υπηρεσιών διαθέτουν πιστοποίηση της ποιότητας της 

λειτουργίας και των υπηρεσιών που παρέχουν από εξωτερικούς 

εξουσιοδοτημένους ειδικούς φορείς πιστοποίησης (Δημοσίου 14,0%, ΟΤΑ 

10.0% και Εθελοντικών 19,0%).  

(8) Η πλειονότητα των Υπηρεσιών (71,%) είχε συνεχή παροχή του συνόλου των 

υπηρεσιών τους την τελευταία πενταετία (2002-2008) (Δημοσίου 80,0%, ΟΤΑ 

60.0% και Εθελοντικών 71,0%).  

(9) Το 49,0% των Υπηρεσιών διαθέτει ενημερωτική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο 

(Δημοσίου 41,0%, ΟΤΑ 65,0% και Εθελοντικών 50,0%). 
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(10) Το 72,32% διαθέτει φυλλάδια και αφίσες ενημέρωσης για τις δράσεις και τη 

φροντίδα που παρέχει (Δημοσίου 65,0%, ΟΤΑ 82,0% και Εθελοντικών 71,0%).  

(11) Τα ετήσια πεπραγμένα δημοσιοποιούν, με κάποιο τρόπο, το 46,0% των 

Υπηρεσιών (Δημοσίου 39,0%, ΟΤΑ 50.0% και Εθελοντικών 47,0%).  

(12) Σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμμετείχε, το 2007, το Προσωπικό σε πάνω 

από τις μισές (59,0%) Υπηρεσίες για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών 

(Δημοσίου 69,0%, ΟΤΑ 69,17% και Εθελοντικών 50,0%). 

 

4. Οι Υπηρεσίες για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών εντοπίζεται να εφαρμόζουν 

σε πολύ περιορισμένο βαθμό της μεθόδους της αξιολόγησης για τη παρακολούθηση 

και βελτίωση της λειτουργίας και του έργου τους. Η χρήση διαφόρων μεθόδων 

αξιολόγησης συμβάλει στον εξορθολογισμό της ανάπτυξης και στη βελτίωση της 

λειτουργίας των Υπηρεσιών και των επιστημονικών μεθόδων. Αυτό διευκολύνει την 

ανάπτυξη ευρύτερου δικτύου Υπηρεσιών για το παιδί και την προώθηση 

εναλλακτικών μοντέλων και τύπων κοινωνικής φροντίδας αυξάνοντας την ποιότητα 

και την αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, προωθεί αρχές διαφάνειας στη 

λειτουργία και συμμετοχής των ενδιαφερομένων με τις οποίες εξοικειώνονται οι 

Υπηρεσίες για το παιδί και σταδιακά ενσωματώνονται στην κουλτούρα τους. Επίσης, 

καταγράφεται ότι ο έλεγχος της λειτουργίας των Υπηρεσιών από τα αρμόδια 

εποπτικά και ελεγκτικά όργανα ασκείται σε περιορισμένο βαθμό λόγω μη επάρκειας 

των στελεχών τους. Οι διαπιστώσεις αυτές αναδεικνύουν παραμέτρους που δεν 

συμβάλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας, της ποιότητας 

των υπηρεσιών και της διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών που χρήζουν 

κοινωνικής φροντίδας και προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, άμεση προτεραιότητα για 

τη βελτίωση των Υπηρεσιών για το παιδί πρέπει να αποτελέσει η ενίσχυση των 

αρμόδιων εποπτικών σωμάτων με ανθρώπινους πόρους, ολοκληρωμένο θεσμικό 

πλαίσιο και σύγχρονα κατάλληλα εργαλεία που περιλαμβάνουν ποιοτικές 

προσεγγίσεις και συνέχεια παρακολούθησης. Οι κύριες διαπιστώσεις σχετικά με τις 

διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 

των Υπηρεσιών για το παιδί όπως προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας 

είναι: 

(1)  Σε ποσοστό 21,0% οι Υπηρεσίες πραγματοποίησαν, το 2006 ή 2007, αξιολόγηση 

της λειτουργίας τους από εξωτερικούς αξιολογητές (Δημοσίου 29,0%, ΟΤΑ 

9,0%  και Εθελοντικών 23,0%).  
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(2) Στο 23,0% των Υπηρεσιών για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών 

διενεργήθηκε, στο διάστημα 2006 και 2007, κάποιου είδους έλεγχος από το 

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Δημοσίου 32,0%, ΟΤΑ 

11,0% και Εθελοντικών 24,0%).  

(3) Μόνο στο 7,0% των Υπηρεσιών για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών των 

ΟΤΑ πραγματοποιήθηκε έλεγχος, το διάστημα 2006 και 2007, από Κοινωνικό 

Σύμβουλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

(4) Στο 25,0% των Εθελοντικών Υπηρεσιών (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών) 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος, το διάστημα 2006 και 2007, από Κοινωνικό 

Σύμβουλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

(5) Το ένα τρίτο των Υπηρεσιών για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών εκπόνησε, 

το 2007, έκθεση αυτοαξιολόγησης για τη λειτουργία και την 

αποτελεσματικότητα τους (Δημοσίου 33,0%, ΟΤΑ 36,0% και Εθελοντικών 

31,0%). 

 

5. Οι Υπηρεσίες για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών στην αυτοαξιολόγηση τους 

αποτύπωσαν το βαθμό επάρκειας των οργανωτικών και λειτουργικών 

χαρακτηριστικών τους. Σύμφωνα με την εκτίμηση τους αναδεικνύονται σημαντικές 

ανεπάρκειες οι οποίες απαιτούν άμεση παρέμβαση αντιμετώπισης και βελτίωσης. Οι 

κύριες κοινές ανεπάρκειες εντοπίζονται: στην έλλειψη ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων, στην ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό και 

στο ελλιπές θεσμικό πλαίσιο. Η εκτίμηση της αυτοοαξιολόγησης των Υπηρεσιών 

συγκλίνει σημαντικά με τις διαπιστώσεις από τα ερευνητικά δεδομένα. Οι 

ανεπάρκειες αυτές των σύμφωνα με το βαθμό αξιολόγησης ανά νομική μορφή των 

Υπηρεσιών καταγράφονται ως εξής: 

5.1 Οι Υπηρεσίες για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών, του Δημοσίου, 

αξιολόγησαν με βαθμό κάτω του μετρίου τα παρακάτω οργανωτικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά τους: (1) επάρκεια του αριθμού του Τεχνικού προσωπικού που 

υπηρετεί, (2) επάρκεια ισχύοντος Οργανισμού της Υπηρεσίας, (3) επάρκεια 

προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού, (4) επάρκεια του αριθμού του 

Βοηθητικού προσωπικού, (5) ανάπτυξη εθελοντικής δράσης στην Υπηρεσία (6) 

επάρκειας του αριθμού του Επιστημονικού προσωπικού και (7) επάρκειας του 

αριθμού του Διοικητικού προσωπικού.  
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5.2 Οι Υπηρεσίες για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών, των ΟΤΑ, αξιολόγησαν 

με βαθμό κάτω του μετρίου τα παρακάτω οργανωτικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά τους: (1) επάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού, (2) 

επάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης για το 2007, (3) ανάπτυξη εθελοντικής 

δράσης στην Υπηρεσία, (4) επάρκεια του γενικού νομικού πλαισίου για το ειδικό 

αντικείμενο δραστηριοποίησης (5) επάρκεια του αριθμού του Τεχνικού προσωπικού 

που υπηρετεί και (6) επάρκεια νομικού πλαισίου για την υπηρεσία.  

5.3 Οι Εθελοντικές Υπηρεσίες για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών, 

αξιολόγησαν την επάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης για το 2007 με βαθμό κάτω 

του ελάχιστου και την επάρκεια των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού 

κάτω του μετρίου. 

 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ 

 

Στις κύριες γενικές διαπιστώσεις αναφορικά με τη συνεργασία και την οριζόντια 

διασύνδεση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί 

περιλαμβάνονται: 

(1) Η διατομεακή συνεργασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και 

Αλληλεγγύης για το Παιδί δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Περίπου μόνο το ένα 

τέταρτο αυτών συμμετέχει σε κάποιο τοπικά δίκτυο για το παιδί, το ένα πέμπτο σε 

κάποιο Νομαρχιακό και μόνο το ένα δέκατο συμμετέχει σε κάποιο διεθνές δίκτυο 

για το παιδί.  

 

(2) Εμφανίζεται διαφοροποίηση της διατομεακής συνεργασίας αλλά και της 

ανταπόκρισης των συνεργαζόμενων Υπηρεσιών ανάλογα με την νομική μορφή της 

υπηρεσίας. Περισσότερο εξωστρεφείς παρουσιάζονται οι Εθελοντικές Υπηρεσίες 

και ακολουθούν οι Υπηρεσίες του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι υπηρεσίες των ΟΤΑ Επιπροσθέτως, 

εντοπίζεται ότι περισσότερο ικανοποιημένοι από τον βαθμό ανταπόκρισης των 

συνεργαζόμενων υπηρεσιών είναι οι Υπηρεσίες του Δημοσίου αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έπονται οι ιδιωτικοί φορείς 

και στη συνέχεια οι υπηρεσίες των ΟΤΑ.  
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(3) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί, την 

συχνότερη συνεργασία πραγματοποιούν με: τις Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας 

των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (71,0%), τα Νοσοκομεία ή Τμήματα Παιδιών 

(63,0%), τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (55,0%), τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείου (51,0%) και τα 

Κέντρα Ψυχικής Υγείας (44,0%).  

 

(4) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί κατέγραψαν 

ικανοποίηση άνω του μετρίου για την ανταποκρισημότητα του συνόλου των άμεσα 

συνεργαζόμενων Υπηρεσιών για την κοινωνική φροντίδα των παιδιών που 

προστατεύουν. Στις άμεσες συνεργαζόμενες Υπηρεσίες που αξιολογήθηκαν με 

ανταποκρισημότητα άνω του λίαν καλώς περιλαμβάνονται κατά σειρά: οι 

Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι 

Υγειονομικές Περιφέρειες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

τα Παιδοψυχιατρικά Τμήματα των Νοσοκομείων, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των 

Νοσοκομείων, οι Εισαγγελίες Ανηλίκων, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και τα 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα Αστυνομικά Τμήματα και τη Γραμμή 1056 της 

ΜΚΟ «Χαμόγελο του Παιδιού».  

 

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις, συνάγεται ότι: 

• Η θεσμική ενίσχυση και συστηματική ενδυνάμωση της διατομεακής συνεργασίας 

των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ολοκληρωμένη κοινωνική φροντίδα και 

προστασία του παιδιού, δεδομένης της καλής ανταπόκρισης που καταγράφεται, θα 

διαμορφώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ανάπτυξης θετικού κλίματος 

αποτελεσματικής συνέργιας και σχεδιασμένης παρέμβασης γεγονός το οποίο θα 

συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

• Για την αποτελεσματικότερη διατομεακή συνεργία απαιτείται η ολοκλήρωση 

ανάπτυξης και λειτουργίας του δικτύου των κοινωνικών υπηρεσιών για τη 

προστασία του παιδιού αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. Για παράδειγμα: (α) 

λειτουργία Οικογενειακού Διακστηρίου και κοινωνικών υπηρεσιών στα κατά 

τόπους Πρωτοδικεία βάση του άρθρου 48 & 49 αντίστοιχα του Ν.2447/96, (β) 
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εφαρμογή εναλλακτικών αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων για ανήλικους 

παραβάτες σύμφωνα με το Ν.3189/03 και λήψη υποστηρικτικών μέτρων, (γ) 

λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών στις σχολικές μονάδες για την πρόληψη της 

πρώϊμης διακοπής και του αποκλεισμού, τον εγκαιρο εντοπισμό κακοποίησης ή 

παραμέλησης, την προώθηση δράσεων πρόληψης ενδοοικενειακής βίας και 

στήριξης της σχολικής πρόσβασης και ένταξης, (δ) θεσμική διεύρυνση και 

ενίσχυση δυναμικού του θεσμού του Συνήγορου του Παιδιού και (στ) ενίσχυση της 

δράσης και παρέμβασης του Παρατηρητηρίου για τα Διακαιώματα του Παιδιού με 

αναβάθμιση της θεσμικής του υπόστασης, ως ανεξάρτητου εθνικού διατομεακού 

οργάνου διαβούλευσης, μελέτης και παρέμβασης για τη προώθηση των 

διακιωμάτων του απιδιού, με διασφάλιση συμμετοχής σε αυτό των ενδιαφερόμενων 

(stakeholders) με πρωτεύοντα ρόλο στα παιδιά.  

 

• Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί, 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κρίνεται αναγκαίο 

να διευρύνουν τη διασύνδεσή τους με τους διεθνείς φορείς και τα δίκτυα για το 

παιδί αποκομίζοντας οφέλη από τις σύγχρονες μεθόδους και τη τεχνογνωσία από 

την εφαρμογή καινοτόμων και βέλτιστων πολιτικών και πρακτικών.  

 

• Εντοπίζεται κενό στην διασύνδεση των τοπικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας 

και Αλληλεγγύης για το Παιδί με τις αντίστοιχες Νομαρχιακές και του Δημοσίου 

Αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η 

διασύνδεση κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθεί με θεσμικό πλαίσιο που θα 

προσδιορίζει και θα διευκολύνει τη συγκρότησης και λειτουργία του δικτύου 

κοινωνικής φροντίδας για το παιδί σε όλα τα επίπεδα και θα οριοθετεί με πλήρη 

σαφήνεια τις διακριτές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις κάθε φορέα για την παροχή 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στα παιδιά και κοινωνικής προστασίας στα 

παιδιά σε κίνδυνο ή με αυξημένες ανάγκες κοινωνικής φροντίδας.  

Ε. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Οι κύριες διαπιστώσεις από την ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από το Σύστημα Παιδικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης στα Παιδιά 

συμπερασματικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
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1. Οι Υπηρεσίες του Συστήματος Παιδικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί στη 

πλειονότητα τους (76,1%) παρέχουν πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα για το παιδί 

παρόλο που μόνο το 23,0% από το σύνολο των Υπηρεσιών αυτών είναι αρμοδιότητας 

ΟΤΑ. Η περιορισμένη συμμετοχή και αντιπροσώπευση των Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

κοινωνικής φροντίδας των ΟΤΑ στο Σύστημα Παιδικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης 

στα Παιδί είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την 

παιδική φροντίδα (child care) και παιδική προστασία (child protection) το οποίο να 

προσδιορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των κεντρικών και τοπικών κρατικών 

φορέων και το πλαίσιο με τα μέτρα προστασίας και τις υπηρεσίες φροντίδας που 

υποχρεούνται να παρέχουν στα παιδιά και τις οικογένειες τους (framework for the 

assessment of children in need and their families).  

 

2. Το Σύστημα Παιδικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί παρέχει σε ένα μεγάλο 

αριθμό παιδιών κοινωνική φροντίδα και προστασία. Το 2007 καταγράφηκε ότι, οι 

Υπηρεσίες του Συστήματος Παιδικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί, και οι 

Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί των ΟΤΑ παρείχαν προσωπικές υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας όλων των τύπων σε πάνω από 200.000 παιδιά252 (περίπου στο 11,0% του 

συνολικού πληθυσμού των παιδιών κάτω των 18 ετών). Οι 426 (Δημοσίου 112, ΟΤΑ 

88 και Εθελοντικών 226) από το σύνολο των 531 Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας 

και Αλληλεγγύης για το Παιδί που καταγράφηκαν, το 2007 παρείχαν κοινωνική 

φροντίδα συνολικά σε 134.201 παιδιά (Δημοσίου 45.933, ΟΤΑ 40.164 και 

Εθελοντικών 49.104 παιδιά). Επιπλέον, στους 1.360 Παιδικούς και Βρεφικούς 

Σταθμούς των ΟΤΑ, το 2007, φιλοξενήθηκαν 66.502 νήπια και βρέφη. Η συντριπτική 

πλειονότητα των Υπηρεσιών απευθύνουν τη φροντίδα τους σε όλες τις ηλικιακές 

ομάδες των παιδιών (76,0%) και των δύο φύλων (92,0%). 

 

3. Μία στις τέσσερις Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

(κυρίως προστατευμένης φιλοξενίας) έχει λίστα αναμονής προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα αιτήματα παροχής κοινωνικής φροντίδας στα παιδιά που 

απευθύνονται ή παραπέμπονται (Δημοσίου 40,0% και Εθελοντικών 21,0%). Στο 55,0% 

                                                 
252 Στο αριθμό αυτό των παιδιών που δέχθηκαν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας δεν περιλαμβάνονται τα 
παιδιά δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων και άλλων παροχών τα οποία χορηγούνται στους γονείς ή τους 
κηδεμόνες τους (όπως για παράδειγμα οικονομικά επιδόματα ή ενισχύσεις στα παιδιά: με αναπηρίες, 
απροστάτευτα, μονογονεϊκών οικογενειών, από τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, από οικονομικά 
αδύναμες οικογένειες, κ.ά.).  
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των Υπηρεσιών του Δημοσίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης που έχουν λίστα αναμονής, ο χρόνος αναμονής διαρκεί πάνω από ένα 

μήνα (1-6 μήνες για το 22,0% και άνω των 6 μηνών για το 33,0% των υπηρεσιών). 

Αντίστοιχα, στο 54,0% των Εθελοντικών Υπηρεσιών ο χρόνος αναμονής είναι πάνω 

από ένα μήνα (1-6 μήνες για το 24,0% και άνω των 6 μηνών για το 30,0% των 

υπηρεσιών). Οι κύριοι λόγοι αδυναμίας ανταπόκρισης του Συστήματος Παιδικής 

Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί στην εκφρασμένη ζήτηση παροχής 

υπηρεσιών συνδέεται με τη μη ολοκληρωμένη ανάπτυξη του δικτύου των δομών για το 

παιδί, τη μη ορθολογική πληθυσμιακά και χωροταξικά κατανομή τους, την 

υποστελέχωση τους και την έλλειψη κεντρικού συστήματος σχεδιασμού, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του 

συστήματος.  

 

4. Οι Υπηρεσίες του Συστήματος Παιδικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί 

απευθύνουν τη φροντίδα τους, μεταξύ των ομάδων των παιδιών με κάποιο πρόβλημα 

υγείας, σε μεγαλύτερη συχνότητα στα παιδιά με νοητική καθυστέρηση (49,0%) και 

στα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα (42,0%). Αντίθετα απευθύνουν σε μικρότερη 

συχνότητα τη φροντίδα τους στα παιδιά με μεσογειακή αναιμία (10,0%) καρκίνο 

(12,0%) και λευχαιμία (13,0%).  

 

5. Οι Υπηρεσίες του Συστήματος Παιδικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί 

απευθύνουν τη φροντίδα τους, μεταξύ των ομάδων παιδιών που αντιμετωπίζουν 

κοινωνικά προβλήματα, σε μεγαλύτερη συχνότητα στα παιδιά με αναπηρίες (50,0%), 

στα παιδιά από οικογένειες σε κρίση (49,0%) και στα παιδιά που ζουν στο όριο της 

φτώχειας (42,0%). Αντίθετα, απευθύνουν τη φροντίδα τους σε μικρότερη συχνότητα, 

στα παιδιά θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης (12,0%), στα παιδιά σε επαφή με το 

εγκληματικό φαινόμενο (15,0%) και στα παιδιά με εμπλοκή με ναρκωτικές ουσίες 

(17,0%). 

 

6. Οι Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας Παιδιών (συμπεριλαμβανομένων παιδιών 

με αναπηρίες) του Συστήματος Παιδικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί 

παρουσιάζουν μέσο χρόνο παραμονής των παιδιών, σε αυτές, τα 6,68 χρόνια (του 

Δημοσίου τα 6,46 χρόνια και των Εθελοντικών τα 7,03 χρόνια). Στις τρεις από τις 

τέσσερις Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας Παιδιών φιλοξενούνται παιδιά λόγω 
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οικονομικής αδυναμίας των γονέων τους και ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης 

(Δημοσίου 58,0% και Εθελοντικών 85,0%). Η παρατεταμένη διάρκεια παραμονής των 

παιδιών σε Υπηρεσίες κλειστής φροντίδας υποδηλώνει την περιορισμένη αξιοποίηση, 

από το σύστημα φροντίδας, των σύγχρονων εναλλακτικών μορφών κοινωνικής 

φροντίδας (αναδοχή, τεχνητές οικογένειες, σπίτια παιδιών, φροντιστές, ενίσχυση, 

στήριξη και παρακολούθηση οικογένειας, υιοθεσία, κ.ά.) και ευνοεί τις αρνητικές 

επιπτώσεις στην ανάπτυξη, εξέλιξη και κοινωνική ένταξη τους (ιδρυματισμός – 

ασυλοποίηση -αποκλεισμός). Ενδεικτικά σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους 

διαπιστώθηκε ότι το 65,0% από τις Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για το παιδί, του 

Δημοσίου που διέθεταν έγκυρα στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό τους, το 25,0% 

των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων τους ήταν κενές. Το προσωπικό που 

υπηρετούσε, σε αυτές τις Υπηρεσίες, αναλογεί στο 67,0% των συνολικά καλυμμένων 

οργανικών θέσεων τους. 

 

7. Οι Υπηρεσίες Προστατευμένης Φιλοξενίας Παιδιών (συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες) του Συστήματος Παιδικής Φροντίδας και 

Αλληλεγγύης για το Παιδί έχουν ενσωματώσει σε περιορισμένο βαθμό τις σύγχρονες 

επιστημονικές μεθόδους για τη φροντίδα των παιδιών που φιλοξενούν και τα 

δικαιώματα των του παιδιού στην καθημερινή πρακτική τους. Σε μεγάλο αριθμό των 

Υπηρεσιών Φιλοξενίας δεν υφίσταται θεσμική πρόβλεψη σύστασης Επιστημονικής 

Επιτροπής. Επίσης, εντοπίζεται η περιορισμένη υιοθέτηση και εφαρμογή 

Επιστημονικών Πρωτοκόλλων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

και σημαντική έλλειψη συστηματικής ενδοϋπηρεσιακής και εξειδικευμένης 

εκπαίδευσης και στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι κύριες διαπιστώσεις σχετικά 

με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των Υπηρεσιών είναι:   

(1) Το 70,0% των Υπηρεσιών διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για τις ανάγκες των 

παιδιών που φιλοξενούν (Δημοσίου 53,0% και Εθελοντικών 83,0%),  

(2) Το 58,0% τηρούν ατομικό σχέδιο ανάπτυξης και φροντίδας για κάθε παιδί το οποίο 

ενημερώνεται και επαναξιολογείται σε τακτική βάση (Δημοσίου 47,0% και 

Εθελοντικών 67,0%), 

(3) Το 38,0% εξασφαλίζουν τη φοίτηση των παιδιών σε εξωτερικές μονάδες 

προσχολικής αγωγής (Δημοσίου 33,0% και Εθελοντικών 42,0%),  

(4) Το 57,0% υλοποιούν προγράμματα ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης για τα 

φιλοξενούμενα παιδιά εκτός του Κέντρου Φιλοξενίας (Δημοσίου 44,0% και 
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Εθελοντικών 65,0%), 

(5) Το 82,0% ενισχύουν τα φιλοξενούμενα παιδιά να επικοινωνούν τακτικά με τους 

γονείς τους ή τους συγγενείς τους (Δημοσίου 76,0%) και Εθελοντικών 88,0%),  

(6) Το 74,0% επιδιώκουν το μη διαχωρισμό και τη διατήρηση της από κοινού 

διαμονής, επικοινωνίας και αποκατάστασης των αδελφών που φιλοξενούνται 

(Δημοσίου 64,0% και Εθελοντικών 83,0%), 

(7) Το 73,0% ενισχύουν τα παιδιά στη συμμετοχή και στη λήψη αποφάσεων που τα 

αφορούν. Για παράδειγμα: το είδος προστασίας ή κοινωνικής αποκατάστασης, το 

πρόγραμμα διαβίωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, κ.ά. (Δημοσίου 60.0% και 

Εθελοντικών 87,0%),  

(8) Το 76,53% προετοιμάζουν, με τη στήριξη ειδικών, τα παιδιά για την προσαρμογή 

τους στις αλλαγές εντός και εκτός του Κέντρου Φιλοξενίας. Για παράδειγμα: για τις 

αλλαγές προσωπικού φροντίδας ή αναφοράς, την εγκατάσταση σε νέο σπίτι, την 

ένταξη σε ανάδοχη οικογένεια, την επιστροφή στην οικογένεια, την υιοθεσία, την 

ενηλικίωση και αυτονόμηση, κ.ά. (Δημοσίου 64,0% και Εθελοντικών 85,0%).  

 

8. Οι 1.360 Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί, το 2007, παρείχαν προσχολική 

αγωγή και προστατευμένη δημιουργική απασχόληση συνολικά σε 66.502 παιδιά. Σε 

1.327, από αυτούς τους Σταθμούς, ο μέσος όρος της αναλογίας του επιστημονικού 

προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού φροντίδας) προς τα παιδιά που 

φροντίζει είναι ένα στέλεχος προς 14 παιδιά. Όπως εμφανίζεται στα διαγράμματα 40 

και 41 που ακολουθούν η Ελλάδα, το 2005, υπολειπόταν σημαντικά των ποσοστών 

πλήρους κάλυψης της προσχολικής αγωγής και της προστατευμένης δημιουργικής 

απασχόλησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας και παρουσίαζε απόκλιση του 

αντίστοιχου στόχου που περιελήφθη στη Στρατηγική της Λισσαβόνας το 2000.                       
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Διάγραμμα 40 
Ποσοστό κάλυψης των παιδιών κάτω των 3 ετών από τις υπηρεσίες προσχολικής 
αγωγής και προστατευμένης δημιουργικής απασχόλησης στην Ε.Ε το 2005 και ο 

βαθμός εναρμόνισης με το στόχο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 

 
  

  
Διάγραμμα 41 

Ποσοστό κάλυψης των παιδιών άνω των 3 ετών από τις υπηρεσίες προσχολικής 
αγωγής και προστατευμένης δημιουργικής απασχόλησης στην Ε.Ε. το 2005 και 

εναρμόνισης με το στόχο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 

 
 

Οι δείκτες αυτοί δεν έχουν μέχρι σήμερα μεταβληθεί, παρά την αύξηση των Υπηρεσιών 

προσχολικής αγωγής και προστατευμένης δημιουργικής απασχόλησης, λόγω αντίστοιχης 

και μεγαλύτερης αύξησης της ζήτησης ανάλογων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας λόγω 

της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, των αλλαγών που 
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επιτελέσθηκαν στη δομή της οικογένειας (αύξηση πυρηνικών οικογενειών και μείωση της 

φροντίδας των παιδιών από τους γονείς του ζευγαριού) και της αύξησης της χρήσης των 

Υπηρεσιών προσχολικής αγωγής λόγω της αλλαγής στάσης των γονέων για τη θετική 

επίδρασή τους στην ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών. 

 

3.6 Συμπέρασμα 

  

Το σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο 

τομέα με διαρκή διεύρυνση της ζήτησης των υπηρεσιών του σε ποσότητα και πλουραλισμό 

μορφών παρέμβασης. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει συντελεσθεί μία αλματώδης αύξηση 

των Υπηρεσιών που συγκροτούν το σύστημα και ενσωμάτωσης νέων επιστημονικών 

μεθοδολογιών και τεχνικών. Η εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια από 

επιτυχείς πιλοτικές εφαρμογές και πρωτοβουλίες στην κοινωνική φροντίδα του παιδιού 

στην Ελλάδα ενισχύει τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιηθούν και να αποτελέσουν καλές 

πρακτικές και οδηγό ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών και δράσεων. Ο τομέας της παιδικής 

προστασίας σταδιακά στην Ελλάδα αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρέχει η τεχνογνωσία, η 

εμπειρία και η διασύνδεση με Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς και Δίκτυα για το 

παιδί και η χρηματοδότηση καινοτόμων δραστηριοτήτων από αντίστοιχες πηγές. 

Ταυτόχρονα όμως αυξάνονται οι κοινωνικοί κίνδυνοι και προστίθενται νέοι που απειλούν 

τα παιδιά στις σύγχρονες αστικές κοινωνίες ενώ, μεταβάλλονται τα παραδοσιακά άτυπα 

κοινωνικά και συγγενικά συστήματα προστασίας και φροντίδας με τη χαλάρωση των 

συγγενικών και κοινωνικών δεσμών και γενικότερα της κοινωνικής συνοχής. Αυτό 

επιβάλει τον έγκαιρο και αποτελεσματικό σχεδιασμό, δραστηριοποίηση και παρέμβαση 

του συστήματος παιδικής προστασίας της χώρας μας με: (α) τη βελτίωση των υφιστάμενων 

Υπηρεσιών με την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και προδιαγραφών διοίκησης, 

οργάνωσης και επιστημονικής λειτουργίας, (β) την ολοκλήρωση των αναγκαίων 

Υπηρεσιών του αντίστοιχου εθνικού δικτύου με ενίσχυση της περιφερειακής δικτύωσης με 

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας (κοινωνικές υπηρεσίες για το παιδί στους 

Δήμους) και εναλλακτικές μορφές ανοικτής φροντίδας, (γ) την προώθηση 

κωδικοποιημένου ενιαίου ειδικού θεσμικού «πλαισίου» για το σύνολο των μέτρων και 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προστασίας του παιδιού, (δ) τη δημιουργία εθνικών 

κεντρικών μηχανισμών διατομεακού συντονισμού, αναφοράς και εγγραφής των 

κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων των παιδιών, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των σχεδίων δράσης για το παιδί, (ε) την 
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εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και δια βίου 

εξειδικευμένη εκπαίδευση (ενδοϋπηρεσιακή και εκτός) των στελεχών φροντίδας, (στ) την 

καθιέρωση διαδικασιών κοινωνικής διαβούλευσης για τα ζητήματα πολιτικής της 

κοινωνικής φροντίδας και προστασίας των παιδιών, (ζ) την θεσμοθέτηση οργάνων και 

μηχανισμών προώθησης των δικαιωμάτων των παιδιών στην καθημερινή πρακτική και 

λειτουργία των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και της συμμετοχής των παιδιών και της 

έκφρασης της γνώμης τους στα ζητήματα που τα αφορούν και (η) την επένδυση και 

αξιοποίηση πόρων για τα μέτρα και τις υπηρεσίες για το παιδί από όλες τις εναλλακτικές 

πηγές χρηματοδότησης (τακτικός κρατικός προϋπολογισμός, δημόσιες επενδύσεις, ειδικά 

ταμεία, Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, εθελοντική προσφορά, εταιρική κοινωνική 

ευθύνη, και άλλοι κοινωνικοί πόροι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 254  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

 
ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
 
Μετά την εξέταση του ελληνικού συστήματος φροντίδας και κοινωνικής προστασίας για 

το παιδί, θα επιχειρήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο να αποτυπώσουμε τη διεθνή εμπειρία, τις 

προτάσεις των διεθνών οργανισμών και τις καλές πρακτικές που αναπτύσσονται στον 

διεθνή χώρο, σχετικά με τη φροντίδα και την κοινωνική προστασία του παιδιού. Αυτή η 

ανάλυση θα επιτρέψει συγκρίσεις και θα συμβάλει ουσιαστικά στη διατύπωση 

Στρατηγικών, συμβατών με τις διεθνείς τάσεις που θα ληφθούν υπόψη στο Στρατηγικό 

Σχεδιασμό και το Σχέδιο Δράσης που παρατίθενται στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο.  

 
4.1 Το υπερεθνικό θεσμικό πλαίσιο και οι διεθνείς οργανισμοί  

Το παραδοσιακό πλαίσιο διατύπωσης και άσκησης κοινωνικών πολιτικών έχει μεταβληθεί 

ριζικά τα τελευταία χρόνια. Τα εθνικά κράτη απεκδύονται ή παραιτούνται εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων προς όφελος υπερεθνικών οργάνων, ρυθμίσεων και πολιτικών. Στο πλαίσιο 

αυτό, αυξάνει ο ρόλος των υπερεθνικών θεσμών και οργανώσεων στη διατύπωση και 

εφαρμογή των εθνικών κοινωνικών πολιτικών και παραδοσιακά θέματα της κοινωνικής 

πολιτικής όπως η προστασία του παιδιού, απαιτούν μια νέα ερμηνεία και αντιμετώπιση.253 

Κάτω από αυτό το πρίσμα, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και οι 

προτάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αφορούν πολιτικές για την προστασία των παιδιών.  

 

4.1.1 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

Η κοινωνικο-πολιτική φιλοσοφία του ΟΗΕ εκφράζεται μέσα από την πληθώρα των 

αποκεντρωμένων οργανισμών που περιλαμβάνει και οι οποίοι διευθύνονται ή 

συντονίζονται από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο. Εάν θελήσουμε να 

αναζητήσουμε την κοινή γραμμή που ενώνει τις κοινωνικοπολιτικές αντιλήψεις όλων 

αυτών των οργανισμών του ΟΗΕ για την προστασία του παιδιού, τότε θα λέγαμε ότι αυτές 

συμπυκνώνονται σε μια σειρά συμβάσεων και πρωτοκόλλων, στους Αναπτυξιακούς 

Στόχους για τη Χιλιετία, καθώς επίσης και σε συστάσεις που απορρέουν από τα 

αποτελέσματα μελετών. 

                                                 
253 Σακελλαρόπουλος Θ. 2001. Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Κριτική, 
Αθήνα. 
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Η Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 και των 

προαιρετικών Πρωτοκόλλων αυτής συνιστά ένα από τα σημαντικότερα διεθνή κείμενα για 

την παιδική προστασία. Στα κυριότερα άρθρα της Σύμβασης αναφέρεται ότι: 

- Τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να σεβαστούν και να διαφυλάξουν τα δικαιώματα 

του παιδιού πέρα από κάθε διάκριση (με βάση το φύλο, τη φυλή, τις θρησκευτικές, 

πολιτικές ή λοιπές πεποιθήσεις, την καταγωγή κτλ του παιδιού, των γονέων ή των 

κηδεμόνων αυτού) (Άρθρο 2). 

- Οι δράσεις που αφορούν το παιδί πρέπει να έχουν ως βάση τους το συμφέρον του 

παιδιού (Άρθρο 3).254  

- Τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να προβούν στη λήψη όλων των απαραίτητων 

(νομοθετικών, διοικητικών κτλ) μέτρων για την υλοποίηση των δικαιωμάτων της 

Σύμβασης (Άρθρο 4). 

- Τα κράτη καλούνται να σεβαστούν την ευθύνη, το δικαίωμα και την υποχρέωση των 

γονέων (ή της ευρύτερης οικογένειας ή κοινότητας) να παράσχουν την απαραίτητη 

καθοδήγηση κατά την άσκηση από το παιδί των δικαιωμάτων του (Άρθρο 5). 

- Τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να διασφαλίσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την 

επιβίωση και την ανάπτυξη του παιδιού (Άρθρο 6). 

- Τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να σεβαστούν το δικαίωμα του παιδιού να 

διατηρήσει την ταυτότητά του (Άρθρο 8). 

- Τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να διασφαλίσουν ότι το παιδί δεν θα αποχωριστεί 

τους γονείς του, εκτός αν κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον του παιδιού (Άρθρο 9). 

- Τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να διασφαλίσουν το δικαίωμα του παιδιού να 

εκφράζει τη γνώμη του σε θέματα που το αφορούν (Άρθρο 12). 

- Το παιδί έχει το δικαίωμα έκφρασης (Άρθρο 13) και ελευθερίας της σκέψης (Άρθρο 14). 

- Οι γονείς έχουν από κοινού ευθύνη για την ανατροφή και την ανάπτυξη του παιδιού 

(Άρθρο 18). 

- Τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 

του παιδιού έναντι κάθε μορφή βίας, κακοποίησης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης 

                                                 
254 Το συμφέρον του παιδιού συνιστά μια γενική αρχή και μια διάταξη-ομπρέλλα για το σύνολο της 
Σύμβασης. Μέσα από τα επιμέρους άρθρα της Σύμβασης ορίζεται το τι είναι προς το συμφέρον του παιδιού, 
ενώ ως εξίσου σημαντικό στοιχείο αναδεικνύεται η λήψη υπόψη της γνώμης των παιδιών. Στην περίπτωση 
που παρατηρείται σύγκρουση συμφερόντων είναι αναγκαίο να εξεταστεί το συμφέρον των λοιπών ομάδων ή 
ατόμων πέρα από αυτό του παιδιού ή των παιδιών. Η Σύμβαση ακολουθεί συνολικά μια προοδευτική 
προσέγγιση για το «συμφέρον του παιδιού» με στόχο να ενθαρρύνει τους διαμορφωτές πολιτικής να 
λαμβάνουν εκ των προτέρων υπόψη το συμφέρον του παιδιού (Council of Europe, 2008).  
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(συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης) (Άρθρο 19, όπως επίσης και 

Άρθρα 32, 34-36). 

- Τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης 

στα παιδιά με αναπηρίες (Άρθρο 23). 

- Τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να διασφαλίσουν την πρόσβαση των παιδιών στις 

υπηρεσίες υγείας (Άρθρο 24) και στην κοινωνική ασφάλιση (Άρθρο 26). 

- Αναγνωρίζεται το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση (Άρθρο 28) η οποία θα πρέπει 

να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και στις αρχές του 

Χάρτη των ΗΕ, την προετοιμασία του παιδιού για την ένταξη στην κοινωνία και το 

σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον (Άρθρο 29). 

- Η Σύμβαση καλεί για το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών που ανήκουν σε 

μειονότητες (Άρθρο 30).  

 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου των συμβαλλόμενων κρατών στην 

υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση προβλέπεται σύσταση 

Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού.255 Όπως ειδικότερα αναφέρεται στο κείμενο 

της Επιτροπής των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Σύμβαση των ΗΕ αντανακλά μια 

ολιστική προσέγγιση ως προς την πρώιμη παιδική ηλικία η οποία βασίζεται στις αρχές του 

αδιαιρέτου και της αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως πρώιμη παιδική 

ηλικία ορίζεται η περίοδος πριν τη συμπλήρωση των 4 ή των 8 ετών και πρόκειται για μια 

ιδιαίτερα σημαντική περίοδο καθώς κατά τη διάρκειά της τίθενται οι βάσεις για την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του παιδιού.256  

 

Το Πρωτόκολλο των ΗΕ για την Πρόληψη, την Κατάργηση και την Τιμωρία της Εμπορίας 

των Ατόμων ειδικά των Γυναικών και Παιδιών (Πρωτόκολλο του Παλέρμο) συμπληρώνει 

τη Σύμβαση των ΗΕ ενάντια στο διεθνώς οργανωμένο έγκλημα (η οποία έχει ως στόχο την 

ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και την καταπολέμηση 

του διεθνώς οργανωμένου εγκλήματος). Στόχος του Πρωτοκόλλου είναι η πρόληψη και η 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και ειδικότερα των γυναικών και των παιδιών, η 

                                                 
255 UN (1989) Convention on the Rights of the Child. Adopted and opened for signature, ratification and 
accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.  
256 UN (2004) United Nations Committee on the Rights of the Child Day of Discussion: Implementing Child 
Rights in Early Childhood, 17 September 2004-Palais Wilson.  
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προστασία και η παροχή βοήθειας στα θύματα εμπορίας με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών με στόχο 

την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.257  

 

Το Πρωτόκολλο αυτό συνιστά το πρώτο καθολικό εργαλείο το οποίο καλύπτει όλες τις 

πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, συνιστώντας ένα συμπληρωματικό και υποστηρικτικό 

εργαλείο του πλαισίου που θέτει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Λαμβάνοντας 

επίσης υπόψη το γεγονός ότι η Συμφωνία Πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων δεν περιλαμβάνει διατάξεις για την πρόληψη καθώς και για την 

παροχή βοήθειας και την προστασία των θυμάτων, το Άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου του 

Παλέρμο μπορεί να θεωρηθεί ότι θέτει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την παροχή 

βοήθειας και την προστασία των θυμάτων της εμπορίας.  

 

Το Πρωτόκολλο των ΗΕ για την Πώληση Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική 

Πορνογραφία καλεί για την ένταξη των σχετικών αδικημάτων στο ποινικό σύστημα των 

κρατών καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών όχι μόνο 

αναφορικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της πώλησης παιδιών, της παιδικής 

πορνείας και της παιδικής πορνογραφίας, αλλά και για την καταπολέμηση των αιτίων που 

οδηγούν στην εμφάνιση ανάλογων φαινομένων όπως η φτώχεια και η υπανάπτυξη. Το 

Πρωτόκολλο καλεί επίσης για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 

παιδιών θυμάτων.258 Η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των ΗΕ λαμβάνοντας 

υπόψη την εξάπλωση του φαινομένου της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας 

παιδιών δημιούργησε θέση Ειδικού Rapporteur για την εμπορία παιδιών, την παιδική 

πορνεία και την παιδική πορνογραφία. Το έργο του περιλαμβάνει την εκπόνηση θεματικών 

μελετών, την επίσκεψη σε χώρες, ενώ δρα επίσης ως αποδέκτης πληροφοριών που 

αφορούν ζητήματα παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών που σχετίζονται με το 

αντικείμενο της εντολής του. Λοιπές σημαντικές πρωτοβουλίες σχετικά με τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση των παιδιών αποτελούν η Διακήρυξη της Στοκχόλμης και η Ατζέντα 

Δράσης, καθώς και η Δέσμευση της Γιοκοχάμα το 2001.  
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Τέλος, το Πρωτόκολλο των ΗΕ που αφορά τα παιδιά που εμπλέκονται σε ένοπλες 

συρράξεις καλεί τα κράτη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της 

συμμετοχής των ατόμων κάτω των 18 ετών σε ένοπλες ομάδες, καθώς και για τη λήψη 

μέτρων για επανένταξη των παιδιών που έχουν εμπλακεί σε ένοπλες συρράξεις.259  

 

Στην Παγκόσμια Διάσκεψη των ΗΕ για τη Χιλιετία η οποία έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο 

του 2000, οι ηγέτες 189 χωρών συμφώνησαν στην επιδίωξη οκτώ βασικών σκοπών, οι 

οποίοι εξειδικεύονται σε δεκαοκτώ επιμέρους στόχους, προκειμένου να επιτευχθεί σε 

διεθνές επίπεδο η καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων, της πείνας, του 

αναλφαβητισμού, των ασθενειών και της απαξίωσης του περιβάλλοντος (Πίνακας 1).260 

Στους σκοπούς και τους στόχους αυτούς γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα παιδιά, όπως η 

επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των 

δύο φύλων ως προς την πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και η μείωση της 

παιδικής θνησιμότητας. 

 

Πίνακας 1 

 Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας 

Σκοπός 1: Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας.  

Στόχος 1: Η μείωση έως το 2015 κατά το μισό του ποσοστού των ανθρώπων των οποίων 

το εισόδημα είναι λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα.  

Στόχος 2: Η μείωση μεταξύ του 1990 και του 2015 κατά το μισό των ανθρώπων που 

υποφέρουν από την πείνα.  

Σκοπός 2: Επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Στόχος 3: Διασφάλιση ότι το 2015, τα παιδιά παντού, αγόρια και κορίτσια, θα έχουν τη 

δυνατότητα να ολοκληρώνουν το πλήρες πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Σκοπός 3: Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωσης των γυναικών. Στόχος 4: 

Εξάλειψη των διαφορών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά προτίμηση 

το 2005, και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες όχι αργότερα από το 2015. 

Σκοπός 4: Μείωση της παιδικής θνησιμότητας.  

Στόχος 5: Μείωση κατά τα δύο τρίτα, μεταξύ του 1990 και του 2015, της θνησιμότητας 

των παιδιών κάτω των πέντε ετών. 
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Σκοπός 5: Βελτίωση της υγείας των μητέρων.  

Στόχος 6: Μείωση κατά τα τρία τέταρτα, μεταξύ του 1990 και του 2015, της μητρικής 

θνησιμότητας. 

Σκοπός 6: Καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών. Στόχος 7: 

Μείωση κατά το μισό έως το 2015 και μείωση της επέκτασης του HIV/AIDS. 

Στόχος 8: Μείωση και εξάλειψη των περιστατικών ελονοσίας και άλλων σοβαρών 

ασθενειών. 

Σκοπός 7: Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.  

Στόχος 9: Ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές και στα 

προγράμματα των χωρών και αντιστροφή της τάσης απώλειας περιβαλλοντικών πόρων.  

Στόχος 10: Μείωση κατά 50% των ανθρώπων χωρίς διατηρήσιμη πρόσβαση σε ασφαλές 

πόσιμο νερό και συνθήκες στοιχειώδους υγιεινής.  

Στόχος 11: Επίτευξη σημαντικής βελτίωσης έως το 2020 του βιοτικού επιπέδου 

τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων κατοίκων παραγκουπόλεων. 

Σκοπός 8: Ανάπτυξη μιας παγκόσμιας συμμαχίας για την ανάπτυξη.  

Στόχος 12: Αντιμετώπιση των αναγκών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, των 

εσώκλειστων χωρών και των μικρών, αναπτυσσόμενων νησιών.  

Στόχος 13: Περαιτέρω ανάπτυξη ενός ανοικτού, βασισμένου σε κανόνες, προβλέψιμου και 

χωρίς διακρίσεις εμπορικού και χρηματοοικονομικού συστήματος. 

Στόχος 14: Αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των περίκλειστων χωρών και των 

μικρών αναπτυσσόμενων νησιών.  

Στόχος 15: Ουσιαστική αντιμετώπιση του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών μέσω 

εθνικών και διεθνών δράσεων, έτσι ώστε αυτό να καταστεί μακροπρόθεσμα βιώσιμο.  

Στόχος 16: Σε συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες, ανάπτυξη και υλοποίηση 

στρατηγικών για αξιοπρεπή και παραγωγική εργασία για τους νέους. 

Στόχος 17: Σε συνεργασία με τις φαρμακευτικές βιομηχανίες, παροχή πρόσβασης σε, 

οικονομικά προσιτά, αναγκαία φάρμακα από τις αναπτυσσόμενες χώρες.  

Στόχος 18: Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, να καταστούν διαθέσιμα τα οφέλη από 

τις νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα στην πληροφόρηση και τις επικοινωνίες. 

 

Το 2002, η Γενική Συνέλευση των ΗΕ υιοθέτησε το ψήφισμα «Ένας κόσμος κατάλληλος 

για τα παιδιά», όπου επιβεβαιώνεται η δέσμευση των ΗΕ για την ολοκλήρωση της 

ατζέντας της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τα παιδιά και την αντιμετώπιση λοιπών θεμάτων 
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που κρίνονται σημαντικά για την εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων στόχων που 

υιοθετήθηκαν στις διασκέψεις των ΗΕ και ειδικότερα στη Διακήρυξη της Χιλιετίας, μέσω 

δράσης στο εθνικό επίπεδο και της ανάπτυξης διεθνούς συνεργασίας.261 Στο πλαίσιο αυτό 

καλούνται τα κράτη να συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός κόσμου κατάλληλου για τα 

παιδιού μέσω της δέσμευσης στις ακόλουθες αρχές και στόχους: 

- Αναγνώριση του συμφέροντος του παιδιού ως βασική προτεραιότητα σε κάθε δράση που 

αφορά το παιδί. 

- Εκρίζωση της φτώχειας και επένδυση στο παιδί. 

- Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων. 

- Παροχή φροντίδας σε κάθε παιδί. 

- Παροχή εκπαίδευσης σε κάθε παιδί. 

- Προστασία των παιδιών από κάθε μορφή εκμετάλλευσης. 

- Προστασία των παιδιών από τον πόλεμο 

- Καταπολέμηση του HIV/AIDS. 

- Διασφάλιση της συμμετοχής των παιδιών σε ζητήματα που τους αφορούν. 

- Προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων αυτών, τα ΗΕ υιοθέτησαν σχετικό πρόγραμμα 

δράσης. Στην έκθεση προόδου του 2008 των ΗΕ για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας 

αναγνωρίζεται η σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί παρά την ύπαρξη ορισμένων 

προβλημάτων. Η πολιτική στήριξη, οι δυνατές συνεργασίες και οι συντονισμένες 

προσπάθειες συνιστούν στοιχεία που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων. Ειδικότερα, 

αναφορικά με το στόχο της επίτευξης καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η έκθεση του 

2008 σημειώνει τη σημαντική μείωση του αριθμού των παιδιών που βρίσκονται εκτός 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 103 εκατ. το 1999 σε 73 εκατ. το 2006. Τη στιγμή ωστόσο 

που στη ΝΑ Ασία το ποσοστό των εγγεγραμμένων παιδιών αγγίζει το 90% (αν και 18 εκατ. 

παιδιά εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) στην υποσαχάρια 

Αφρική το ποσοστό εγγραφής είναι μόλις 71% παρά τη σημαντική αύξηση που 

παρατηρήθηκε μετά το 2000. Σε σχέση με το στόχο της εξάλειψης των διαφορών μεταξύ 

των φύλων, η έκθεση σημειώνει ότι στη ΝΑ Ασία παράλληλα προς την αύξηση του 

ποσοστού εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαπιστώνεται σημαντική πρόοδος σε 
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θέματα ισότητας των φύλων από το 2000. Σημαντικά βήματα διαπιστώνονται επίσης στην 

υπο-σαχάρια Αφρική, τη δυτική Ασία, και τη βόρειο Αφρική. Οπισθοδρόμηση 

παρατηρείται ωστόσο στην περίπτωση της Ωκεανίας, με αποτέλεσμα η Ωκεανία, η υπο-

σαχάρια Αφρική και η δυτική Ασία να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις στα 

ποσοστά εγγραφής μεταξύ των δυο φύλων. Ως προς το στόχο της μείωσης της παιδικής 

θνησιμότητας, το 2006 ο ετήσιος αριθμός θανάτων των παιδιών κάτω των πέντε ετών 

έπεσε κάτω από τα 10 εκατ., χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι ο θάνατος εκατ. 

παιδιών εξακολουθεί να παραμένει ένα απαράδεκτο φαινόμενο. Οι θάνατοι των παιδιών 

κάτω των πέντε ετών στην υποσαχάρια Αφρική αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των θανάτων 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μεταξύ 1990-2006, 27 χώρες –η πλειοψηφία των οποίων 

βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική- δεν παρουσίασε καμία πρόοδο ως προς τη μείωση 

της παιδικής θνησιμότητας. Στην ανατολική Ασία, τη Λατινική Αμερική και την 

Καραϊβική τα ποσοστά θνησιμότητας είναι τετραπλάσια από αυτά που αναφέρονται στις 

αναπτυγμένες χώρες.262  

 

Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία των ΗΕ αφορά τη μελέτη του Γενικού Γραμματέα για τη 

βία στα παιδιά, η οποία βασίζεται στο Άρθρο 19 της Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού που αναφέρεται στην προστασία των παιδιών ενάντια στη βία. Τα στοιχεία 

που παρατίθενται στην μελέτη αναδεικνύουν ότι παρά τη λήψη μέτρων από πλευράς 

κυβερνήσεων για την καταπολέμηση της βίας, αυτή εξακολουθεί να υφίσταται.263 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

- Περίπου 35.000 παιδιά δολοφονήθηκαν παγκοσμίως το 2002, ενώ το ίδιο έτος 150 εκατ. 

κορίτσια και 73 εκατ. αγόρια ηλικίας κάτω των 18 ετών εξαναγκάστηκαν σε σεξουαλική 

επαφή ή υπέστησαν κάποια μορφή σεξουαλικής βίας. 

- Περίπου 100 με 140 εκατ. κορίτσια υποβλήθηκαν παγκοσμίως σε ακρωτηριασμό των 

γεννητικών τους οργάνων. 

- Το 2004, 218 εκατ. παιδιά υπήρξαν θύματα παιδικής εργασίας.  

 

Η βία στα παιδιά εξακολουθεί να συνιστά σημαντικό πρόβλημα, ενώ αρκετές περιπτώσεις 

δεν αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές για μια σειρά από λόγους όπως ο φόβος, το στίγμα, η 

αντίληψη της άσκησης βίας ως «φυσιολογικής» πρακτικής, η έλλειψη εμπιστοσύνης στις 
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αρχές, η τήρηση αρχείων. Η βία ασκείται τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον, όσο και στο 

σχολείο, σε ιδρύματα όπως τα ορφανοτροφεία, οι φυλακές και λοιπά σωφρονιστικά 

ιδρύματα, στο περιβάλλον εργασίας, ακόμα και στην κοινότητα στην οποία ζουν τα παιδιά. 

Η άσκηση βίας μπορεί να έχει σε σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του παιδιού οι 

οποίες περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων- προβλήματα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες, 

δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις, εμφάνιση άγχους, κατάθλιψης ή επιθετικής 

συμπεριφοράς. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 

ανάπτυξη των παιδιών συνέπεια της άσκησης βίας η προαναφερθείσα Έκθεση των ΗΕ 

προβαίνει σε μια σειρά συστάσεων οι οποίες αναφέρονται ακολούθως:  

- Ανάγκη ανάληψης από πλευράς κυβερνήσεων περαιτέρω δράσεων για την 

καταπολέμηση της βίας ενάντια στα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις των 

κυβερνήσεων θα πρέπει να είναι συμβατές με το διεθνές πλαίσιο προστασίας των 

παιδιών. Η κατάρτιση σχετικών δράσεων θα πρέπει επίσης να καθιστά σαφείς τους 

μηχανισμούς ελέγχου της προόδου και το κόστος. 

- Κατάργηση κάθε μορφής βίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι κυβερνήσεις πρέπει να 

διασφαλίσουν ότι η θανατική καταδίκη δεν θα εφαρμόζεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. 

- Ανάγκη αποτροπής της βίας ενάντια στα παιδιά.  

- Οι κυβερνήσεις πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι η άσκηση βίας στα παιδιά δεν 

επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, καθώς και την ανάγκη ανεύρεσης εναλλακτικών 

τρόπων αντιμετώπισης των ατόμων. Απαιτείται επομένως αλλαγή των αντιλήψεων, της 

νοοτροπίας και των παραδόσεων εκείνων που επιτρέπουν την άσκηση βίας.  

- Τα άτομα που βρίσκονται σε επαφή με τα παιδιά πρέπει να συμβάλουν στην κατάργηση 

της χρήσης βίας. 

-  Οι κυβερνήσεις πρέπει να στηρίζουν τα παιδιά που έχουν υποστεί βία (θύματα). 

- Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους αναφορικά με 

τους τρόπους καταπολέμησης και αντιμετώπισης της βίας. Προς το σκοπό αυτό 

ενθαρρύνονται οι οργανώσεις και οι δράσεις που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της 

βίας.  

- Οι κυβερνήσεις πρέπει να καταστήσουν εύκολη την αναφορά περιπτώσεων βίας. 

- Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν την τιμωρία όσων ασκούν βία.  

- Οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ασκείται 

η βία στα αγόρια και τα κορίτσια. 
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-  Οι κυβερνήσεις πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες και να διενεργούν έρευνες σε σχέση 

με τη βία στα παιδιά, ενώ τα κράτη καλούνται να εξασφαλίσουν την ύπαρξη εθνικού 

συστήματος παρακολούθησης. 

- Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι η σύναψη διεθνών συνθηκών για την 

καταπολέμηση της βίας συνοδεύεται από την ανάληψη σχετικής δράσης.  

 

Στο ζήτημα της παιδικής εργασίας το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΔΓΕ) έχει υιοθετήσει 

ήδη από το 1973 Σύμβαση (No 138) σχετικά με την ελάχιστη ηλικία εργασίας. Βάσει της 

Σύμβασης τα κράτη καλούνται να προβούν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την 

κατάργηση της παιδικής εργασίας και για τη θέσπιση ελάχιστης ηλικίας εργασίας, η οποία 

δεν πρέπει να είναι κάτω των 15 ετών. Στην περίπτωση που το είδος της εργασίας μπορεί 

να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών η ελάχιστη ηλικία δεν πρέπει 

να είναι κατώτερη των 18 ετών. Η Σύμβαση καθορίζει επίσης τις περιπτώσεις εκείνες στις 

οποίες επιτρέπεται η απασχόληση παιδιών ηλικίας μεταξύ 13-15 ετών.264 Στη Σύμβαση για 

τις χείριστες μορφές παιδικής εργασίας (1999) (No 182) η ΔΓΕ καλεί τα κράτη να λάβουν 

τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση και την εκρίζωση μορφών παιδικής εργασίας όπως 

η παιδική πορνεία, η αναγκαστική εργασία και η συμμετοχή των παιδιών σε ένοπλες 

ομάδες, τη χρησιμοποίηση των παιδιών σε παράνομες δραστηριότητες, εργασία η οποία 

λόγω της φύσης της μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των 

παιδιών.265  

 

Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση του φαινομένου της κακοποίησης των παιδιών καθώς και 

την υποχρέωση των κρατών για την καταπολέμησή του όπως αυτή διατυπώνεται στη 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) (2006) 

προτείνει την υιοθέτηση μιας συστηματικής, πολυτομεακής προσέγγισης η οποία 

αναφέρεται και ως «μοντέλο της δημόσιας υγείας». Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής 

δίνεται έμφαση στην αποτροπή εμφάνισης του φαινομένου, στην αναγνώριση του 

προβλήματος και στην αντιμετώπισή του και στη μείωση των μακροπρόθεσμων αρνητικών 

επιπτώσεων. Στην περίπτωση της κακοποίησης παιδιών, η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει 

τη λήψη μέτρων για την αποτροπή εμφάνισης του φαινομένου, την αναγνώριση 

περιστατικών κακοποίησης και της έγκαιρης παρέμβασης, την παροχή συνεχούς φροντίδας 

στα θύματα και τις οικογένειές τους, την αποτροπή επανεμφάνισης του φαινομένου. Τα 
                                                 
264 ILO (1973) Minimum Age Convention, 1973 (No 138).  
265 ILO (1999) Worst Forms of Child Labor Convention, 1999 (No 182). 
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βασικά σημεία της στρατηγικής περιλαμβάνουν τον ορισμό της έννοιας της κακοποίησης, 

την υλοποίηση προγραμμάτων και πολιτικών, τη θέσπιση μηχανισμών για τη διάγνωση και 

την παρέμβαση καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στα θύματα, τη θέσπιση μηχανισμών 

για τη συλλογή πληροφοριών (μέσω επιδημιολογικών μελετών) και την ανάληψη δράσεων 

με στόχο την ευαισθητοποίηση των διαμορφωτών πολιτικής και της κοινής γνώμης 

σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης ανάλογων προληπτικών μέτρων.266

 

4.1.2 Ευρωπαϊκή Ένωση  

4.1.2.1 Τα δικαιώματα των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία 

τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να τηρούν βάσει των διεθνών και των 

ευρωπαϊκών συνθηκών, ιδίως βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού και των Προαιρετικών Πρωτοκόλλων της,267 καθώς και βάσει 

των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).268 Παρά το γεγονός ότι τα 

δικαιώματα του παιδιού είναι καθολικά, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προώθησή 

τους ποικίλουν. Πιο συγκεκριμένα, για τα κράτη μέλη της ΕΕ η νομοθεσία και τα διάφορα 

προγράμματα συνιστούν κοινό τόπο, για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 

χρησιμοποιούνται ως προενταξιακή βοήθεια, ενώ στις σχέσεις της ΕΕ με τις λοιπές χώρες 

η Ένωση έχει σαφή πολιτικό στόχο αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού τον οποίο 

προωθεί μέσω του πολιτικού διαλόγου και της βοήθειας.  

 

Σύμφωνα με τις συνθήκες και τη νομολογία του Δικαστηρίου, η ΕΕ δεν έχει γενική 

αρμοδιότητα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων του παιδιού. Ωστόσο βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης της 

ΕΕ, η Ένωση οφείλει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα σε οποιαδήποτε δράση 

αναλαμβάνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Σε αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνονται 

ιδίως εκείνα που αναφέρονται στην ΕΣΔΑ, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν 

τα δικαιώματα των παιδιών. Επίσης, η ΕΕ οφείλει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις διατάξεις 

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τέλος, ο Χάρτης 

                                                 
266 WHO (2006) Preventing child maltreatment. A guide to taking action and generating evidence, WHO, 
Geneva.  
267 Βλ. παραπάνω το υποκεφάλαιο 4.1.1.  
268 Επιτροπή ΕΚ (2006) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τα δικαιώματα του παιδιού, COM (2006) 367 τελικό, Βρυξέλλες 4/07/2006. 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το νομικό του καθεστώς, μπορεί να θεωρηθεί 

ιδιαίτερα αυθεντική έκφραση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.269 Σε αυτόν, τα θεμελιώδη 

δικαιώματα καθιερώνονται ως γενικές αρχές δικαίου. Η υποχρέωση της ΕΕ να σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του παιδιού) επιβάλλει 

στην ΕΕ όχι μόνο το γενικό καθήκον να απέχει από πράξεις παραβίασης των δικαιωμάτων 

αυτών, αλλά και να τα λαμβάνει υπόψη στις πολιτικές που εφαρμόζει στο πλαίσιο των 

διαφόρων νομικών βάσεων που απορρέουν από τις συνθήκες. Πρέπει παράλληλα να 

επισημανθεί ότι παρά την έλλειψη γενικής αρμοδιότητας οι Συνθήκες παρέχουν στην 

Ένωση ειδικές αρμοδιότητες επιτρέποντας της να θέτει σε εφαρμογή θετικά μέτρα με 

στόχο τη διασφάλιση και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Κάθε σχετικό 

μέτρο οφείλει να τηρεί την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.270

 

Ως προς την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού το Άρθρο 24 αναφέρει ότι τα παιδιά 

έχουν δικαίωμα στην προστασία και την φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή 

τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με 

τη ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την 

ωριμότητά τους. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από 

δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται 

στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά 

προσωπικές σχέσεις και απευθείας επαφές με τους δυο γονείς του, εκτός αν τούτο είναι 

αντίθετο προς το συμφέρον του. Το Άρθρο 32 αναφέρεται στην απαγόρευση εργασίας των 

παιδιών και την προστασία των νέων στην εργασία, ορίζοντας ότι η ελάχιστη ηλικία για 

την ανάληψη εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ηλικία κατά την οποία λήγει 

η υποχρεωτική σχολική φοίτηση, υπό την επιφύλαξη ορισμένων ευνοϊκότερων κανόνων 

για τους νέους και πλην περιορισμένων παρεκκλίσεων. Αναφέρεται επίσης ότι οι νέοι που 

εργάζονται πρέπει να απολαύουν συνθηκών εργασίας προσαρμοσμένων στην ηλικία τους 

και να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση ή άλλη εργασία που θα 

μπορούσε να βλάψει την ασφάλεια, την υγεία, τη σωματική, πνευματική, ηθική, ή 

κοινωνική ανάπτυξή τους ή να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή τους.271

 
                                                 
269 Τα άρθρα που αφορούν παιδιά ή νέους είναι 19 σε ένα σύνολο 54 άρθρων. Ωστόσο τα άρθρα 20 και 21 
(ισότητα απέναντι στο νόμο και απαγόρευση διακρίσεων αντίστοιχα) υποδηλώνουν ότι το σύνολο των 
άρθρων λαμβάνουν υπόψη τα παιδιά και όχι μόνο τα άρθρα στα οποία γίνεται ειδική αναφορά σε αυτά.  
270 Επιτροπή ΕΚ (2006). 
271 Charter of the Fundamental Rights of the European Union (2007/C 303/01) Official Journal of the 
European Union 14.12.2007 C303.  
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4.1.2.2 Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού 

Η Επιτροπή, στην Ανακοίνωσή της σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα 

του παιδιού εκτιμά ότι μπορεί να προσφέρει βασική και ουσιαστική προστιθέμενη αξία 

στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών, πρώτον, στηριζόμενη στη μακρά της 

παράδοση, όπως και στις νομικές και πολιτικές της δεσμεύσεις και δεύτερον, 

υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους μέσω της καθιέρωσης ενός πλαισίου 

αμοιβαίας μάθησης.272 Μέχρι στιγμής η ΕΕ έχει αναπτύξει πολιτικές και έχει αναλάβει 

δραστηριότητες σε σειρά τομέων πολιτικής όπως: η εμπορία παιδιών και η παιδική 

πορνεία, η βία σε βάρος των παιδιών, το άσυλο και η μετανάστευση, η δικαιοσύνη και τα 

οικογενειακά θέματα, η εκπαίδευση παιδιών και εφήβων, το υγιές περιβάλλον για τα 

παιδιά, η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και την τηλεόραση, οι διακρίσεις και ο 

κοινωνικός αποκλεισμός, η παιδική εργασία, τα παιδιά που θίγονται από ένοπλες 

συρράξεις. Παράλληλα η Επιτροπή θέτει σειρά κριτηρίων και κανόνων που απαιτεί να 

τηρηθούν από τις προσχωρούσες ή υποψήφιες χώρες. Τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο οι χώρες αυτές προστατεύουν σωστά τα παιδιά και 

σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών.  

 

Στην Ανακοίνωσή της για τους στρατηγικούς στόχους 2005-2009 η Επιτροπή αναφέρεται 

στην ιδιαίτερη προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην αποτελεσματική προστασία των 

δικαιωμάτων των παιδιών, για την καταπολέμηση της οικονομικής εκμετάλλευσης, αλλά 

και κάθε μορφής κακομεταχείρισης έτσι ώστε η Ένωση να αποτελέσει πρότυπο και για 

άλλες χώρες.273 Η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού προσδιορίζει 

ειδικότερα τους ακόλουθους στόχους και ενέργειες: 

 

1. Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και   αντιμετώπιση των 

επειγουσών αναγκών 

- Καθιέρωση έως το τέλος του 2007 τηλεφωνικής γραμμής (116) για ολόκληρη την ΕΕ ως 

τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για παιδιά και ανοικτή τηλεφωνική γραμμή.274 

- Δρομολόγηση σχεδίου δράσης για τα παιδιά στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας. 

Θα επικεντρώνεται στις ανάγκες των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

                                                 
272 Επιτροπή ΕΚ (2006)  
273 Ibid.  
274 Βλέπε και Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με δέσμευση της εθνικής 
περιοχής αριθμοδότησης που αρχίζει με «116» για εναρμονισμένους αριθμούς που αφορούν εναρμονισμένες 
υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, ΕΕΕΚ, L 49 της 17.2.2007.  
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2. Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων για μελλοντική δράση της ΕΕ 

- Διαμόρφωση μέχρι το 2008 ολοκληρωμένης εικόνας των λόγων που εμποδίζουν μέχρι 

τώρα το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού. 

- Δημοσίευση μέσα στο 2008 εγγράφου διαβούλευσης και σχολιασμού στο οποίο να 

προσδιορίζονται οι προτεραιότητες για μελλοντικές ενέργειες. 

- Συγκέντρωση συγκρίσιμων και εύκολα αξιολογήσιμων δεδομένων που αφορούν τα 

δικαιώματα του παιδιού. 

-  

3. Ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στις δράσεις της ΕΕ 

- Εξασφάλιση ότι τα δικαιώματα του παιδιού συνεκτιμούνται στις ενέργειες της ΕΕ. 

 

4. Καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού και διαβούλευσης 

- Δημιουργία μέχρι το 2007 πλατφόρμας στο διαδίκτυο για τη συζήτηση θεμάτων 

σχετικών με τα δικαιώματα του παιδιού. 

- Εμπλοκή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

- Δημιουργία το 2006 διυπηρεσιακής ομάδας της Επιτροπής που θα συζητά γύρω από τα 

δικαιώματα του παιδιού και θα σχεδιάζει τις διάφορες ενέργειες. Θα διοριστεί ένας 

συντονιστής που θα διοργανώνει τις σχετικές συζητήσεις 

 

5. Ενίσχυση των ικανοτήτων και της εμπειρίας στον τομέα των δικαιωμάτων του   Παιδιού 

- Ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στις ενέργειες της ΕΕ. 

 

6. Αποτελεσματική επικοινωνία σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού 

- Αποτελεσματικότερη επικοινωνία ως προς τα δικαιώματα του παιδιού. 

- Παροχή ενημέρωσης ως προς τα δικαιώματα του παιδιού με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά 

 

7. Προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στις εξωτερικές σχέσεις 

 

8. Διάθεση πόρων και υποβολή εκθέσεων  

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά και οι νέοι δεν μετείχαν με συστηματικό τρόπο στην 

επεξεργασία της Ανακοίνωσης, κλήθηκαν εντούτοις να καταθέσουν τις απόψεις τους και 

να τις παρουσιάσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν να 

δοθεί στα παιδιά και στους νέους η ευκαιρία να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική 

για τα δικαιώματα των παιδιών μέσω της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
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Ανακοίνωση της Επιτροπής. Η διαδικασία ειδικότερα που ακολουθήθηκε είχε ως εξής: τα 

παιδιά ρωτήθηκαν για τα σημαντικότερα ζητήματα που τους επηρεάζουν, το λόγο για τον 

οποίο κρίνονται ως σημαντικά και τους τρόπους αντιμετώπισής τους και εν συνεχεία 

κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους για τους στόχους που θέτει η ΕΕ. Η διαδικασία 

ολοκληρώθηκε μέσω ερωτήσεων για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά επιθυμούν να 

μετάσχουν στην εφαρμογή της Ανακοίνωσης και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για τα δικαιώματα των παιδιών.  

 

Η βία ενάντια στα παιδιά (βία στο σχολικό περιβάλλον, ξυλοδαρμός από τους γονείς, 

κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης, ζητήματα ασφάλειας) 

κρίθηκε ως το σημαντικότερο προς αντιμετώπιση ζήτημα. Λοιπά σημαντικά ζητήματα 

περιλαμβάνουν τις διακρίσεις (με βάση το φύλο, την ηλικία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, 

την καταγωγή ή απλά τη «διαφορετικότητα), τον κοινωνικό αποκλεισμό και το ρατσισμό. 

Τα ζητήματα των ναρκωτικών, του αλκοόλ και του καπνίσματος θεωρήθηκαν ότι 

επηρεάζουν τα παιδιά σε όλη την Ευρώπη. Η φτώχεια από την άλλη επηρεάζει τη ζωή των 

παιδιών με ποικίλους τρόπους, ενώ τόνισαν την ύπαρξη διασύνδεσης μεταξύ φτώχειας, 

κοινωνικού αποκλεισμού και εκμετάλλευσης των παιδιών. Η προστασία του 

περιβάλλοντος συνιστά ένα ακόμα θέμα το οποίο εμφανίστηκε σε αρκετές απαντήσεις. 

Τέλος τα παιδιά ζήτησαν την ύπαρξη καλύτερης πληροφόρησης προκειμένου να 

διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους. Αναφορικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των 

ζητημάτων αυτών τα παιδιά πρότειναν τη θέσπιση αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου 

και καλύτερης πληροφόρησης, ενώ εξέφρασαν παράλληλα την επιθυμία τους για 

συμμετοχή, θεωρώντας ότι μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή της Ανακοίνωσης 

μέσω ερωτηματολογίων, συναντήσεων μεταξύ παιδιών και των φορέων διαμόρφωσης 

πολιτικής καθώς και συζητήσεων στο διαδίκτυο.275

 

Τέλος σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τα παιδιά κατατάσσουν τις 

προτεραιότητες της Ανακοίνωσης, ως σημαντικότερες αναδείχθηκαν η ενσωμάτωση των 

δικαιωμάτων του παιδιού στις δράσεις της ΕΕ, όπως και η προώθηση των δικαιωμάτων του 

παιδιού στις εξωτερικές σχέσεις. Χαμηλά στις προτεραιότητες των παιδιών εμφανίζονται 

οι στόχοι που αφορούν την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή 

                                                 
275 Feinstein, C. and Haldorsson, O. L. (2007) “You could always begin by listening to us” A consultation 
with children on the EC Communication “Towards an EU Strategy on the Rights of the Child”, Save the 
Children, May 2007.  
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και την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, όπως και ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων 

για μελλοντική δράση. Οι λοιποί στόχοι κατατάχθηκαν στο ενδιάμεσο. 276

 

Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΕ δεν έχει άμεση αρμοδιότητα στον τομέα των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, ωστόσο η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων επιβάλει το σεβασμό των 

δικαιωμάτων των παιδιών όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα 

των Παιδιών κατά την εφαρμογή των πολιτικών της, συμπεριλαμβανομένων των ήπιων 

εργαλείων διακυβέρνησης που χρησιμοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ έχει την ευκαιρία να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην 

προώθηση μιας στρατηγικής η οποία θα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του παιδιού, 

ενισχύοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών να μειώσουν την παιδική φτώχεια. Η 

προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω των ακόλουθων σημείων: 

- Διεύρυνση του ορισμού που δίνει η ΕΕ στην παιδική φτώχεια (ορισμός ο οποίος θα 

λαμβάνει υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του φαινομένου και δεν θα περιορίζεται 

στην οικονομική πτυχή, με παράλληλη ανάπτυξη των κατάλληλων δεικτών). 

- Θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού εργαλείου αναφορικά με το δικαίωμα των παιδιών σε 

ελάχιστο εισόδημα. 

-  Ενίσχυση του συντονισμού και της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων 

των παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

- Δυνατότητα συμμετοχής των παιδιών.277  

 

4.1.2.3 Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιμέρους τομείς πολιτικής 

με ενδιαφέρον για το παιδί 

Άσυλο, Μετανάστευση και Εξωτερικά Σύνορα 

Σειρά Οδηγιών (για την προσωρινή προστασία, τις συνθήκες υποδοχής κτλ) καθώς και ο 

Κανονισμός που καθορίζει το κράτος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης 

ασύλου περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τα παιδιά και ειδικότερα τους ασυνόδευτους 

ανήλικους. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Στην Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις 

οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα 

                                                 
276 Ibid.  
277 EUROCHILD (2007) A child rights approach to child poverty. Discussion Paper. EUROCHILD, 
September 2007.  

 270  



περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τα παιδιά και ειδικότερα τις εγγυήσεις για τους 

ασυνόδευτους ανήλικους (εκπροσώπηση ή/και συνδρομή από εκπρόσωπο κατά την 

εξέταση της αίτησης, ενημέρωση σχετικά με το νόημα και τις πιθανές συνέπειες της 

προσωπικής συνέντευξης, μέριμνα ώστε η προσωπική συνέντευξη να διεξάγεται από 

άτομο που έχει ειδικές γνώσεις για τις ανάγκες των ανήλικων και η απόφαση να 

ετοιμάζεται επίσης από υπάλληλο με ειδικές γνώσεις).278 Επίσης, η Οδηγία για την 

προσωρινή προστασία και τις συνθήκες υποδοχής απαιτεί την παροχή ιατρικής βοήθειας 

στα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και τα παιδιά θύματα 

εκμετάλλευσης, απάνθρωπης συμπεριφοράς, παιδιά που θίγονται από ένοπλες 

συρράξεις.279  

 

Η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται στην ΕΕ καταλαμβάνει τα 

τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερο μέρος στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ένταξη 

αποτελεί πηγή προβληματισμού σε πολλές πολιτικές, την ίδια στιγμή που η ένταξη των 

μεταναστών στην αγορά εργασίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη των 

στόχων της Λισαβόνας. Η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η έλλειψη διακρίσεων 

και η ισότητα των ευκαιριών για όλους αποτελούν βασικά σημεία της ένταξης. Η 

Ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινό Πρόγραμμα για την Ένταξη. Πλαίσιο σχετικά με την 

ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ» προτείνει μια σειρά κατευθύνσεων για τη 

θέσπιση ενός συνεκτικού πλαισίου για την ένταξη. Μεταξύ των προτεινόμενων 

κατευθύνσεων και δράσεων περιέχονται και ορισμένες με ειδικό ενδιαφέρον για το παιδί 

και τους νέους όπως : η ανάπτυξη εισαγωγικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για τα 

εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας 

των νέων μεταναστών, η βελτίωση της πρόσβασης των νέων μεταναστών στην ανώτερη 

εκπαίδευση, η αντανάκλαση της πολυμορφίας στα σχολικά προγράμματα, η λήψη υπόψη 

των ειδικών προβλημάτων των νέων μεταναστών στο πλαίσιο των μέτρων που στοχεύουν 

στην πρόληψη της αποτυχίας και της εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης.280

 

                                                 
278 Council Directive 2005/85/EC of 1st December 2005 on minimum standards on procedures in Member 
states for granting and withdrawing refugee status, Official Journal of the European Union, L326/13, 
13.12.2005.  
279 Commission EC (2006) Preliminary Inventory of EU actions affecting children’s rights. Commission Staff 
Working Document. Accompanying the Communication from the Commission Towards an EU Strategy on 
the Rights of the Child, SEC(2006) 889 final, Brussels, 4.0./2006 . 
 
280 Επιτροπή ΕΚ (2005) Κοινό Πρόγραμμα για την Ένταξη. Πλαίσιο σχετικά με την ένταξη των υπηκόων 
τρίτων χωρών στην ΕΕ, COM(2005) 389 τελικό, Βρυξέλλες 1.09.2005. 
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Αναγνωρίζοντας ότι η οικογενειακή επανένωση αποτελεί απαραίτητο μέσο προκειμένου να 

καταστεί δυνατός ο οικογενειακός βίος, το Συμβούλιο υιοθέτησε Οδηγία σχετικά με το 

δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης στο οποίο καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους 

μπορούν να ασκούν το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 

διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών. Η Οδηγία καλύπτει επίσης την 

οικογενειακή επανένωση προσφύγων οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη.281 

Για τους αιτούντες άσυλο βάσει της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις 

ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη τα κράτη 

μέλη παρέχουν στα ανήλικα τέκνα των αιτούντων άσυλο και στους ανήλικους αιτούντες 

άσυλο πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που 

ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας υποδοχής. Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα 

δεν πρέπει να καθυστερεί πέρα των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης ασύλου από το γονέα ή του ανήλικου. Όταν η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι αδύνατη λόγω της ειδικής κατάστασης του ανήλικου το κράτος δύναται να 

προσφέρει άλλες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις. Το απώτερο συμφέρον του παιδιού αποτελεί το 

πρωταρχικό μέλημα των κρατών κατά την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας. Τα 

κράτη μέλη εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης σε ανήλικους που 

είναι θύματα κάθε μορφής κατάχρησης, αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, 

απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις 

και εξασφαλίζουν ότι τους παρέχεται κατάλληλη φροντίδα και θεραπεία. Παράλληλα τα 

κράτη μέλη καλούνται να λάβουν το ταχύτερο δυνατόν μέτρα για την εξασφάλιση της 

αναγκαίας εκπροσώπησης από οργανισμό υπεύθυνο για την επιμέλεια και την ευημερία 

ανηλίκων ή οποιαδήποτε άλλη εκπροσώπηση. Ανάλογες διατάξεις περιέχονται και στην 

Οδηγία 2001/55/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής 

προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη 

κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής των ατόμων αυτών. 

 

Τέλος, η Ανακοίνωση για την Κοινή Ατζέντα για την Ενσωμάτωση θέτει το πλαίσιο 

ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ και επισημαίνει την ειδική προσοχή που 

πρέπει να δοθεί στα παιδιά και τους νέους μετανάστες κατά την εφαρμογή των σχετικών 

δράσεων της Ανακοίνωσης. 
                                                 
281 Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of 
asylum seekers, OJEU L.31/18, 6.02.2003. 
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Οι πολιτικές της Ένωσης υποστηρίζονται από σειρά προγραμμάτων όπως το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο για τους Πρόσφυγες το οποίο χρηματοδοτεί μεταξύ άλλων και δράσεις που 

αφορούν ευάλωτα άτομα όπως οι ανήλικοι και οι γονείς που συνοδεύουν ανήλικα τέκνα, το 

Πρόγραμμα ARGO (2002-2006) το οποίο υποστηρίζει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ 

κρατών σε θέματα ασύλου, εξωτερικών συνόρων και μετανάστευσης και το Πρόγραμμα 

AENEAS (2004-2008) το οποίο χρηματοδοτεί προγράμματα με τρίτες χώρες στον τομέα 

του ασύλου και της μετανάστευσης και το οποίο αν και δεν επικεντρώνεται στα παιδιά τα 

αντιμετωπίζει (μαζί με λοιπές ευάλωτες ομάδες) ως ομάδες προτεραιότητας.282

 

Παιδική φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός283

Βάσει των Άρθρων 136 και 137 της Συνθήκης του Άμστερνταμ η δράση της ΕΕ για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχει αναπτυχθεί σημαντικά 

στη διάρκεια των τελευταίων ετών. Τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν ειδικότερα 

βασικό σημείο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (ΑΜΣ). Στο πλαίσιο των 

Προγραμμάτων της ΕΕ για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που δρουν 

υποστηρικτικά της ΑΜΣ, η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει σειρά διακρατικών 

προγραμμάτων, μια αξιολόγηση από ομότιμους για παιδιά και οικογένειες σε δυσκολίες, 

μια διακρατική μελέτη γύρω από πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ παρέχει οικονομική υποστήριξη στο δίκτυο ΜΚΟ του 

Eurochild.  

 

Το 2001 θεσπίστηκε το Πρόγραμμα Δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ 

των κρατών μελών με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο 

της ΑΜΣ το οποίο κάλυπτε την περίοδο 2002-2006,284 ενώ το PROGRESS υποστηρίζει 

οικονομικά την υλοποίηση των στόχων της Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης και 

των κοινωνικών υποθέσεων το οποίο καλύπτει την περίοδο 2007-2013. Στον τομέα της 

κοινωνικής προστασίας και της ενσωμάτωσης οι στόχοι του PROGRESS αφορούν α) τη 

βελτίωση της κατανόησης των σχετικών θεμάτων β) την παρακολούθηση και αξιοποίηση 

της υλοποίησης των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για την 

απασχόληση και τον αντίκτυπό τους γ) την προώθηση της αλληλοδιδασκαλίας στο πλαίσιο 
                                                 
282 Commission EC (2006) 
283 Περισσότερα στοιχεία για την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ περιέχονται στο 
Κεφάλαιο 1.  
284 Decision No50/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 December 2001 establishing 
a Programme of Community action to encourage cooperation between member states to combat social 
exclusion, Official Journal of the European Communities, L10, 12.1.2002.  
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της στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και την απασχόληση δ) την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης και ε) την ανάπτυξη της δυνατότητας των κυριότερων ευρωπαϊκών 

δικτύων να στηρίξουν και να αναπτύξουν περαιτέρω στόχους κοινοτικής πολιτικής και 

στρατηγικές στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης.285  

 

Παιδική εργασία 

Η Οδηγία 94/33/EC για την προστασία των νέων ατόμων στην εργασία υιοθετήθηκε με 

σκοπό την προστασία των νέων ατόμων από την οικονομική εκμετάλλευση και από κάθε 

μορφή εργασίας που δύναται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και να 

υπονομεύσει την εκπαίδευσή τους. Η Οδηγία απαγορεύει την εργασία σε παιδιά κάτω των 

15 ετών ή σε όσα βρίσκονται στο πλαίσιο πλήρους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

διασφαλίζει ότι οι συνθήκες εργασίας είναι ανάλογες με την ηλικία των εργαζομένων 

καθώς και την προστασία της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν 

το χρόνο εργασίας. Ως προς το τελευταίο σημείο η Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου 

για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 

εργασία ορίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι η λόγω ηλικίας διαφορετική 

μεταχείριση δεν συνιστά διάκριση εφόσον δικαιολογείται στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου 

αντικειμενικά και λογικά από ένα θεμιτό στόχο και εφόσον τα μέσα επίτευξης του στόχου 

αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία. Ως τέτοια μπορούν να είναι η καθιέρωση ειδικών 

συνθηκών για την πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση, για την 

απασχόληση και την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των όρων απόλυσης και αμοιβής, για 

τους νέους, τους ηλικιωμένους και τους εργαζομένους που συντηρούν άλλα πρόσωπα.286

 

Η Επιτροπή υπέγραψε τον Ιούλιο του 2004 μια στρατηγική συνεργασία με το ΔΓΕ στον 

τομέα της ανάπτυξης, όπου η αποτροπή της παιδικής εργασίας συνιστά μια από τις 

προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή συζητά με τις χώρες της Αφρικής, της 

Καραϊβικής και του Ειρηνικού πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της παιδικής 

εργασίας μαζί με το Διεθνές Πρόγραμμα για την Εκρίζωση της Παιδικής Εργασίας του 

ΔΓΕ.287  

 
                                                 
285 Decision No 1672/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 
establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity-PROGRESS, Official Journal 
of the European Union, L315, 15.11.2006.  
286 Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment 
in employment and occupation, Official Journal of the European Communities, L303, 2.12.2000.  
287 Commission EC (2006)  
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Εμπορία παιδιών 

Το Συμβούλιο της ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρή 

καταπάτηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 

καθώς και ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και συνεπώς κινδυνεύουν περισσότερο να 

πέσουν θύματα εμπορίας ενέκρινε απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας 

των ανθρώπων συμπληρώνοντας τα νομοθετήματα που έχουν ήδη θεσπιστεί στον εν λόγω 

τομέα. Όπως αναφέρεται στην απόφαση πλαίσιο όταν η πράξη αφορά παιδί συνιστά 

αξιόποινη πράξη εμπορίας ανθρώπων ακόμα και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα όπως ο 

εξαναγκασμός, η βία, η απειλή, ο δόλος, η απάτη, η κατάχρηση εξουσίας. Τα κράτη μέλη 

καλούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα εγκλήματα αυτά να τιμωρούνται με 

ποινικές κυρώσεις που θα είναι δυνατόν να αποτελέσουν βάση έκδοσης. Τα κράτη μέλη 

καλούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα εγκλήματα να τιμωρούνται με ποινή 

στερητική της ελευθερίας ανώτατης διάρκειας όχι μικρότερης των οκτώ ετών εφόσον 

έχουν διαπραχθεί (μεταξύ άλλων) εναντίον θύματος ιδιαιτέρως τρωτού όπως είναι τα 

παιδιά.288 Στην Οδηγία 2004/81/ΕΚ σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους 

υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργιας στη λαθρομετανάστευση 

οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 

εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας στους ανήλικους που ανταποκρίνονται σε 

ορισμένες προϋποθέσεις οριζόμενες στο εθνικό τους δίκαιο. Στην περίπτωση αυτή τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το ύψιστο συμφέρον του παιδιού, εξασφαλίζουν στους 

ανήλικους πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα υπό προϋποθέσεις ίδιες με αυτές των 

υπηκόων τους και στην περίπτωση ασυνόδευτων ανήλικων λαμβάνουν τα απαραίτητα 

μέτρα για να προσδιορίσουν την ταυτότητα και την ιθαγένειά τους και να προσδιορίσουν 

ότι δεν συνοδεύονται.  

 

Παιδιά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

Το Ψήφισμα του Συμβουλίου της ΕΕ για τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών κατά την 

αναζήτηση παιδιών που έχουν εξαφανισθεί και αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων 

αρχών και της κοινωνίας των πολιτών για την αναζήτηση των παιδιών που έχουν 

εξαφανιστεί και αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Τα κράτη μέλη 

καλούνται επίσης να καταγράψουν το σύνολο των δεδομένων τα οποία αφορούν τα παιδιά 
                                                 
288 Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings (2002/269/JHA) 
Official Journal of the European Communities, L203, 1.8.2002.  
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που έχουν εξαφανιστεί ή αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης προκειμένου 

να διαπιστώσουν την έκταση του φαινομένου, να αναλύσουν την εξέλιξή του και να 

ανταλλάξουν μεταξύ τους δεδομένα. Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να 

καταρτίσει σχετική μελέτη στην οποία θα καταγράφεται η πραγματικότητα και η έκταση 

του φαινομένου, η ύπαρξη, ο ρόλος και η δομή της κοινωνίας των πολιτών που στηρίζουν 

ενεργά την αναζήτηση παιδιών που έχουν εξαφανιστεί, τα νομικά θέματα που αφορούν την 

παρέμβαση των εν λόγω οργανισμών. Βάσει της έκθεσης η Επιτροπή θα εξετάσει τα 

απαραίτητα πρότυπα για τη βελτιστοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών και τις 

απαραίτητες εγγυήσεις για την ασφάλεια της ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών.289  

 

Η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και η παιδική πορνογραφία συνιστούν σοβαρές 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού. 

Η παιδική πορνογραφία αποτελεί ειδικότερα μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης η οποία 

εξαπλώνεται συνεχώς μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συμπλήρωσης του έργου των διεθνών οργανισμών το 

Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Τα κράτη μέλη καλούνται να 

λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την τιμωρία των αδικημάτων της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και της παιδικής πορνογραφίας, καθώς και για την τιμωρία της ηθικής 

αυτουργίας ή συνέργιας. Παράλληλα τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα για την παροχή της κατάλληλης προστασίας και συνδρομής στα θύματα.290  

 

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη διάδοση της χρήσης νέων τεχνολογιών και του 

διαδικτύου291 καθώς και των κινδύνων που υφίστανται, ιδίως για τα παιδιά, η το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη στην καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για 

την προαγωγή της ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου και των νέων επιγραμμικών 

τεχνολογιών ιδίως για τα παιδιά και την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου και 

περιεχομένου ανεπιθύμητου από τον τελικό χρήστη. Το Πρόγραμμα Safe Internet Plus το 

οποίο καλύπτει την περίοδο 2005-2008 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: (α) 

                                                 
289 Council Resolution on the contribution of civil society in finding missing or sexually exploited children, 
(2001/C 283/01) Official Journal of the European Communities C283, 9.10.2001.  
290 Council EU (2003) Council Framework Decision on combating the sexual exploitation of children and 
child pornography, Brussels, 29 July 2003.  
291 Βλέπε επίσης Απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου του 2000 για την καταπολέμηση της παιδικής 
πορνογραφίας στο Ίντερνετ, ΕΕΕΚ, L 138 της 9.6.2000.  
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καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου, (β) αντιμετώπιση ανεπιθύμητου και επιβλαβούς 

περιεχομένου, γ) προαγωγή ασφαλέστερου περιβάλλοντος, και (δ) ευαισθητοποίηση. 292

 

Αναφορικά με τον σεξουαλικό τουρισμό στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

του Τάμπερε το Συμβούλιο της ΕΕ παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

συνεχίσουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του παιδοφιλικού 

τουρισμού, χαιρετίζει της προσπάθειες καταπολέμησης μέσω πρόληψης, καταστολής και 

ενίσχυσης προς τα θύματα και παροτρύνει προς την εντατικοποίηση των προσπαθειών 

αναχαίτισης του ρεύματος παιδοφιλικού τουρισμού από τα κράτη μέλη, ενώ τέλος καλεί 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με συμπληρωματικό και 

συντονισμένο τρόπο, συμβάλλοντας στο γενικό στόχο της προστασίας του παιδιού. 293

 

Παιδιά θύματα ένοπλων συρράξεων 

Στην προσπάθεια διασφάλισης της προστασίας των παιδιών θύματα ένοπλων συρράξεων η 

ΕΕ καθοδηγείται από τους διεθνείς και περιφερειακούς κανόνες και στάνταρντ για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ εκτιμά ότι τα παιδιά έχουν βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες ανάγκες κατά την περίοδο που ακολουθεί το τέλος των συρράξεων 

αναφορικά με την αναζήτηση της οικογένειάς τους, την επανένταξή τους στην κοινωνία, τη 

συμμετοχή σε πρόγραμμα κοινωνικο-ψυχολογικής επανένταξης καθώς και σε 

προγράμματα αφοπλισμού και επανένταξης. Στο πλαίσιο αυτό η προστασία των παιδιών 

θυμάτων ένοπλων συρράξεων συνιστά προτεραιότητα της ΕΕ όχι μόνο επειδή τα παιδιά 

αποτελούν το μέλλον της, αλλά και επειδή είναι φορείς δικαιωμάτων όπως αυτά 

καθορίζονται μέσα από σειρά διεθνών κειμένων και οργάνων. Στην προσπάθεια 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων των ένοπλων συρράξεων στα παιδιά, η ΕΕ έχει στη 

διάθεσή της μια σειρά από εργαλεία. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ επισημαίνουν τη 

σημασία της θέσπισης μηχανισμών περιοδικής παρακολούθησης και αξιολόγησης οι οποίοι 

συνιστούν βασικό εργαλείο για την ανάδειξη της αναγκαιότητας παρέμβασης. Η ομάδα 

εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συνεργασία με λοιπές 

επιτροπές -και λαμβάνοντας υπόψη λοιπές εκθέσεις και πληροφορίες- θα προσδιορίζει τις 

περιπτώσεις εκείνες στις οποίες απαιτείται επέμβαση της ΕΕ και θα προβεί σε ανάλογες 

συστάσεις. Αναφορικά με τα εργαλεία που η ΕΕ έχει διάθεσή της αυτά περιλαμβάνουν τον 
                                                 
292 Decision No 854/2005/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 establishing a 
multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies, 
Official Journal of the European Union, L149, 11.06.2005 
293 European Council (1999) Presidency Conclusions, Tampere European Council, 15 & 16 October 1999.  
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πολιτικό διάλογο, τα διαβήματα, την πολυμερή συνεργασία, τις επιχειρήσεις 

αντιμετώπισης κρίσεων, ενώ ταυτόχρονα η ΕΕ οικοδομεί στις υπάρχουσες δομές με σκοπό 

την παγίωση, την ενδυνάμωση και την προώθηση των δράσεων της που αφορούν παιδιά 

θύματα ένοπλων συρράξεων. Μέσα από τα εργαλεία αυτά η ΕΕ επιχειρεί να διασφαλίσει 

ότι οι ανάγκες των παιδιών θα ληφθούν υπόψη.294

Στο πλαίσιο της προσέγγισης της ΕΕ για τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την 

επανένταξη η οποία έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς με τους 

πιθανούς εταίρους, τα παιδιά που στρατολογούνται στις ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες, σε 

παραβίαση των διεθνών συνθηκών, πρέπει να θεωρούνται θύματα και όχι εισβολείς, ενώ 

πρέπει να παρέχεται άμεση υποστήριξη για την επανένταξή τους στην κοινωνία και την 

επανασύνδεση με την οικογένειά τους. Οι δράσεις που αφορούν τον αφοπλισμό, την 

αποστράτευση και την επανένταξη των παιδιών θα πρέπει να είναι διαφορετικές από αυτές 

που αφορούν τους ενήλικες και θα πρέπει να υλοποιούνται το νωρίτερο δυνατόν. 

Απαιτούνται προσπάθειες για την αποτροπή της στρατολόγησης παιδιών σε ένοπλες 

ομάδες, ενώ στην περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να απομακρύνονται όσο 

το δυνατόν γρηγορότερα. Στην προσπάθεια υποστήριξης των σχετικών δράσεων η ΕΕ 

υποστηρίζει την ανάγκη θέσπισης Μηχανισμού Παρακολούθησης και Αναφοράς καθώς 

και την ενίσχυση των προσπαθειών για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του 

2003 για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις.295 Συνολικά το Συμβούλιο σε έγγραφό του 

καλεί για την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών θύματα ενόπλων συρράξεων στο 

σύνολο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας με συστηματικό 

τρόπο.296  

 

Βία ενάντια στα παιδιά 

Το ζήτημα της βίας και της εκμετάλλευσης των παιδιών αντιμετωπίζεται μέσα από σειρά 

πρωτοβουλιών των ευρωπαϊκών οργάνων. Το Πρόγραμμα Χάγη της Επιτροπής (2005) το 

οποίο καλύπτει μια περίοδο πέντε ετών αναγνωρίζει την καταπολέμηση της εμπορίας των 

ανθρώπων και ειδικότερα των γυναικών και των παιδιών ως μια από τις προτεραιότητές 

του. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναληφθεί σειρά δράσεων όπως μεταξύ άλλων η απόφαση 

Πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η Απόφαση Πλαίσιο για την 
                                                 
294 EU Guidelines on Children and Armed Conflict  
295 EU Concept for Support to Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR) Approved by the 
European Commission on 14 December 2006 and by the Council of the European Union on 11 December 
2006.  
296 Council EU (2006) Checklist for the Integration of the Protection of Children affected by Armed Conflict 
into ESDP operations, Brussels 23 May 2006.  
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καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας, το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων. 

 

Το Κοινοτικό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ καλύπτει την περίοδο 2007-2013 και αποτελεί 

συνέχεια των Προγραμμάτων ΔΑΦΝΗ ΙΙ (2004-1008) και ΔΑΦΝΗ (2000-2003) και της 

Πρωτοβουλίας ΔΑΦΝΗ (1997-1999). Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την καταπολέμηση 

και την αποτροπή της βίας ενάντια στα παιδιά, τους νέους και τις γυναίκες και την 

προστασία των θυμάτων και των ευπαθών ομάδων. Η βία ορίζεται με την ευρεία έννοια 

και περιλαμβάνει τη σεξουαλική βία και την οικογενειακή βία, την εμπορία και τη βία που 

ασκείται σε βάρος ομάδων όπως οι μετανάστες, τα άτομα με αναπηρίες ή λοιπές ευπαθείς 

ομάδες. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την προστασία των παιδιών, των νέων και των 

γυναικών από κάθε μορφή βίας και την επίτευξη υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής και 

ευημερίας. Ο ειδικότερος στόχος της πρόληψης και της καταπολέμησης της βίας 

αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από σειρά δράσεων ενθάρρυνσης των ΜΚΟ και των 

λοιπών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, ενίσχυσης των 

δράσεων ευαισθητοποίησης, διάχυσης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, 

ενθάρρυνσης της δημιουργίας δικτύων μεταξύ ΜΚΟ και λοιπών φορέων, ενθάρρυνσης της 

ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών, μελέτης φαινομένων βίας και των 

επιπτώσεών τους, υλοποίησης προγραμμάτων αρωγής των θυμάτων.  

 

Επιπροσθέτως, το Κοινοτικό Πρόγραμμα AGIS (2003-2007) αφορά την αστυνομική και 

δικαστική συνεργασία σε ποινικά ζητήματα. Πρόκειται για Πρόγραμμα συμπληρωματικό 

του ΔΑΦΝΗ καθώς υποστηρίζει τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές στη βελτίωση της 

συνεργασίας τους στο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της 

εμπορίας παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών, ενώ το ΔΑΦΝΗ 

εστιάζεται στην παροχή βοήθειας στα θύματα.  

 

Παιδιά ΡΟΜΑ 

Ο σεβασμός και η προστασία των μειονοτήτων αναδείχθηκαν σε βασική αξία της ΕΕ, 

συνιστώντας ένα από τα κριτήρια που καλούνται να εκπληρώσουν οι υποψήφιες προς 

ένταξη χώρες (κριτήρια Κοπεγχάγης). Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το Συμβούλιο 

απέκτησε αρμοδιότητα θέσπισης νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων η 

οποία οδήγησε στις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ Racial Equality Directive και της Οδηγίας 
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Πλαίσιο 2000/78/ΕΚ. Η δέσμευση της ΕΕ επιβεβαιώθηκε εκ νέου στη Χάρτα των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ενώ την ίδια περίοδο δημιουργείται το Δίκτυο 

Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα με αποστολή την 

παρακολούθηση την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάθε χώρα. Το 2005 η 

ΕΕ θεσπίζει τη Στρατηγική Πλαίσιο κατά των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών για όλους. Στο πλαίσιο της στρατηγικής και αναφορικά με τους ΡΟΜΑ το 

σημείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον αφορά τη σύσταση Ομάδας για την Ενσωμάτωση των 

Εθνοτικών Ομάδων αποτελώντας μια ευκαιρία για το συντονισμό των πρωτοβουλιών που 

αφορούν τους ΡΟΜΑ με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. 

Συνολικά και πέρα από τη δεσμευτικότητα που συνοδεύει την Οδηγία 2000/43/ΕΚ δεν έχει 

σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος αναφορικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος 

των ΡΟΜΑ.  

 

Ένα σημείο ενδιαφέροντος σε σχέση με τα παιδιά ΡΟΜΑ αφορά την πρόσβασή τους στην 

εκπαίδευση η οποία εξαρτάται από σειρά πολιτικών, κοινωνικο-οικονομικών, ιδεολογικών, 

θεσμικών και πολιτισμικών παραγόντων. Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες αυτούς το 

Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ στην Ευρώπη το οποίο εξέτασε την 

κατάσταση στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία προέβη σε σειρά συστάσεων με στόχο 

τη βελτίωση της πρόσβασης των παιδιών ΡΟΜΑ στην εκπαίδευση. Σε πολιτικό επίπεδο 

αναγνωρίζεται η ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών ΡΟΜΑ 

και ειδικότερα του δικαιώματος τους για εκπαίδευση, η ανάγκη θέσπισης ευρωπαϊκής και 

εθνικής νομοθεσίας που θα αφορά τις εκπαιδευτικές και πολιτισμικές ανάγκες των ΡΟΜΑ, 

ενθάρρυνση της μάθησης της γλώσσας των ΡΟΜΑ στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο απαιτείται η θέσπιση πολιτικών για την 

εξασφάλιση της πρόσβασης στη στέγαση, την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας, τη 

θέσπιση πολιτικών για την ενσωμάτωση των ΡΟΜΑ. Σε θεσμικό επίπεδο αναγνωρίζεται η 

ανάγκη καταπολέμησης των αρνητικών στερεοτύπων, αποφυγής του διαχωρισμού των 

παιδιών ΡΟΜΑ από τα υπόλοιπα, διασφάλιση του πολιτισμού των ΡΟΜΑ στα σχολικά 

εγχειρίδια.297

 

 

 
                                                 
297 Hollo, L. with the contribution of Sheila Quinn (2006) Equality for Roma in Europe. A roadmap for 
action. Open Society Insitute.  
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4.1.3 Συμβούλιο της Ευρώπης 

Η τρέχουσα πολιτική θητεία του Συμβουλίου της Ευρώπης καθορίστηκε στην 3η Σύνοδο 

Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων η οποία έλαβε χώρα στη Βαρσοβία το Μάιο του 

2005. Το Συμβούλιο της Ευρώπης επιδιώκει την ανάπτυξη στην Ευρώπη κοινών και 

δημοκρατικών αρχών που βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου καθώς και λοιπά σχετικά κείμενα. Αναφορικά με την προστασία των παιδιών το 

Συμβούλιο της Ευρώπης έχει υιοθετήσει μια σειρά Συμβάσεων οι οποίες αναφέρονται 

ακολούθως:  

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών του Ανθρώπου (1950)298  

Η εν λόγω Σύμβαση θέτει ένα σύνολο θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και 

παράλληλα προβαίνει στη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας τους. Παρά το γεγονός ότι η 

Σύμβαση δεν αφορά αμιγώς τα παιδιά, σειρά άρθρων αφορούν άμεσα την οικογένεια και 

το παιδί όπως το δικαίωμα σεβασμού του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου (Άρθρο 8), το 

δικαίωμα σύναψης γάμου και δημιουργίας οικογένειας (Άρθρο 12) το δικαίωμα των 

γονέων να διασφαλίσουν την εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους βάσει 

των πεποιθήσεών τους (Άρθρο 2, Πρωτόκολλο 1). Αξίζει να επισημανθεί ότι σημαντικός 

αριθμός των υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την οικογένεια (π.χ παιδιά εκτός γάμου, ζητήματα 

υιοθεσίας, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα κτλ). Καθώς τα κράτη καλούνται να 

συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, έχει επέλθει βελτίωση της νομικής 

προστασίας της οικογένειας και ειδικά των παιδιών στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης.  

 

 

 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (1961)299

Μεταξύ των διατάξεων του Χάρτη υπάρχουν και ορισμένες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 

παιδιά. Ειδικότερα, ο Χάρτης αναφέρεται στο δικαίωμα των παιδιών και των νέων σε 

                                                 
298 Council of Europe (1950) Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as 
amended by Protocol No11, Rome, 4.XI.1950, No5. 
299 Council of Europe (1961) European Social Charter, Turin, 18.X.1961, No 35. 
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ειδική προστασία ενάντια στους φυσικούς ή ηθικούς κινδύνους με τους οποίους είναι 

δυνατόν να βρεθούν αντιμέτωπα. Η οικογένεια, ως βασική μονάδα της κοινωνίας, έχει το 

δικαίωμα της κατάλληλης κοινωνικής, νομικής και οικονομικής προστασίας που θα 

διασφαλίζει την πλήρη ανάπτυξή της (μέσω της παροχής κοινωνικών και οικογενειακών 

επιδομάτων, φορολογικών ρυθμίσεων, την παροχή στέγασης, επιδομάτων για τους 

νεόνυμφους κτλ), ενώ οι μητέρες και τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της κατάλληλης 

κοινωνικής και οικονομικής προστασίας (μέσω, μεταξύ άλλων, της θέσπισης κατάλληλων 

θεσμών και υπηρεσιών). Ο Χάρτης περιέχει επίσης διατάξεις για την εργασία των παιδιών, 

καθώς και τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων και των οικογενειών τους 

αναφορικά με την παροχή προστασίας και αρωγής.  

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την υιοθεσία των παιδιών (1967)300

Η Σύμβαση του 1967 εκσυγχρονίστηκε μέσω της υιοθέτησης το 2008 νέας Σύμβασης από 

το Συμβούλιο των Υπουργών, η οποία λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές 

εξελίξεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών καθώς και ότι το 

συμφέρον των παιδιών πρέπει να συνιστά τη βασική προτεραιότητα. Οι νέες διατάξεις που 

εισάγονται από τη Σύμβαση αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία: 

- Η συναίνεση του πατέρα απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και όταν το παιδί 

έχει γεννηθεί εκτός γάμου. 

- Η συναίνεση του παιδιού είναι απαραίτητη στην περίπτωση που το παιδί είναι σε θέση να 

τη δώσει. 

- Η Σύμβαση επεκτείνεται, καλύπτοντας ετερόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης (σε κράτη που υπάρχει τέτοια ή ανάλογη πρόβλεψη) καθώς και σε 

μεμονωμένα άτομα, ενώ δίνεται η δυνατότητα επέκτασης σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια που 

συζούν. 

- Η νέα Σύμβαση επιτυγχάνει καλύτερη ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος των 

υιοθετημένων παιδιών να αναζητήσουν τους βιολογικούς τους γονείς και το δικαίωμα 

των τελευταίων να παραμείνουν ανώνυμοι. 

- Η ελάχιστη ηλικία του ανάδοχου πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 30 ετών και η διαφορά 

ηλικίας με το παιδί πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 έτη.  

 

                                                 
300 Council of Europe (1967) European Convention on the adoption of children, Strasbourg, 24.IV.1967, 
No58. 
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το νομικό καθεστώς των παιδιών που έχουν γεννηθεί εκτός 

γάμου (1975)301

Η Σύμβαση επιχειρεί να εξομοιώσει το καθεστώς των παιδιών που έχουν γεννηθεί εκτός 

γάμου με αυτό των παιδιών που έχουν γεννηθεί στο πλαίσιο του έγγαμου βίου και να 

συμβάλλει στην εναρμόνιση των κρατικών νομοθεσιών στον εν λόγω τομέα. Βάσει της 

Σύμβασης και οι δυο γονείς έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά, ως αν ήταν 

γεννημένα στο πλαίσιο του έγγαμου βίου. Τα παιδιά από την πλευρά τους έχουν τα ίδια 

κληρονομικά και λοιπά δικαιώματα, όπως αυτά που έχουν γεννηθεί εντός του έγγαμου 

βίου.  

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων που 

αφορούν την επιμέλεια των παιδιών και την αποκατάσταση αυτής (1980)302

Η παρούσα σύμβαση επιχειρεί να αποτελέσει μια διέξοδο στα ζητήματα που ανακύπτουν 

μεταξύ γονέων που ζουν σε διαφορετικά ευρωπαϊκά κράτη αναφορικά με την επιμέλεια 

των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, η ευημερία των παιδιών συνιστά νευραλγικό σημείο κατά 

τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Βάσει των διατάξεων της Σύμβασης, κάθε 

συμβαλλόμενο μέλος καλείται να ορίσει μια κεντρική αρχή η οποία αναλαμβάνει την 

παραλαβή των αιτήσεων, την παροχή βοήθειας στους αιτούντες, τη μεταφορά ερωτημάτων 

και τη συνεργασία με τις λοιπές αρχές.  

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων του παιδιού (1996)303  

Στόχος της Σύμβασης είναι η προστασία των συμφερόντων των παιδιών μέσω της παροχής 

σειράς μέτρων τα οποία επιτρέπουν στα παιδιά την άσκηση των δικαιωμάτων τους 

ιδιαίτερα στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που αφορούν την οικογένεια. Τα παιδιά 

έχουν το δικαίωμα της πλήρους ενημέρωσης, της έκφρασης των απόψεων τους και της 

ενημέρωσης σχετικά με τις συνέπειες των αποφάσεων. Παράλληλα, έχουν το δικαίωμα να 

ζητήσουν τη συνδρομή ατόμου της επιλογής τους, το δικαίωμα αίτησης για τον καθορισμό 

διαφορετικού εκπροσώπου, το δικαίωμα επιλογής εκπροσώπου. Η Σύμβαση προβλέπει τη 

σύσταση Διαρκούς Επιτροπής με αρμοδιότητες τη διερεύνηση ερωτήσεων για την 

ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης, την πρόταση τροπολογιών και την παροχή 
                                                 
301 Council of Europe (1975) European Convention on the legal status of children born out of wedlock, 
Strasbourg, 15.X.1975, No85. 
302 Council of Europe (1980) European Convention on the Recognition and Enforcement of decisions 
concerning custody of children and on restoration of custody of children, Luxembourg, 20.V.1980, No105. 
303 Council of Europe (1996) European Convention on the exercise of children’s rights, Strasbourg, 25.I.1996, 
No160. 
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συμβουλευτικής γνώμης και βοήθειας στις εθνικές αρχές (Council of Europe, 1996). 

Αναμένεται ότι η Σύμβαση θα βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της Σύμβασης των 

ΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών και ειδικότερα το Άρθρο 4 το οποίο καλεί τα 

συμβαλλόμενα μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα (νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά) 

για την εφαρμογή των δικαιωμάτων της εν λόγω Σύμβασης.  

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το κυβερνο-έγκλημα (2001)304  

Πρόκειται για την πρώτη διεθνή Σύμβαση για εγκλήματα που διαπράττονται με τη χρήση 

του διαδικτύου και λοιπά δίκτυα υπολογιστών. Μέσω της Σύμβασης επιδιώκεται μια κοινή 

πολιτική με στόχο την προστασία της κοινωνίας ενάντια στο κυβερνο-έγκλημα, κυρίως 

μέσω της υιοθέτησης της κατάλληλης νομοθεσίας και την ενθάρρυνση της διεθνούς 

συνεργασίας. Η Σύμβαση καλεί ειδικότερα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν νομοθετικά και 

λοιπά μέτρα προκειμένου να θεωρηθούν ως ποινικά αδικήματα τα ακόλουθα: α) παραγωγή 

παιδικής πορνογραφίας με σκοπό τη διάδοσή της μέσω υπολογιστών, β) παροχή ή διάθεση 

υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω υπολογιστή, γ) διανομή ή μετάδοση υλικού παιδικής 

πορνογραφίας μέσω υπολογιστή, δ) προμήθεια υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω 

υπολογιστή για ιδία χρήση ή για τρίτο πρόσωπο και ε) κατοχή υλικού παιδικής 

πορνογραφίας σε υπολογιστή.  

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την επαφή με τα παιδιά (2003)305  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαφή με τα παιδιά και οι πιθανοί περιορισμοί (όταν αυτοί 

θεωρούνται απαραίτητοι προς το συμφέρον των παιδιών) συνιστούν βασικό ζήτημα για τα 

κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση 

του δικαιώματος, καθώς και τα προβλήματα που τίθενται συνέπεια των αποστάσεων που 

τυχόν χωρίζουν τα μέλη μιας οικογένειας, στόχος της Σύμβασης είναι η βελτίωση 

ορισμένων πτυχών των δικαιωμάτων της εθνικής και διασυνοριακής επικοινωνίας και 

ειδικότερα ο προσδιορισμός και η ενίσχυση του βασικού δικαιώματος των παιδιών και των 

γονέων τους να διατηρούν επαφή σε τακτική βάση.  

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση ενάντια στην εμπορία ανθρώπων (2005)306  

                                                 
304 Council of Europe (2001) Convention on cybercrime, Budapest, 23.XI.2001, No185. 
305 Council of Europe (2003) Convention on contact concerning children, Strasbourg, 15.V.2003, N0192. 
306 Council of Europe (2005) Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings, 
Warsaw, 16.V.2005, No197. 
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Η συγκεκριμένη Σύμβαση δεν αναφέρεται αποκλειστικά στα παιδιά μπορεί ωστόσο να 

ειδωθεί σε συνδυασμό την Σύμβαση για την προστασία των παιδιών ενάντια στη 

σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Η εμπορία ανθρώπων συνιστά (όπως 

αναφέρεται στο προοίμιο της Σύμβασης) παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

προσβολή της αξιοπρέπεια και της ακεραιότητας των ανθρώπων. Στόχος της Σύμβασης 

είναι η αποτροπή και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων, η παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα και 

τους μάρτυρες και η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας. Η Σύμβαση προβλέπει τη 

σύσταση μηχανισμού παρακολούθησης.  

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική 

εκμετάλλευση και κακοποίηση (2007)307

Παρά την απουσία στατιστικών στοιχείων για τον αριθμό των παιδιών που έχουν πέσει 

θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στην Ευρώπη, είναι γνωστή η ύπαρξη αναντιστοιχίας 

μεταξύ του αριθμού των υποθέσεων που δηλώνονται στην αστυνομία και τις κοινωνικές 

υπηρεσίες και τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων. Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν 

ότι στις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης η πλειοψηφία των περιπτώσεων 

σεξουαλικής κακοποίησης λαμβάνει χώρα εντός του οικογενειακού πλαισίου, από άτομα 

που βρίσκονται κοντά στα παιδιά ή το κοινωνικό τους περιβάλλον. Στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης των παιδιών το Συμβούλιο μετείχε ενεργά σε δυο Διεθνείς Διασκέψεις για 

την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών με σκοπό το εμπορικό 

όφελος στη Στοκχόλμη (1996) και την Γιοκοχάμα (2001). Το 2002 η ΓΣ υιοθέτησε το 

Ψήφισμα 1307 για τη μηδενική ανοχή στην σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Η 

πολιτική δέσμευση των κρατών μελών επιβεβαιώθηκε κατά τη 2η Σύνοδο των αρχηγών 

κρατών και κυβερνήσεων (Στρασβούργο, 1997). Το σχέδιο δράσης που υιοθετήθηκε 

καλούσε τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την εθνική τους νομοθεσία με στόχο τη 

διασφάλιση κοινών προτύπων για την προστασία των παιδιών που έχουν υποστεί 

απάνθρωπη μεταχείριση ή αντιμετωπίζουν τέτοιο κίνδυνο, την ενίσχυση της συνεργασίας 

τους με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής εκμετάλλευσης των παιδιών. Η δέσμευση αυτή 

επιβεβαιώθηκε κατά την 3η Σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, κατά την 

οποία η προστασία των παιδιών έναντι κάθε μορφής βίας ανακηρύχθηκε ως βασική 
                                                 
307 Council of Europe (2007) Council of Europe on the Protection of Children against sexual exploitation and 
sexual abuse, Lanzarote, 25.X.2007, No201. 
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προτεραιότητα. Σε συνέχεια του σχεδίου δράσης το Συμβούλιο κήρυξε την έναρξη του 

προγράμματος «Οικοδομώντας μια Ευρώπη για και με τα παιδιά».  

 

Η Σύμβαση για την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και 

κακοποίηση έχει ως στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και της κακοποίησης των παιδιών, την προστασία των δικαιωμάτων των 

παιδιών-θυμάτων και την προώθηση της εθνικής και της διεθνούς συνεργασία και συνιστά 

ένα σημαντικό βήμα στην παιδική προστασία. Μέσω της συγκεκριμένης σύμβασης για 

πρώτη φορά οι διάφορες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών χαρακτηρίζονται 

ως νομικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης που τελείται στο 

οικογενειακό περιβάλλον με τη χρήση βίας, πειθούς ή απειλής. Η Σύμβαση περιλαμβάνει 

μια σειρά προληπτικών μέτρων με στόχο την εκπαίδευση, τον έλεγχο και την ενίσχυση των 

γνώσεων των ατόμων που έρχονται σε επαφή με παιδιά για τα εν λόγω ζητήματα, την 

εκπαίδευση των παιδιών, τη δυνατότητα παροχής προγραμμάτων και μέτρων για την 

εκτίμηση και την καταπολέμηση του κινδύνου εμφάνισης ανάλογων καταστάσεων, τη 

λήψη μέτρων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, τη συμμετοχή των παιδιών, του 

ιδιωτικού τομέα, των ΜΜΕ και της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη, εφαρμογή των 

σχετικών πολιτικών. Περιλαμβάνει επίσης σειρά μέτρων για την προστασία και την 

παροχή βοήθειας στα θύματα, τους συγγενείς τους και σε κάθε πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τη φροντίδα τους.  

 

Λοιπές δράσεις του Συμβουλίου στον εν λόγω τομέα αφορούν τη Σύσταση 16 του 2001 για 

την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση, η οποία καλεί για την 

ποινικοποίηση των πράξεων που σχετίζονται με την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών 

και ειδικότερα την παιδική πορνεία, πορνογραφία και την εμπορία παιδιών για σεξουαλική 

εκμετάλλευση. Προβλέπει ότι τα κράτη θα πρέπει να παρέχουν μέτρα για την προστασία 

των θυμάτων κατά την παρουσία τους στα δικαστήρια. Καλεί επίσης για βελτίωση της 

διεθνούς συνεργασίας. Η Συμφωνία-Πλαίσιο του 2003 για την καταπολέμηση της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας με την οποία τα 

κράτη καλούνται να ποινικοποιήσουν ορισμένες συμπεριφορές και να παράσχουν 

ελάχιστες και μέγιστες ποινές.  
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Σύσταση (2005) 5 της Επιτροπής Υπουργών για τα Δικαιώματα των παιδιών που ζουν 

σε ιδρύματα παιδικής προστασίας.308  

Στόχος της Σύστασης είναι η καθιέρωση των γενικών κατευθυντήριων αρχών που πρέπει 

να εφαρμόζονται όταν ένα παιδί τοποθετείται έξω από την οικογένειά του και ειδικότερα 

σε ιδρύματα παιδικής προστασίας. Η τοποθέτηση δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση που 

το παιδί κινδυνεύει τόσο ώστε να είναι αδύνατο να παραμείνει στο οικογενειακό 

περιβάλλον. Η Σύσταση προσδιορίζει επίσης τα ειδικά δικαιώματα των παιδιών που ζουν 

σε ιδρύματα όπως το δικαίωμα τοποθέτησης με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση αναγκών 

που έχουν αξιολογηθεί ως επιτακτικές και της περιοδικής αναθεώρησης της τοποθέτησης, 

το δικαίωμα διατήρησης των οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών, το δικαίωμα για τα 

αδέλφια να μένουν μαζί ή να διατηρούν τακτική επαφή, το δικαίωμα της ταυτότητας. 

Ταυτόχρονα, κάθε χώρος τοποθέτησης θα πρέπει να σέβεται το δικαίωμα της ταυτότητας 

του παιδιού (σεβασμός απέναντι στο εθνικό, θρησκευτικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και 

γλωσσικό υπόβαθρο, δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, δικαίωμα ποιοτικής ιατρικής 

φροντίδας, σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και σωματικής ακεραιότητας του 

παιδιού, δικαίωμα για ίσες ευκαιρίες, δικαίωμα ωφέλειας από κάθε είδους εκπαίδευση, 

επαγγελματικό προσανατολισμό και κατάρτιση, δικαίωμα προετοιμασίας ως ενεργού και 

υπεύθυνου πολίτη μέσα από το παιχνίδι, την άθληση, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, την 

ανεπίσημη μόρφωση και τις αυξανόμενες ευθύνες, δικαίωμα συμμετοχής στη διαχείριση 

και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που το αφορούν, δικαίωμα ενημέρωσης για τα 

δικαιώματά του και τους κανονισμούς του χώρου τοποθέτησης, δικαίωμα διατύπωσης 

παραπόνων σε ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αναγνωρίσιμο όργανο με στόχο τη 

διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του). Τέλος η Σύσταση θέτει κατευθυντήριες 

οδηγίες και προδιαγραφές ποιότητας για τους χώρους τοποθέτησης.  

 

 

4.2 Σύγχρονες προκλήσεις των Συστημάτων Κοινωνικής Φροντίδας και    

Αλληλεγγύης για το Παιδί 

Το παραδοσιακό κράτος πρόνοιας (και τα πεδία παρέμβασής του) συνδέονταν με την 

ύπαρξη κοινωνιών υψηλής γονιμότητας, χαμηλότερου έναντι του σημερινού προσδόκιμου 

ζωής, αυξανόμενων ρυθμών απασχόλησης, χαμηλής συμμετοχής των γυναικών στην 

αγορά εργασίας. Το νέο κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο οδήγησε με τη σειρά του στην 
                                                 
308 Συμβούλιο της Ευρώπης (2005) Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη μέλη. Τα 
δικαιώματα των παιδών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας 
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ανάδειξη νέων κοινωνικών κινδύνων, τους οποίους ωστόσο αδυνατεί να καλύψει το 

παραδοσιακό κράτος πρόνοιας. Ως εκ τούτου, η κάλυψη των παλαιών κοινωνικών 

αναγκών δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες ή καλύπτει με γενναιόδωρο τρόπο 

τις ανάγκες της μεσαίας τάξης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανάγκη 

αναπροσανατολισμού της κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η παιδική φτώχεια και 

η ελλιπής εκπαίδευση αποτελούν ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας σε σειρά χωρών, 

καθώς συνδέονται με την εκπαιδευτικό αποκλεισμό, την εγκληματικότητα των νέων και 

άλλα συμπτώματα κοινωνικής παθογένειας.309  

 

Οι σύγχρονοι κοινωνικοί κίνδυνοι σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο 

καθιστούν ειδικότερα επιτακτική την ανάγκη μεταρρύθμισης των συστημάτων κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με τα 

ευρήματα των ερευνών βάσει των οποίων οι διορθωτικές πολιτικές για τους ενήλικες 

αποτελούν ανεπαρκές και δαπανηρό υποκατάστατο των παρεμβάσεων στην παιδική 

ηλικία, αναδεικνύουν τη σημασία της επένδυσης στα παιδιά και των προσφερόμενων σε 

αυτά πόρων, μέσα από την οπτική του κύκλου ζωής.310  

 

Η στρατηγική επένδυσης στο παιδί εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου μοντέλου της 

κοινωνικής επένδυσης, το οποίο με τη σειρά του προτείνεται από μερίδα επιστημόνων να 

αντικαταστήσει το παραδοσιακό παράδειγμα της κοινωνικής προστασίας. Το μοντέλο της 

κοινωνικής επένδυσης δίνει έμφαση στο να καταστήσει τα άτομα ισχυρότερα στην αγορά 

εργασίας, αντί να τα προστατεύει απλά από τoυς κινδύνους της αγοράς, εκφράζοντας με 

τον τρόπο αυτό τη διαφοροποίηση του νέου από το παραδοσιακό κράτος πρόνοιας. Η 

κοινωνική επένδυση έχει ως στόχο την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την 

ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων και ως εκ τούτου δεν περιορίζεται στην προώθηση 

αναδιανεμητικών πολιτικών και στην προώθηση ενός μοντέλου που επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στα επιδόματα.  

 

Η εν λόγω προσέγγιση δεν είναι καινούρια: η κατανόηση της κοινωνικής πολιτικής ως 

κοινωνική επένδυση εντοπίζεται ήδη στα προγράμματα του Κλίντον και του Μπλερ, ενώ 

γίνεται επίσης εμφανής στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας (2000). Η τελευταία 

επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου μέσω της επένδυσης 
                                                 
309 Σακελλαρόπουλος, Θ. (2006) Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, Διόνικος, Αθήνα, τόμος Β’.  
310 Esping-Andersen, G. (2002) Why We Need A New Welfare State, Oxford, Oxford University Press.  
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στον άνθρωπο και την οικοδόμηση ενός ενεργού κράτους πρόνοιας, στοιχείο που απαιτεί 

τη βελτίωση της σύνδεσης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών απασχόλησης και 

την ενδυνάμωση του αμοιβαία ενισχυόμενου χαρακτήρα τους. Στο πλαίσιο της 

στρατηγικής αυτής, κεντρικό σημείο συνιστά η αύξηση της προσφοράς εργατικού 

δυναμικού και της ενίσχυσης των υπηρεσιών του κράτους πρόνοιας (πολιτικές 

ενεργοποίησης, υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων, υπηρεσίες 

απασχόλησης). Συνολικά μπορεί να ειπωθεί ότι το κράτος της κοινωνικής επένδυσης 

αποσκοπεί στο να αποτρέψει την έξοδο από την αγορά εργασίας και την οριστική 

απομάκρυνση του ατόμου από αυτή, στοιχείο που μπορεί να οδηγεί εμμέσως σε αρνητικές 

επιπτώσεις για τους ηλικιωμένους.  

 

Η σημασία της επένδυσης στο παιδί γίνεται καλύτερα κατανοητή αν λάβουμε υπόψη μας 

δυο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, τα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά επιτεύγματα 

εξακολουθούν να επηρεάζονται (όπως δηλαδή και στο παρελθόν) από την κοινωνική 

στρωματοποίηση (η γονική επίδραση παραμένει με άλλα λόγια ισχυρή στις γνωστικές 

ικανότητες των παιδιών) με αποτέλεσμα την παγίδευση όσων δεν διαθέτουν τις 

απαραίτητες γνωστικές δυνατότητες και κοινωνικές δεξιότητες σε επισφαλή απασχόληση. 

Δεύτερον, μια στρατηγική επικεντρωμένη στο παιδί συνιστά απαραίτητα συνθήκη για τη 

διασφάλιση ενός βιώσιμου, αποδοτικού και ανταγωνιστικού συστήματος παραγωγής που 

βασίζεται στη γνώση, τη στιγμή που οι μελλοντικές πληθυσμιακές ομάδες σε ηλικία 

εργασίας θα είναι σαφώς μικρότερες από τη σημερινή, αλλά θα καλούνται να συντηρήσουν 

σημαντικά μεγαλύτερους πληθυσμούς ηλικιωμένων.311  

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική ηλικία συνιστά καθοριστικό παράγοντα στη 

διαμόρφωση των μελλοντικών ικανοτήτων και ευκαιριών των ατόμων, μια στρατηγική 

κοινωνικής επένδυσης με επίκεντρο το παιδί πρέπει να βασίζεται σε μια συνδυασμένη 

στρατηγική που α) θα διασφαλίζει επαρκές οικογενειακό εισόδημα, β) θα συμβάλλει στη 

μείωση της άμεσης επίδρασης της κοινωνικής θέσης των γονέων στη γνωστική ανάπτυξη 

των παιδιών και γ) θα βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον των εργαζομένων μητέρων. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Κοινή Έκθεση του 2008 για την Κοινωνική Προστασία 

και την Κοινωνική Ενσωμάτωση τα καλύτερα αποτελέσματα (στην προσπάθεια 

καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας) παρουσιάζουν συνήθως οι χώρες που 

                                                 
311 Esping-Andersen, G. (2002)  
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αντιμετωπίζουν το ζήτημα από όλες τις πλευρές και επικεντρώνονται τόσο στην οικογένεια 

όσο και στα ίδια τα παιδιά επιτυγχάνοντας την κατάλληλη ισορροπία. Αυτό σημαίνει 

συνδυασμό στρατηγικών που βελτιώνουν την πρόσβαση των γονέων στην απασχόληση και 

την παραμονή τους σε αυτή χάρη σε υπηρεσίες υποστήριξης και εισοδηματική ενίσχυση 

που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο των φαινομένων παγίδευσης. Προκειμένου τα μέτρα αυτά 

να είναι αποτελεσματικά συμπληρώνει η Έκθεση, απαιτείται να επιτυγχάνουν σωστά 

εξισορροπημένο μίγμα πολιτικών.312  

 

Η αναπλήρωση ενός επαρκούς εισοδήματος συνιστά μια πρώτη προϋπόθεση τόσο για τις 

στρατηγικές πρόληψης όσο και για τις μακροχρόνιες διορθωτικές στρατηγικές. Η ανάγκη 

στήριξης του εισοδήματος θα μειωθεί σημαντικά εάν αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης, 

ιδιαίτερα των γυναικών, καθώς και με την ύπαρξη μιας επαρκούς δέσμης οικογενειακών 

επιδομάτων. Αναγνωρίζοντας επίσης τη σημασία της επένδυσης στις γνωστικές ικανότητες 

και στο κοινωνικό κεφάλαιο, η ελαχιστοποίηση των ποσοστών σχολικής διαρροής και η 

διασφάλιση της συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνιστούν παράγοντες ύψιστης 

σημασίας.313  

 

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση που δίνεται στο μοντέλο της κοινωνικής επένδυσης 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση του βαθμού στον οποίο η νέα αυτή προσέγγιση 

μεταφράζεται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα ή παραμένει απλά στα λόγια. Αποτελέσματα 

σχετικής έρευνας σε 24 χώρες του ΟΟΣΑ καταδεικνύουν ότι συνολική αύξηση του δείκτη 

κοινωνικής επένδυσης (αύξηση των κοινωνικών δαπανών στις οικογένειες και την 

εκπαίδευση έναντι των δαπανών για τους ηλικιωμένους). Την ίδια στιγμή παρά τη γενική 

ανοδική τάση, ο δείκτης παρουσίασε άνοδο σε 12 χώρες και μείωση σε άλλες 12. 

Επιπρόσθετα, τα επιδόματα σε χρήμα αυξήθηκαν ταχύτερα σε 13 χώρες, ενώ τα επιδόματα 

σε είδος σε 11 μόνο χώρες. Η τελευταία αυτή διαπίστωση μοιάζει παράδοξη, λαμβάνοντας 

ειδικότερα υπόψη τη σημασία των υπηρεσιών στην απασχόληση και τα επίπεδα 

γονιμότητας, καθώς και το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε υπηρεσίες δεν απαιτούν τη δαπάνη 

σημαντικών πόρων. Συνολικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η προσέγγιση της 

κοινωνικής επένδυσης δεν έχει ακόμα εμπεδωθεί από το σύνολο των κρατών πρόνοιας.314  

                                                 
312 Council EU (2008) Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, Brussels, 4 March 2008:7. 
313 Esping-Andersen, G. (2002)  
314 Sipila, J. (2008) The social investment state: something real or just new discourse? Paper presented at the 
6th Annual ESPAnet Conference, Helsinki, 18-20 September 2008.  
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4.3 Καλές πρακτικές Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί 

 

Οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας και η ανάγκη 

επαναχάραξης των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, συνδέθηκαν 

με την ανανέωση των μέσων παρέμβασης και την υιοθέτηση της ΑΜΣ ως νέου εργαλείου 

διαμόρφωσης της κοινωνικής πολιτικής.315 Στο πλαίσιο της αμοιβαίας μάθησης που 

αποτελεί βασική συνιστώσα της ΑΜΣ, η παροχή και ανταλλαγή πληροφοριών και 

εμπειριών και η αναζήτηση και η μεταφορά καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών 

αναδεικνύεται σε ιδιαίτερης βαρύτητας διαδικασία. Κάτω από αυτό το πρίσμα 

παρουσιάζονται ακολούθως ορισμένες καλές πρακτικές που αφορούν την κοινωνική 

φροντίδα για το παιδί.  

 

Ηνωμένο Βασίλειο - Πρόγραμμα Sure Start 

 Η ανάληψη της εξουσίας από τους Εργατικούς το 1997 συνοδεύτηκε από την ανάδειξη 

μιας διαφορετικής προσέγγισης στην παροχή των δημόσιων υπηρεσιών σε σχέση με την 

προϋπάρχουσα η οποία θεωρούσε την παροχή πρόνοιας για τα παιδιά αποκλειστική 

αρμοδιότητα των οικογενειών και στην οποία οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είχαν κανένα 

ρόλο. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ένα στα τρία 

παιδιά στην Αγγλία ήταν φτωχά, η βρετανική κυβέρνηση θέσπισε το 1999 το Πρόγραμμα 

Sure Start. Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε ειδικότερα με στόχο να ωφελήσει τα παιδιά, τους 

γονείς και τις κοινότητες αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών φροντίδας για το 

παιδί, βελτιώνοντας την υγεία των παιδιών και της συναισθηματικής τους ανάπτυξης, και 

παρέχοντας επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τις 

οικογένειες από την περίοδο της εγκυμοσύνης των γυναικών μέχρι τα παιδιά να φτάσουν 

την ηλικία των 14 ετών ή των 16 στην περίπτωση παιδιών με αναπηρία.  

 

Το καινοτόμο στοιχείο και η επιτυχία του Προγράμματος έγκειται στη σημασία που 

αποδίδεται στη συνεργασία μεταξύ τοπικών κοινωνιών, υπηρεσιών υγείας, κέντρων 

εύρεσης εργασίας, δημόσιων υπηρεσιών, εθελοντικού και ιδιωτικού τομέα. Το σύνολο των 

φορέων συνεργάζονται από κοινού, καθώς όπως είχε διαπιστωθεί ο πολυκερματισμός και η 

                                                 
315 Αναλυτικότερα για την ΑΜΣ βλ. Sakellaropoulos Th, Bergman J. (eds). 2004. Connecting welfare 
diversity within the European Social Model. Intersentia, Antwerpen. 
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πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων συχνά οδηγούσε στον πολυκερματισμό των υπηρεσιών 

που παρέχονταν στα παιδιά και τις οικογένειές τους.316  

 

Ηνωμένο Βασίλειο - Σύμφωνο για την Παιδική Φτώχεια 

Το σύμφωνο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο 

Οικονομίας, το Υπουργείο Παιδείας και οι τοπικές αρχές θα εργαστούν με στόχο την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Η στρατηγική ειδικότερα για την καταπολέμηση της 

παιδικής φτώχειας έχει ως στόχους: 

• Την προώθηση της εθνικής στρατηγικής για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας. 

• Την υποστήριξη της διεκδίκησης από πλευράς φτωχών οικογενειών των επιδομάτων και 

των εκπτώσεων φόρου που τους αναλογούν, καθώς και την εξάλειψη των εμποδίων που 

τυχόν εμποδίζουν τη διεκδίκησή τους. 

• Τη βελτίωση των ποσοστών απασχόλησης. 

• Την ανάληψη δράσης με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων (ως προς την πρόσβαση σε 

ευκαιρίες) και την αύξηση των αποτελεσμάτων για τα φτωχά παιδιά, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τα αποτελέσματα. 

• Την ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του συνόλου των τοπικών υπηρεσιών που 

παρέχονται στα παιδιά (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, και 

των υπηρεσιών για την στήριξη των οικογενειών). 

• Την ανταλλαγή στοιχείων με στόχο τη βελτίωση της εθνικής στρατηγικής.  

 

Επιπρόσθετα, έξι ακόμα προτεραιότητες αναγνωρίζονται ως σημαντικές για την ποιότητα 

ζωής των φτωχών παιδιών: η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, η προώθηση 

της οικονομικής ζωτικότητας των τοπικών κοινωνιών, η βελτίωση των υπηρεσιών μαζικής 

μεταφοράς, η αλλαγή του τοπικού περιβάλλοντος, η δημιουργία ισχυρότερων και 

ασφαλέστερων κοινωνιών, η αύξηση των στάνταρντ των σχολείων.  

 

Σε συνάρτηση με τους προαναφερόμενους στόχους, οι εταίροι προέβησαν στη δημιουργία 

ενός forum για την παιδική φτώχεια, που είναι γνωστό ως Σύμφωνο για την Παιδική 

Φτώχεια και το οποίο: 

                                                 
316 Sure Start: a “joined-up” approach to reducing child poverty http://ec.europa.eu/employment_social/spsi 
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• Οδήγησε στη δημιουργία ενός forum μέσω του οποίου οι διάφοροι φορείς έχουν την 

ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα υπουργεία και να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της 

κυβερνητικής πολιτικής.  

• Έδωσε τη δυνατότητα παροχής feedback σε σειρά θεμάτων, πρωτοβουλία η οποία έτυχε 

θετικής υποδοχής από τα υπουργεία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. 

• Οδήγησε στην ευαισθητοποίηση της ένωσης τοπικών κυβερνήσεων για τη διεξαγωγή 

καμπάνιας από τον Απρίλιο του 2003 έως το καλοκαίρι του 2004. Η καμπάνια ενθάρρυνε 

τις τοπικές κοινότητες να ενισχύσουν τη λήψη επιδομάτων στις περιοχές τους. Οι ομάδες 

στόχοι της καμπάνιας ήταν οι γονείς με χαμηλά εισοδήματα, οι μονογονεϊκές οικογένειες 

και οι οικογένειες στις οποίες ζουν άτομα με αναπηρία.317  

 

Φιλανδία - Κοινωνική Εγγύηση για τους Νέους 

Στόχος του προγράμματος «Κοινωνική Εγγύηση για τους Νέους», το οποίο περιέχεται στο 

κυβερνητικό πρόγραμμα για την απασχόληση, είναι η ενίσχυση της προετοιμασίας των 

νέων για τη μετάβαση στην αγορά εργασίας, η αποτροπή της μακροχρόνιας ανεργίας των 

νέων και η διασφάλιση της έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού των νέων. Η μείωση της ανεργία των νέων συνιστά βασικό κοινό στόχο των 

επιμέρους δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα καλύπτει τους άνεργους νέους (νέους δηλαδή 

κάτω των 25 ετών).  

 

Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την κύρια ευθύνη για την υλοποίηση της «κοινωνικής 

εγγύησης για τους νέους». Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες έχουν την κύρια ευθύνη για την 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής εγγύησης και την ανάπτυξη της συμβουλευτικής. Το τμήμα 

νεότητας του Υπουργείου Παιδείας και οι διοργανωτές των σεμιναρίων για τους νέους 

έχουν την κύρια ευθύνη για την καθιέρωση των σεμιναρίων ως βασικού μηχανισμού για 

την ενεργοποίηση των άνεργων νέων. Τέλος, οι επιμέρους διοικητικοί τομείς έχουν 

αμοιβαία ευθύνη για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών.  

 

Η κοινωνική εγγύηση περιλαμβάνει την ενίσχυση των υπηρεσιών απασχόλησης για τους 

άνεργους νέους και την εγγύηση ότι μετά την πάροδο τριών μηνών ανεργίας, θα 

προσφερθεί στους άνεργους νέους μια ενεργητική εναλλακτική στρατηγική για τη 

βελτίωση της θέσης τους.  

                                                 
317 UK National Report on Strategies for Social Protection and Social Inclusion 2006-2008.  
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Αποτιμώντας την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, διαπιστώθηκε ότι το 2005 η 

μέση μηνιαία ανεργία των νέων μειώθηκε σε εθνικό επίπεδο φτάνοντας κάτω από το 13%. 

Παράλληλα ο αριθμός των εξατομικευμένων προγραμμάτων για την ανεύρεση εργασία 

αυξήθηκε σημαντικά από το 2004.318  

 

Κύπρος - Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) 

Πρόκειται για ένα από τα κυριότερα μέτρα που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού της Κύπρου για την παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και καταπολέμησης 

της σχολικής αποτυχίας και του αναλφαβητισμού. Γενικός σκοπός είναι η βελτίωση 

ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος η οποία ταυτίζεται με τη μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητάς του στο βαθμό που οδηγεί όλα τα παιδιά στη σχολική επιτυχία. Ως 

ειδικότεροι στόχοι ορίζονται: 

(α) η δραστική μείωση του λειτουργικού αναλφαβητισμού μέχρι το τέλος της  

   πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η εξάλειψή του μέχρι το τέλος της εννιάχρονης  

   υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

(β) η εξάλειψη του φαινομένου της μαθητικής διαρροής, ιδιαίτερα κατά την  

   εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, και 

(γ) η δραστική μείωση της σχολικής αποτυχίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

 

Ως ΖΕΠ επιλέγονται και καθορίζονται σχολικά συμπλέγματα που αποτελούνται από ένα 

Γυμνάσιο, τα κύρια Δημοτικά σχολεία που το τροφοδοτούν με μαθητές και τα κύρια 

Νηπιαγωγεία που τροφοδοτούν τα Δημοτικά, τα οποία βρίσκονται σε υποβαθμισμένες 

περιοχές, με μαθητικό πληθυσμό που προέρχεται από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικο-

οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο.  

 

Η πιλοτική λειτουργία των ΖΕΠ είχε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θετικά αποτελέσματα: 

1. Σε σχολικές μονάδες που ανήκουν στις ΖΕΠ παρατηρείται μείωση της μαθητικής 

διαρροής, μείωση της σχολικής αποτυχίας (ανεξεταστέων και στάσιμων), μείωση 

του αριθμού των παραπομπών στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και 

βελτίωση της σχολικής επιτυχίας. 
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2. Η στήριξη των αλλόγλωσσων μαθητών οδήγησε στην ευρύτερη εισδοχή τους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, στη μείωση της διαρροής τους από το σχολικό 

σύστημα και τη βελτίωση των επιδόσεών τους 

3. Αυξήθηκε η σχολική παρουσία και το ποσοστό εγγραφής και φοίτησης αθίγγανων 

μαθητών.  

 

Παράλληλα αναπτύσσονται δράσεις προληπτικού χαρακτήρα όπως λειτουργία αίθουσας 

δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στο Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης Πάφου, 

λειτουργία μαθητικών λεσχών (χορού, θεάτρου, ζωγραφικής, ραδιοερασιτεχνισμού, 

ποδοσφαίρου) στα σχολεία της Θεοσκέπαστης Πάφου και δημοσιογραφικό και 

κινηματογραφικό εργαστήριο, μουσικό εργαστήριο, φωτογραφικός όμιλος, θεάτρου, 

παραδοσιακού χορού (ΖΕΠ Φανερωμένης Λευκωσίας), πρόγραμμα εκπαιδευτικών, 

πολιτιστικών και δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για Τουρκοκύπριες μητέρες στο 18ο 

Δημοτικό ΖΕΠ Αγ. Αντωνίου, πρόγραμμα κατασκευής ψηφιδωτού και διαμόρφωσης 

χώρου πρασίνου από ομάδα παιδιών υψηλού κινδύνου στο Γυμνάσιο Αγ. Αντωνίου. 319

 

Κύπρος - Πρόγραμμα «Μέντωρ»-Κέντρα Εκπαίδευσης Ζωής 

Πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την πρόληψη της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με τρεις στρατηγικές πρόληψης: 

παροχή γνώσεων και πληροφοριών, απόκτηση δεξιοτήτων και ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των παιδιών. Με άλλα λόγια, τα συγκεκριμένα προγράμματα αφορούν 

προληπτικές δράσεις με σκοπό την αλλαγή στη γνώση, στις στάσεις και τη συμπεριφορά 

του ατόμου για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή του προγράμματος άρχισε 

πιλοτικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1997-98 στη Μέση Εκπαίδευση και το 

1998-99 στη Δημοτική με δυο κινητές μονάδες παγκύπρια, ενώ σήμερα υπάρχουν οκτώ 

κινητές αίθουσες διδασκαλίας, δυο για κάθε επαρχία και δυο ακόμα βρίσκονται υπό 

κατασκευή.  

 

Όπως αναφέρεται στο ΕΣΔΕΝ 2006-2008, η τεχνολογία της Μονάδας Εκπαίδευσης Ζωής 

τοποθετεί το δάσκαλο και το μαθητή σε νέο περιβάλλον. Μια αίθουσα χωρίς καθίσματα 

όπου όλοι κάθονται στο χαλί, ίσοι μεταξύ τους, μια οροφή με φωτεινά άστρα, 

οπτικοακουστικά μέσα, ηλεκτρικά διαμορφώματα για διάφορα συστήματα και τις 
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λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, με παιχνίδια και άλλα, οδηγούν στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα και αποτελούν μια θετική και αξέχαστη εμπειρία.  

Τα προγράμματα «Μέντωρ» και τα θετικά τους αποτελέσματα στον τομέα της Αγωγής 

Υγείας θεωρήθηκαν ως πρότυπο για την εισαγωγή και την εφαρμογή και άλλων 

προγραμμάτων που έχουν σχέση με την υγεία και την πρόληψη χρήσης ουσιών εξάρτησης. 

Σημαντικό ρόλο στη στήριξη της προσπάθειας είναι η συνεργασία κυβερνητικού τομέα και 

εθελοντικών οργανώσεων.320  

 

Ιταλία - Πρόγραμμα Mowgli 

Στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιήθηκε σε μια αγροτική περιοχή της Ιταλία 

αναδείχθηκαν επιτυχημένες πρακτικές για τη δημιουργία τοπικών δικτύων αλληλεγγύης 

για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν κρίση. Τα καινοτόμα στοιχεία του προγράμματος 

αφορούν την κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την πρόληψη του αποκλεισμού των 

οικογενειών με προβλήματα αλλά και τη χρήση μεθόδων κατ’ οίκον φροντίδας και 

παρακολούθησης. Το πρόγραμμα βοήθησε τους γονείς που συμμετείχαν να 

αποκαταστήσουν τις σχέσεις με τα παιδιά τους και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα 

καθήκοντα φροντίδας τους με αποτέλεσμα να αποφευχθεί η απομάκρυνση των παιδιών 

από την οικογένειά τους. Ταυτόχρονα οι οικογένειες επανασυνδέθηκαν με τον τοπικό 

οικονομικό και κοινωνικό ιστό (δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, εργοδότες, γειτονιά) και 

έμαθαν να αξιοποιούν τις διαθέσιμες μορφές στήριξης.  

 

Ιταλία - Πρόγραμμα Pollicino Centre  

Το πρόγραμμα Pollicino Centre του δήμου της Ρώμης συνιστά μια ιδιαίτερα επιτυχημένη 

πρακτική στο πεδίο των πιλοτικών προγραμμάτων για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης 

των απροστάτευτων παιδιών μέσω της προαγωγής της υιοθεσίας και της αναδοχής. Οι 

βασικοί άξονες του προγράμματος περιλαμβάνουν: 

• Τη δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου παρακολούθησης και συντονισμού των υιοθεσιών 

και της ανάδοχης προστασίας για την εξυπηρέτηση των δημόσιων υπηρεσιών που είναι 

αρμόδιες για την προστασία των παιδιών (υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, αστυνομία, 

εισαγγελικές αρχές) των εθελοντικών οργανώσεων και των ιδιωτών που ενδιαφέρονται 

να υιοθετήσουν ή να γίνουν ανάδοχοι γονείς. 
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• Την υποστήριξη και ενθάρρυνση των ατόμων που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ή να 

γίνουν ανάδοχοι γονείς κατά τη διαδικασία έγκρισης του αιτήματός τους. 

• Την υποστήριξη των θετών και ανάδοχων γονέων για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην ανατροφή θετών ή ανάδοχων παιδιών. 

• Τη δικτύωση των θετών και ανάδοχων γονέων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και 

την αλληλοϋποστήριξή τους.321  

 

Τσεχία - Ολοκληρωμένη προσέγγιση της πόλης Ostrava για την εξάλειψη των 

διακρίσεων ενάντια στους κοινωνικά αποκλεισμένους Ρομά και τους Ρομά που 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού 

Η Ostrava είναι ένα από τα σημαντικότερα αστικά και βιομηχανικά κέντρα της Τσεχίας. 

Την ίδια στιγμή αποτελεί την περιοχή της Τσεχίας που έχει πληγεί περισσότερο από τις 

άλλες από την ανεργία. Οι Ρομά αποτελούν μια από τις κατηγορίες που κινδυνεύουν 

περισσότερο από κοινωνικό αποκλεισμό συνέπεια (μεταξύ άλλων) του υψηλού ποσοστού 

ανεργίας, την εξάρτησή τους από την κοινωνική προστασία, τις κακές συνθήκες 

διαβίωσης, την ελλιπή εκπαίδευση. Η αντιμετώπιση της δυσμενούς κατάστασης των Ρομά 

απαιτεί μια σύνθετη προσέγγιση ή ένα μίγμα πολιτικών.  

 

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής που ακολουθείται για τους Ρομά ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δράσεις για την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης και 

της φροντίδας των παιδιών Ρομά, δεδομένου ότι συνιστούν βασικό προαπαιτούμενο για τη 

διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά. Το 2005 η 

αστική εταιρεία PROLECNE-JEHETANE (ΜΑΖΙ) διεξήγαγε πρόγραμμα που 

απευθύνονταν στους δασκάλους με στόχο την εξάλειψη των προκαταλήψεων. Το 

πρόγραμμα έλαβε οικονομική υποστήριξη από την πόλη της Ostrava. Η προσχολική 

εκπαίδευση και η εκπαίδευση των παιδιών Ρομά και των μητέρων τους αντιμετωπίζονται 

σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσω του προγράμματος URPE της αστικής εταιρείας, το 

οποίο διενεργεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό τη μορφή ομαδικών συναντήσεων με τις 

μητέρες οι οποίες καθοδηγούν ειδικευμένα στελέχη, ενώ προβλέπεται και follow up με τις 

μητέρες και τα παιδιά. Το πρόγραμμα αυτό διαφοροποιείται ως εκ τούτου από τις 

προπαρασκευαστικές τάξεις, όπου το κέντρο βάρους είναι στα παιδιά. Ένα επίσης στοιχείο 

του προγράμματος είναι η στρατηγική «Μητέρες από τη γειτονιά» στο πλαίσιο της οποίας 
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οι μητέρες Ρομά αποκτούν εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και εν 

συνεχεία τη μεταφέρουν στην κοινότητά τους. Στόχος του προγράμματος δεν είναι μόνο η 

εκπαίδευση των μητέρων μαζί με τα παιδιά τους, αλλά εμμέσως η ανάδειξη της σημασίας 

της δια βίου εκπαίδευσης και η σύνδεσή της με τις ευκαιρίες απασχόλησης.  

 

Το 2005, 31 βοηθοί καθηγητών Ρομά εργάστηκαν σε σχολεία των Ρομά στην Ostrava, 

στοιχείο που αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες που γίνονται προκειμένου τα παιδιά Ρομά να 

ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί 

μέσο μείωσης της ανεργίας των Ρομά (καθώς οι βοηθοί καθηγητών επιλέγονται μεταξύ 

αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο, με άλλα λόγια μεταξύ αυτών που διατρέχουν 

υψηλότερο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας, ενώ καλούνται να παρακολουθήσουν 

πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης διάρκειας 80 ωρών). 322

 

Τσεχία - Εμπειρία της ΜΚΟ Life Together στην αποτροπή της απομάκρυνσης των 

παιδιών από τις οικογένειές τους 

Σε μελέτη του βρετανικού Πανεπιστημίου του Birmingham μεταξύ 33 ευρωπαϊκών χωρών, 

η Τσεχία εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό παιδιών κάτω των 3 ετών που ζουν σε 

ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι 60 παιδιά σε κάθε 10.000 κάτω των 3 ετών 

ζουν δε ιδρύματα, τη στιγμή που ο αντίστοιχος αριθμός στο ΗΒ είναι 1 σε κάθε 10.000 

παιδιά. Επίσης υψηλός είναι ο αριθμός των παιδιών άνω των 3 ετών που ζουν σε ιδρύματα, 

ωστόσο εμφανίζει τάσης μείωσης. Συνολικά το 2007 υπήρχαν 225 ιδρύματα στα οποία 

ζούσαν 7.600 παιδιά.  

 

Τον Ιούλιο του 2006 η ΜΚΟ Life Together έθεσε σε εφαρμογή ένα διετές πρόγραμμα το 

οποίο είχε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος 

ΔΑΦΝΗ ΙΙ. Οι στόχοι ειδικότερα του προγράμματος αφορούσαν: 

• Τη βελτίωση του συστήματος της φροντίδας των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα. 

• Τη μείωση του αριθμού των παιδιών και ειδικότερα των παιδιών Ρομά που ζουν σε 

ιδρύματα. 

• Την πραγματοποίηση αλλαγών στο σύστημα. 

• Την αλλαγή της πρακτικής που αφορά την απομάκρυνση των παιδιών από τις οικογένειές 

τους τόσο στην Τσεχία, όσο και σε άλλες χώρες. 
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Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων στόχων η ΜΚΟ δημιούργησε ομάδα η οποία 

παρέχει βοήθεια στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τοποθετηθούν τα 

παιδιά τους σε ιδρύματα και σε γονείς και συγγενείς που έχουν παιδιά που βρίσκονται ήδη 

σε ιδρύματα και επιθυμούν να επιστρέψουν σε αυτούς.  

Η στήριξη στις οικογένειες επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων δράσεων: 

• Παροχή στήριξης στους γονείς κατά την επικοινωνία τους με τις κρατικές αρχές. 

• Παροχή στήριξης και εκπαίδευσης αναφορικά με τα γονεϊκά προσόντα. 

• Παροχή νομικών συμβουλών και στήριξης κατά τις ακροάσεις του δικαστηρίου. 

• Παροχή υλικής και οικονομικής στήριξης στις οικογένειες. 

• Παροχή στήριξης για την επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά τους που βρίσκονται σε 

ιδρύματα. 

• Παροχή πληροφόρησης και επικοινωνίας με άλλες εξειδικευμένες οργανώσεις με στόχο 

την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.  

 

Το 2006 η ΜΚΟ εργάστηκε με 103 οικογένειες κυρίως Ρομά, εκ των οποίων 76 

αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο απομάκρυνσης των παιδιών τους κυρίως λόγω των δυσκολιών 

που αντιμετώπιζαν σε θέματα στέγασης, εκπαίδευσης των παιδιών τους, της κακής 

οικονομικής τους κατάστασης ή της ύπαρξης φαινομένων βίας μεταξύ των γονέων. Η 

ΜΚΟ εργάστηκε επίσης με 27 οικογένειες των οποίων τα παιδιά βρίσκονταν ήδη σε 

ιδρύματα και των οποίων οι γονείς προσπαθούσαν να πάρουν πίσω. Στη διάρκεια του 

2006, η ΜΚΟ βοήθησε έξι παιδιά να επιστρέψουν στις βιολογικές του οικογένειες.  

 

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του προγράμματος αφορά την ανάμειξη των γυναικών 

Ρομά στις ομάδες, καταρρίπτοντας με τον τρόπο αυτό τα εμπόδια μεταξύ των οικογενειών 

Ρομά και των κοινωνικών λειτουργών. Οι βοηθοί Ρομά επιτρέπουν επίσης τον επηρεασμό 

της στάσης των κρατικών κοινωνικών λειτουργών απέναντι στις οικογένειες Ρομά.  

 

Ένα πρόσθετο σημαντικό στοιχείο του προγράμματος αφορά τη διεξαγωγή σεμιναρίων και 

συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας καθώς και τη δημοσίευση άρθρων. Στις δράσεις αυτές 

μετείχαν κοινωνικοί λειτουργοί, δικαστικοί, ΜΚΟ, και αξιωματούχοι από τις τοπικές και 

νομαρχιακές κυβερνήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με τους λοιπούς 

εταίρους του προγράμματος από την Ουγγαρία και την Αυστρία. Στη διάρκεια των 

σεμιναρίων και των ημερίδων δόθηκε η ευκαιρία διεξαγωγής συζητήσεων για τους 
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τρόπους αποτροπής τοποθέτησης των παιδιών σε ιδρύματα και την παροχή βοήθειας για 

την επιστροφή των παιδιών στις οικογένειές τους, την αλλαγή της νοοτροπίας των 

επαγγελματιών απέναντι στην ιδρυματοποίηση και την έκθεση των κοινωνικών 

λειτουργών σε νέες μεθόδους κοινωνικής εργασίας όπως τα θεματικά σεμινάρια. Πρόκειται 

για σεμινάρια στα οποία ακολουθείται διεπιστημονική προσέγγιση συνεργασίας και στα 

οποία επιχειρείται η αναγνώριση των αναγκών, των προβλημάτων και η αναζήτηση 

κατάλληλων λύσεων λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του παιδιού. Η αναζήτηση λύσεων 

επικεντρώνεται στην αποτροπή της απομάκρυνσης του παιδιού ή στην προετοιμασία της 

επιστροφής μετά την παραμονή στο ίδρυμα.  

 

Η ΜΚΟ έχει επίσης θέσει ως μελλοντικό στόχο την ενημέρωση του κοινού πάνω στα 

προβλήματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και της επίδρασής τους στην ανάπτυξη 

των παιδιών. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω διοργάνωσης happening, παρουσιάσεων στα 

ΜΜΕ, την πραγματοποίηση έκθεσης, τη δημιουργία site, τις εμπειρίες οικογενειών που 

είχαν παιδιά σε ιδρύματα. Προγραμματίζεται επίσης η συγγραφή ενημερωτικού φυλλαδίου 

με πληροφορίες για τον τρόπο παροχής βοήθειας στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο.323

 

 

 

Ισλανδία - Πρόγραμμα Δράσης για την αντιμετώπιση της οικογενειακής και 

σεξουαλικής βίας 

Το Πρόγραμμα της ισλανδικής κυβέρνησης περιλαμβάνει μέτρα324 με στόχο την αποτροπή 

της οικογενειακής και σεξουαλικής βίας ενάντια στα παιδιά καθώς και μέτρα για τη 

βοήθεια των θυμάτων βίας και ανάλογων φαινομένων. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους τέσσερις στόχους: 

 

 

Ανάληψη μέτρων για την ενθάρρυνση του δημόσιου διαλόγου για τη βία ενάντια στα παιδιά 

και την ανάγκη αλλαγής της συμπεριφοράς.  

                                                 
323 Zuruvkova, H. and Vishwanathan, K. (2007) Changes in the Czech System of Child Protection and Hope 
for Children in Institutional Care, Roma Rights Quarterly, number 4.  
324 Τα επιμέρους μέτρα του Προγράμματος διαφοροποιούνται ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.  
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Τα προληπτικά μέτρα πρέπει να αφορούν τα παιδιά, τους ενήλικες, την κοινωνία και 

ευπαθείς ομάδες. Μία πρώτη δέσμη μέτρων αφορά την παροχή στήριξης στους γονείς των 

παιδιών και των νέων που αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου και υπερκινητικότητα. Στο 

πλαίσιο αυτό, αναμένεται η δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου (τόσο στα ισλανδικά όσο 

και σε άλλες γλώσσες) σχετικά με τον ύπνο και τις διαταραχές ύπνου, 

συμπεριλαμβανομένων των πιθανών αρνητικών συνεπειών των διαταραχών αυτών στη 

σχέση γονέα-παιδιού και τις διαθέσιμες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση σχετικών 

προβλημάτων. Μία δεύτερη δέσμη μέτρων αφορά τις υπηρεσίες συμβουλευτικής σε 

γονείς/κηδεμόνες παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η 

διεξαγωγή συνεδρίου με στόχο τη δημοσιοποίηση μεθόδων συνεργασίας με παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας με προβλήματα συμπεριφοράς. Ο ρόλος των τοπικών 

αρχών κρίνεται σημαντικός. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι τα μικρά παιδιά 

και ειδικότερα αυτά που είναι κάτω των 3 ετών συνιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα 

προτείνεται η έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου (στα ισλανδικά και σε άλλες γλώσσες) 

σχετικά με τις συνέπειες της παιδικής κακοποίησης, ενώ προτείνεται επίσης η παροχή 

δυνατότητας πρόσβασης των γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε μαθήματα που 

υλοποιούνται από κλινικές πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι το σχολείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας και των δεξιοτήτων των παιδιών στη μετέπειτα ζωή τους ως γονείς, 

προτείνεται η έκδοση εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την ενημέρωση και την 

ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα ανάπτυξης των παιδιών και παιδικής φροντίδας.  

 

Υποστήριξη του προσωπικού των ιδρυμάτων με στόχο την αναγνώριση συμπτωμάτων βίας 

και κακοποίησης των παιδιών.  

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα:  

• Οι υποψήφιοι για εργασία σε θέσεις στις οποίες βρίσκονται σε επαφή με παιδιά και νέους 

θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα καλούνται να υποβάλουν αντίγραφο του ποινικού τους 

μητρώου, ενώ μπορεί επίσης να τους ζητηθεί η άδεια πρόσβασης σε πρόσθετες 

πληροφορίες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν για 

σχετικά αδικήματα 

• Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών για το 

προσωπικό των ιδρυμάτων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης περιπτώσεων 

σεξουαλικής κακοποίησης ή περιπτώσεων στις οποίες υπάρχει υποψία για ύπαρξη 
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φαινομένων βίας και κακοποίησης εντός ή εκτός ιδρύματος προτείνεται η κατάρτιση 

οδηγού για τα ιδρύματα με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στην 

περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι κάποιο παιδί έχει πέσει θύμα κακοποίησης (είτε εντός 

είτε εκτός ιδρύματος) 

• Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ύπαρξη διατάξεων στο νόμο για την παιδική προστασία 

οι οποίες υποχρεώνουν όσους εργάζονται με παιδιά να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές 

προτείνεται η κατάρτιση φυλλαδίου το οποίο θα εφιστά την προσοχή στις υποχρεώσεις 

των αρχών που είναι υπεύθυνες για την παιδική προστασία και θα αναφέρεται στις 

προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου περί παιδικής προστασίας 

• Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την απουσία κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον 

τρόπο διεξαγωγής των ιατρικών εξετάσεων σε περίπτωση που υπάρχει υποψία για 

παιδική κακοποίηση προτείνεται η κατάρτιση οδηγού για τους εργαζόμενους στον τομέα 

της υγείας ο οποίος θα περιέχει κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες σχετικά με τον 

τρόπο διεξαγωγής των ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά μου μπορεί να είναι θύματα 

κακοποίησης 

• Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων 

στον τομέα της υγείας, των δασκάλων, των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, 

των αστυνομικών, των δικηγόρων και δικαστών καθώς και λοιπών ειδικών στην 

καθιέρωση προληπτικών μέτρων ενάντια στη βία και την κακοποίηση των παιδιών 

προτείνεται η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των ειδικών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση 

πρέπει να δοθεί στο θέμα της παιδικής κακοποίησης στο πλαίσιο της σχολής της 

αστυνομίας 

• Ανάγκη διεξαγωγής μελετών/ερευνών ο οποίες δεν θα περιορίζονται στην αποτύπωση 

της κατάστασης, αλλά θα εστιάζουν τους παράγοντες κινδύνου και τις συνέπειες της 

κακοποίησης.  

 

Ανάγκη διασφάλισης της κατάλληλης βοήθειας στα παιδιά θύματα οικογενειακής βίας και 

σεξουαλικής κακοποίησης.  

Στόχος είναι η λήψη μέτρων που θα ανταποκρίνονται στην κατάσταση του κάθε παιδιού. 

Για το λόγο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

• Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι αρχές προστασίας του παιδιού διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στις περιπτώσεις που υπάρχει υποψία κακοποίησης προτείνεται η 

επέκταση της υποχρέωσης της Αρχής Προστασίας του Παιδιού για την παρακολούθηση 
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του έργου των επιτροπών προστασίας του παιδιού προκειμένου να περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό των υποθέσεων και την ταχύτητα της 

διεκπεραίωσης σε τετραμηνιαία βάση. Συνέχεια της συλλογής στοιχείων και της έρευνας, 

προτείνεται η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο απαιτείται η θέσπιση κριτηρίων 

αναφορικά με τον αριθμό των περιπτώσεων που χειρίζονται οι αρμόδιοι 

• Λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ισλανδία αναφορικά με τη λήψη 

καταθέσεων από παιδιά σε περιπτώσεις που πιθανόν τίθεται ζήτημα κακοποίησης 

προτείνεται η λήψη κατάθεσης στα ιδρύματα στην περίπτωση που το παιδί είναι κάτω 

των 15 ετών 

• Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία παροχής θεραπείας η οποία θα βασίζεται στην 

αξιολόγηση των αναγκών του κάθε παιδιού, προτείνεται η υποστήριξη του έργου του 

Ιδρύματος του Παιδιού μέσω της δημοσιοποίησης των υπηρεσιών του και της 

αναζήτησης τρόπων καλύτερης ανταπόκρισης στις ανάγκες των παιδιών που έχουν 

υπάρξει θύματα βίας, οποιασδήποτε μορφής 

• Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που δίνεται στη διασφάλιση της παροχής κατάλληλης 

θεραπείας εφόσον έχει προηγηθεί η κατάθεση του παιδιού ή διερευνητική συνέντευξη 

(καθώς εκτιμάται ότι η παροχή θεραπείας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κατάθεση 

του παιδιού στο δικαστήριο) προτείνεται η εξέταση της χρονικής περιόδου που 

μεσολάβησε το διάστημα 2000-2005 μεταξύ της παραπομπής της υπόθεσης στην 

αστυνομία και της έναρξης της θεραπείας από ειδικούς. 

 

Ανάγκη διάσπασης του φαύλου κύκλου της βίαιης συμπεριφοράς μέσω της παροχής 

πρόσθετων πόρων στη θεραπεία των παραβατών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα έρευνας Βρετανών σύμφωνα με την οποία τα 

παιδιά που έχουν υποστεί σωματική βία έχουν περισσότερες πιθανότητες έναντι αυτών που 

έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να προβούν σε πράξεις σεξουαλικής 

κακοποίησης, προτείνεται η δημιουργία ομάδας ειδικών που ασχολούνται με ζητήματα 

θεραπείας παιδιών και νέων που έχουν προβεί στην κακοποίηση άλλων παιδιών. 

Παράλληλα, προτείνεται η παροχή θεραπείας σε άτομα που βρίσκονται στη φυλακή για 

πράξεις που αφορούν την κακοποίηση παιδιών, με στόχο την ελαχιστοποίηση εμφάνισης 
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ανάλογων φαινομένων στο μέλλον. Η θεραπεία πρέπει να αποτελεί τμήμα της έκτισης της 

ποινής.325  

 

Πορτογαλία - Παιδική Φτώχεια 

Στον τομέα της καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού η 

προσέγγιση της Πορτογαλίας επελέγη ως παράδειγμα καλής πρακτικής λόγω της θέσπισης 

ενός πολυ-επίπεδου συστήματος παρακολούθησης το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο 

ζήτημα της ευημερίας των παιδιών. Η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας αποτελεί 

βασική προτεραιότητα του πορτογαλικού ΕΣΔΕΝ 2006-2008 το οποίο εστιάζει σε ένα 

μικρό αριθμό βασικών προτεραιοτήτων και σε σαφείς στρατηγικές. Τα βασικά σημεία της 

στρατηγικής αφορούν τη θέσπιση τεχνικής ομάδας για τη βελτίωση του εθνικού 

συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης, τη θέσπιση συστήματος παρακολούθησης 

και την ανάπτυξη δεικτών τριών επιπέδων:  

 

Συντονισμός δράσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση του πολυδιάστατου χαρακτήρα της 

παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Η Πορτογαλία προέβη στη θέσπιση Εθνικού Συντονιστή με στόχο το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των μέτρων πολιτικής, ο οποίος υποστηρίζεται από μια Τεχνική Ομάδα που 

λειτουργεί εντός του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Τεχνική 

Ομάδα διασφαλίζει τη συλλογή πληροφοριών από τη διυπουργική επιτροπή και την ομάδα 

εργασίας με στόχο την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για 

την κοινωνική ενσωμάτωση. Η ομάδα επεξεργάζεται την έκθεση υλοποίησης την οποία 

αποστέλλει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένου του μη 

κυβερνητικού forum για την κοινωνική ενσωμάτωση. 

 

Μέσω σειράς δεικτών η Πορτογαλία επιδιώκει την αξιολόγηση της προόδου που έχει 

επιτευχθεί στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης.  

Η διασφάλιση της παρακολούθησης επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος 

παρακολούθησης. Το σύστημα διασφαλίζει την παρακολούθηση των στόχων και των 

μέτρων που περιέχονται στο ΕΣΔΕΝ. Το σύστημα περιλαμβάνει ειδικότερα τρεις 

κατηγορίες δεικτών: η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους διαρθρωτικούς δείκτες για την 

κοινωνική συνοχή και τους δείκτες του Λάακεν, η δεύτερη περιλαμβάνει σειρά δεικτών για 
                                                 
325 Ministry of Social Affairs and Social Security (2006) Plan of Action to deal with domestic and sexual 
violence, September 2006.  
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τη μέτρηση των αποτελεσμάτων οι οποίοι σχετίζονται με κάθε μια από τις τέσσερις 

προτεραιότητες και τους δείκτες του σχεδίου δράσης. Οι δυο αυτές κατηγορίες δεικτών 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την ανάλυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, την 

παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση. Η τρίτη κατηγορία δεικτών εστιάζει σε 

μέτρα πολιτικής και περιλαμβάνει δείκτες που χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση και 

στην αξιολόγηση καθώς και στη θέσπιση ευρύτερων δεικτών.  

 

Η τεχνική ομάδα συμβάλλει στη βελτίωση της παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

ευημερίας των παιδιών καθώς είναι υπεύθυνη για τη συνεχή αξιολόγηση της υλοποίησης 

των στόχων και των μέτρων πολιτικής, της απόδοσης, της αποτελεσματικότητας και της 

επίδρασης της υλοποίησης των πολιτικών.  

 

Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης έχει σχεδιάσει τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος παρακολούθησης για 

την ευημερία των παιδιών που θα βασίζεται στα υπάρχοντα δεδομένα για τα παιδιά. Στο 

πλαίσιο αυτό η Επιτροπή των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού παρείχε την ευκαιρία 

αξιολόγησης της προόδου που είχε επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, η 

Πορτογαλία στην απάντησή της στο ερωτηματολόγιο της ομάδας εργασίας επεσήμανε την 

απουσία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.  

 

Η Εθνική Επιτροπή για την προστασία του παιδιού και των νέων σε κίνδυνο είναι υπεύθυνη 

για το σχεδιασμό και την οργάνωση της δημόσιας παρέμβασης για την προώθηση των 

δικαιωμάτων των παιδιών και την προστασία των παιδιών και νέων σε κίνδυνο.  

Η Επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για το συντονισμό, τη βοήθεια και την αξιολόγηση του 

ρόλου των δημόσιων και των κοινοτικών υπηρεσιών στον εν λόγω τομέα. Είναι επίσης 

υπεύθυνη για την προώθηση δράσεων και προγραμμάτων που προβλέπουν τη συμμετοχή 

δημόσιων θεσμών και ειδικότερα υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και ΜΚΟ. Το Rede 

Conhecimento Pobreza e Exclusao Social συνιστά το εθνικό δίκτυο για τη φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό που είναι υπεύθυνο για τη δικτύωση μεταξύ της επιστημονικής 

κοινότητας, των αναλυτών πολιτικής και των διαμορφωτών πολιτικής.326  

 

 

                                                 
326 Commission EC (2008) Child Poverty and Well-Being in the EU. Current Status and Way Forward. 
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Ρουμανία- Παιδική Φτώχεια 

Η Ρουμανία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση υλοποίησης διαφορετικών δράσεων με 

στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού (παιδιά Ρομά και οι δυνατότητες πρόσβασης σε διαφορετικές υπηρεσίες, 

παιδιά που ζουν στο δρόμο, παιδιά με γονείς που εργάζονται στο εξωτερικό, παιδιά με 

αναπηρία κτλ).  

 

Βασικά σημεία της στρατηγικής αφορούν την επικέντρωση στις πλέον ευάλωτες ομάδες 

παιδιών μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων/πρωτοβουλιών, της πολιτικής δέσμευσης στο 

ανώτερο επίπεδο και της θέσπισης ομάδας εργασίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού με 

αποστολή το συντονισμό των διαφόρων οργάνων που λειτουργούν στα επιμέρους επίπεδα, 

της εμπέδωσης των δικαιωμάτων των παιδιών ως βάση για την περαιτέρω βελτίωση των 

συνθηκών των παιδιών και της ανάληψης προσπαθειών για την οικοδόμηση ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, το οποίο θα βασίζεται μεταξύ άλλων στη 

χρήση διοικητικών στοιχείων. Ειδικότερα: 

 

Μια ομάδα εργασίας έχει δημιουργηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού με στόχο το 

συντονισμό των δράσεων στον τομέα της παιδικής προστασίας. Η εθνική στρατηγική 

αναγνωρίζει τη σημασία της συμβολής του συνόλου των θεσμών στην προστασία των 

συμφερόντων και των δικαιωμάτων των παιδιών.  

 

Σε εθνικό επίπεδο, η Γενική Διεύθυνση κοινωνικής βοήθειας και παιδικής προστασίας και 

η Επιτροπή για την προστασία του παιδιού έχουν επιφορτιστεί με το έργο της προστασίας 

των δικαιωμάτων των παιδιών και της ανάπτυξης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Σε 

τοπικό επίπεδο, το τοπικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την παιδική προστασία μέσω των 

δημόσιων υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας που παρέχουν οι τοπικές αρχές. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών είναι επίσης χρήσιμοι στην παροχή στοιχείων στην Εθνική Αρχή για την 

προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.  

 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες θεωρούνται ως ο καταλληλότερος τρόπος αντιμετώπισης των 

αναγκών των παιδιών. Αναφορικά με τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας, η πολιτική της 

περιόδου 2000-2006 εστίασε στο κλείσιμο των μεγάλων ιδρυμάτων, ενθαρρύνοντας 

ταυτόχρονα εναλλακτικές επιλογές.  
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Σε κεντρικό επίπεδο από το Σεπτέμβρη του 2006 η Εθνική Επιτροπή για την κοινωνική 

ενσωμάτωση έχει θεσπίσει εθνικές προτεραιότητες για την κοινωνική ενσωμάτωση και 

παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί Τμήμα Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης σε κάθε κεντρικό θεσμό. Η μονάδα συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα που 

αφορούν τους κοινωνικούς δείκτες και καταρτίζει περιοδικές εκθέσεις για την 

καταγραφόμενη πρόοδο. Η καταγραφή της προόδου σε περιφερειακό επίπεδο γίνεται μέσω 

των αντίστοιχων επιτροπών περιοδικής παρακολούθησης.  

 

Από τον Ιανουάριο του 2008 δημιουργείται ένα κοινωνικό παρατηρητήριο με στόχο τη 

συλλογή δεδομένων και την προετοιμασία εκθέσεων και αναλύσεων που μπορούν να 

συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί μια εθνική υπηρεσία κοινωνικών 

επιδομάτων η οποία θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για τους διάφορους τύπους 

κοινωνικών επιδομάτων.  

 

Η καταπολέμηση της φτώχειας βασίζεται κατά κύριο ρόλο στις δημόσιες κοινωνικές 

υπηρεσίες. Την ίδια ωστόσο στιγμή η Ρουμανία επισημαίνει την πολυδιάσπαση που 

διαπιστώνεται στη συλλογή των δεδομένων, αδυναμία η οποία αναμένεται να διορθωθεί 

μέσω του κοινωνικού παρατηρητηρίου καθώς αποστολή του είναι μεταξύ άλλων η 

βελτίωση της ποιότητας των διοικητικών στοιχείων.  

 

Η Ρουμανία έχει θεσπίσει σειρά συγκεκριμένων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των 

παιδιών σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και εν συνεχεία εξειδικεύει τα μέτρα 

πολιτικής. Ως εκ τούτου το σύστημα αναμένεται να επιτρέψει την καλύτερη αξιολόγηση 

που τίθενται σε εφαρμογή σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Για παράδειγμα το 

πρόγραμμα πλαίσιο για τη βελτίωση της κατάστασης και τη μείωση του φαινομένου των 

παιδιών του δρόμου οδήγησε στη σύσταση συντονιστικού κέντρου δράσης για τα παιδιά 

του δρόμου όπου πολίτες ή και παιδιά του δρόμου μπορούν να ενημερώσουν τις αρχές για 

ανάλογα φαινόμενα. Σε επίπεδο επαρχίας δημιουργήθηκε μια κινητή μονάδα, ενώ σε 

εθνικό επίπεδο ένα νέο στατιστικό εργαλείο ενημερώνει κάθε τρίμηνο σχετικά με τον 

αριθμό των παιδιών του δρόμου, την κατάστασή τους, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

προστασία τους και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Παράλληλα χρηματοδοτήθηκε 

καμπάνια ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης αναφορικά με τις υποχρεώσεις των γονέων 
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απέναντι στα παιδιά που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν στο δρόμο και τα 

δικαιώματα των παιδιών.327  

 

Αυστραλία - Στρατηγικές για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών στο πλαίσιο των 

οργανισμών  

Ο όρος «κακοποίηση εντός οργανισμών» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

κακοποίηση που συμβαίνει εντός ενός δημόσιου οργανισμού, κοινότητας ή στον ιδιωτικό 

τομέα σε περιοχές κατοικίας ή μη (πχ. σχολεία, σε παιδικούς σταθμούς κτλ). Η 

κακοποίηση μπορεί να συμβεί είτε από άτομο που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τα παιδιά 

(πχ δάσκαλος) είτε από άτομο που έχει περιφερειακό ρόλο (πχ καθαριστής) ή από άλλο 

παιδί ή νέο που σχετίζεται με τον οργανισμό. Η κακοποίηση περιλαμβάνει τη φυσική 

κακοποίηση, τη συναισθηματική κακοποίηση, τη σεξουαλική κακοποίηση, την 

παραμέληση και την παρουσία σε καταστάσεις οικογενειακής βίας. Στο παρελθόν η 

κακοποίηση παιδιών εντός οργανισμών δεν είχε ερευνηθεί επαρκώς και στις περισσότερες 

περιπτώσεις αφορούσε σεξουαλική κακοποίηση. Αναφορικά με τους παράγοντες που 

καθιστούν τα παιδιά ιδιαίτερα ευάλωτα, δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός καταλόγου 

αξιόπιστων και εύκολα προσδιορίσιμων παραγόντων κινδύνου, καθώς το επίπεδο κινδύνου 

προκύπτει από την αλληλεπίδραση σειράς παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας 

του παιδιού και του περιβάλλοντος στο οποίο ζει.  

 

Σειρά αυστραλιανών οργανισμών αντιμετωπίζουν το ζήτημα της κακοποίησης παιδιών στο 

πλαίσιο οργανισμών μέσω μιας σειράς μεθόδων. Το 2005 το Συμβούλιο Οργανισμών 

παιδιών και νέων της Αυστραλίας ξεκίνησε την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος 

πιστοποίησης των οργανισμών που εργάζονται με παιδιά το οποίο καλύπτει 180 

οργανισμούς. Κατά την ολοκλήρωσή του η διαδικασία πιστοποίησης αναμένεται να 

περιέχει τα ακόλουθα: 

• Κατάρτιση σε θέματα που αφορούν την παιδική προστασία σε οργανισμούς 

• Θέσπιση στάνταρντ για την προστασία των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα 

• Διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης 

• Διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου και πιστοποίησης 

• Παροχή στήριξης την περίοδο μετά την πιστοποίηση με στόχο τη διατήρηση των 

στάνταρντ 

                                                 
327 Commission EC (2008)  
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• Συμμετοχή σε workshop και προγράμματα κατάρτισης.  

 

Μέσω της διαδικασίας αυτής επιδιώκεται η συμβολή στην προσπάθεια θέσπισης διεθνών 

στάνταρντ σε σχέση με τις πολιτικές προστασίας του παιδιού και τις πρακτικές εντός των 

οργανισμών και μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων της μείωσης του κινδύνου της 

κακοποίησης παιδιών. Ως προς τους οργανισμούς που ακολουθούν ήδη μια ανάλογη 

διαδικασία πιστοποίησης, η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό θα επισημοποιήσει τη 

διαδικασία και θα αναγνωρίσει την πιστοποίηση σε εθνικό επίπεδο. 328

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
328 Irenyi, M.,, Bromfield, L., Beyer, L., Higgins. D. (2006) Child maltreatment in organizations: Risk factors 
and strategies for prevention, Child Abuse Prevention Issues, No 25, Spring 2006.  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΥΥΚΑ) 2007-2013 

 

5.0 Εισαγωγή 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια πραγματοποιήθηκε η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

και η αξιολόγηση του περιβάλλοντος και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί στη χώρα μας. Επίσης, μελετήθηκε το 

υφιστάμενο, θεσμικό, οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη χώρα μας ενώ παρουσιάστηκε η διεθνής 

εμπειρία και οι καλές πρακτικές στο διεθνή χώρο.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό, εφαρμόζοντας τις αρχές του στρατηγικού σχεδιασμού και τις 

μεθοδολογίες της ανάλυσης SWOT, PESTEL και Logical Framework, διατυπώνεται η 

στρατηγική και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (τομείς προτεραιότητας) για το 

συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί της χώρα μας σε όρους 

οράματος, αποστολής, αξιών, στόχων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Επίσης, 

διατυπώνεται η οργανωτική δομή της οριζόντιας δικτύωσης και του συντονισμού των 

υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί. Η οριζόντια 

δικτύωση και ο συντονισμός των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το Παιδί είναι αναγκαία δεδομένου ότι διαπιστώθηκαν σχετικές 

αδυναμίες συντονισμού, αδυναμία υποστήριξης των αποκεντρωτικών παρεμβάσεων και 

περιορισμένη ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης και συνέργειας μεταξύ των φορέων 

παροχής υπηρεσιών. Οι αδυναμίες αυτές έχουν επίπτωση στην πρόσβαση του πληθυσμού 

στόχος στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στην ορθολογική αξιοποίησής τους και 

μειώνουν την αποτελεσματικότητα και την ανταποκρισημότητα τους.  
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Η στρατηγική περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις και το εύρος των δραστηριοτήτων των 

οργανισμών μακροπρόθεσμα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες 

των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων και επιδιώκει την επίτευξη διατηρήσιμων 

πλεονεκτημάτων και λύσεων μακροπρόθεσμα. Η στρατηγική διακρίνεται από τον 

(λειτουργική) αποτελεσματικότητα, δηλαδή την απαίτηση για ολοένα και υψηλότερη 

ποιότητα, ταχύτητα και παραγωγικότητα, στοιχεία στα οποία επικεντρώνεται ο 

στρατηγικός σχεδιασμός. Η προσπάθεια επίτευξης μεγαλύτερης λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας από μόνη της δεν μπορεί να αποτελέσει στρατηγική εφόσον αγνοεί 

το μέλλον. Με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάλυση SWOT, 

η στρατηγική διατυπώνεται σε όρους οράματος, αποστολής, στόχων, αξιών, στρατηγικών 

προτεραιοτήτων και της δέσμης των ενεργειών που διατυπώνονται στο πλαίσιο του 

Σχεδίου Δράσης. Η αναπτυξιακή στρατηγική και οι προτεραιότητες του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί, που διατυπώνονται στο παρόν 

κεφάλαιο αποτελούν το πλαίσιο για την διατύπωση και εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης 

για το Παιδί για την τρέχουσα αναπτυξιακή περίοδο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι άξονες 

των προτεραιοτήτων και οι αντίστοιχες δράσεις και έργα.  

 

Για την διαμόρφωση της Στρατηγικής του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το Παιδί της χώρα μας έχουν ληφθεί υπόψη οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις 

στην παιδική προστασία, οι σύγχρονες προκλήσεις για τα συστήματα κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και οι κύριες διαστάσεις των σύγχρονων 

κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά στην χώρα μας και σε διεθνές επίπεδο. 

Επίσης, ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει λάβει υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 

διάρθρωσης και λειτουργίας των υφιστάμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί στο δημόσιο, στους ΟΤΑ, στους Εθελοντικούς οργανισμούς και 

τον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, έλαβε υπόψη τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας αυτής της 

μελέτης σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και την αξιολόγηση του περιβάλλοντος και 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί στη χώρα μας.  
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5.1 Δυνατότητες, Αδυναμίες, Απειλές, Ευκαιρίες (τα αποτελέσματα της ανάλυσης  

   SWOT του συστήματος παιδικής προστασίας) 

 

Η ανάλυση SWOT στόχο έχει την επισήμανση και την διατύπωση των στρατηγικών 

προτεραιοτήτων και περιλαμβάνει την εσωτερική ανάλυση, δηλαδή τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού και την εξωτερική ανάλυση, 

δηλαδή τις ευκαιρίες και τις απειλές που σχετίζονται με το εξωτερικό ευρύτερο ή άμεσο 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός. 

Τα δυνατά σημεία του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

στη χώρα μας είναι: 

• η εκφρασμένη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΥΚΑ για την μεταρρύθμιση 

του προνοιακού συστήματος και του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί,  

• οι σημαντικές νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των 

φορέων του δημόσιου προνοιακού τομέα,  

• η επικύρωση με νόμο της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Παιδιού των 

Ηνωμένων Εθνών 

• η δημιουργία του Συνήγορου του Παιδιού,  

• η αποκτηθείσα διαχειριστική πείρα από τους φορείς κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί και η υψηλή προσήλωση των στελεχών και 

επαγγελματιών πρόνοιας για το παιδί του δημόσιου τομέα.  

• η δημιουργία Εθνικού και Νομαρχιακού Μητρώου των Εθελοντικών Φορέων 

υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, 

• η σύσταση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδικού 

Μητρώου Πιστοποίησης των Εθελοντικών Φορέων υγείας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης, 

• η σύσταση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδικού 

Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) υγείας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης, 

• οι αρμοδιότητες, σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Διευθύνσεις Πρόνοιας), 

για την προστασία και αγωγή της οικογένειας και του παιδιού (Π.Δ. 30/96 για την 

κωδικοποίηση των διατάξεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) και για την ίδρυση 

κοινωνικών υπηρεσιών για το παιδί,  
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• η αρμοδιότητα των ΟΤΑ για την ίδρυση και λειτουργία παιδικών, βρεφικών, 

βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων, βρεφοκομείων, άλλων κοινωνικών 

υπηρεσιών (Ν. 2218/94) και η μεταβίβαση των Κρατικών Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Τοπικών Κέντρων Φροντίδας Οικογένειας 

(άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3106/2003) στους Δήμους,  

• η ανάπτυξη στους Δήμους δικτύου προγράμματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

και προγραμμάτων ημερήσιας ανοικτής κοινωνικής φροντίδας για το παιδί (ΚΑΔΠ, 

ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, Κοινωνική Μέριμνα, κ.ά. στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων 

Κοινωνικής Ένταξης,  

• η σύσταση σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων 

κατοίκων Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (άρθρο 16 παρ.1 

Ν.2713/1999, άρθρο 84 Ν. 3463/2006), 

• η δυνατότητα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να ιδρύουν μονάδες παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών που λειτουργούν με τη μορφή νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί (Ν. 2345/95),  

• η δυνατότητα συνεργασίας εποπτευομένων Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τις Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας,  

• οι νέες μορφές κοινωνικού εθελοντισμού και  

• η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για το παιδί 

και ιδιωτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής υπευθυνότητας για το 

παιδί στην Ελλάδα 

 

Τα αδύνατα σημεία του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

στη χώρα μας αφορούν: 

• την δυσκολία πρόσβασης του πληθυσμού στις υπηρεσίες φροντίδας και την 

αδυναμία ορθολογικής αξιοποίησής τους,  

• τις καθυστερήσεις και τα κενά στην αποτελεσματική κάλυψη της ζήτησης για 

ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των παιδιών,  

• την αδυναμία ορθολογικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω 

ενεργητικών πολιτικών,  

• την περιορισμένη λειτουργικότητα των προγραμμάτων πρόληψης και ανοικτής 

φροντίδας για το παιδί,  
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• την περιορισμένη προσαρμογή της Ελληνικής έννομης τάξης στο κοινοτικό 

κεκτημένο και στο υπερεθνικό πλαίσιο προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων 

του παιδιού, 

• την έλλειψη κωδικοποίησης της διάσπαρτης προνοιακής νομοθεσίας για το παιδί, 

• την αδυναμία της κεντρικής διοίκησης να συγκροτήσει ένα πλαίσιο κοινών αξόνων 

συζήτησης για τις προτεραιότητες και τις τεχνικές μεταρρύθμισης των προνοιακών 

πολιτικών για το παιδί,  

• την αδυναμία συντονισμού των συστημάτων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής 

ασφάλισης για το παιδί,  

• την περιορισμένη ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης και συνέργιας μεταξύ των 

φορέων παροχής υπηρεσιών, 

• την περιορισμένη συμβολή των φορέων Ο.Τ.Α στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας 

για τα παιδία που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, 

• την περιορισμένη κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης νέων υπηρεσιών ανοικτής 

φροντίδας,  

• την έλλειψη μηχανισμών κατοχύρωσης της ποιότητας και αξιολόγησης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών,  

• την έλλειψη εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών διοίκησης, οργάνωσης και 

αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας για το παιδί,  

• τους απαξιωμένους ή ελλιπείς οργανισμούς λειτουργίας και τα ανεπαρκή πρότυπα 

διοίκησης και οργάνωσης,  

• την αδυναμία πλήρους στελέχωσης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας για το 

παιδί,  

• τη σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση των ΤΠΕ σε σχέση με την εσωτερική 

λειτουργία των υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους με τους πολίτες, 

• το περιορισμένο πεδίο δραστηριοποίησης των φορέων του εθελοντικού τομέα, την 

απουσία της κοινωνικής οικονομίας και τη μη αξιοποίηση της κοινωνικής 

υπευθυνότητας για το παιδί,  

• το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας για το παιδί από μικρές επιχειρήσεις,  

• την αδυναμία αξιοποίησης πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των 

Διεθνών Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
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• την έλλειψη μηχανισμών υποστήριξης του ΥΥΚΑ για την διαχείριση σύνθετων 

διεθνών πηγών χρηματοδότησης, 

• και την αδυναμία αξιοποίησης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. 

 

 

Οι ευκαιρίες του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη 

χώρα μας συνδέονται με: 

• την προώθηση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού του Ελληνικού μοντέλου 

κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας, 

• τη δυνατότητα εξασφάλισης οικονομιών κλίμακας λόγω της χρήσης τεχνικών 

διασφάλισης ποιότητας,  

• τη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιων 

Επενδύσεων,  

• τη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων από τα Τομεακά και Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-20013,  

• τη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων του Εθνικού Προγράμματος 

«Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Ελλάδα»,  

• τη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων από προγράμματα της Ε.Ε., προγράμματα 

Διεθνών Οργανισμών και την δυνατότητα αξιοποίησης της ανάπτυξης των 

Προγραμματικών Συμβάσεων,  

• τη δυνατότητα αξιοποίησης της επιδότησης επιχειρηματιών για την ανάπτυξη 

επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της κλειστής φροντίδας,  

• τη δυνατότητα αξιοποίησης του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από 

ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και  

• τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΥΥΚΑ και των νέων 

ΤΠΕ.  

 

Οι απειλές του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη χώρα 

μας περιλαμβάνουν: 

• τη χαμηλή αξιοπιστία του συστήματος στην κοινή γνώμη και τους διαμορφωτές 

πολιτικών,  
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• την άμβλυνση του κοινωνικού ρόλου της οικογένειας και την εμφάνιση νέων 

κοινωνικών κινδύνων: εξέλιξη της δημογραφικής πυραμίδας, μετανάστευση, 

φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, 

• το γεγονός ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

προβλέπει δυνατότητες θεμελίωσης κοινωνικών δικαιωμάτων των παιδιών σε 

προνοιακές παροχές ή υπηρεσίες, με συνέπεια οι σχετικές αρμοδιότητες να 

εξακολουθούν να ασκούνται από τις εθνικές διοικήσεις και να εμφανίζονται 

σημαντικές διαφοροποιήσεις, 

• την περιθωριακή επίδραση των ρυθμίσεων του πρωτογενούς και παράγωγου 

κοινοτικού δικαίου στην κατοχύρωση ή ανάπτυξη δικαιωμάτων των παιδιών και 

των οικογενειών τους σε κοινωνικές υπηρεσίες,  

• τα θεσμικά και οργανωτικά εμπόδια και καθυστερήσεις στην υλοποίηση (ιδιαίτερα 

στην αρχική φάση του σχεδιασμού και της συμβολαιοποίησης) των έργων για την 

κοινωνική πρόνοια για το παιδί των περισσοτέρων φορέων υλοποίησης και 

• την μεταφορά διεθνούς εμπειρίας και καλών πρακτικών χωρίς την απαραίτητη 

προσαρμογή στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας. 

 

 

5.2 Όραμα  

 

Το όραμα σκιαγραφεί έναν οργανισμό, προσδιορίζει τη χρήση των υλικών και άυλων 

πόρων του για ορισμένη χρονική περίοδο στο μέλλον, θέτει γενικούς στόχους, οδηγεί την 

στρατηγική και την αποστολή και απαντά στο ερώτημα «που θα ήθελε να βρεθεί ο 

οργανισμός στο μέλλον».  

 

Το όραμα της Στρατηγικής για την κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη για το Παιδί 

περιλαμβάνει: 

• τη σταδιακή μετεξέλιξη του Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Παιδί σε 

ένα σύγχρονο σύστημα παιδικής προστασίας,  

• το θεσμικό, επιχειρησιακό και διοικητικό εκσυγχρονισμό του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί,  

• τη βελτίωση της συνεργασίας και οριζόντιας διασύνδεσης (δικτύωσης) των 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί 
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• την ανάπτυξη διατομεακής συνεργασίας των υπηρεσιών για το Παιδί 

• τη βελτίωση των μηχανισμών πρόληψης των σύγχρονων κοινωνικών κινδύνων για 

τα παιδιά  

• τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης κοινωνικής φροντίδας και 

αποκατάστασης στα παιδιά για την κοινωνική τους ένταξη χωρίς διακρίσεις, 

• την ορθολογική ανάπτυξη των υπηρεσιών και των ενεργητικών πολιτικών για το 

παιδί και τον ισότιμο ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό και αποκέντρωση τους,  

• την εναρμόνιση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

Παιδί με τις σύγχρονες επιστημονικές αρχές, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών,  

• την ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου και τιμωρίας των παραβιάσεων των 

δικαιωμάτων του παιδιού και προώθησης αποτελεσματικών πρακτικών για την 

εφαρμογή στο σύνολό τους,  

• την προώθηση διαδικασιών συμμετοχής των παιδιών και έκφρασης της γνώμης 

τους στα ζητήματα που τα αφορούν, 

• τον περιορισμό της αποκλειστικής «εξάρτησης» των παιδιών από άτυπα δίκτυα 

φροντίδας και φορείς οργανωμένης φιλανθρωπίας.  

 

 

5.3 Αποστολή  

 

Η αποστολή αναφέρεται στην φύση των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού και δεικνύει 

τους βασικούς σκοπούς του οργανισμού σε σχέση με το ποιες είναι οι θεσμικές ή 

επιχειρησιακές δραστηριότητες και οι στόχοι του. Αποστολή του συστήματος κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση 

ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής 

αλληλεγγύης και της συντονισμένης λειτουργίας των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί στη χώρα μας μέσω:  

• γενικών δράσεων και παρεμβάσεων που επιδιώκουν την πρόληψη κοινωνικών 

κινδύνων που απειλούν το παιδί και την ανταπόκριση και κάλυψη των 

αποτυπωμένων αναγκών του που αφορούν την σωματική, νοητική, ψυχική υγεία, 

την ανάπτυξη του και την κοινωνική του ένταξη και αποκατάσταση, 
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• εξειδικευμένων στοχευμένων δράσεων προστασίας για το παιδί που απειλείται με 

βλάβη ή κοινωνικό αποκλεισμό και κυρίως για το παιδί: που ζει κάτω από τα όρια 

της φτώχειας, με αναπηρίες, θύμα κακοποίησης-παραμέλησης, τσιγγάνικης 

καταγωγής, θύμα παράνομης διακίνησης ή εκμετάλλευσης, μετανάστη, πρόσφυγα, 

σε επαφή ή εμπλοκή με το εγκληματικό φαινόμενο ή εξαρτημένο από ουσίες.  

 

Η ανταπόκριση και κάλυψη των αναγκών του παιδιού περιλαμβάνει την συνδυασμένη 

προσφορά παραδοσιακών και καινοτομικών υπηρεσιών ανοικτής και κλειστής φροντίδας 

υγείας και κοινωνικής προστασίας για το παιδί και των οικογενειών τους που 

αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και αποκλεισμού από την 

αγορά εργασίας σε τρία επίπεδα: πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα (ανοικτή φροντίδα), 

δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα (κλειστή φροντίδα), και τριτοβάθμια κοινωνική 

φροντίδα (εξειδικευμένη φροντίδα). Επίσης, περιλαμβάνει τη συστηματική μελέτη, 

διαμόρφωση και προώθηση καινοτόμων μεθοδολογικών και τεχνολογικών παρεμβάσεων 

για την παροχή πλουραλιστικών εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί.  

 

 

5.4 Αναγκαιότητα ενέργειας 

 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, την αξιολόγηση του περιβάλλοντος και 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το Παιδί στη χώρα μας και τον εντοπισμό των δυνατών και αδυνάτων σημείων του 

συστήματος, αναδείχθηκε ότι οι παγιωμένες πολιτικές κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί εντοπίζονται να έχουν επιδείξει ελάχιστο και αποσπασματικό 

ενδιαφέρον για το παιδί και για την βελτίωση της αποδοτικότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και των προγραμμάτων πρόληψης και ανοικτής φροντίδας. Τα οικογενειακά 

δίκτυα φροντίδας για τα παιδιά καθίστανται ανεπαρκή και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα. Επίσης, η δραστηριοποίηση των Εθελοντικών 

Οργανώσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας για το Παιδί μόνο συμπληρωματική - 

επικουρική μπορεί να θεωρηθεί στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών στον τομέα της 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί σύμφωνα με το θεσμικό τους ρόλο 

στη χώρα μας, στην Ευρώπη και διεθνώς.  
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Η ανάπτυξη και υλοποίηση των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για το 

παιδί στην Ελλάδα παρουσιάζει ιστορικά σοβαρές αδυναμίες και στρεβλώσεις, οι οποίες 

κατά κύριο λόγο εντοπίζονται στην έλλειψη στοχευμένων στρατηγικών προστασίας των 

παιδιών σε κατάσταση ανάγκης και στην απουσία ολοκληρωμένων ενεργητικών δράσεων 

εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των συγγενών με το παιδί ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού. Τα παιδιά και οι συγγενείς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού εγκλωβίζονται 

στην περιστασιακή λήψη επιδοματικών παροχών χωρίς προοπτικές απεξάρτησης από τη 

δημόσια συνδρομή και παραπέμπονται σε αναχρονιστικές μορφές ιδρυματικής περίθαλψης 

με κίνδυνο «υψηλού στιγματισμού». Παράλληλα, υφίστανται οργανωτικά, διοικητικά και 

χρηματοδοτικά προβλήματα στη λειτουργία του κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, 

καθώς και καθυστερήσεις και κενά στην αποτελεσματική κάλυψη της ζήτησης για 

ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των παιδιών, που αναμένεται να αυξηθεί 

εξαιτίας δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων. Η ενεργοποίηση των 

φορέων της δημόσιας διοίκησης για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών είναι 

περιορισμένη και οι αδυναμίες σε επίπεδο οργάνωσης και διαχείρισης των κοινωνικών 

υπηρεσιών έχουν παγιώσει το έλλειμμα της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για το 

παιδί και της παρέμβασης του δημόσιου τομέα σε σχέση με τον κυριαρχικό ρόλο της 

οικογένειας και των άτυπων δικτύων σε επίπεδο κοινότητας.  

 

 

5.5 Αξίες 

 

Η κοινωνική πολιτική υλοποιεί κοινωνικές αξίες που επιλέγει κάθε κοινωνία. Αυτές οι 

αξίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο διαμόρφωσης του στρατηγικού σχεδιασμού. Οι 

αξίες ορίζουν τις γενικές αρχές και τη δεοντολογική συμπεριφορά της λειτουργίας ενός 

οργανισμού, καθορίζουν το χαρακτήρα των σχέσεων του οργανισμού με την κοινωνία, 

τους αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και τις 

βασικές ομάδες ενδιαφερομένων και το μοντέλο διοίκησης στον οργανισμό. Οι αξίες του 

συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί προσδιορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

(α) To Παιδί και οι Πολίτες Πρώτα 

Η Στρατηγική της επικέντρωσης των δράσεων στο παιδί και τους πολίτες αποτελεί την 

πεμπτουσία της κοινωνικής πολιτικής. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για τους 
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στόχους και το περιεχόμενο της στρατηγικής για την οριζόντια δικτύωση και τον 

συντονισμό των υπηρεσιών και των φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί. Σκοπός είναι η κατανόηση των νέων δράσεων από τις άμεσα ενδιαφερόμενες ομάδες 

του πληθυσμού (που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα χρήσης και πρόσβασης στις 

υπηρεσίες ένταξης και φροντίδας) και αφετέρου η ενημέρωση των συντελεστών της 

αγοράς εργασίας και της κοινωνίας των πολιτών για τις δυνατότητες απασχόλησης και 

ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (καταπολέμηση των διακρίσεων). 

 

(β) Η υιοθέτηση και υποστήριξη των αρχών του προνοιακού πλουραλισμού στην  

   φροντίδα για το παιδί  

Η Στρατηγική της υιοθέτησης και υποστήριξης της θετικής στάσης για τον πλουραλισμό 

της κοινωνικής πρόνοιας (welfare pluralism) για το παιδί, που αντιστοιχεί σε μία νέα 

προσέγγιση προώθησης των εναλλακτικών μορφών κοινωνικής φροντίδας για την 

αξιοποίησή τους ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού, τη διασφάλιση του 

συμφέροντος του παιδιού και της βέλτιστης αποτελεσματικότητας.   

 

Η φιλοσοφία της Στρατηγικής ανάπτυξης του προνοιακού πλουραλισμού, στο πλαίσιο του 

Σχεδίου Δράσης για την οριζόντια δικτύωση και τον συντονισμό των υπηρεσιών και των 

φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί, χαρακτηρίζεται από: (1) την 

κατοχύρωση του εποπτικού και συντονιστικού ρόλου της κεντρικής διοίκησης, (2) την 

εισαγωγή αποτελεσματικών και αποδοτικών τεχνικών παρακολούθησης και αξιολόγησης 

της λειτουργίας των δημοσίων, ιδιωτικών και εθελοντικών φορέων στο πεδίο της παροχής 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί, (3) την υιοθέτηση 

σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των υπηρεσιών, (4) την 

διεύρυνση των εναλλακτικών εφαρμοζόμενων μεθόδων και δράσεων παρέμβασης των 

υπηρεσιών, (5) την καθιέρωση διεπιστημονικών και διεπαγγελματικών μεθόδων 

οργάνωσης της λειτουργίας, (5) τη διαρκή ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων των 

υπηρεσιών, (6) την προώθηση προδιαγραφών λειτουργίας των υπηρεσιών για τη 

διασφάλιση της ασφάλειας, της συμμετοχής και των δικαιωμάτων του παιδιού και (7) την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικής επενδυτικότητας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας για το Παιδί.  

 

Επίσης, η Στρατηγική στο πλαίσιο των κατευθύνσεων για το Σχέδιο Δράσης, επιδιώκει να 

συμβάλλει σημαντικά η εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων 
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(stakeholders) συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των θεσμικών φορέων του 

συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί στις δημόσιες 

διαδικασίες σχεδιασμού των μέτρων και προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, την 

αξιοποίηση ιδιωτών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (αξιοποίηση του θεσμού 

παροχής κοινωφελούς εργασίας από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας). Επίσης, 

επιδιώκει την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του Δημόσιου και των Εθελοντικών 

Οργανισμών, των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και των Ιδιωτικών φορέων του προνοιακού 

τομέα, για την εξασφάλιση παροχής συντονισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας για το Παιδί. 

 

(γ) Η υποστήριξη της θεσμικής ενδυνάμωσης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και  

   αλληλεγγύης για το παιδί και της προσαρμογής στο κοινοτικό κεκτημένο 

Η Στρατηγικής της υποστήριξης της θεσμικής ενδυνάμωσης χαρακτηρίζεται από την 

κατοχύρωση του θεσμικού ρόλου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως 

επιτελικού φορέα συντονισμού, σχεδιασμού, παρακολούθησης και εποπτείας των 

πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για το παιδί. Αυτό προϋποθέτει την 

βελτίωση της ποιότητας του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της δημόσιας δράσης στο πεδίο 

της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς 

κατευθύνσεις και καλές πρακτικές άλλων κρατών της Ευρώπης που στήριξαν τις 

διαδικασίες μεταρρύθμισης των προνοιακών πολιτικών και συστημάτων κοινωνικής 

φροντίδας με ολοκληρωμένες θεσμικές και κανονιστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση 

της προστασίας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Επίσης, προϋποθέτει την προώθηση της 

ενσωμάτωσης από τη χώρα μας του διεθνούς συστήματος αρχών και μηχανισμών 

καταπολέμησης των διακρίσεων και της παιδικής εκμετάλλευσης, της παιδικής φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού, των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και 

της διακρατικής συνεργασίας για θέματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί με φορείς άλλων χωρών. 

 

(δ) Η ενθάρρυνση θετικού κλίματος για νέες πολιτικές κοινωνικής ένταξης και  

   φροντίδας για το παιδί  

Η Στρατηγική της ενθάρρυνσης θετικού κλίματος για νέες πολιτικές χαρακτηρίζεται από: 

• την προσαρμογή των προνοιακών πολιτικών στις ανάγκες εργασιακής και 

κοινωνικής ένταξης των συγγενών του παιδιού, 
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• την στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 

• την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης του κοινωνικού 

αποκλεισμού και των κοινωνικών κινδύνων, με σκοπό την άρση των 

αντικειμενικών ή υποκειμενικών δυσχερειών πρόσβασης και αξιοποίησης των 

κοινωνικών παροχών και των προσωπικών υπηρεσιών  

• την ανάπτυξη μηχανισμών ενδυνάμωσης για τη διαχείριση καταστάσεων ανάγκης 

σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο εξαιτίας σύνθετων κοινωνικών 

(παραβατικότητα), βιολογικό – κοινωνικών (αναπηρία) ή οικονομικών φαινομένων 

(υπερχρεωμένα νοικοκυριά),  

• την προετοιμασία και προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας επιδοτουμένων 

από το προνοιακό σύστημα μέσω πολιτικών ενίσχυσης του εργασιακού τους ήθους 

και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητάς τους,  

• την διευκόλυνση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες κυρίως ανοικτής 

φροντίδας παιδιών (πρωτοβάθμιες κοινωνικές υπηρεσίες) σε τοπικό επίπεδο και 

όταν είναι απόλυτα απαραίτητο σε υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης.  

 

Οι πολιτικές αυτές διευκολύνουν την ένταξη, επανένταξη ή την παραμονή στην αγορά 

εργασίας ατόμων (ιδίως γυναικών και νέων νοικοκυριών) με αυξημένες υποχρεώσεις 

φροντίδας για τα παιδιά, που είτε αναβάλλουν την έναρξη απασχόλησης τους είτε 

δυσχεραίνονται να την διατηρήσουν. Ταυτόχρονα ενισχύουν την ασφάλεια και τη 

δημιουργική απασχόληση των παιδιών που δεν έχουν επαρκή γονεϊκή φροντίδα και 

εποπτεία.  

 

(ε) Ενθάρρυνση και υποστήριξη της πρόληψης και υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι  

   στην αποιδρυματοποίηση 

Η Στρατηγικής της ενθάρρυνσης, της πρόληψης και της υιοθέτησης θετικής στάσης 

απέναντι στην απόιδρυματοποίηση χαρακτηρίζεται από τον έμπρακτο σεβασμό των 

δικαιωμάτων του παιδιού, την άμβλυνση του στιγματισμού και την αντιμετώπιση των 

ιατροκοινωνικών συνεπειών της παραπομπής των παιδιών με οικογενειακά και ιατρικά 

προβλήματα σε υπηρεσίες κλειστής φροντίδας και της παράτασης της παραμονής τους 

(ασυλοποίηση - ιδρυματισμός - αποκλεισμός). Στοχεύει στην αποτροπή των γονέων να 

κάνουν χρήση των παραδοσιακών προγραμμάτων ιδρυματικής περίθαλψης και στην 
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σταδιακή αντικατάσταση αυτών των υπηρεσιών από εναλλακτικές μορφές φροντίδας στην 

οικογένεια και την κοινότητα.  

 

 

 

 

(στ) Αποδοχή της συμφιλίωσης επαγγελματικού και κοινωνικού βίου 

Η Στρατηγικής της υιοθέτησης θετικών στάσεων και η δημιουργία θετικού κλίματος για 

την συμφιλίωση επαγγελματικού και κοινωνικού βίου θα ενισχύσει την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πολιτικών της οικογενειακής πολιτικής και 

την προώθηση της ισότητας των φύλων. Μεταξύ των θετικών επιδράσεων που 

αναμένονται είναι η αύξηση της κατανόησης των παιδιών και της βελτίωσης της κάλυψης 

των αναπτυξιακών και κοινωνικών τους αναγκών, γεγονός που συνιστά μία από τις πλέον 

αναπτυξιακές κοινωνικές επενδύσεις των σύγχρονων κοινωνιών. 

 

 

(ζ) Ενίσχυση θετικού κλίματος για την καινοτομία, την έρευνα και την κοινωνία της  

   γνώσης στο πεδίο των πολιτικών για την κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη για το  

   παιδί  

 Η αξιοποίηση των πορισμάτων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αποτελεί κύριο 

εργαλείο κάθε συστηματικής διαδικασίας εκσυγχρονισμού ενός μοντέλου κοινωνικής 

πρόνοιας. Η καινοτόμος έρευνα για το παιδί θα επιτρέψει την αξιοποίηση των πορισμάτων 

ερευνητικών έργων και προγραμμάτων για την βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού, 

εφαρμογής και αξιολόγησης καινοτομικών προγραμμάτων. Παρά την ενεργοποίηση 

συγκεκριμένων φορέων του δημόσιου τομέα στην παραγωγή ερευνητικού έργου για το 

πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας, παραμένει ένα σημαντικό κενό προώθησης και 

αξιοποίησης της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στο πεδίο των προνοιακών 

πολιτικών για το παιδί. 

 

(η) Παρότρυνση και ενίσχυση θετικής στάσης για την αξιοποίηση και ασφαλή χρήση  

   των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών θα επιτρέψει την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 

ενδιαφερομένων συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, μέσω της αναβάθμισης των 

εκπαιδευτικών προσόντων και δεξιοτήτων των στελεχών που απασχολούνται ήδη ή 
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πρόκειται να ενταχθούν σε φορείς κοινωνικής φροντίδας πρόνοιας και αλληλεγγύης για το 

Παιδί του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί η κρίσιμη 

μάζα για την αποτελεσματική προώθηση των σύνθετων παρεμβάσεων της στρατηγικής για 

την κοινωνική πρόνοια και την αλληλεγγύη για το Παιδί. Ταυτόχρονα η χρήση των νέων 

τεχνολογιών θα αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο πρόσβασης των παιδιών στην 

ενημέρωση για τα δικαιώματά τους και τα ενδιαφέροντά τους και συμμετοχής και 

έκφρασης σε ζητήματα που τα αφορούν όπως και επικοινωνίας με τις υπηρεσίες παιδικής 

προστασίας. Προϋπόθεση αξιοποίησης των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών με 

ασφάλεια για τα παιδιά αποτελεί η χρήση κατάλληλων προληπτικών συστημάτων ελέγχου 

από σχετικούς κινδύνους εκμετάλλευσης των παιδιών.  

 

(θ) Υποστήριξη θετικού κλίματος για την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος  

   κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί  

Για οποιαδήποτε κοινωνική πολιτική και κυρίως για τις πολιτικές φροντίδας για το παιδί οι 

οποίες αποτελούν επένδυση για το μέλλον κάθε τόπου, απαιτούνται πόροι. Η κοινωνική 

επένδυση στο παιδί αποτελεί την καλύτερη επένδυση προκειμένου να προληφθεί ο 

κοινωνικός αποκλεισμός του στο μέλλον. Την κύρια πηγή των οικονομικών πόρων για το 

σύστημα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης αποτελεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Η 

Στρατηγική της υποστήριξης θετικών στάσεων και ενίσχυσης του κλίματος για την 

οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για το 

Παιδί χαρακτηρίζεται από την εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας στη λειτουργία του 

δημόσιου τομέα (βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, υιοθέτηση πολιτικών 

πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και πρόληψης του αποκλεισμού ευπαθών ομάδων, 

κλπ.), την αξιοποίηση ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης (επιδότηση ιδιωτικών φορέων για 

την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της κλειστής φροντίδας, δράσεις Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης προνοιακού χαρακτήρα) και την αξιοποίηση υπερεθνικών πηγών 

χρηματοδότησης (προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγράμματα Διεθνών 

Οργανισμών, κλπ). 

 

5.6 Στρατηγικοί στόχοι  

 

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 

περίοδο 2007 – 2013 για τον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης προωθεί τον άξονα 
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παρέμβασης: εκσυγχρονισμός του υπολειμματικού μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας και 

μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο σύστημα φροντίδας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης 

των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με αναπτυξιακούς στόχους και προσανατολισμούς.  

 

Ο κύριος Στρατηγικός στόχος της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης όπως αυτός 

εξειδικεύεται αντίστοιχα για το σύστημα της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

Παιδί επιδιώκει τη πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων 

περιθωριοποίησης και αποκλεισμού των παιδιών στην Ελληνική κοινωνία, ώστε να 

βελτιωθεί η κοινωνική τους ένταξη, να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να αξιοποιηθούν 

προς όφελός τους οι ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας. 

Πρόκειται για ένα στόχο που διαρθρώνεται επιχειρησιακά στους επιμέρους αντίστοιχους 

στόχους: 

• βελτίωση του επιπέδου της κοινωνικής προστασίας των παιδιών των ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού μέσω μηχανισμών πρόληψης, φροντίδας, αποκατάστασης 

και ένταξης, 

• ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των περιφερειών μέσω 

ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού και αποκέντρωσης των προνοιακών 

υπηρεσιών για το παιδί. 

 

 

5.7 Γενικοί και ειδικοί στόχοι 

 

Οι Γενικοί Στόχοι της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για τον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης αξιοποιούν το εθνικό θεσμικό 

πλαίσιο, το περιεχόμενο των πρόσφατων Εθνικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης, το τρέχον 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και ενσωματώνουν τις βασικές αρχές της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κοινωνικής Ένταξης και τις κατευθύνσεις για τον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. 

 

Οι Γενικοί Στόχοι της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για τον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης όπως αυτοί εξειδικεύονται 
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αντίστοιχα για το σύστημα της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί 

περιλαμβάνουν: 

• Ενεργητική Ένταξη: Πρόληψη του αποκλεισμού παιδιών ευπαθών ατόμων και 

ομάδων. Προώθηση της ένταξης των γονέων στην αγορά εργασίας επιδοτουμένων 

από το προνοιακό σύστημα. 

• Ποιοτική Κοινωνική Φροντίδα: Πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτικές κοινωνικές 

υπηρεσίες. Καταπολέμηση όλων των διακρίσεων που δημιουργούν ή αναπαράγουν 

φαινόμενα αποκλεισμού σε χρήστες κοινωνικών υπηρεσιών. 

• Συμφιλίωση επαγγελματικού και κοινωνικού βίου: Ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πολιτικών μακροχρόνιας φροντίδας 

για το παιδί. Προώθηση της ισότητας των φύλων.  

 

Ο κύριος Στρατηγικός στόχος της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και οι Γενικοί Στόχοι για το 

σύστημα της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί προωθούνται μέσω ενός 

πλαισίου Ειδικών Στόχων που περιλαμβάνουν: 

• Στόχος 1: Ανάδειξη νέων χώρων κοινωνικής παρέμβασης για το παιδί σύμφωνα με 

τα δεδομένα που αντιμετωπίζει η Ελληνική κοινωνία στις αρχές του 21ου αιώνα. 

• Στόχος 2: Κατοχύρωση του θεσμικού ρόλου του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως επιτελικού φορέα σχεδιασμού, παρακολούθησης και 

εποπτείας των πολιτικών για το Παιδί στο σύστημα κοινωνικής προστασίας της 

χώρας μας. 

• Στόχος 3: Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό, το 

συντονισμό και την οριζόντια διασύνδεση του πολύ διασπασμένου τοπίου των 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και ενίσχυση της 

διατομεακής συνεργασίας για την προστασία των παιδιών σε κίνδυνο. 

• Στόχος 4: Διαμόρφωση καινοτόμων μεθοδολογικών και τεχνολογικών λύσεων για 

την παροχή αποτελεσματικών εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί. 

• Στόχος 5: Ανάδειξη νέων πηγών χρηματοδότησης των υπηρεσιών κοινωνικής           

Φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και διασφάλιση της χρηματοδοτικής 

βιωσιμότητας. 
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• Στόχος 6: Δικτύωση της δράσης των δημοσίων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί με το έργο της κοινωνίας των πολιτών και τις 

πρωτοβουλίες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

• Στόχος 7: Εκσυγχρονισμός των τεχνικών οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, 

παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών της κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και συνεχής εκπαίδευση του 

επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. 

• Στόχος 8: Καθιέρωση σύγχρονων προδιαγραφών λειτουργίας των υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και κεντρικού μηχανισμού 

αναφοράς, καταγραφής και παρακολούθησης των παιδιών σε κίνδυνο που 

τοποθετούνται στην προστασίας τους. 

 

Οι ειδικοί στόχοι υλοποιούνται από ένα σύνολο σχεδιασμένων Επιχειρησιακών αξόνων 

προτεραιότητας. 

 

 

5.8 Επιχειρησιακοί άξονες προτεραιότητας 

 

Οι Επιχειρησιακοί Άξονες Προτεραιότητας της Στρατηγικής του Σχεδίου Δράσης για τον 

εκσυγχρονισμό, τον συντονισμό και την οριζόντια διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη χώρα μας, για την αναπτυξιακή περίοδο 2007-

2013 έλαβαν υπόψη:  

(α) όσα αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες της παρούσας  

   μελέτης σχετικά με το υφιστάμενο σύστημα κοινωνικής φροντίδας και  

   αλληλεγγύης για το παιδί στην Ελλάδα,  

(β) τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και υποχρεώσεις της χώρας αλλά και τη διεθνή  

   εμπειρία και τις σύγχρονες τάσεις στην παιδική προστασία, και  

(γ) τους αντίστοιχους Επιχειρησιακούς Άξονες Προτεραιότητας του Εθνικού  

   Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του  

   Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής  

   Αλληλεγγύης - Εθνικό Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη».  
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Οι Επιχειρησιακοί Άξονες Προτεραιότητας της Στρατηγικής του Σχεδίου Δράσης για το 

Παιδί εναρμονίζονται με και εξειδικεύουν τους αντίστοιχους άξονες της Αναπτυξιακής 

Στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης - Εθνικό Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη»329 και 

περιλαμβάνουν:  

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 1:  

ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2:   

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 3:  

ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 4:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 5:  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 6:  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 7:  

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΩΤΑ 
                                                 
329 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2007) Το Εθνικό Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη», Αθήνα: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια».  

 328  



 

5.9 Μέτρα θεματικών παρεμβάσεων των επιχειρησιακών αξόνων προτεραιότητας 

 

Οι Επιχειρησιακοί Άξονες Προτεραιότητας της Στρατηγικής του Σχεδίου Δράσης για Παιδί 

περιλαμβάνουν αναλυτικά εξειδικευμένα μέτρα τα οποία αποτελούν το αντικείμενο 

αντίστοιχων δράσεων, έργων και υποέργων. 

 

(Α) Θεσμική ενδυνάμωση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης  

   για το παιδί 

Αυτός ο Επιχειρησιακός Άξονας Προτεραιότητας υλοποιεί των ειδικό στόχο της 

Στρατηγικής για το Παιδί που αναφέρεται στην «Κατοχύρωση του θεσμικού ρόλου του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως επιτελικού φορέα σχεδιασμού, 

παρακολούθησης και εποπτείας των πολιτικών για το Παιδί στο σύστημα κοινωνικής 

προστασίας της χώρας μας». Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει τέσσαρα μέτρα. 

(α) Μέτρο Α.1. Ποιότητα νομοθετικών παρεμβάσεων 

(β) Μέτρο Α.2. Επικύρωση διεθνών πολυμερών συμβάσεων 

(γ) Μέτρο Α.3. Σύναψη διακρατικών συμβάσεων 

(δ) Μέτρο Α.4. Προσαρμογή στο κοινοτικό κεκτημένο 

 

(Β) Οργανωτικός εκσυγχρονισμός των πολιτικών για την παιδική προστασία 

(α) ΜέτροΒ.1. Όργανα παρακολούθησης και υποστήριξης της αναπτυξιακής στρατηγικής  

            για το παιδί 

(β) Μέτρο Β.2. Ανοικτή διοίκηση και διακυβέρνηση του συστήματος κοινωνικής  

             φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

(γ) Μέτρο Β.3. Ψηφιακή διοίκηση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για  

             το παιδί 

(δ) Μέτρο Β.4. Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων του συστήματος κοινωνικής φροντίδας  

             και αλληλεγγύης για το παιδί 

 

(Γ) Νέες πολιτικές κοινωνικής ένταξης και φροντίδας για το Παιδί 

(α) Μέτρο Γ.1. Πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών και των οικογενειών  

             τους 

(β) Μέτρο Γ.2. Ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

(γ) Μέτρο Γ.3. Ποιοτικές υπηρεσίες ανοικτής και κλειστής φροντίδας για το παιδί 
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(δ) Μέτρο Γ.4. Πρόληψη και καταπολέμηση της ιδρυματοποίησης του παιδιού 

(ε) Μέτρο Γ.5. Πολιτικές ένταξης για ειδικές ομάδες στόχος παιδιών 

 

(Δ) Οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί 

(α) Μέτρο Δ.1. Εθνικές πηγές ενίσχυσης των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας και  

             αλληλεγγύης για το παιδί 

(β) Μέτρο Δ.2. Υπερεθνικές πηγές ενίσχυσης των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας και  

             αλληλεγγύης για το παιδί 

(Ε) Η ενίσχυση της καινοτομίας και έρευνας για ζητήματα παιδικής προστασίας 

(α) Μέτρο Ε.1. Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών διαδικασιών για επαγγελματίες και  

             στελέχη υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

(β) Μέτρο Ε.2. Αναπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για τους σύγχρονους  

             κοινωνικούς κινδύνους και τις ανάγκες κοινωνικής φροντίδας των παιδιών 

 

(ΣΤ) Η ανάπτυξη πλουραλισμού στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί 

(α) Μέτρο ΣΤ1. Η ανάπτυξη του κοινωνικού εθελοντισμού για παροχή κοινωνικής  

             φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

(γ) Μέτρο ΣΤ2. Κοινωνική επενδυτικότητα του ιδιωτικού τομέα για παροχή κοινωνικής  

             φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

(γ) Μέτρο ΣΤ3. Η αξιοποίηση του κοινωνικού έργου της εκκλησίας για παροχή κοινωνικής  

             φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

 

(Ζ) ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΩΤΑ 

(α) Μέτρο Ζ.1. Η επικοινωνιακή στρατηγική του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και  

             αλληλεγγύης για το παιδί 

 

5.10 Οργανωτική δομή της οριζόντιας δικτύωσης και του συντονισμού υπηρεσιών και  

    φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

 

Η οριζόντια δικτύωση περιλαμβάνει μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών, καλών 

πρακτικών, αναγκών και τεχνογνωσίας μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί για την εκπόνηση μελετών, διαγνωστικών 
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εργαλείων και προγραμμάτων εκπαίδευσης και διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. 

Επίσης, προσφέρει τεχνική υποστήριξη για την αποτελεσματική λειτουργία της δικτύωσης 

και τη συνεργία μεταξύ των υπηρεσιών μέσω βάσεων δεδομένων (data bank), οδηγών 

(manuals), κωδικοποιημένων βοηθημάτων (νομοθεσίας, εγκυκλίων, ευρετηρίων, 

καταλόγων, κ.ά.), τεχνικών βοηθημάτων, εκδόσεων και επιστημονικού υλικού με την 

τεχνογνωσία και τις πρακτικές από καλές πρακτικές και εμπειρίες στην Ελλάδα και 

Ευρώπη. Η οριζόντια δικτύωση περιλαμβάνει σχήματα με τα οποία αναπτύσσει υπηρεσίες 

διαμεσολάβησης μεταξύ των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί για την διάγνωση αναγκών ή προβλημάτων, την ανάπτυξη και την διάδοση νέων 

υπηρεσιών και την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υπηρεσιών και 

φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί.  

 

Η αναγκαιότητα της οριζόντιας δικτύωσης και του συντονισμού των υπηρεσιών και 

φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί εδράζεται στο γεγονός ότι 

διαπιστώθηκε αδυναμία διατομεακού συντονισμού των συστημάτων πρόνοιας, υγείας για 

το παιδί, αδυναμία υποστήριξης των αποκεντρωτικών παρεμβάσεων και περιορισμένη 

ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης και συνέργιας μεταξύ των φορέων παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών για το παιδί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, μόνο μια στις τέσσερις υπηρεσίες φροντίδας για το παιδί 

συμμετέχει σε τοπικό δίκτυο για το παιδί και, επίσης, διαπιστώθηκε σημαντική 

διαφοροποίηση της διατομεακής συνεργασίας αλλά και της ανταπόκρισης των 

συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών (βλέπε Κεφάλαιο ΙΙΙ). Συγκεκριμένα, 

περισσότερο ικανοποιημένες από τον βαθμό ανταπόκρισης των συνεργαζόμενων 

υπηρεσιών εμφανίζονται οι Υπηρεσίες του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λιγότερο ικανοποιημένες εμφανίζονται οι 

υπηρεσίες των ΟΤΑ.  

 

Οι αδυναμίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της αποτελεσματικότητας των 

υπηρεσιών δεδομένου ότι δεν παρέχουν συγχρονισμένες υπηρεσίες, εμποδίζεται η 

πρόσβαση, διατηρούνται πεδία παρέμβασης με σημαντικά κενά και χαμηλή 

ανταποκρισημότητα, σπαταλούνται πόροι και δεν διευκολύνεται η ορθολογική αξιοποίηση 

των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας των παιδιών. Ωφελούμενοι από την οριζόντια 

δικτύωση είναι το σύνολο των φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

και οι ομάδες στόχος των παιδιών που απευθύνονται.  
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Ο σχεδιασμός του μηχανισμού προώθησης και παρακολούθησης της οριζόντιας δικτύωσης 

και του συντονισμού και των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για το 

παιδί έλαβε υπόψη το θεσμικό ρόλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ως επιτελικού φορέα σχεδιασμού, παρακολούθησης και εποπτείας των πολιτικών και των 

υπηρεσιών για το Παιδί στο σύστημα κοινωνικής προστασίας της χώρας μας. Το σχέδιο 

της δομής του μηχανισμού προώθησης και παρακολούθησης της οριζόντιας δικτύωσης και 

του συντονισμού και των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για το παιδί 

υλοποιεί τους Γενικούς και Ειδικούς στόχους της Στρατηγικής του Σχεδίου Δράσης για το 

Παιδί, και χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια :  

 

(α) Η λογική της οργανωτικής δομής  

Η Υπηρεσία Οριζόντιας Δικτύωσης και Συντονισμού του ΥΥΚΑ περικλείει την φιλοσοφία 

της επίτευξης ωφελειών από τις συνέργιες και την συμπληρωματικότητα των ικανοτήτων, 

των πόρων και των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για το παιδί και, 

επίσης, της επίτευξης ωφελειών από την αξιοποίηση των ικανοτήτων της κεντρικής 

διοίκησης για την βελτίωση και υποστήριξη των υπηρεσιών και των φορέων κοινωνικής 

πρόνοιας και αλληλεγγύης για το παιδί.  

 

(β) Στρατηγικές προϋποθέσεις 

• Επισήμανση των κατάλληλων πεδίων για από κοινού δραστηριότητες των 

Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και μεταφορά 

πόρων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την ενδυνάμωση των υπηρεσιών αυτών. 

• Υλοποίηση από κοινού δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί 

• Επισήμανση των ωφελειών ως αντιστάθμισμα του κόστους που θα προκύψει. 

• Μειωμένη εξάρτηση από τις Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για 

το παιδί και εξοικονόμηση των πόρων για νέες σύγχρονες και καινοτόμες δράσεις 

εναλλακτικής φροντίδας για τις ομάδες στόχος των παιδιών. 

• Η Κεντρική Διοίκηση διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και τις ικανότητες για να 

ενισχύσει τις δυνατότητες των Υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης 

για το παιδί. 
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• Το ολοκληρωμένο φάσμα των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί, καλύπτεται κατάλληλα από τις ικανότητες, τους πόρους και την 

ειδίκευση της Κεντρικής Διοίκησης. 

 

(γ) Οργανωτικές προϋποθέσεις 

• Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί, που έχουν 

αναπτύξει συνεργασία μεταξύ τους. 

• Ολιστική και σφαιρική αντίληψη του προσωπικού της Κεντρικής Διοίκησης για τις 

υπηρεσίες και τους φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. 

• Υπέρβαση των αντιστάσεων των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί για την από κοινού ανάπτυξη δραστηριοτήτων, 

συνεργασιών και μεταφορά ικανοτήτων και πόρων. 

• Κίνητρα που βασίζονται σε όρους και στο επίπεδο των στόχων και των 

αποτελεσμάτων της Κεντρικής Διοίκησης και κίνητρα που βασίζονται σε όρους 

των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. 

• Τα στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης αντιλαμβάνονται επαρκώς τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. 

• Αποτελεσματική δομή και έλεγχος της διασύνδεσης και της επικοινωνίας με 

κατεύθυνση από την κάθε Υπηρεσία προς τις άλλες Υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. 

• Ισορροπία μεταξύ αφ’ ενός της αυτονομίας και αφ’ ετέρου της συνεργασίας των 

Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. Προώθηση της 

συνεργασίας εκεί όπου απαιτείται. 

 

 

5.10.1 Οργανωτική δομή και οργανόγραμμα για την οριζόντια δικτύωση και 

τον συντονισμό υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί 

 

Στο πλαίσιο του ΥΥΚΑ, η διαχείριση της οριζόντιας δικτύωσης και του συντονισμού του 

συνόλου των υπηρεσιών και οργανισμών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας ενσωμάτωσης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των προνοιακών πολιτικών. Η Υπηρεσία Οριζόντιας Δικτύωσης και 
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Συντονισμού των υπηρεσιών και οργανισμών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για 

το παιδί του ΥΥΚΑ λειτουργεί με ευθύνη του Διευθυντή και λόγω της επιχειρηματικής του 

αποστολής θα βρίσκεται σε άμεση διοικητική σύνδεση με το σύνολο των επιτελικών 

κεντρικών υπηρεσιών του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι λειτουργικές οντότητες της 

Υπηρεσίας Οριζόντιας Δικτύωσης και Συντονισμού του ΥΥΚΑ είναι οι εξής :  

• Λειτουργία Μεθόδων και Τεχνικών και Θεσμικού Πλαισίου. 

• Λειτουργία Αξιολόγησης και Παρακολούθησης. 

• Λειτουργία Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για το παιδί 

 

Οι κεντρικοί θεσμικοί οργανισμοί του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως το 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρία και το Ινστιτούτο 

Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας, τα οποία έχουν αρμοδιότητες σχεδιασμού, 

παρακολούθησης και υποστήριξης τομεακών προνοιακών πολιτικών, παρέχοντας, εκτός 

των άλλων, γνωμοδοτικές υπηρεσίες προς την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στο Συμβούλιο 

Δικτύωσης και Συντονισμού και στις θεματικές ομάδες εργασίας.  
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Διάγραμμα 1. Οργανωτική Δομή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, στο  Συμβούλιο Δικτύωσης και Συντονισμού θα συμμετέχουν ο Συνήγορος για το 

παιδί, τα Ελεγκτικά Σώματα του ΥΥΚΑ και εκπρόσωπος των Εθελοντικών Οργανώσεων, 

των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων του τομέα της πρόνοιας 

για το παιδί. Επίσης, ανάλογα με την καθ΄ ύλη και χωρική αρμοδιότητας τους, οι 

εκπρόσωποι των ΥΠΕ και Επιστημονικών και Επαγγελματικών Οργανώσεων του τομέα 

της πρόνοιας. Η ενσωμάτωση των πορισμάτων και των εκθέσεων επιθεωρήσεων και 

ελέγχου τους στους τομείς σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών 

Κοινωνικής Πρόνοιας για το παιδί, θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην προώθηση των 

αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.  
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Αντίστοιχη αποκεντρωμένη Υπηρεσία Οριζόντιας Δικτύωσης και Συντονισμού 

αναπτύσσεται σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια με ανάλογη λειτουργία και δράση και 

ταυτόχρονα προωθούνται Επιτροπές Οριζόντιας Δικτύωσης και Συντονισμού των 

Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί σε Νομαρχιακό και 

τοπικό επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

•  Εκκλησιαστικά Ιδρύματα (ΝΠΙΔ) 

• Ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί (εθελοντικοί) φορείς κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης 

• Φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης των ΟΤΑ  

Περιβάλλον δομής και φορείς 
• Φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης του Δημόσιου,  

 

 

Οι δραστηριότητες Υπηρεσίας Οριζόντιας Δικτύωσης και Συντονισμού του ΥΚΚΑ ανά 

λειτουργία έχουν ως εξής: 

 

Λειτουργία 1η : Μέθοδοι, Τεχνικές και Θεσμικό Πλαίσιο 

Περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους δραστηριότητες : 

 

(α) Ανάπτυξη υπηρεσιών, μεθόδων και τεχνικών 

• Οριζόντιες μελέτες για την αναβάθμιση όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας 

για το παιδί. 

• Άρση της ανισοκατανομής των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί και καθιέρωση αναλογικών δεικτών ανάπτυξης τους (πληθυσμιακών, 

γεωγραφικών, επιδημιολογικών, κοινωνικών, κ.ά.) και αντιπροσώπευση όλων των 

μορφών των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί σε 

κάθε Υγειονομική ή Διοικητική Περιφέρεια.  
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• Καθιέρωση κεντρικών και περιφερειακών μηχανισμών αναφοράς και 

παρακολούθησης των παιδιών σε κίνδυνο που εντάσσονται σε όλες τις μορφές 

κοινωνικής φροντίδας και προστασίας.  

• Οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία δομών κοινωνικής διαβούλευσης και 

συνεργασίας για το παιδί. Ανάπτυξη και εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων 

στοχοθεσίας και αποδοτικότητας των δημόσιων πολιτικών για το παιδί.  

• Οριζόντιες μελέτες για την αναβάθμιση των δημόσιων πολιτικών κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί μέσω της αποκέντρωσης και του 

εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης. 

• Καθιέρωση σταθερού μηχανισμού τακτικής συγκέντρωσης της άποψης των 

παιδιών για την φροντίδα που δέχθηκαν από τις Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης και των προτάσεών τους για τη βελτίωση του συστήματος 

παιδικής προστασίας ή άλλα ζητήματα που τα αφορούν. 

• Προώθηση της διαρκούς ενημέρωσης και εξοικείωσης των παιδιών με τη χρήση 

των τηλεφωνικών γραμμών επείγουσας βοήθειας, συμβουλευτικής και 

ενημέρωσης. 

• Δημιουργία διαδικτυακής ενημερωτικής ενεργητικής πύλης «του Εθνικού Δικτύου 

Υπηρεσιών Πρόνοιας για το Παιδί». 

• Χαρτογράφηση και εκτίμηση των αναγκών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί με 

βάση κριτήρια ποιότητας.  

• Υλοποίηση και ενσωμάτωση των προτάσεων των ελεγκτικών σωμάτων και του 

Συνηγόρου για το παιδί σε θέματα κοινωνικής φροντίδας για το παιδί. 

• Εντοπισμός ρυθμιστικών, διοικητικών και οργανωτικών αδυναμιών και ατελειών 

της δημόσιας διοίκησης σε θέματα κοινωνικής φροντίδας για το παιδί σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

• Διαρκής εκπαίδευση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών κατάρτισης του 

προσωπικού των προνοιακών φορέων για το παιδί στις νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνίας. και στήριξη για την αντιμετώπιση της χρόνιας 

επαγγελματική κόπωσης. 

• Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για παιδιά με αναπηρίες. 
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β) Ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου 

• Εφαρμογή πολιτικής για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας 

των νομοθετικών ρυθμίσεων και εξειδικευμένη ανάλυση επιπτώσεων των 

νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων της κοινωνικής φροντίδας και 

προστασίας για το παιδί. 

• Πρόταση νέων αναγκαίων νομοθετικών μέτρων που αφορούν την κοινωνική 

φροντίδα και προστασία για το παιδί 

• Κωδικοποίηση της ειδικής νομοθεσίας και των διατάξεων της κοινωνικής 

φροντίδας και προστασίας για το παιδί. 

 

Λειτουργία 2η : Αξιολόγηση και Παρακολούθηση  

Περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους δραστηριότητες : 

 

α) Υπηρεσίες αξιολόγησης και παρακολούθησης 

• Ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας 

για το παιδί. 

• Κανονισμός Λειτουργίας όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας για το παιδί. 

• Σύστημα εσωτερικού ελέγχου στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για το παιδί. 

• Δημιουργία και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των 

Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί και εσωτερικής αξιολόγησης των 

προγραμμάτων τους. 

• Ανάπτυξη ενιαίου Συστήματος Εξωτερικής Αξιολόγησης όλων των προγραμμάτων 

και Υπηρεσιών για το παιδί. 

• Ενιαία Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. 

• Δημιουργία Πληροφορικού Συστήματος Καταγραφής των παιδιών Δικαιούχων 

Προνοιακών Παροχών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο μιας Ενιαίας 

Πλατφόρμας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. 

• Διαδικασίες παρακολούθησης των οικογενειών των παιδιών δικαιούχων 

εισοδηματικών παροχών και διευκολύνσεων για την αξιοποίηση των πόρων για τις 

ανάγκες των παιδιών και τις συνθήκες διαβίωσης και παρακολούθησης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

• Ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής φροντίδας για το παιδί στην Δευτεροβάθμια 

Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση. 
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β) Ανάπτυξη Δικτύωσης, Συνεργασιών και Ενημέρωσης 

• Ανάπτυξη κοινωνικής διαβούλευσης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

για την ενσωμάτωση των πορισμάτων του Συνηγόρου για το παιδί και των 

εκθέσεων επιθεωρήσεων – ελέγχου των ελεγκτικών σωμάτων στους τομείς 

σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών Κοινωνικής Πρόνοιας για το 

παιδί. 

• Ανάπτυξη του εθελοντισμού στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί. 

• Διαρκής αξιολόγηση και βελτίωση των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για 

την εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος πιστοποίησης των Ιδιωτικών μη 

κερδοσκοπικών φορέων φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. 

• Ανάπτυξη κοινωνικής διαβούλευσης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

για την κωδικοποίηση, την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας 

του θεσμικού πλαισίου και την ενσωμάτωση του Δικαίου της Ε.Ε. 

• Δημιουργία Δικτυακής Πύλης για την Κοινωνική Φροντίδα για το παιδί.  

• Ανάπτυξη του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας σε τοπικό επίπεδο 

για το παιδί. 

• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής του τομέα πρόνοιας για 

το παιδί. 

• Στοχευμένες ειδικές εκστρατείες ενημέρωσης για το παιδί σχετικά με τα 

δικαιώματά του και τους τρόπους χρήσης των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης. 

• Αξιοποίηση πόρων της Ε.Ε., Διεθνών Οργανισμών και Κοινωνικής Υπευθυνότητας  

 

Λειτουργία 3η : Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας για το παιδί 

Περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους δραστηριότητες : 

 

(α) Πρωτοβάθμια (Ανοικτή) Κοινωνική Φροντίδα για το Παιδί 

• Επέκταση και ανάπτυξη αποκεντρωμένων δομών ανοικτής κοινωνικής φροντίδας 

του δημόσιου τομέα για το παιδί. 

• Ενίσχυση των οικογενειών που επιλέγουν ή αναγκάζονται να παρέχουν άτυπα 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για το παιδί. 
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• Εθνικό Πρόγραμμα υποστήριξης μονογονεϊκών οικογενειών.  

• Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των εναλλακτικών προγραμμάτων και θεσμών 

κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης ( υιοθεσία, αναδοχή, κ.ά.). 

• Υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας για το παιδί. 

• Καθιέρωση του δικαιώματος και της οικονομικής δαπάνης του προσωπικού 

φροντιστή για τα παιδιά με αναπηρίες και των εναλλακτικών προγραμμάτων 

ανακούφισης της οικογένειας από την αυξημένη φροντίδα του παιδιού (ημερήσια 

φροντίδα, δημιουργική απασχόληση, διακοπές, ειδικοί ξενώνες, εκπαίδευση 

αυτονόμησης και ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων, κ.ά.). 

• Εθνικό Πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη των παιδιών των μεταναστών και των 

προσφύγων την εργασιακή ένταξη των οικογενειών τους.  

• Εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής ασυνόδευτων παιδιών και των 

παιδιών των προσφύγων και αιτούντων άσυλο. 

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών από οικογένειες Τσιγγάνων. 

• Υπηρεσίες υποστήριξης για παιδιά που ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας.  

• Υπηρεσίες υποστήριξης για παιδιά θύματα παραμέλησης. 

• Υπηρεσίες υποστήριξης για παιδιά εξαρτημένα από ουσίες.  

• Υπηρεσίες υποστήριξης για παιδιά θύματα παράνομης διακίνησης - εμπορίας - 

οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 

• Υπηρεσίες υποστήριξης για παιδιά που βρίσκονται σε επαφή με το εγκληματικό 

φαινόμενο. 

• Καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης.  

• Προστασία των παιδιών από τις βλαπτικές επιδράσεις διά των ΜΜΕ (ιδίως 

τηλεόραση, διαδίκτυο), αλλά και των παιδιών ως καταναλωτών (video-games, 

internet café κλπ). 

 

(β) Δευτεροβάθμια (Κλειστή) Κοινωνική Φροντίδα για το Παιδί 

• Αποϊδρυματοποίηση και επανένταξη παιδιών και εφήβων στις οικογένειές τους ή 

κοινοτικές ανοικτές δομές. 

• Ενσωμάτωση στους Οργανισμούς λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής 

Φροντίδας για το παιδί της Σύστασης (2005)5 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 

«Δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας» και των 

ποιοτικών κανόνων. 
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(γ) Τριτοβάθμια (εξειδικευμένη) Φροντίδα για το παιδί  

• Προώθηση καινοτόμων σύγχρονων προγραμμάτων και υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας για το παιδί με τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων τεχνικών και 

υποδομών σε πιλοτικά έργα για την κεφαλαιοποίηση της τεχνογνωσίας και 

εμπειρίας και διάχυση στο σύνολο των Υπηρεσιών του τομέα πρόνοιας.  

• Ανάπτυξη Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί που αντιμετωπίζει 

πολλαπλές ανάγκες φροντίδας και απαιτείται συνδυασμένη παροχή φροντίδας ή 

αυξημένη και εξειδικευμένη φροντίδα που δεν είναι εφικτό να ανταποκριθούν οι 

περιφερειακές δομές του συστήματος παιδικής προστασίας. 

 

 

5.11 Προσδοκώμενα οφέλη  

 

Στα γενικά προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για το Παιδί 

περιλαμβάνονται: 

Η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

για το παιδί και η αναβάθμιση των λειτουργιών τους. 

• Η μείωση του χρόνου αναμονής ανταπόκρισης στις ανάγκες του παιδιού. 

• Η αντικατάσταση των απαρχαιωμένων χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές, 

συμβάλλοντας περαιτέρω στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του παιδιού. 

• Η αυτοματοποίηση του συνόλου σχεδόν των εσωτερικών λειτουργιών και εργασιών 

με μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους, δεδομένου ότι το ομοιογενές ψηφιακό 

περιβάλλον των εφαρμογών που θα αναπτυχθεί για την υποστήριξη των 

λειτουργιών, θα αποτρέπει τη δημιουργία λαθών καταχώρησης δεδομένων, 

σφαλμάτων κ.λπ. (η εφαρμογή των αντίστοιχων συστημάτων θα συντελέσει στη 

μείωση του χρόνου καταχώρισης και επεξεργασίας της πληροφορίας, στην 

αποτελεσματική διαχείρισή της και συνεπώς στην εξοικονόμηση χρόνου και 

πόρων). 

• Ο περιορισμός της φυσικής παρουσίας του παιδιού στους χώρους των υπηρεσιών 

πρόνοιας εφόσον θα μπορεί να πληροφορείται «on-line» για την πρόοδο μιας 

υπόθεσής του ή για τα συνολικά δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν ένα 

αίτημά του. 
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• Η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών πρόνοιας, μέσω των διεπαφών του 

συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει την ηλεκτρονική 

επικοινωνία και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών. 

 

Στα ειδικότερα προσδοκώμενα οφέλη περιλαμβάνονται:  

• Η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί, παροχή κατάλληλων και αποδοτικών 

κινήτρων στους φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί, 

• Άρση των εμποδίων για την προσαρμογή του συστήματος κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, μέσω της βελτιωμένης ποιότητας νομοθεσίας για τα δικαιώματα 

των παιδιών.  

• Η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την προώθηση της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης στο τομέα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για το παιδί, την 

επεξεργασία και την εφαρμογή νέων πολιτικών, τη διάδοση της πρακτικής της 

αξιολόγησης, τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ των δημόσιων και των 

ιδιωτικών φορέων, τη διαφάνεια, την περιφερειακή συνεργασία και τη διαδικασία 

ανταλλαγής των καλύτερων πρακτικών μέσω της βελτιωμένης ποιότητας 

νομοθεσίας για τα δικαιώματα των παιδιών.  

• Η εγκαθίδρυση μοντέλου διοίκησης φιλικό προς το παιδί, η δημιουργία αξιόπιστου 

και λειτουργικού συστήματος κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 

Υπηρεσιών και Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

του ΥΥΚΑ, που θα διευκολύνει την ταχεία λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων, 

περιορισμό των αντιφάσεων, των επικαλύψεων, των αμφισβητήσεων και των 

κενών εξουσίας, μέσω της υϊοθέτησης ενός νέου οργανωτικού / επιχειρησιακού 

πλαισίου λειτουργίας της προνοιακής επιτελικής διοίκησης για το παιδί. 

• Η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων για την προσέλκυση και την 

ενεργοποίηση ικανού και αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί, και την αξιοποίηση όλων των 

δυνατοτήτων χρήσης των ΤΠΕ, μέσω της εγκαθίδρυσης της κατάλληλης 

διοικητικής δομής. 

• Η αύξηση της διοικητικής, επιχειρησιακής, διαχειριστικής ικανότητάς των 

επιτελικών προνοιακών φορέων και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 
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αλληλεγγύης για το παιδί να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν τις διαδικασίες 

εφαρμογής των νέων πολιτικών φροντίδας και καταπολέμησης του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

• Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας λειτουργικότητας και 

της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δημόσιων προνοιακών φορέων για το παιδί και 

η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών πρόνοιας για το παιδί, 

μέσω της ανάπτυξης αναλυτικών επιχειρησιακών σχεδίων δράσης ανά ομάδα 

εξυπηρετούμενου πληθυσμού για το παιδί, της διαμόρφωσης μοντέλου διοίκησης 

ολικής ποιότητας των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί, της 

καθιέρωσης συστηματικής αξιολόγησης των υπηρεσιών, και της δημιουργίας 

προγραμμάτων ενδυνάμωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στον 

τομέα της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και της εφαρμογής 

ολοκληρωμένου ενιαίου συστήματος πληροφορικής υποστήριξης (Management 

Information System). 

• Ο καθορισμός των επιπέδων των υπηρεσιών για το παιδί προς συγκεκριμένες 

ομάδες στόχους, εξειδικεύοντας δείκτες και κριτήρια αξιολόγησής τους, μέσω της 

ανάπτυξης και εφαρμογής προτύπων και μοντέλων διαχείρισης ποιότητας σε όλες 

τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί, εποπτείας των ΥΠΕ και τις 

λοιπές δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας για το παιδί. 

• Η δημιουργία συνέργιας και δικτύωσης υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής 

πρόνοιας και αλληλεγγύης για το παιδί μέσω της διαμόρφωση οργανωτικού 

πλαισίου προώθησης της συνέργιας και δικτύωσης των υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί, της ανάπτυξη πρωτοκόλλων 

καλών πρακτικών για το παιδί, της λειτουργικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

υπηρεσιών πρόνοιας για το παιδί (εσωτερικό περιβάλλον συστήματος) και της 

οριζόντιας διασύνδεσης υπηρεσιών και την εξωτερική δικτύωση δομών (εξωτερικό 

περιβάλλον του προνοιακού συστήματος). 

• Η ανάπτυξη νέων προσανατολισμών του προνοιακού συστήματος για το παιδί προς 

την κατεύθυνση ενεργητικών πολιτικών κοινωνικής ένταξης στον τομέα της 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί μέσω της χαρτογράφησης και 

εκτίμησης των αναγκών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί, της ανάπτυξης 

προγραμμάτων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης παιδιών και πολιτών, της 

δημιουργίας συστήματος μέτρησης ικανοποίησης των παιδιών που φροντίζονται 
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από τις υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, της 

ενίσχυσης της συνεργασίας με υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση και της 

ανάπτυξης ολιστικών προγραμμάτων καταπολέμησης του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

• Η κατοχύρωση της συμπληρωματικής λειτουργίας των Εθελοντικών Οργανώσεων 

σε σχέση με τις Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, η αναγνώριση του ρόλου των 

Εθελοντικών Υπηρεσιών ως μηχανισμών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για το 

παιδί υπό την εποπτεία της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Η ενίσχυση του εσωτερικού ανταγωνισμού των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

για το παιδί για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 

θεσμοθέτηση κριτηρίων απόδοσης και αποτελεσματικότητας των εθελοντικών 

φορέων, η εξασφάλιση της εκπροσώπησης των συμφερόντων των παιδιών και των 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στους εθελοντικούς φορείς. 

• Η θεσμοθέτηση στόχων παροχής ποιοτικών υπηρεσιών από τους ΟΤΑ, που 

εξειδικεύονται μέσω της χρήσης ειδικών δεικτών και κριτηρίων απόδοσης και 

αποτελεσματικότητας, η σύσταση μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού και η υϊοθέτηση τοπικών 

σχεδίων κοινωνικής παρέμβασης μέσω της αποκέντρωσης των υπηρεσιών στον 

τομέα της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί  

• Η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των δομών και 

υπηρεσιών πρόνοιας και αλληλεγγύης για το παιδί, η ενίσχυση της συμβολής του 

προσωπικού και η στήριξή του στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες, η αποτελεσματική προώθηση των διοικητικών, 

οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και 

η κατοχύρωση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες πρόνοιας για 

το παιδί ανεξαρτήτως οικονομικής, θρησκευτικής, γλωσσικής και πολιτισμικής 

ομάδας. 

• Η αλλαγή της νοοτροπίας του ανθρώπινου δυναμικού των Υπηρεσιών της 

κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για το παιδί και η προσαρμογή τους σε ένα 

νέο μοντέλο διοίκησης συμμετοχής και ολικής ποιότητας που θα προσανατολίζεται 

στην κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών φροντίδας του παιδιού μέσω επαρκών 

από ποιοτική και ποσοτική άποψη υπηρεσιών, με σεβασμό στα δικαιώματά του.  
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• Η ενίσχυση των ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών, της αύξησης της 

αποτελεσματικότητάς τους και τις προσβασιμότητας για τα παιδιά και την 

οικογένειά τους από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μέσω της αξιοποίησης των 

πόρων από τα ΤΠΕ.  

• Η δικαιότερη κατανομή του πλούτου και των ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της 

κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για το παιδί, η άμβλυνση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της φτώχειας και η αύξηση της λειτουργικότητας των 

προγραμμάτων πρόληψης και ανοικτής φροντίδας για το παιδί, μέσω της 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και 

αλληλεγγύης για το παιδί.  

• Αύξηση της βιωσιμότητα των πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και 

αλληλεγγύης για το παιδί, μέσω της αξιοποίησης πρόσθετων εσωτερικών πηγών 

χρηματοδότησης, από ιδιωτικές επενδύσεις, την κοινωνική οικονομία και τις 

πρωτοβουλίες της κοινωνικής υπευθυνότητας. 

• Η αύξηση της απασχόλησης νέων στελεχών και επαγγελματιών στον τομέα της 

κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για το παιδί και η διευκόλυνση της 

μετάβασης προς την «κοινωνία της γνώσης», μέσω του εκσυγχρονισμού και της 

ανανέωσης των ανθρώπινων πόρων του δημόσιου συστήματος κοινωνικής 

πρόνοιας και αλληλεγγύης για το παιδί. 

• Η αυξημένη κατανόηση των αναγκών και των κινδύνων για τα παιδιά από τους 

πολίτες και η αυξημένη ευαισθητοποίηση των συντελεστών της αγοράς εργασίας 

και της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και 

αλληλεγγύης για το παιδί για τις δυνατότητες ένταξης των παιδιών ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού (καταπολέμηση των διακρίσεων), μέσω της ενημέρωσης 

των πολιτών για τους στόχους και το περιεχόμενο του Σχεδίου Δράσης για το 

Παιδί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και 

Αλληλεγγύης για το Παιδί στην Ελλάδα στοχεύουν ολοένα και περισσότερο στην 

ικανοποίηση των κριτηρίων της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των  

παρεχομένων  υπηρεσιών προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών και 

να συναντήσουν με συνέπεια τις προκλήσεις των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων. 

Αποστολή του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί είναι ο 

σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης του 

συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και της συντονισμένης λειτουργίας των υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη χώρα μας. Μέσω μελέτης και του 

σχεδιασμού της στρατηγικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων, των δράσεων και των 

έργων παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης για το Παιδί επιδιώκεται η βελτίωση του 

συστήματος παιδικής προστασίας για την αποτελεσματική και ποιοτική κάλυψη των 

αποτυπωμένων γενικών και εξατομικευμένων αναγκών, που αφορούν στη κοινωνική 

φροντίδα και προστασία κάθε παιδιού χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.  

 

Η αναπτυξιακή στρατηγική για τη βελτίωση του συστήματος παιδικής προστασίας 

περικλείει τους γενικούς και ειδικούς στόχους που σχετίζονται με την βελτίωση, τον 

εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί στην Ελλάδα. Οι στρατηγικοί 

στόχοι σχεδιάστηκε να επιτευχθούν από ένα πλαίσιο αξόνων προτεραιότητας και 

εξειδικευμένων αντίστοιχων μέτρων που εναρμονίζονται με το γενικό πλαίσιο των 

αξόνων του Εθνικού Προγράμματος για την Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη της 

Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η 

εναρμόνιση του Σχεδίου Δράσης για το παιδί με το ευρύτερο πλαίσιο των 

αναπτυξιακών σχεδιασμών των γενικών υπερκείμενων επιπέδων του περιβάλλοντος 

που δραστηριοποιείται το σύστημα παιδικής προστασίας κρίθηκε επιβεβλημένη 

προκειμένου να συμβάλει στην προωθούμενη ενιαία εθνική αναπτυξιακή 



στρατηγική. Επίσης, η επιλογή αυτή διευκολύνει και ενισχύει τις δυνατότητες 

επιχειρησιακής ένταξης των παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης για το παιδί στις 

διαδικασίες χρηματοδότησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της 

περιόδου 2007-2013.  

 

Το Σχέδιο Δράσης για το Παιδί ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο αυτό, το οποίο 

περιλαμβάνει το σχεδιασμό των δράσεων και την ανάλυση των εξειδικευμένων 

έργων, ανά μέτρο και άξονα προτεραιότητας, με τα οποία θα επιδιωχθεί η επίτευξη 

των στόχων της Αναπτυξιακής Στρατηγικής για το σύστημα παιδικής προστασίας.  

 

 

6.2 Δράσεις και έργα υλοποίησης των μέτρων και αξόνων προτεραιότητας του 

Σχεδίου Δράσης για το Παιδί, της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

6.2.1 1ος ΑΞΟΝΑΣ: Θεσμική ενδυνάμωση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί 

 

1.1. Μέτρο: Ποιότητα νομοθετικών παρεμβάσεων 

 

1η Δράση: Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου του συστήματος κοινωνικής 

προστασίας για το παιδί και των διαδικασιών άσκησης ολοκληρωμένων πολιτικών, μέτρων 

και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. 

 

Περιγραφή δράσης 

Θεσμοθέτηση ενός πλαισίου ολοκληρωμένων πολιτικών παιδικής προστασίας, 

προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των κρατικών οργάνων και της 

σύστασης θεσμών και μηχανισμών για τον συντονισμό, την προώθηση και την 

παρακολούθησή υλοποίησης, καθώς και την αξιολόγηση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας τους. 
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Στόχος 

• Βελτίωση των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί και 

της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος παιδικής προστασίας. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργα:  

• Εκπόνηση μελέτης τεκμηριωμένης αξιολόγησης της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου κοινωνικής προστασίας 

για το παιδί και εισήγησης των νέων αναγκαίων νομοθετικών μέτρων για τον 

εκσυγχρονισμό και ενίσχυση του τομέα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για 

το παιδί του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Νομοσχέδιο για την θωράκιση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου 

κοινωνικής προστασίας για το παιδί και για την περιφερειακή και τοπική 

συγκρότηση του τομέα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί  του 

Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του περιεχομένου & των 

προδιαγραφών συγκρότησης και διανομής των μέτρων και υπηρεσιών στο παιδί 

σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές και μεθόδους ποιοτικής διοίκησης και 

λειτουργίας  και διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς και Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο 

και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Εκπόνηση μελέτης και εισήγησης εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου:        2008-2009 

Νομοσχέδιο εκσυγχρονισμού και συγκρότηση  

Συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί:                        2009-2010 

             

2η Δράση: Θεσμοθέτηση συντονιστικού διατομεακού μηχανισμού σε κεντρικό και τοπικό 

επίπεδο των υπηρεσιών για την κοινωνική προστασία για το Παιδί.   
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Περιγραφή δράσης 

Καθιέρωση θεσμικού πλαισίου για τον αποτελεσματικό διατομεακό συντονισμό σε 

κεντρικό και τοπικό επίπεδο των αρμόδιων υπηρεσιών για την συντονισμένη, 

ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κοινωνική προστασία για το Παιδί. Ταυτόχρονα η 

σύσταση μόνιμου μηχανισμού για την προώθηση των διαδικασιών της συνεργασίας και 

συντονισμένων δράσεων για την αποτελεσματική λειτουργική διασύνδεση μεταξύ των 

υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας για το Παιδί αρμοδιότητας διαφόρων Υπουργείων. 

 

Στόχος 

• Η θεσμοθέτηση και προώθηση μόνιμου Διυπουργικού μηχανισμού για την 

εξασφάλιση συντονισμένων διαδικασιών συνεργασίας και δράσεων για την 

αποτελεσματικότερη και ολοκληρωμένη κοινωνική προστασία για το Παιδί 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

Νομοσχέδιο για την θεσμοθέτηση και λειτουργία συντονιστικού διατομεακού μηχανισμού 

σε κεντρικό (Διυπουργικό) και τοπικό επίπεδο (Νομαρχιακό) των υπηρεσιών για την 

κοινωνική προστασία για το Παιδί  αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Εσωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας και Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προώθηση των συντονισμένων 

διαδικασιών συνεργασίας και δράσεων για την αποτελεσματικότερη και ολοκληρωμένη 

κοινωνική προστασία για το Παιδί 

Υποέργο: 

• Έκδοση Οδηγών και κατευθύνσεων για τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες των 

υπηρεσιών για την κοινωνική προστασία για το Παιδί  αρμοδιότητας των 

Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, 

Εσωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για την προώθηση συντονισμένων διαδικασιών συνεργασίας και 

δράσεων για την αποτελεσματικότερη και ολοκληρωμένη κοινωνική προστασία για 

το Παιδί 
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Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς και Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο 

και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Νομοσχέδιο συντονιστικού διατομεακού μηχανισμού:                                         2009-2010 

Έκδοση Οδηγών: 2010-2011 

 

 

3η Δράση: Κωδικοποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων κοινωνικής προστασίας για το παιδί 

 

Περιγραφή δράσης 

Κωδικοποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων κοινωνικής προστασίας για το παιδί και έκδοση 

Οδηγών της ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεων για την κοινωνική προστασία και 

την κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη για το παιδί: α) για τα στελέχη των υπηρεσιών και 

τους επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας, β) για παιδιά και γ) για τους γονείς προκειμένου 

να ενισχύσει και να διευκολυνθεί τη διαδικασία της βελτίωσης του συστήματος.  

 

Στόχος 

• Η ενίσχυση και διευκόλυνση της λειτουργίας, του εκσυγχρονισμού και βελτίωσης 

της ποιότητας του συστήματος παιδικής προστασίας 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Κωδικοποίηση και έκδοση Οδηγών της ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεων 

για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη για το 

παιδί: α) για τα στελέχη των υπηρεσιών και τους επαγγελματίες υγείας και 

πρόνοιας, β) για παιδιά και γ) για τους γονείς. 
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Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς και Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο 

και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Κωδικοποίηση και έκδοση Οδηγών της ισχύουσας νομοθεσίας:                           2008-2010 

 

 

1.2. Μέτρο: Επικύρωση διεθνών πολυμερών συμβάσεων 

 

1η Δράση: Ενσωμάτωση στο εθνικό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο των διεθνών 

συμβάσεων των διεθνών οργανισμών. 

 

Περιγραφή δράσης 

Μελέτη του βαθμού της ενσωμάτωσης των διεθνών συμβάσεων των διεθνών οργανισμών 

για την κοινωνική προστασία για το παιδί στο εθνικό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο και 

κατάρτιση εισήγησης σχετικών Νομοσχεδίων με τις αναγκαίες νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 

Στόχος 

Ενίσχυση του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου για την κοινωνική φροντίδα και 

αλληλεγγύη για το παιδί. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Νομοσχέδια για την ενσωμάτωση των διεθνών συμβάσεων των διεθνών 

οργανισμών στο εθνικό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για την κοινωνική 

προστασία για το παιδί 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, και Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό 

αντικείμενο και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία
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Χρονοδιάγραμμα 

Νομοσχέδια για την ενσωμάτωση  

του κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων:                                           2008-2013 

                                                            

 

1.3. Μέτρο: Σύναψη διακρατικών συμβάσεων 

 

1η Δράση: Διακρατική συμφωνία με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την συνεργασία σε 

θέματα κοινωνικής φροντίδας και προστασίας για το παιδί.  

 

Περιγραφή δράσης 

Συνεργασία με άλλες χώρες της Κοινότητας για προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα 

του παιδιού και την παιδική προστασία. Πιο συγκεκριμένα, μέτρα για την καταπολέμηση 

της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της παράνομης παιδικής 

εργασίας, της εμπορίας και σεξουαλικής και οικονομικής εκμετάλλευσης, την πρόληψη της 

κακοποίησης και της παραμέλησης, της χρήσης ναρκωτικών και της περιθωριοποίησης 

των παιδιών με αναπηρία. 

Στόχος 

Βελτίωση και ενίσχυση της συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την ανάπτυξη συνεργασίας και ανταλλαγών 

εμπειρίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών παιδικής προστασίας και προώθηση από 

κοινού πρωτοβουλιών και συνεργασιών μεταξύ αντίστοιχων Υπηρεσιών παιδικής 

φροντίδας. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο  

• Σύναψη συμβάσεων συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης με αντίστοιχους φορείς κρατών μελών της Ε.Ε. για το παιδί για την 

ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ τους και την 

τεχνική υποστήριξη για καινοτόμα και από κοινού προγράμματα.  
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Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, και Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό 

αντικείμενο και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Σύναψη Συμβάσεων Συνεργασίας για ανταλλαγή εμπειριών:                              2008-2013 

 

 

1.4. Μέτρο: Προσαρμογή στο κοινοτικό κεκτημένο 

 

1η Δράση: Ενσωμάτωση του Κοινοτικού Δικαίου στο εθνικό θεσμικό και νομοθετικό 

πλαίσιο. 

 

Περιγραφή Δράσης 

Κατάρτιση νομοσχεδίων με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση του 

Κοινοτικού Δικαίου στο θεσμικό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας για το παιδί.  

 

 

Στόχοι 

• Ποιοτική αναβάθμιση της ενσωμάτωσης του κοινοτικού δικαίου κοινωνικής 

προστασίας για το παιδί.  

• Εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης για την ενσωμάτωση του κοινοτικού 

δικαίου κοινωνικής προστασίας για το παιδί.  

• Βελτίωση της ποιότητας των νομοθεσιών και κανονιστικών ρυθμίσεων της 

κοινωνικής προστασίας για το παιδί. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργα  

• Κατάρτιση Νομοσχεδίων για την ενσωμάτωση του Κοινοτικού Δικαίου στο εθνικό 

θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για την κοινωνική φροντίδα και προστασία για το 

παιδί και διατύπωση προτάσεων νέων αναγκαίων νομοθετικών μέτρων. 
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Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, και Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό 

αντικείμενο και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Κατάρτιση Νομοσχεδίων για την ενσωμάτωση του Κοινοτικού Δικαίου:         2008-2013 

 

 



 
Πίνακας 1  

Έργα υλοποίησης των δράσεων του 1ου Άξονα Προτεραιότητας για  την «Θεσμική ενδυνάμωση 
 του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί»  

 
ΜΕΤΡΟ 

 
ΔΡΑΣΗ 

  
ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΡΓΟ 

 
Εκπόνηση μελέτης τεκμηριωμένης αξιολόγησης της ποιότητας 
και αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου 
κοινωνικής προστασίας για το παιδί και εισήγησης των νέων 
αναγκαίων νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό και 
ενίσχυση του τομέα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για 
το παιδί του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

  
1η Δράση: Εκσυγχρονισμός του 

θεσμικού πλαισίου του συστήματος 
κοινωνικής προστασίας για το παιδί 

και των διαδικασιών άσκησης 
ολοκληρωμένων πολιτικών, μέτρων 
και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί Νομοσχέδιο για την θωράκιση και τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου κοινωνικής προστασίας για το παιδί και για 
την περιφερειακή και τοπική συγκρότηση του τομέα κοινωνικής 
φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του περιεχομένου & 
των προδιαγραφών συγκρότησης και διανομής των μέτρων και 
υπηρεσιών στο παιδί σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές 
και μεθόδους ποιοτικής διοίκησης και λειτουργίας  και 
διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού 

 

 
 
 

1.1 Ποιότητα 
νομοθετικών 
παρεμβάσεων 

 
2η Δράση: Θεσμοθέτηση 
συντονιστικού διατομεακού 

μηχανισμού σε κεντρικό και τοπικό 
επίπεδο των υπηρεσιών για την 

κοινωνική προστασία για το Παιδί   

 
Νομοσχέδιο για την θεσμοθέτηση και λειτουργία συντονιστικού 
διατομεακού μηχανισμού σε κεντρικό (Διυπουργικό) και τοπικό 
επίπεδο (Νομαρχιακό) των υπηρεσιών για την κοινωνική 
προστασία για το Παιδί  αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, 
Εσωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προώθηση των 
συντονισμένων διαδικασιών συνεργασίας και δράσεων για την 
αποτελεσματικότερη και ολοκληρωμένη κοινωνική προστασία 
για το Παιδί  

 
Έκδοση Οδηγών και κατευθύνσεων για 
τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες των 
υπηρεσιών για την κοινωνική προστασία 
για το Παιδί  αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας 
Τάξης, Εσωτερικών, Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για την προώθηση 
συντονισμένων διαδικασιών συνεργασίας 
και δράσεων για την αποτελεσματικότερη 
και ολοκληρωμένη κοινωνική προστασία 
για το Παιδί 
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3η Δράση: Κωδικοποίηση 

νομοθετικών ρυθμίσεων κοινωνικής 
προστασίας για το παιδί 

 
Κωδικοποίηση και έκδοση Οδηγών της ισχύουσας νομοθεσίας 
και των διατάξεων για την κοινωνική προστασία και την 
κοινωνική φροντίδα για το παιδί: α) για τους επαγγελματίες, β) 
για παιδιά και γ) για τους γονείς 

 

 
1.2 Επικύρωση 

διεθνών πολυμερών 
συμβάσεων 

 
1η Δράση: Ενσωμάτωση στο εθνικό 
θεσμικό & νομοθετικό πλαίσιο των 
διεθνών συμβάσεων των διεθνών 

οργανισμών. 

 
Κατάρτιση Νομοσχεδίων για την επικύρωση και ενσωμάτωση 
των διεθνών συμβάσεων των διεθνών οργανισμών στο εθνικό 
θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο 

 

 
1.3 Σύναψη 
διακρατικών 
συμβάσεων 

 

 
1η Δράση: Σύναψη Διακρατικών 

συμφωνιών με άλλα κράτη μέλη της 
Ε.Ε. για την συνεργασία σε θέματα 

κοινωνικής φροντίδας και προστασίας 
για το παιδί. 

 
Σύναψη συμβάσεων συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αντίστοιχους φορείς κρατών 
μελών της Ε.Ε. για το παιδί για την ανταλλαγή εμπειριών, 
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ τους και την 
τεχνική υποστήριξη για καινοτόμα και από κοινού 
προγράμματα  

 

 
1.4 Προσαρμογή 
στο κοινοτικό 
κεκτημένο 

 
1η Δράση: Ενσωμάτωση του 
Κοινοτικού Δικαίου στο εθνικό 
θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο 

 
Κατάρτιση Νομοσχεδίων για την ενσωμάτωση του Κοινοτικού 
Δικαίου στο εθνικό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για την 
κοινωνική φροντίδα και προστασία για το παιδί και διατύπωση 
προτάσεων νέων αναγκαίων νομοθετικών μέτρων 

 

 



6.2.2 2ος ΑΞΟΝΑΣ: Οργανωτικός εκσυγχρονισμός των πολιτικών για την παιδική 

προστασία 

 

2.1. Μέτρο: Όργανα παρακολούθησης και υποστήριξης  

της αναπτυξιακής στρατηγικής για το παιδί 

 

1η Δράση: Λειτουργία μηχανισμού εφαρμογής συστήματος ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού 

των οργανωτικών και διοικητικών λειτουργιών των  κεντρικών και περιφερειακών 

επιτελικών υπηρεσιών του ΥΥΚΑ αρμόδιων για το συντονισμό, εποπτεία, πιστοποίηση και 

έλεγχο των υπηρεσιών του δικτύου κοινωνικής φροντίδας για το παιδί και την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών της αναπτυξιακής πολιτικής για το παιδί 

 

Περιγραφή δράσης 

Προώθηση μιας νέας στρατηγικής οργανωτικού σχεδιασμού και διοικητικής 

αρχιτεκτονικής, με στόχο την βέλτιστη δυνατή κατανομή ρόλων, λειτουργιών και 

αρμοδιοτήτων σχετικά με τις πολιτικές και υπηρεσίες για την κοινωνική φροντίδα του 

παιδιού στα διάφορα επίπεδα του διοικητικού μηχανισμού της Γενικής Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και τη βελτίωση της 

ποιότητας και ταυτόχρονα, την εξασφάλιση διαδικασιών συμπληρωματικότητας και 

συντονισμού των παρεμβάσεων του συστήματος παιδικής προστασίας.  

 

Στόχοι 

• Ενίσχυση της επιτελικής λειτουργίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για την προώθηση της αναπτυξιακής στρατηγικής για την Κοινωνική 

Φροντίδα και Αλληλεγγύη για το Παιδί και για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση 

και την αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

• Ενδυνάμωση και δημιουργία αξιόπιστων μηχανισμών παρακολούθησης της 

εφαρμογής των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί μέσα από τη 

στοχοθεσία και τη θέσπιση δεικτών αποδοτικότητας, με υιοθέτηση κατάλληλων 

μεθοδολογιών και πρακτικών εργαλείων πολιτικής. 
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• Ενίσχυση των λειτουργιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών 

και της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του συστήματος παιδικής 

προστασίας.  

• Ανίχνευση και συστηματική καταγραφή της ζήτησης των αναγκαίων υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας για το παιδί για την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού των 

αντίστοιχων πολιτικών και δράσεων. 

• Εφαρμογή των αρχών της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, και ποιότητας 

μέσω της υιοθέτησης ενός νέου οργανωτικού, διοικητικού και επιστημονικού 

πλαισίου λειτουργίας, πιστοποίησης και ελέγχου του συστήματος παιδικής 

προστασίας το οποίο θα συμβάλει στην προώθηση της διαδικασίας 

εκσυγχρονισμού και διασφάλισης της ποιότητας του συστήματος κοινωνικής 

προστασίας της χώρας μας. 

• Βελτίωση του επιτελικού έργου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης μέσω της αποσαφήνισης επιτελικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 

σε θέματα κοινωνικής φροντίδας για το παιδί, της άρσης των επικαλύψεων που 

προκαλούνται από τις συναρμοδιότητες, και της αποφυγής της κατάτμησης των 

αρμοδιοτήτων.  

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο: 

• Σύσταση και λειτουργία μηχανισμού στήριξης των κεντρικών και περιφερειακών 

επιτελικών υπηρεσιών του ΥΥΚΑ, για την προώθηση των πολιτικών και της 

αναπτυξιακής στρατηγικής για την Κοινωνική Φροντίδα του Παιδιού, το 

συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο των υπηρεσιών του Δικτύου Κοινωνικής 

Φροντίδας για το Παιδί και την παρακολούθηση της εξέλιξης της προόδου 

υλοποίησης και της αξιολόγησης της διαδικασίας εφαρμογής και της 

αποτελεσματικότητας των εκάστοτε πολιτικών 

Υποέργο:  

• Σύσταση  στο ΥΥΚΑ μηχανισμού κοινωνικής διαβούλευσης για ζητήματα 

πολιτικών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί μεταξύ του 

ΥΥΚΑ (κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης), των υπηρεσιών και 

προγραμμάτων για το Παιδί του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Εθελοντικών 
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Οργανώσεων, των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Ενώσεων και των 

πολιτών 

 

Έργο: 

• Εισαγωγή και εφαρμογή σύγχρονων κεντρικών και περιφερειακών εξειδικευμένων 

συστημάτων στοχοθεσίας και αποδοτικότητας των δημόσιων πολιτικών 

Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και εξειδίκευση των αντίστοιχων δράσεων σε 

κάθε επίπεδο εφαρμογής, 

Υποέργο:  

• Εφαρμογή κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για την τοπική περιοδική 

ανίχνευση και καταγραφή της ζήτησης και της εκτίμησης των αναγκαίων 

μέτρων και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί με 

τη χρήση σύγχρονων τεκμηριωμένων   μεθοδολογιών και συστημάτων 

 

Έργο: 

• Εφαρμογή κεντρικών ενιαίων ποιοτικών προδιαγραφών και διαδικασιών 

χορήγησης ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την αναβάθμιση των 

υπηρεσιών και πολιτικών παιδικής προστασίας και δεικτών αξιολόγησης των 

βέλτιστων μεθόδων λειτουργίας και αποτελεσματικότητας για τις Μονάδες 

Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί, ανά βαθμίδα και είδος υπηρεσιών 

Υποέργο:  

• Εφαρμογή ενιαίων  ποιοτικών προδιαγραφών διοίκησης, λειτουργίας και 

παροχής  υπηρεσιών των Κοινωνικών Υπηρεσιών για το Παιδί  και 

εξειδικευμένων δεικτών και κριτηρίων  αξιολόγησής της ανταπόκρισης και της 

αποτελεσματικότητας, όπως και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους στις 

ανάγκες και του σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών. Έκδοση σχετικών 

οδηγών που θα καθορίζουν το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σε κάθε επίπεδο 

και είδος των υπηρεσιών 

• Εφαρμογή κεντρικού ενιαίου Συστήματος Αξιολόγησης της  ποιότητας 

διοίκησης, λειτουργίας, ανταπόκρισης και αποτελεσματικότητας των δημόσιων 

υπηρεσιών και προγραμμάτων  κοινωνικής αλληλεγγύης  για το παιδί 

• Εφαρμογή ενιαίου σύγχρονου ολοκληρωμένου  κεντρικού συστήματος 

πιστοποίησης, καθιέρωσης ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
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παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των ιδιωτικών φορέων παροχής 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί (κερδοσκοπικά και μη) από τα 

εξουσιοδοτημένα όργανα του ΥΥΚΑ και της Δημόσιας Διοίκησης 

 

Έργο: 

• Νομοσχέδιο για την αποτελεσματικότερη νομοθετική ρύθμιση των αρμοδιοτήτων 

του ΥΚΚΑ στον καθορισμό των προδιαγραφών σύστασης, πιστοποίησης και 

λειτουργίας των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και εν γένει 

των δραστηριοτήτων κοινωνικής πρόνοιας για το παιδί στο δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα σε όλες τις διοικητικές βαθμίδες και των διαδικασιών εποπτείας, ελέγχου, 

παρακολούθησης   και αξιολόγησης της λειτουργίας τους και της διασφάλισης των 

δικαιωμάτων και συμφερόντων των παιδιών. 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Υποστηρικτικός Μηχανισμός προώθησης  

αναπτυξιακής στρατηγικής για την Κοινωνική Φροντίδα του Παιδιού:                2008-2013 

Κεντρικός μηχανισμός κοινωνικής διαβούλευσης: 2009-2013 

 

Σύστημα στοχοθεσίας και αποδοτικότητας πολιτικών για το Παιδί:                      2008-2013  

 Μηχανισμός καταγραφής της ζήτησης υπηρεσιών για το παιδί: 2008-2013 
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Ποιοτικές προδιαγραφές, διαδικασίες και   

δείκτες αξιολόγησης Υπηρεσιών για το Παιδί:                                                       2008-2013 

 

Ποιοτικές μέθοδοι διοίκησης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών:                     2008-2013 

 

Συστήματος Αξιολόγησης ποιότητας, ανταπόκρισης και αποτελεσματικότητας: 2008-2013 

 

Σύστημα πιστοποίησης, παρακολούθησης. ελέγχου και αξιολόγησης ΝΠΙΔ:       2008-2013 

 

Νομοσχέδιο ενίσχυσης του επιτελικού ρόλου του ΥΥΚΑ:                                    2008-2013 

 

 

 

2.2. Μέτρο: Ανοικτή διοίκηση και διακυβέρνηση του συστήματος κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

 

1η Δράση: Εφαρμογή συστημάτων και μέσων ενίσχυσης, του εκσυγχρονισμού των 

οργανωτικών, διοικητικών και επιστημονικών λειτουργιών των Υπηρεσιών και 

Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί, όπως και του συντονισμού, της 

συνεργασίας και της διαβούλευσης των Υπηρεσιών του αντίστοιχου δικτύου όλων των 

βαθμίδων 

 

Περιγραφή δράσης 

Εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων επιχειρησιακού σχεδιασμού, διαβούλευσης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των προνοιακών πολιτικών για το παιδί. Περιλαμβάνει 

την κατάρτιση ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης και ενίσχυση της διοικητικής 

ικανότητας των Μονάδων της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, των εθελοντικών οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων. Το 

επιχειρησιακό σχέδιο κάθε Μονάδας περιλαμβάνει μία συνοπτική και δυναμική ανάλυση 

της υφιστάμενης κατάστασης, των τάσεων και προσδιοριστικών παραγόντων ανάπτυξης 

στον τομέα λειτουργίας της δομής, την αποτύπωση των γενικών και ειδικών στόχων, την 

τεκμηρίωση της επιλογής των προτεινόμενων προτεραιοτήτων δράσης, την αξιοποίηση 

των πηγών χρηματοδότησης και τις τεχνικές προσαρμογής της λειτουργίας της Μονάδας 

στην εθνική πολιτική του τομέα. Επίσης, περιλαμβάνει ποιοτικές παρεμβάσεις με την 
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εφαρμογή πενταετούς σχεδίου εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των εγκαταστάσεων, του 

εξοπλισμού, της οργάνωσης, της στελέχωσης και της λειτουργίας για κάθε Μονάδα 

Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί αρμοδιότητας του  ΥΥΚΑ. Εφαρμογή ενιαίων  

πρότυπων πλαισίων Οργανισμών και Κανονισμών Λειτουργίας για κάθε είδος των 

Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί  πρόβλεψη διαδικασιών, προδιαγραφών & 

ποιοτικών αναλογικών δεικτών για την στελέχωση, δυναμικότητα, εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμό, πόρους, κ.ά. Επιπλέον, την εφαρμογή τεκμηριωμένων επιστημονικών 

πρωτοκόλλων παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στις Μονάδες 

Κοινωνικής Φροντίδας για το παιδί και Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης των Θανάτων 

Ανηλίκων για την διερεύνηση ευθυνών και παραλείψεων προσώπων ή υπηρεσιών.  

 

Στόχοι 

• H προώθηση των νέων παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση αλλαγής του 

παραδοσιακού γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης και την υιοθέτηση σύγχρονων 

εργαλείων επιχειρησιακού σχεδιασμού, παρακολούθησης, διαφάνειας και 

αξιολόγησης (συστήματα στοχοθεσίας και αποδοτικότητας) των πολιτικών 

κοινωνικής φροντίδας για το παιδί.  

• Η αύξηση της διοικητικής, επιχειρησιακής και διαχειριστικής ικανότητας των 

Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί της κεντρικής και περιφερειακής 

διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εθελοντικών οργανώσεων και των 

κοινωνικών εταίρων.  

• Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων κοινωνικής φροντίδας για το 

παιδί της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των εθελοντικών οργανώσεων. 

• Η ποιοτική διοικητική, επιστημονική και επιχειρησιακή βελτίωση των δομών για το 

παιδί και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

• Η διερεύνηση των ευθυνών φροντίδας και προστασίας προσώπων ή υπηρεσιών για 

θανάτους ανηλίκων. 

• Η ανάπτυξη της κοινωνικής διαβούλευσης και του συντονισμού των Υπηρεσιών 

του Δικτύου κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. 
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Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Κατάρτιση πενταετούς σχεδίου εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των 

εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, της οργάνωσης, της στελέχωσης και της 

λειτουργίας για κάθε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί αρμοδιότητας 

του  ΥΥΚΑ για την μεγιστοποίηση  της ποιότητας   των υπηρεσιών για το Παιδί 

και της ανταποκρισημότητας  και αποτελεσματικότητας τους 

 

Έργο:  

• Εφαρμογή ενιαίου μοντέλου κατάρτισης ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης 

των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και έκδοση σχετικού Οδηγού. 

Υποέργο:  

• Εκπαίδευση των διοικήσεων και των επιτελικών στελεχών των Μονάδων 

Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί στην κατάρτιση ετήσιου επιχειρησιακού 

σχεδίου δράσης. 

 

Έργο:  

• Εφαρμογή ενιαίων  πρότυπων πλαισίων Οργανισμών και Κανονισμών Λειτουργίας 

για κάθε είδος των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί  πρόβλεψη 

διαδικασιών, προδιαγραφών & ποιοτικών αναλογικών δεικτών για την στελέχωση, 

δυναμικότητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πόρους, κ.ά. 

 

Έργο:  

• Εφαρμογή τεκμηριωμένων επιστημονικών πρωτοκόλλων παροχής ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για το 

παιδί. 

Υποέργο:  

• Έκδοση Οδηγών εφαρμογής επιστημονικών πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας στις  Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για το παιδί 

• Εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας για το 

Παιδί στην εφαρμογή των  επιστημονικών πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας 
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Έργο:  

• Σύσταση Ανεξάρτητης Διεπιστημονικής Επιτροπής Διερεύνησης Θανάτων 

Ανηλίκων από το ΥΥΚΑ για την αυτεπάγγελτη διερεύνηση και δημοσιοποίηση του 

πορίσματος για κάθε θάνατο ανηλίκου για την διαπίστωση των αιτίων, των 

συνθηκών και ευθυνών παντός υπευθύνου (προσώπου ή υπηρεσίας) που συντέλεσε, 

διευκόλυνε ή αμέλησε για την αποτροπή του. 

 

Έργο:  

• Εφαρμογή ενιαίου συστήματος εσωτερικού ελέγχου και αυτοαξιολόγησης της 

διοικητικής λειτουργίας, των παρεχομένων υπηρεσιών και της 

ανταποκρισημότητας και αποτελεσματικότητας στις Μονάδες Κοινωνικής 

Φροντίδας για το Παιδί. 

Υποέργο: 

• Έκδοση Οδηγών εφαρμογής του  ενιαίου συστήματος εσωτερικού ελέγχου και 

αυτοαξιολόγησης της διοικητικής λειτουργίας, των παρεχομένων υπηρεσιών  

στις  Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για το παιδί. 

• Εκπαίδευση του προσωπικού  των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας για το 

Παιδί στην εφαρμογή  ενιαίου συστήματος εσωτερικού ελέγχου και 

αυτοαξιολόγησης της διοικητικής λειτουργίας, των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

Έργο:  

• Σύσταση μηχανισμού κοινωνικής διαβούλευσης στις Μονάδες Κοινωνικής 

Φροντίδας για το Παιδί για ζητήματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί  για συνεργασία με τη κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, τους τοπικούς 

φορείς  αυτοδιοίκησης, επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων, των 

εθελοντικών οργανώσεων και τις τοπικές κοινωνίες. 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 
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προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Πενταετές σχέδιο εκσυγχρονισμού των Μονάδων 

 Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και ενίσχυσης των ανθρώπινων πόρων:       2008-2013 

 

Ενιαίο μοντέλο ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου  

των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί:                                               2008-2009 

Εκπαίδευση των διοικήσεων και των στελεχών των Μονάδων: 2009-2013 

 

Πρότυπα πλαίσια Οργανισμών και  

Κανονισμών Λειτουργίας για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί:  2008-2010 

 

Επιστημονικά πρωτοκόλλα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας:               2008-2013 

Έκδοση Οδηγών εφαρμογής επιστημονικών πρωτοκόλλων: 2008-2013 

 Εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων στα επιστημονικά πρωτοκόλλα:     2008-2013 

 

 Ενιαίο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και αυτοαξιολόγησης των Υπηρεσιών:      2008-2010 

Έκδοση Οδηγών εφαρμογής του  συστήματος ελέγχου και αυτοαξιολόγησης:     2009-2010 

Εκπαίδευση του προσωπικού  των Μονάδων:                                                        2009-2013 

 

Μηχανισμός διαβούλευσης στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί:   2008-2013 

 

 

 

2η Δράση: Κεντρικό και Περιφερειακό Ηλεκτρονικό Σύστημα  Παρακολούθησης  και 

Καταγραφής των Παιδιών δικαιούχων εισοδηματικών ενισχύσεων και άλλων παροχών 

κοινωνικής στήριξης 
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Περιγραφή δράσης 

Σύσταση Κεντρικού και Περιφερειακού Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης 

και Καταγραφής των Παιδιών δικαιούχων εισοδηματικών ενισχύσεων και άλλων παροχών 

κοινωνικής στήριξης και σύνδεση με την Ενιαία Πλατφόρμα των Μονάδων και 

Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί, όπως και τις υπηρεσίες πρόνοιας των 

Νομαρχιακών και Τοπικών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης. 
 

Στόχος 

• Η συστηματική καταγραφή των παιδιών δικαιούχων ενισχύσεων και παροχών για 

τη βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου των σχετικών πολιτικών. 

• Την ένταξη όλων των παιδιών που χρήζουν αυτών των ενισχυτικών μέτρων και δεν 

έχουν πρόσβαση ή ενημέρωση ή άλλα εμπόδια. 

• Η βελτίωση της παρακολούθησης των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών που 

ενισχύονται και του βαθμού αξιοποίησης των παροχών για την κάλυψη των 

αναγκών του, της παραμονής στην γονική εστία και της επάρκειας της επιμέλειας 

και φροντίδας των διαχειριστών αυτών των πόρων προς όφελος του παιδιού, τον 

έλεγχο συμπεριφορών εκμετάλλευσης ή παραμέλησης, όπως και της 

παρακολούθησης του παιδιού της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης. 

    

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Σύσταση Κεντρικού και Περιφερειακού Πληροφοριακού Συστήματος 

Παρακολούθησης και Καταγραφής των Παιδιών δικαιούχων εισοδηματικών 

ενισχύσεων και άλλων παροχών κοινωνικής στήριξης, και σύνδεση με την Ενιαία 

Πλατφόρμα των Μονάδων και Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί, 

όπως και τις υπηρεσίες πρόνοιας των Νομαρχιακών και Τοπικών Οργανισμών 

Αυτοδιοίκησης 

Υποέργα: 

• Προμήθεια και εγκατάσταση αναγκαίου κεντρικού, περιφερειακού  και τοπικού 

εξοπλισμού και μέσων εφαρμογής του Συστήματος  Παρακολούθησης και 

Καταγραφής των Παιδιών δικαιούχων εισοδηματικών ενισχύσεων και άλλων 

παροχών κοινωνικής στήριξης 
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• Κατάρτιση προσωπικού των κεντρικών, περιφερειακών  και τοπικών 

υπηρεσιών για το Παιδί στην εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος  

Παρακολούθησης και Καταγραφής των Παιδιών δικαιούχων εισοδηματικών 

ενισχύσεων και άλλων παροχών κοινωνικής στήριξης 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής  των Παιδιών δικαιούχων 

εισοδηματικών ενισχύσεων και άλλων παροχών:         2008-2013 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφοριακού Συστήματος: 2008-2010 

Κατάρτιση προσωπικού Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Παιδί: 2009-2011 

 

 

 

3η Δράση:  Λειτουργία Ηλεκτρονικής Δικτυακής Πύλης των Υπηρεσιών  Κοινωνικής 

Φροντίδας για το Παιδί του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Περιγραφή δράσης 

Λειτουργία Δικτυακής Πύλης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί για την 

άμεση επικοινωνία, πρόσβαση και ενημέρωση των παιδιών και των ενδιαφερομένων για 

την συγκρότηση, λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και παροχές τους 
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Στόχος 

• Τη βελτίωση και διευκόλυνση της άμεσης επικοινωνίας, πρόσβασης και 

ενημέρωσης των παιδιών και των ενδιαφερομένων για την συγκρότηση, λειτουργία 

και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και παροχές των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας 

για το Παιδί 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Λειτουργία Δικτυακής Πύλης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί 

για την άμεση επικοινωνία, πρόσβαση και ενημέρωση των παιδιών και των 

ενδιαφερομένων για την συγκρότηση, λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

και παροχές τους 

Υποέργα: 

• Προμήθεια αναγκαίου κεντρικού, περιφερειακού  και τοπικού εξοπλισμού και 

μέσων εφαρμογής της Δικτυακής Πύλης των Υπηρεσιών  Κοινωνικής 

Φροντίδας για το Παιδί του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Κατάρτιση προσωπικού των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί στην εφαρμογή της Δικτυακής Πύλης των 

Υπηρεσιών  Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας για τη χρήση  της Δικτυακής Πύλης 

των Υπηρεσιών  Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 
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Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Δικτυακής Πύλης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί:               2008-2013 

Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων εφαρμογής της Δικτυακής Πύλης: 2008-2010 

Κατάρτιση προσωπικού Υπηρεσιών στη χρήση της Δικτυακής Πύλης: 2009-2013 

Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας για τη Δικτυακή Πύλη: 2009-2013 

 

 

 

4η Δράση: Εφαρμογή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστηρικτικών 

Τεχνικών και Μέσων Ψηφιακής Πρόσβασης για παιδιά με αναπηρίες 

 

Περιγραφή δράσης 

Λειτουργία συστήματος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστηρικτικών 

Τεχνικών και Μέσων Ψηφιακής Πρόσβασης για παιδιά με αναπηρίες. 

 

Στόχος 

• Διευκόλυνση των ειδικών αναγκών για την βελτίωση της πρόσβασης των Παιδιών 

με αναπηρίες με την αξιοποίηση προσαρμοσμένων σύγχρονων ψηφιακών 

τεχνολογιών και μέσων για την μεγιστοποίηση της άρσης των εμποδίων και της 

κοινωνικής τους ένταξης και συμμετοχής. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Λειτουργία συστήματος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Υποστηρικτικών Τεχνικών και Μέσων Ψηφιακής Πρόσβασης για παιδιά με 

αναπηρίες. 

Υποέργα: 

• Εφαρμογή προγραμμάτων για τα παιδιά με αναπηρίες στη χρήση των 

υποστηρικτικών τεχνικών ψηφιακής πρόσβασης και των υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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• Κατάρτιση προσωπικού των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί στην εφαρμογή του συστήματος 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστηρικτικών Τεχνικών και 

Μέσων Ψηφιακής Πρόσβασης για παιδιά με αναπηρίες 

 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Υποστηρικτικές Τεχνικές και Μέσα  

Ψηφιακής Πρόσβασης για παιδιά με αναπηρίες:                                                    2008-2013 

Προγράμματα Ψηφιακής Πρόσβασης για παιδιά με αναπηρίες: 2008-2013 

Κατάρτιση προσωπικού Υπηρεσιών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: 2008-2013  

 

                                                

2.3 Μέτρο: Ψηφιακή διοίκηση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας  

και αλληλεγγύης για το παιδί 

 

1η Δράση: Εφαρμογή ενιαίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και Πληροφοριακού Συστήματος  

των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί. 

 

Περιγραφή δράσης 

Εφαρμογή ενιαίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας η οποία θα λειτουργεί ως μηχανισμός 

τήρησης στοιχείων οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών για τον 
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αποτελεσματικότερο συντονισμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση τους σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, η βάση δεδομένων της «Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Πύλης 

του συστήματος των Υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας για το 

Παιδί» θα διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών και των ενδιαφερόμενων στις 

πληροφορίες για τα μέτρα και τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά και θα 

μεγιστοποιήσει τη χρήση τους. Αντίστοιχα θα διασυνδεθεί λειτουργικά με βάσεις 

δεδομένων σχετικών με τον τομέα κοινωνικής φροντίδας και προστασίας για το παιδί. 

Συγκεκριμένα, με: 

• το Εθνικό Μητρώο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το Ειδικό Μητρώο 

των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, 

• το Εθνικό Μητρώο Γνωμοδοτήσεων για τα Πιστοποιημένα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά 

και τη Δικτυακή Πύλη Πρόνοιας του Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 

• τη Δικτυακή Πύλη Ενημέρωσης για το σύστημα των υπηρεσιών κοινωνικής 

αλληλεγγύης για το Παιδί του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

• τα αρχεία πληροφόρησης και ενημέρωσης των Υγειονομικών Περιφερειών, 

• το αρχείο πληροφόρησης και εκθέσεων του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και 

Πρόνοιας, 

• τη Δικτυακή Πύλη του Συνηγόρου του Παιδιού και του Συνηγόρου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

  

Στόχος 

• Η διευκόλυνση της απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των Κεντρικών, Περιφερειακών 

και Τοπικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί, 

εξασφαλίζοντας την παρακολούθηση των ενεργειών τους και το συντονισμό των 

δραστηριοτήτων τους, ώστε να εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων της νέας 

Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

για το Παιδί. 

• Η κάλυψη του ελλείμματος για προσβάσιμες ολοκληρωμένες εύχρηστες 

πληροφορίες που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας και 

Αλληλεγγύης για το Παιδί και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στη ζήτηση από τα 
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παιδιά και τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της 

κοινωνικής φροντίδας για το παιδί.  

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Δημιουργία Ενιαίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στις Μονάδες Κοινωνικής 

Φροντίδας για το Παιδί και εφαρμογή Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος για την μηχανοργάνωση της διοικητικής λειτουργίας και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των Μονάδων και Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας 

και Αλληλεγγύης για το Παιδί 

Υποέργα 

• Προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου κεντρικού, περιφερειακού και 

τοπικού εξοπλισμού και μέσων εφαρμογής του Ενιαίου Πληροφοριακού 

Συστήματος για την μηχανοργάνωση της διοικητικής λειτουργίας και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των Μονάδων και Προγραμμάτων Κοινωνικής 

Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί 

• Κατάρτιση προσωπικού των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών των 

Μονάδων και Προγραμμάτων του ΥΥΚΑ για το Παιδί στην εφαρμογή του 

Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την μηχανοργάνωση της διοικητικής 

λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών των Μονάδων και 

Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί 

 

Έργο:  

• Εφαρμογή Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος απ’ ευθείας Δικτύωσης των 

Υπηρεσιών (Δικτυακής Πύλης) για το Παιδί του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και των επιτελικών κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του 

ΥΥΚΑ για την συνεργασία, συντονισμό, παρακολούθηση  και αξιολόγηση της 

πορείας εξέλιξης των πολιτικών και προγραμμάτων φροντίδας του Παιδιού 

Υποέργα: 

• Προμήθεια αναγκαίου κεντρικού, περιφερειακού και τοπικού εξοπλισμού και 

μέσων εφαρμογής του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος απ’ ευθείας 

Δικτύωσης των Υπηρεσιών για το Παιδί  
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• Κατάρτιση προσωπικού των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών των 

Μονάδων και Προγραμμάτων του ΥΥΚΑ για το Παιδί στην εφαρμογή  του  

Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος απ’ ευθείας Δικτύωσης των Υπηρεσιών για 

το Παιδί. 

 

 Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Ενιαία Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Μονάδων:  2008-2010  

Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας:2009-2013 

 Κατάρτιση προσωπικού των Μονάδων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα: 2009-2013 

 

Ηλεκτρονικό Συστήματος Δικτύωσης των Υπηρεσιών για το Παιδί: 2008-2010 

Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων του Συστήματος Δικτύωσης των Μονάδων:2009-2013 

 Κατάρτιση προσωπικού των Μονάδων στο Συστήματος Δικτύωσης: 2009-2013 

                          

 

 

2.4 Μέτρο: Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων του συστήματος κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί 

 

1η Δράση: Εφαρμογή δράσεων κατάρτισης του προσωπικού των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το παιδί στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνίας και ειδικές εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
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Περιγραφή δράσης 

Προώθηση εφαρμογής ενός σύνθετου πλέγματος δράσεων κατάρτισης του προσωπικού 

των δημόσιων φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στις νέες 

τεχνολογίες, που αφορούν τόσο την κάλυψη των αναγκών βασικής εκπαίδευσης σε θέματα 

πληροφορικής, όσο και την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

Στόχος 

• Η αποτελεσματική ανάπτυξη των νέων έργων ψηφιακού εκσυγχρονισμού της 

προνοιακής διοίκησης επιβάλλει την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης του 

προσωπικού των δημόσιων φορέων κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας για το 

παιδί στις νέες τεχνολογίες, που αφορούν τόσο την κάλυψη των αναγκών βασικής 

και εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής κα άλλων σχετικών 

δεξιοτήτων.  

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργα:  

• Εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το παιδί στις νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνίας και ειδικές εφαρμογές ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

• Εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού  των κεντρικών, 

περιφερειακών και τοπικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης 

για το παιδί σε ειδικές εφαρμογές για το σύστημα κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί 
 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

 374  



Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις νέες τεχνολογίες:                        2008-2013  

Βασική κατάρτιση:                                                                                                 2008-2013 

Εξειδικευμένη κατάρτιση:                                                                                      2008-2013 

 

 

 

2η Δράση: Εφαρμογή συστήματος δια βίου συνεχιζόμενης κατάρτισης, μετεκπαίδευσης 

και στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και 

Αλληλεγγύης για το παιδί. 

 

Περιγραφή δράσης 

Συστηματική και εξατομικευμένη ηλεκτρονική καταγραφή των πληροφοριών, ανταλλαγή 

πληροφοριών και εμπειριών και διάδοση γνώσεων για το σύνολο των δράσεων 

επιμόρφωσης και κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν τα στελέχη των δημόσιων φορέων 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους 

βίου. Η ηλεκτρονική καταγραφή θα ενημερώνεται από εξουσιοδοτημένους χειριστές των 

φορέων υλοποίησης των δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και τα στοιχεία της θα 

λαμβάνονται υπόψη τόσο από τους φορείς αυτούς όσο και από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

και Έρευνας του Υ.Υ.Κ.Α. Μπορεί μάλιστα με τον τρόπο αυτό να αναπτυχθούν πρότυπες 

τεχνικές πιστοποίησης και συστήματος μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των 

προσόντων των στελεχών του συστήματος κοινωνικής φροντίδας για το παιδί (π.χ. 

συμμετοχή σε περιοδικές διαδικασίες αναβάθμισης γνώσεων). Επίσης, αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί με την εφαρμογή μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος στα αντικείμενα 

Σχεδιασμού Κοινωνικής Πολιτικής των Οργανισμών Κοινωνικής Φροντίδας και Διοίκησης 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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 Στόχοι 

• Αξιοποίηση των τεχνικών πληροφορικής στο επίπεδο του σχεδιασμού και της 

παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την 

αποτελεσματική προώθηση δράσεων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των 

Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί τόσο στις νέες 

τεχνολογίες όσο και σε άλλα εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα.  

• Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υλοποίηση των νέων πολιτικών 

της αναπτυξιακής στρατηγικής για το παιδί για το ανθρώπινο δυναμικό των 

Υπηρεσιών που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν. 

• Τεκμηρίωση των νέων δράσεων κατάρτισης με αναφορά στις πραγματικές ανάγκες 

του ανθρώπινου δυναμικού των Υπηρεσιών για το παιδί (στόχευση σε άτομα χωρίς 

επαρκή κατάρτιση). 

• Μετεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού για παραγωγή επιτελικών και 

εξειδικευμένων στελεχών για αναβάθμιση της ποιότητας διοίκησης και παροχής 

υπηρεσιών. 

• Προώθηση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών και 

διάδοσης γνώσεων σε επιστημονικά θέματα και πεδία κατάρτισης των στελεχών 

Υπηρεσιών για το παιδί. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργα 

• Εφαρμογή ενός πρότυπου μοντέλου εκπαιδευτικής κάρτας δια βίου συνεχιζόμενης 

κατάρτισης για το προσωπικό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και 

Αλληλεγγύης για το παιδί 

• Εφαρμογή Προγραμμάτων Συνεχούς Κατάρτισης για το ανθρώπινο δυναμικό του 

συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το παιδί 

• Εφαρμογή ακαδημαϊκού μεταπτυχιακού προγράμματος για τα γνωστικά 

αντικείμενα του Σχεδιασμού Κοινωνικής Πολιτικής στους Οργανισμούς 

Κοινωνικής Φροντίδας και της Διοίκησης Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για το 

ανθρώπινο δυναμικό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για 

το παιδί 

 376  



 377  

• Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης και Τράπεζας Πληροφοριών στο πεδίο της 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί (e-Welfare Library and Data 

Bank for Childcare) 

• Δημιουργία Ηλεκτρονικού Προτύπου Επικοινωνίας Επιστημονικού Διαλόγου στο 

πεδίο της κοινωνικής φροντίδας για το παιδί (e- Child Welfare Forum)  

 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Κάρτα δια βίου κατάρτισης  

του προσωπικού των υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης:  2008-2010  

Προγράμματα Συνεχούς Κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού συστήματος: 2009-2013 

Ακαδημαϊκά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σχεδιασμού και Διοίκησης: 2009-2013 

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και Τράπεζα Πληροφοριών για την Πρόνοια: 2008-2013 

Ηλεκτρονικό Πρότυπο Επικοινωνίας Επιστημονικού Διαλόγου για το Παιδί: 2008-2013 

 

 

 
 
 

 

 

 



Πίνακας 2 
Έργα υλοποίησης των δράσεων του 2ου Άξονας Προτεραιότητας για τον 

«Οργανωτικό εκσυγχρονισμό των πολιτικών για την παιδική προστασία» 
ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 

 
Μελέτη μέτρων στήριξης του 
κεντρικού & περιφερειακού 
μηχανισμού του ΥΥΚΑ, για το 
συντονισμό και προώθηση των 
πολιτικών για την κοινωνική 
φροντίδα του παιδιού, την 
παρακολούθηση της εξέλιξης 
της προόδου υλοποίησης & της 
αξιολόγησης της διαδικασίας 
εφαρμογής & της 
αποτελεσματικότητας των 
εκάστοτε πολιτικών 

Μελέτη και κατάρτιση 
προδιαγραφών ποιότητας 
λειτουργίας και παρεχόμενων 
υπηρεσιών των Κοινωνικών 
Υπηρεσιών για το παιδί και 
σύνταξη κωδικοποιημένων 
οδηγών που θα καθορίζουν τα 
επίπεδα και το περιεχόμενο των 
υπηρεσιών προς συγκεκριμένες 
ομάδες στόχους των παιδιών και 
θα εξειδικεύουν δείκτες και 
κριτήρια ορθής εφαρμογής των 
υποχρεώσεων τους (ή των 
δικαιωμάτων των δικαιούχων 
παιδιών) και αξιολόγησής της 
αποτελεσματικότητας τους 

 
Μελέτη ανάπτυξης και 
εισαγωγή σύγχρονων 
κεντρικών, περιφερειακών και 
εξειδικευμένων συστημάτων 
στοχοθεσίας & αποδοτικότητας 
των δημόσιων πολιτικών 
Κοινωνικής Φροντίδας για το 
Παιδί και εξειδίκευση των 
αντίστοιχων δράσεων σε κάθε 
επίπεδο εφαρμογής, 

 

2.1 Μέτρο: Όργανα παρακολούθησης και 
υποστήριξης της αναπτυξιακής 

στρατηγικής για το παιδί 
 

1η Δράση: Εκπόνηση 
οριζόντιων μελετών ανάπτυξης 

συστημάτων και μέσων 
ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού 
των επιτελικών οργανωτικών 

και διοικητικών λειτουργιών για 
το σχεδιασμό, συντονισμό, 

παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των πολιτικών της 
αναπτυξιακής πολιτικής για το 
παιδί και των υπηρεσιών του 
δικτύου κοινωνικής φροντίδας 

για το παιδί 
 

 
Εκπόνηση οριζόντιων 
ποιοτικών μελετών για την 
αναβάθμιση των πολιτικών 
παιδικής προστασίας και των 
βέλτιστων μεθόδων εφαρμογής 

Μελέτη για καλές πρακτικές 
πιστοποίησης, 
παρακολούθησης. ελέγχου και 
αξιολόγησης των ιδιωτικών 
φορέων παροχής υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας για το 
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παιδί (κερδοσκοπικά και μη) 
από τα εξουσιοδοτημένα 
όργανα της δημόσιας διοίκησης 
στην Ευρώπη 

τους από τις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας για το 
Παιδί, ανά βαθμίδα και είδος 
υπηρεσιών 
 
 
 
 
 
 

Ανάπτυξη και εφαρμογή 
σύγχρονων ενιαίων μεθόδων 
ποιότητας διοίκησης και 
υπηρεσιών στο σύνολο των 
Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας και Αλληλεγγύης για 
το παιδί  
 
 
Μελέτη για τις καλές πρακτικές 
εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης των Υπηρεσιών 
και Προγραμμάτων κοινωνικής 
φροντίδας και προστασίας για 
το παιδί στην Ευρώπη 

 
 
 
Εκπόνηση Ενιαίου Συστήματος 
Αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των 
πολιτικών και της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας των 
μεθόδων και των 
προγραμμάτων που 
εφαρμόζονται στη κοινωνική 
φροντίδα για το παιδί. 

Ανάπτυξη Επιστημονικών 
Πρωτοκόλλων καλών 
πρακτικών στις δράσεις και τα 
προγράμματα κοινωνικής 
φροντίδας και προστασίας για 
το παιδί  

 
Εκπόνηση μελέτης και 
εφαρμογής Ενιαίου 
Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος 
στους φορείς κοινωνικής 
φροντίδας για το παιδί για την 
μηχανοργάνωση της διοικητικής 
λειτουργίας και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών τους, 
& ανάπτυξης κεντρικού 
μηχανισμού στο ΥΚΚΑ για την 
συγκέντρωση, τήρηση και 
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επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών 
 
Κατασκευή και λειτουργία 
Ενιαίου Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Δικτύωσης των 
Υπηρεσιών του συστήματος 
παιδικής προστασίας στο 
διαδίκτυο για την ενημέρωση 
των παιδιών και των 
ενδιαφερομένων για τις 
αντίστοιχες πολιτικές και για τα 
παρεχόμενα μέτρα και 
υπηρεσίες 

Εκπόνηση και εφαρμογή 
Ενιαίου Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος 
πιστοποίησης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των 
παρεχόμενων ανά είδος 
υπηρεσιών των ιδιωτικών 
φορέων κοινωνικής φροντίδας 
για το παιδί (κερδοσκοπικά και 
μη) από τα αρμόδια όργανα της 
δημόσιας διοίκησης 

 
 
 
Μελέτη δημιουργίας κεντρικού 
και περιφερειακού μηχανισμού 
για την περιοδική 
χαρτογράφηση και εκτίμηση 
των αναγκών κοινωνικής 
φροντίδας για το παιδί με 
τεκμηριωμένη μεθοδολογία και 
κοινωνικούς δείκτες 

 

Σύσταση υποστηρικτικού 
μηχανισμού για την ενίσχυση 
των επιτελικών υπηρεσιών του 
ΥΚΚΑ στις διαδικασίες 
προώθησης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της 
υλοποίησης και της 
αποτελεσματικότητας της 
αναπτυξιακής στρατηγικής για 
το παιδί 
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ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 

 
Μελέτη οδηγού για την σύνταξη 
ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου 
δράσης για κάθε είδος των 
Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας για το Παιδί. 

 

 
Σύνταξη πρότυπων Οργανισμών 
και Κανονισμών Λειτουργίας 
για κάθε είδος των Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας για το 
Παιδί με δείκτες στελέχωσης, 
αναλογίας δυναμικότητας και 
ποιοτικών προδιαγραφών 
λειτουργίας και παροχής 
υπηρεσιών. 

 

 
Εκπόνηση συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου και 
αυτοαξιολόγησης της 
λειτουργίας για τις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας για το 
Παιδί. 

 

 
Εκπόνηση ποιοτικών 
οριζόντιων μελετών για την 
βελτίωση και αναβάθμιση των 
υφιστάμενων Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας για το 
Παιδί. 

 

 
2.2. Μέτρο: Ανοικτή διοίκηση και 
διακυβέρνηση του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για 
το παιδί 

 
 

 
1η Δράση: Εκπόνηση 

οριζόντιων μελετών ανάπτυξης 
συστημάτων και μέσων 

ενίσχυσης, του εκσυγχρονισμού 
και της αξιολόγησης των 

οργανωτικών, διοικητικών και 
επιστημονικών λειτουργιών των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Φροντίδας για το Παιδί, όπως 
και της συνεργασίας και 

διαβούλευσης των Υπηρεσιών 
του αντίστοιχου δικτύου όλων 

των βαθμίδων 
 

 
Μελέτη για την σύσταση 
μηχανισμού κοινωνικής 
διαβούλευσης και συνεργασίας 
σε ζητήματα πολιτικών 
κοινωνικής φροντίδας και 
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προστασίας για το παιδί μεταξύ 
της κεντρικής και 
περιφερειακής διοίκησης καθώς 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και των εθελοντικών 
οργανώσεων. 
Μελέτη οδηγού για την σύνταξη 
ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου 
δράσης για κάθε είδος των 
Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας για το Παιδί 

 

Μελέτη Σκοπιμότητας για τα 
πεδία και τις προϋποθέσεις 
λειτουργίας του 
Πληροφοριακού Συστήματος 
Ανάπτυξη και εφαρμογή του 
Πληροφοριακού Συστήματος  
Προμήθεια αναγκαίου 
κεντρικού και πληροφοριακού 
εξοπλισμού και μέσων 
εφαρμογής  του Συστήματος  

2η Δράση: Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Καταγραφής και 
Παρακολούθησης των Παιδιών 
δικαιούχων εισοδηματικών 
ενισχύσεων και άλλων παροχών 
κοινωνικής στήριξης 

Δημιουργία Κεντρικού  
πληροφοριακού Συστήματος 
Καταγραφής των Παιδιών 
δικαιούχων εισοδηματικών 
ενισχύσεων και άλλων παροχών 
κοινωνικής στήριξης και 
σύνδεση με την ενιαία 
Πλατφόρμα  των Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας. 

Κατάρτιση προσωπικού των 
Υπηρεσιών παροχής 
οικονομικών ενισχύσεων και 
άλλων παροχών για το Παιδί 
στην εφαρμογή του 
Πληροφοριακού Συστήματος 
Μελέτη Σκοπιμότητας για τα 
πεδία και τις προϋποθέσεις 
λειτουργίας Πύλης Κοινωνικής 
Φροντίδας για το Παιδί 
Ανάπτυξη και εφαρμογή της 
Πύλης Κοινωνικής Φροντίδας 
για το Παιδί 

3η Δράση: Κατασκευή και 
λειτουργία Ηλεκτρονικής 
Δικτυακής Πύλης των 
Υπηρεσιών του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας για το Παιδί 

Δημιουργία Δικτυακής Πύλης 
των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Φροντίδας για το Παιδί 

Προμήθεια αναγκαίου 
κεντρικού και πληροφοριακού 
εξοπλισμού και μέσων 
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εφαρμογής  της Πύλης 
Κατάρτιση προσωπικού των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Φροντίδας για το Παιδί 

Μελέτη για τα πεδία, το 
περιεχόμενο και τις 
προϋποθέσεις παροχής 
υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης για παιδιά με 
αναπηρίες 

 

Κατασκευή Συστήματος 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και 
Υποστηρικτικών Τεχνικών και 
Μέσων Ψηφιακής Πρόσβασης 
για παιδιά με αναπηρίες 

 

Κατάρτιση προσωπικού στην 
εφαρμογή υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
για παιδιά με αναπηρίες 

 

4η Δράση: Μελέτη και 
εφαρμογή Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Υποστηρικτικών Τεχνικών 
και Μέσων Ψηφιακής 
Πρόσβασης για παιδιά με 
αναπηρίες 

Εκπόνηση και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
για τα παιδιά με αναπηρίες στη 
χρήση υποστηρικτικών 
τεχνικών πρόσβασης και των 
υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

 

ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 
 
Μελέτη Σκοπιμότητας για τα 
πεδία και τις προϋποθέσεις 
λειτουργίας της 

 
2.3 Μέτρο: Ψηφιακή διοίκηση υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για 

το παιδί 
 
 

        
1η Δράση: Ενιαία Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα των Μονάδων 

Κοινωνικής Φροντίδας για το 
ΠαιδΊ 

 
 

 
 Μελέτη και εφαρμογή Ενιαίας 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στις 
Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας για το Παιδί 
 
 

 
Ανάπτυξη και εφαρμογή της 
Ενιαίας Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας των Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας για το 
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παιδί 
 
Προμήθεια αναγκαίου 
κεντρικού και περιφερειακού 
εξοπλισμού και μέσων 
εφαρμογής της Πλατφόρμας 
 
Κατάρτιση προσωπικού στην 
εφαρμογή της Ενιαίας 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας των 
Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας για το παιδί  

ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 
 
Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Κατάρτισης στις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας 

 

 
Ενέργειες βασικής κατάρτισης 
συστημάτων πληροφορικής 

 

 
1η Δράση: Κατάρτιση του 
προσωπικού των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Φροντίδας και 

Αλληλεγγύης για το παιδί στις 
νέες τεχνολογίες πληροφορικής 

και επικοινωνίας 
 Ενέργειες εξειδικευμένης 

κατάρτισης εφαρμογής ειδικών 
προγραμμάτων για το σύστημα 
κοινωνικής φροντίδας και 
αλληλεγγύης για το παιδί 

 

Σχεδίαση και εφαρμογή ενός 
πρότυπου μοντέλου 
εκπαιδευτικής κάρτας δια βίου 
κατάρτισης για τα στελέχη των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Φροντίδας και Αλληλεγγύης για 
το παιδί 

 

 
2.4 Μέτρο: Ανάπτυξη των ανθρώπινων 
πόρων του συστήματος κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

2η Δράση: Κατάρτιση 
συστήματος των διαδικασιών 
και των προγραμμάτων δια βίου 
συστηματικής κατάρτισης και 
στήριξης του ανθρώπινου 
δυναμικού των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Φροντίδας και 
Αλληλεγγύης για το παιδί 

 
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και 
Τράπεζα Πληροφοριών στο 
πεδίο της κοινωνικής φροντίδας 
και αλληλεγγύης για το παιδί (e-
Welfare Library and Data Bank 
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for Childcare)  
 Δημιουργία Ηλεκτρονικού 

Προτύπου Επικοινωνίας  
Επιστημονικού Διαλόγου στο 
πεδίο της κοινωνικής φροντίδας 
για το παιδί (e- Child Welfare 
Forum)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.2.3 3ος Άξονας: Νέες πολιτικές κοινωνικής ένταξης και φροντίδας για το Παιδί 

 

3.1 Μέτρο:  Πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών και των οικογενειών 

τους 

 

1η Δράση: Εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών και συνδυασμένων μέτρων και παρεμβάσεων 

πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών και των οικογενειών τους.  

 

Περιγραφή δράσης 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργητικών γενικών και εξειδικευμένων πολιτικών 

κοινωνικής ένταξης των παιδιών συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη των κινδύνων 

κοινωνικού αποκλεισμού. Η ανάπτυξη και η συνδυασμένη παρέμβαση του τοπικού 

Δικτύου Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το 

παιδί και ο διατομεακός συντονισμός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας αποτελεί 

προϋπόθεση αποτελεσματικής υλοποίησης των πολιτικών πρόληψης του κοινωνικού 

αποκλεισμού των παιδιών και ενίσχυσης της κοινωνικής τους ένταξης. Ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση εξατομικευμένων παρεμβάσεων κοινωνικής στήριξης των παιδιών και των 

οικογενειών τους με επίκεντρο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο, απαιτεί την αποκέντρωση και διασύνδεση των υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας για το παιδί για την ανάπτυξη αποτελεσματικού Δικτύου 

Προστασίας. 

 

Στόχοι 

• Στόχος του Δικτύου των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί είναι ο 

συντονισμός και η διασύνδεση των δράσεων τους για τη συγκρότηση ενός 

πλέγματος υπηρεσιών φροντίδας, το οποίο να έχει τη δυνατότητα άμεσης και 

συνδυασμένης αξιοποίησης των υφιστάμενων δομών για ολοκληρωμένη και 

αποτελεσματική παρέμβαση προς όφελος των παιδιών που απειλούνται ή 

πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό. 
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Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Λειτουργία Δικτύου Τοπικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Πρόληψης και 

Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί που απειλείται ή βιώνει κοινωνικό αποκλεισμό.  

Υποέργα: 

• Λειτουργία Τοπικών Υποστηρικτικών Κοινωνικών Υπηρεσιών για το Παιδί που 

απειλείται ή βιώνει κοινωνικό αποκλεισμό για την πρόληψη,  έγκαιρη ανίχνευση 

και άμεση παρέμβαση προκειμένου να αρθούν οι συνθήκες που ευνοούν τον 

αποκλεισμό και παρασχεθεί η απαραίτητη συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη 

και σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Λειτουργία Κέντρων Ημέρας για το Παιδί σε τοπικό επίπεδο για την ημερήσια 

προστατευμένη κοινωνική φροντίδα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

που δεν είναι ενταγμένα σε άλλα προγράμματα (φροντίδας ή εκπαίδευσης) και για 

το χρονικό διάστημα της ημέρας που δεν έχουν γονική επιμέλεια ή για την κάλυψη 

βασικών αναγκών που αδυνατούν να ανταποκριθούν οι γονείς τους 

• Λειτουργία τοπικών υπηρεσιών Φροντίδας στο Σπίτι για την κοινωνική στήριξη και 

βοήθεια στο σπίτι των οικογενειών που φροντίζουν παιδιά,  παιδιά γονέων με 

αναπηρίες ή με προσωρινές ή μόνιμες αυξημένες ανάγκες φροντίδας ή 

περιορισμένη αυτοεξυπηρέτηση και αυτοφροντίδα για την κάλυψη των αναγκών 

φροντίδας των παιδιών, ατομικής υγιεινής και οικιακής φροντίδας, ιατρο-

νοσηλευτικής φροντίδας, εκπαίδευσης στη φροντίδα, φυσικής αποκατάστασης, 

παρακολούθησης και ρύθμισης προληπτικών εξετάσεων και πράξεων και 

κοινωνικής φροντίδας 

• Υλοποίηση Προγραμμάτων Κινητών Μονάδων για την παροχή υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας στα Παιδιά που κατοικούν 

σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες γεωγραφικές περιοχές 

• Έκδοση Οδηγών με πληροφορίες για τα μέτρα ενίσχυσης, τις παροχές και τις 

υπηρεσίες  για το παιδί και για τις διαδικασίες πρόσβασης και χρήσης αυτών, με 

έμφαση στις τεχνικές κατανόησης και αξιοποίησης από τις ομάδες των παιδιών και 

των οικογενειών τους που απειλούνται ή πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό 

• Σύσταση Κεντρικού Υποστηρικτικού Μηχανισμού για τη προώθηση και υλοποίηση 

του σχεδιασμού σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας του Δικτύου Τοπικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Πρόληψης και Κοινωνικής Φροντίδας  (Κοινωνικών 
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Υπηρεσιών, Κέντρων Ημέρας και Φροντίδας στο Σπίτι) για το Παιδί που απειλείται 

ή βιώνει κοινωνικό αποκλεισμό   

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, ΟΤΑ, 

και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Δίκτυο Τοπικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  

Αντιμετώπισης του  κοινωνικού αποκλεισμού των Παιδιών:                                 2008-2013 

Κέντρα Ημέρας για το Παιδί:                                                                                  2009-2013 

Τοπικές υπηρεσίες Φροντίδας των Παιδιών στο Σπίτι:                                           2009-2013 

Προγράμματα Κινητών Μονάδων για τα Παιδιά:                                                   2009-2013 

Έκδοση Οδηγών αντιμετώπισης του  κοινωνικού αποκλεισμού των Παιδιών:      2009-2010 

Υποστηρικτικός Μηχανισμός για  Δίκτυο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών:              2008-2013 

 

 

 

3.2 Μέτρο: Ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί 

1η Δράση: Εφαρμογή ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε 

τοπικό επίπεδο για την ολοκληρωμένη κοινωνική φροντίδα του παιδιού και την προστασία 

των παιδιών σε κίνδυνο. 

 

Περιγραφή δράσης 

Λειτουργία αποκεντρωμένων περιφερειακών Υποστηρικτικών και Συμβουλευτικών 

Κοινωνικών Υπηρεσιών για τα Παιδιά και τις Οικογένειες του προκειμένου να 

συντονίζουν και να διασυνδέουν τις Μονάδες και Προγράμματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

για το Παιδί της περιοχής ευθύνης τους και να υλοποιούν τα Εθνικά Προγράμματα 

Κοινωνικής Φροντίδας για τα παιδιά και τις οικογένειες τους. 

 

Στόχοι 

• Η αποτελεσματική οριζόντια διασύνδεση και ο συντονισμός των Μονάδων και 

Προγραμμάτων για το Παιδί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για βελτίωση της 
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ποιότητας των υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας του Δικτύου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για το Παιδί και την άρση των ανισοτήτων στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες φροντίδας με την υλοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων Κοινωνικής 

Φροντίδας για τα παιδιά σε όλες τι περιφέρειες της χώρας. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Λειτουργία αποκεντρωμένων περιφερειακών  Υποστηρικτικών και 

Συμβουλευτικών Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδιού και Οικογένειας για τον 

συντονισμό και την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας 

για τα παιδιά και τις οικογένειες τους 

Υποέργα:  

• Σύσταση και λειτουργία Περιφερειακής Υπηρεσίας Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Παιδιού και Οικογένειας (ΠΥΚΑΠΟ) σε κάθε Υγειονομική ή 

Διοικητική Περιφέρεια για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων 

κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά τις οικογένειες τους και για τον 

συντονισμό και την οριζόντια διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί στην περιοχή ευθύνης της  

• Κατάρτιση νομοσχεδίου με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις 

αρμοδιότητες και την λειτουργία των ΠΥΚΑΠΟ, όπως και τις διαδικασίες 

σύνδεσης και συνεργασίας με το Δίκτυο των υπηρεσιών και οργανισμών 

κοινωνικής φροντίδας της περιοχής ευθύνης τους 

• Κατάρτιση του προσωπικού των ΠΥΚΑΠΟ στις σύγχρονες μεθόδους 

ποιότητας διοίκησης και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, στη 

χρήση νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ειδικών 

πληροφοριακών συστημάτων για την κοινωνική φροντίδα 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.
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Χρονοδιάγραμμα 

Λειτουργία Υποστηρικτικών και Συμβουλευτικών  

Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδιού και Οικογένειας:                             2008-2013  

Σύσταση και λειτουργία ΠΥΚΑΠΟ:                                                      2009-2013 

Νομοσχέδιο για  ΠΥΚΑΠΟ:                                                                   2008-2013 

Κατάρτιση του προσωπικού των ΠΥΚΑΠΟ:                                         2009-2013 

 

 

 

 

3.3 Μέτρο: Ποιοτικές υπηρεσίες ανοικτής και κλειστής φροντίδας για το παιδί 

 

1η Δράση: Εφαρμογή ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε 

τοπικό επίπεδο για την ολοκληρωμένη κοινωνική φροντίδα του παιδιού και την προστασία 

των παιδιών σε κίνδυνο. 

 

Περιγραφή δράσης 

Σύσταση και λειτουργία υπηρεσιών και προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας σε κεντρικό 

και σε τοπικό επίπεδο που συνθέτουν ένα νέο πλέγμα παρεμβάσεων για την εξασφάλιση 

πλουραλιστικών ποιοτικών ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας 

και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας για το παιδί όπως, Κέντρα Συντονισμού και 

Αναφοράς για τα παιδιά σε προστασία, τα θύματα κακοποίησης, Δίκτυο παροχής 

επείγουσας κοινωνικής φροντίδας, Δημοτικές Κεντρικές Συμβουλευτικές και Κοινωνικές 

Υπηρεσίες, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών, Κέντρα 

Δεξιοτήτων και Ανάπτυξης Παιδιών με Αναπηρίες, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για το Παιδί, Κοινωνικά 

Κέντρα Παιδιών και Νέων, κ.ά.. Ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, 

εκσυγχρονισμό και προτυποποίηση των διαδικασιών οργάνωσης, ποιότητας λειτουργίας 

των Μονάδων και των μεθόδων παροχής των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, την 

δικτύωση μεταξύ των υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης και των άλλων τομέων για το 

Παιδί για ολοκληρωμένη φροντίδα του.  
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Στόχοι 

• Εθνική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία του συστήματος παιδικής προστασίας 

με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων για συντονισμένες, ποιοτικές, 

ισότιμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες αλληλεγγύης για το παιδί. 

• Αποτελεσματικός έλεγχος, συντονισμένη διαχείριση και έγκαιρη παρέμβαση στη 

ζήτηση επείγουσας προστασίας και φροντίδας των παιδιών σε κίνδυνο και την 

αποτελεσματική αντιμετώπισης των αναγκών κοινωνικής αλληλεγγύης των 

παιδιών. 

• Ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης των σύγχρονων κοινωνικών 

κινδύνων που απειλούν και βιώνουν τα παιδιά. 

• Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας για το παιδί με την δημιουργία 

Κεντρικών Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Δήμους και την διεύρυνση και ποιοτική 

αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο και 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας παιδιών. 

• Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης, λειτουργίας, αξιολόγησης και διασύνδεσης των 

υφιστάμενων Μονάδων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Παιδί, όπως και η 

εισαγωγή και χρήση της νέας τεχνολογίας. 

• Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Παιδί για τη ενίσχυση 

του δικτύου και την κάλυψη των ελλείψεων σε κάθε περιφέρεια.  

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο: 

• Λειτουργία Δικτύου τοπικών υπηρεσιών και προγραμμάτων πρωτοβάθμιας 

κοινωνικής φροντίδας για το παιδί. 

Υποέργα:  

• Λειτουργία Κεντρικής Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υπηρεσίας για το 

Παιδί και την Οικογένειά του σε κάθε Δήμο για τη παροχή συμβουλευτικής 

και κοινωνικής στήριξης και το συντονισμό του δημοτικού δικτύου των 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και νομοθετική 

εξουσιοδότηση του πλαισίου αρμοδιοτήτων της 

• Λειτουργία τοπικών Κέντρων Ολοήμερης Απασχόλησης Παιδιών σχολικής 

ηλικίας για προστατευμένη φροντίδα, μελέτη και δημιουργική απασχόληση 
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και ψυχαγωγία των παιδιών σε συνέχεια και μετά τη σχολική παρακολούθηση 

και κατά τη διάρκεια εργασίας των γονέων τους 

• Λειτουργία τοπικών Κέντρων Δεξιοτήτων και Ανάπτυξης Παιδιών με 

Αναπηρίες για την προστατευμένη και δημιουργική απασχόληση των παιδιών 

που  δεν είναι ενταγμένα σε άλλα προγράμματα εκπαίδευσης ή απασχόλησης 

ή για την δημιουργική απασχόλησή τους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον 

ελεύθερο χρόνο τους 

• Λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης 

Φροντίδας, για την ποιοτική φροντίδα των βρεφών και νηπίων και την πλήρη 

διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων 

• Λειτουργία τοπικών Κοινωνικών Κέντρων Παιδιών και Νέων για τη ελεύθερη 

και δημιουργική έκφραση, απασχόληση ενημέρωση και ψυχαγωγία των 

παιδιών και εφήβων τον ελεύθερο χρόνο τους και την πρόσβαση σε 

συμβουλευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες 

 

Έργο: 

• Λειτουργία κεντρικού Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Τομέα 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακού Δικτύου Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για την αντιμετώπισης της επείγουσας κοινωνικής φροντίδας για το 

παιδί σε κίνδυνο 

Υποέργα:  

• Λειτουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Επείγουσας 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Παιδί για την διαχείριση της ζήτησης 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και το συντονισμό της παροχής άμεσης 

κοινωνικής φροντίδας για το παιδί και την οικογένειά του σε κίνδυνο 

• Λειτουργία Τμήματος Επείγουσας Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε  

ΠΥΚΑΠΟ για την διαχείριση παροχής υπηρεσιών υποδοχής, έγκαιρης 

παρέμβασης και αντιμετώπισης επείγουσας ή της αναγκαίας κοινωνικής 

φροντίδας για το παιδί σε κίνδυνο σε διασύνδεση και συντονισμό με Εθνικό 

Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Επείγουσας Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 

το Παιδί και το τοπικό δίκτυο υπηρεσιών και προγραμμάτων κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί της περιοχής ευθύνης του και 
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νομοθετική εξουσιοδότηση αυτεπάγγελτης παρέμβασης των Κοινωνικών 

Λειτουργών του για την προστασία των παιδιών σε άμεσο κίνδυνο 

• Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), για την παροχή 

υπηρεσιών υποδοχής και επείγουσας φιλοξενίας, κοινωνικής φροντίδας και 

στήριξης για το παιδί σε κίνδυνο, σε όλες τις υπηρεσίες παροχής 

προστατευμένης φιλοξενίας, ξενώνες και καταφύγια του τομέα για το Παιδί 

του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Έκδοση Οδηγών χρήσης υπηρεσιών και διαδικασιών και του τρόπου 

συνεργασίας και αναφοράς στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο και το Δίκτυο 

των περιφερειακών Τμημάτων Επείγουσας Κοινωνικής Αλληλεγγύης των 

ΠΥΚΑΠΟ και των ΤΕΠ των υπηρεσιών παροχής προστατευμένης 

φιλοξενίας, ξενώνες και καταφύγια για το Παιδί, του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Κατάρτιση νομοσχεδίου με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις 

αρμοδιότητες και την λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου 

Διαχείρισης Επείγουσας Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Παιδί και του   

Δικτύου των Τμημάτων Επείγουσας Κοινωνικής Αλληλεγγύης των  

ΠΥΚΑΠΟ όπως και τις διαδικασίες σύνδεσης και συνεργασίας με το Δίκτυο 

των ΤΕΠ των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί 

 

Έργο: 

• Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Προστασίας και Αναφοράς για τα Παιδιά που έχουν 

τεθεί υπό κοινωνική προστασία και φροντίδα εντός και εκτός της οικογενείας τους. 

Υποέργα:  

• Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Προστασίας και Αναφοράς για τα Παιδιά για 

την καταγραφή και τήρηση Μητρώου όπως και την παρακολούθηση της 

εξέλιξης των παιδιών που έχουν ζητήσει ή έχει κριθεί αναγκαίο να τεθούν υπό 

κοινωνική προστασία και φροντίδα υπηρεσιών και προγραμμάτων για το 

παιδί και την τήρηση ειδικών μητρώων σύμφωνα με το είδος της παρεχόμενης 

φροντίδας και την ταξινόμηση των κοινωνικών κινδύνων 

• Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος υποδοχής και επεξεργασίας των 

αναφορών από το Εθνικό Κέντρο Προστασίας και Αναφοράς για τα Παιδιά 
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• Λειτουργία Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για το Παιδί για τη πληροφόρηση 

και στήριξη των παιδιών για τα θεάματα κοινωνικής φροντίδας που τα 

ενδιαφέρουν, όπως για τις υπηρεσίες του τοπικού δικτύου κοινωνικής 

φροντίδας, για τα δικαιώματά τους, για να αναφέρουν παραβίαση των 

δικαιωμάτων τους ή κινδύνους που τα απειλούν ή βλάβες που έχουν υποστεί 

• Έκδοση Οδηγών για το τρόπο υποβολής των αναφορών από τις υπηρεσίες και 

τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης στο Εθνικό Κέντρο 

Αναφοράς για τα Παιδιά 

• Κατάρτιση νομοσχεδίου με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις 

αρμοδιότητες και την λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Προστασίας και 

Αναφοράς για τα Παιδιά και την ρύθμιση των υποχρεώσεων και των 

διαδικασιών των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης να 

υποβάλουν αναφορά για τα παιδιά που φροντίζουν ή προστατεύουν 

 

Έργο: 

• Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Πρόληψης και Αναφοράς Κακοποίησης των Παιδιών 

και Ενδοοικογενεικής Βίας και Δικτύου εξειδικευμένων διεπαγγελματικών  ομάδων 

φροντίδας των παιδιών θυμάτων 

Υποέργα:  

• Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Πρόληψης και Αναφοράς Κακοποίησης των 

Παιδιών και Ενδοοικογενεικής Βίας για την υποδοχή αναφορών από τις 

υπηρεσίες για το παιδί, για την καταγραφή και τήρηση Μητρώου όπως και 

την παρακολούθηση της εξέλιξης των παιδιών που έχουν δηλώσει ή 

εντοπισθεί με κάθε μορφή κακοποίησης καθώς και των παιδιών θυμάτων 

ενδοικογενειακής βίας, για την παροχή στήριξης και τεχνογνωσίας στους 

φορείς που φροντίζουν τα παιδιά και για την προώθηση δράσεων πρόληψης, 

έγκαιρης ανίχνευσης και αναγνώρισης των παιδιών που είναι θύματα 

κακοποίησης  

• Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος υποδοχής και επεξεργασίας των 

αναφορών από το Εθνικό Κέντρο Πρόληψης και Αναφοράς Κακοποίησης των 

Παιδιών και Ενδοοικογενεικής Βίας 

• Έκδοση Οδηγών για το τρόπο υποβολής των αναφορών από τις υπηρεσίες και 

τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης στο Εθνικό Κέντρο 
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Πρόληψης και Αναφοράς Κακοποίησης των Παιδιών και Ενδοοικογενεικής 

Βίας και για τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών θυμάτων κακοποίησης και την 

πρόσβαση σε αυτές 

• Λειτουργία εξειδικευμένων διεπαγγελματικών και διατομεακών ομάδων 

στους υγειονομικούς και προνοιακούς φορείς για το παιδί για την υποδοχή, 

φροντίδα και αποκατάσταση των παιδιών θυμάτων κακοποίησης σε 

διασύνδεση με το Εθνικό Κέντρο Πρόληψης και Αναφοράς Κακοποίησης των 

Παιδιών και Ενδοοικογενεικής Βίας 

• Έκδοση Οδηγών για τα παιδιά, τους γονείς, τους δασκάλους, τους γιατρούς 

και τους επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας για την πρόληψη, αναγνώριση, 

πιστοποίηση και αντιμετώπιση καταστάσεων κακοποίησης και 

ενδοοικογενειακής βίας και τους φορείς που παρέχουν υποστήριξη 

• Λειτουργία Δικτύου Μονάδων, Ξενώνων και Καταφυγίων σε όλες τις 

Υγειονομικές ή Διοικητικές Περιφέρειες για τη προστατευμένη φιλοξενία 

Παιδιών θυμάτων κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας και των μητέρων 

των παιδιών στις περιπτώσεις που και αυτές είναι θύματα της 

ενδοοικογενειακής βίας 

• Κατάρτιση νομοσχεδίου για τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Εθνικού 

Κέντρου Πρόληψης και Αναφοράς Κακοποίησης των Παιδιών και 

Ενδοοικογενεικής Βίας Παιδιά και την ρύθμιση των υποχρεώσεων και των 

διαδικασιών των υπηρεσιών για το παιδί να υποβάλουν αναφορά για τα 

παιδιά θύματα κακοποίησης που εντόπισαν ή φροντίζουν και των 

υποχρεώσεων τους για σύσταση εξειδικευμένων διεπαγγελματικών ομάδων 

φροντίδας των Παιδιών θυμάτων κακοποίησης 

 

Έργο: 

• Εκσυγχρονισμός και ποιοτική βελτίωση των Οργανισμών και Κανονισμών 

Λειτουργίας των Μονάδων Προστατευμένης Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο λόγω 

θανάτου ή αδυναμίας των γονέων ή  εγκατάλειψης ή έλλειψης ασφαλούς 

οικογενειακού περιβάλλοντος ή ανεπαρκούς οικογενειακής επιμέλειας και μέριμνας 

Υποέργα:  

• Εφαρμογή ενιαίου σύγχρονου ποιοτικού πλαισίου για τους Οργανισμούς και 

Κανονισμούς Λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών Μονάδων 
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Προστατευμένης Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο με την ενσωμάτωση της 

Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Σύστασης (2005)5 της 

Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Κοινοτικού Δικαίου 

και των λοιπών σχετικών διεθνών προβλέψεων όπως και των σύγχρονων 

τεκμηριωμένων επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών για την ομαλή 

ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών 

• Σύσταση και λειτουργία στο πλαίσιο του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών 

Υγείας και Πρόνοιας ειδική ομάδα Επιθεωρητών Παιδικής Προστασίας για 

την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών 

που παρέχονται στις Μονάδες Προστατευμένης Φιλοξενίας Παιδιών σε 

κίνδυνο, της τήρησης των εξατομικευμένων διαδικασιών διασφάλισης του 

συμφέροντος κάθε παιδιού και του σεβασμού των δικαιωμάτων των Παιδιών 

που φιλοξενούνται 

 

Έργο: 

• Ενίσχυση του αποκεντρωμένου περιφερειακού δικτύου του συστήματος των 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί. 

Υποέργα:  

• Λειτουργία νέων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί στις 

Υγειονομικές και Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας που δεν διαθέτουν όλα 

τα είδη των αναγκαίων υπηρεσιών ή υπολείπονται οι υφιστάμενες υπηρεσίες 

σε δυναμικότητα αναλογικά με το πληθυσμό ευθύνης (βλέπε  σχετικά 

δεδομένα στην έρευνα της παρούσας μελέτης 

• Νομοσχέδιο για την ρύθμιση των διαδικασιών συνεργασίας και οριζόντιας 

διασύνδεσης των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης για το Παιδί  αρμοδιότητας του ΥΥΚΑ με τις 

υπηρεσίες των άλλων τομέων για το Παιδί και κυρίως εκπαίδευσης, 

δικαιοσύνης, αστυνομίας και δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

 396  



του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Δίκτυο τοπικών υπηρεσιών και προγραμμάτων  

πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας για το παιδί:                                                 2008-2013 

Κεντρικές Κοινωνικές Υπηρεσίες στους Δήμους:                                                  2008-2013 

Κέντρων Ολοήμερης Απασχόλησης Παιδιών σχολικής ηλικίας:                           2008-2013 

Κέντρων Δεξιοτήτων και Ανάπτυξης Παιδιών με Αναπηρίες:                               2008-2013 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας:                  2008-2013 

Κοινωνικών Κέντρων Παιδιών και Νέων:                                                              2008-2013 

 

Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Επείγουσας Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 και Περιφερειακό Δίκτυο Επείγουσας Φροντίδας για το Παιδί:                            2008-2013 

Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης:                                                             2008-2013 

Τμήματα Επείγουσας Κοινωνικής Αλληλεγγύης των ΠΥΚΑΠΟ:                         2009-2013 

Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των υπηρεσιών φιλοξενίας:                          2009-2013 

Έκδοση Οδηγών υπηρεσιών και διαδικασιών Επείγουσας Φροντίδας:                  2008-2009 

Κατάρτιση νομοσχεδίου Επείγουσας Φροντίδας:                                                   2008-2009 

 

Εθνικού Κέντρου Προστασίας και Αναφοράς για τα Παιδιά:                                2008-2013  

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αναφορών:                                                      2008-2013 

Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής Αναφορών για το Παιδί:                                      2008-2013 

Έκδοση Οδηγών για Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τα Παιδιά:                             2008-2009 

Κατάρτιση νομοσχεδίου για Εθνικό Κέντρο Αναφοράς:                                        2008-2009 

 

Εθνικό Κέντρο και Δίκτυο Πρόληψης και  

Αναφοράς  Κακοποίησης των Παιδιών και Ενδοοικογενεικής Βίας:                     2008-2013 

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς  Κακοποίησης των Παιδιών:                                        2008-2013 
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Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αναφορών κακοποίησης:                                2008-2009 

Έκδοση Οδηγών για Εθνικό Κέντρο Αναφοράς κακοποίησης:                             2008-2009 

Διεπαγγελματικές και διατομεακές ομάδες για κακοποίηση:                                 2009-2013 

Έκδοση Οδηγών για κακοποίηση:                                                                           2009-2010 

Δικτύου Μονάδων, Ξενώνων και Καταφυγίων για κακοποίηση:                           2008-2013 

Κατάρτιση νομοσχεδίου για Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Κακοποίησης:                 2008-2009 

 

Ποιοτική βελτίωση Οργανισμών και Κανονισμών Λειτουργίας  

των Μονάδων Προστατευμένης Φιλοξενίας Παιδιών:                                           2008-2013 

Ενιαίο πλαίσιο Οργανισμών και Κανονισμών:                                                       2008-2012 

Επιθεωρητές Παιδικής Προστασίας:                                                                       2008-2013 

 

Ενίσχυση περιφερειακού δικτύου των υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί:                                             2008-2013 

Νέες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για το παιδί:                                               2008-2013 

Νομοσχέδιο για την οριζόντια διασύνδεση:                                                            2008-2009 

 

 

3.4 Μέτρο: Πρόληψη και καταπολέμηση της ιδρυματοποίησης του παιδιού 

 

1η Δράση: Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και 

αποκατάστασης του παιδιού σε κίνδυνο για την αποφυγή των επιπτώσεων του 

ιδρυματισμού. 

 

Περιγραφή δράσης 

Ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών ανοικτής κοινωνικής φροντίδας για το παιδί 

ενταγμένων στην κοινότητα για την αποφυγή του στιγματισμού και των ιατρο-κοινωνικών 

επιπτώσεων του ιδρυματισμού από την κλειστή φροντίδα. Προώθηση Υπηρεσιών και 

Προγραμμάτων για την φροντίδα και προστασία των παιδιών με οικογενειοκεντρικού 

χαρακτήρα μεθόδους. Ενίσχυση των θεσμών παιδικής προστασίας και φροντίδας της 

Αναδοχής και της Υιοθεσίας και προώθηση της εφαρμογής τους σε εθνικό επίπεδο.   
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Στόχοι 

• Προώθηση μέτρων μετάβασης των παιδιών με οικογενειακά, κοινωνικά ή ιατρικά 

προβλήματα από την ασυλική περίθαλψη στην ένταξη σε οικογένειες ή ανοικτές 

υπηρεσίες ενταγμένες στην κοινότητα, μέσω μίας συστηματικής διαδικασίας 

σταδιακής μείωσης του αριθμού των εξυπηρετουμένων από υπηρεσίες κλειστής 

περίθαλψης (αποασυλοποίηση) και της παροχής υποστηρικτικών εξατομικευμένων 

υπηρεσιών σε οικογένειες και εξωϊδρυματικές δομές και υπηρεσίες κοινωνικής 

ένταξης και επανένταξης. 

• Προώθηση των αρχών των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης των παιδιών που 

διαβιούν σε υπηρεσίες κλειστής φροντίδας, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση των 

προϋποθέσεων ασφαλούς διαβίωσής τους σε οικογενειακό περιβάλλον ή εντός της 

κοινότητας, καθώς και του δικαιώματος να αυτοπροσδιορίζονται και να ζουν με 

αξιοπρέπεια. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Λειτουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Αναδοχής και Υιοθεσίας και 

αποκεντρωμένου δικτύου προώθησης, εφαρμογής, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας και της υιοθεσίας 

Υποέργα: 

• Λειτουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Αναδοχής και Υιοθεσίας για την 

προώθηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του θεσμού της 

ανάδοχης οικογένειας και της υιοθεσίας σε όλες τις περιοχές της χώρας μας 

και το συντονισμό και τη στήριξη του αποκεντρωμένου Δικτύου των φορέων 

που υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα 

• Λειτουργία αποκεντρωμένου κρατικού δικτύου περιφερειακών (στο πλαίσιο 

των ΠΥΚΑΠΟ) και τοπικών υπηρεσιών αναδοχής και υιοθεσίας για το παιδί 

(στο πλαίσιο των υπηρεσιών προστατευμένης φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και 

παιδιών) 

• Λειτουργία Συμβουλευτικής Υπηρεσίας Αναδοχής και Υιοθεσίας σε όλους 

τους αποκεντρωμένους φορείς του Δικτύου των υπηρεσιών αναδοχής και 

υιοθεσίας για το παιδί για την συνεχή και συστηματική στήριξη των παιδιών 
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σε αναδοχή και υιοθεσία και των οικογενειών τους και τη δικτύωση με τις 

τοπικές πρωτοβάθμιες κοινωνικές υπηρεσίες για τι παιδί 

• Νομοσχέδιο για την κωδικοποίηση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου 

και των κανονιστικών διατάξεων για την ενίσχυση της εφαρμογής του θεσμού 

της αναδοχής και υιοθεσίας για το παιδί και την ταχύτερη δικαστική 

διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, την κατάργηση των ιδιωτικών 

υιοθεσιών και την εναρμόνιση με τις Κοινοτικές και Ευρωπαϊκές Συνθήκες 

και Οδηγίες 

• Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης 

για το περιεχόμενο και τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα του θεσμού της 

υιοθεσίας και αναδοχής και τις διαδικασίες συμμετοχής των ενδιαφερομένων 

και της πρόκλησης ενδιαφέροντος και θετικών στάσεων και αντιλήψεων για 

τα παιδιά που υιοθετούνται ή ζούνε σε ανάδοχες οικογένειες 

 

Έργο: 

• Εφαρμογή Προγραμμάτων Αποιδρυματοποίησης και Κοινωνικής Ένταξης 

Παιδιών με Αναπηρίες που φιλοξενούνται σε Κέντρα Προστατευμένης Φιλοξενίας 

Υποέργα: 

• Υλοποίηση Προγραμμάτων προετοιμασίας των παιδιών με αναπηρίες που 

φιλοξενούνται μακροχρόνια σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας και εκπαίδευσης 

τους για την ένταξή σε ανοικτές δομές φροντίδας στην κοινότητα και σε 

εναλλακτικές μορφές προστατευμένης φροντίδας και αποκατάστασης 

• Λειτουργία κοινοτικών δομών κοινωνικής ένταξης των Παιδιών με 

Αναπηρίες, που φιλοξενούνται σε Κέντρα Προστατευμένης Φιλοξενίας, 

διαφόρων εναλλακτικών μορφών προσαρμοσμένων στις εξατομικευμένες 

ανάγκες των παιδιών, όπως ξενώνες ημιαυτόνομης διαβίωσης, σπίτια παιδιού, 

και τεχνητές οικογένειες 

• Σύσταση κοινοτικών υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών και 

προγραμμάτων παροχής κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά με αναπηρίες 

που εντάχθηκαν στις δομές απαοιδρυματοποίησης και κοινωνικής ένταξης και 

των παιδιών με αναπηρία που φροντίζουν οι οικογένειες και για τη στήριξης 

κατά την ενηλικίωσή τους εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο 
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• Σύσταση Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης των Μονάδων Κοινωνικής 

Φροντίδας για Παιδιά που υλοποιούν δράσεις αποϊδρυματοποίησης και 

κοινωνικής ένταξης και στήριξης των παιδιών με αναπηρίες 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο και Δίκτυο Αναδοχής και Υιοθεσίας:                      2008-2013      

 Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Αναδοχής και Υιοθεσίας: 2008-2013 

Περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες αναδοχής και υιοθεσίας: 2008-2013 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αναδοχής και Υιοθεσίας: 2008-2013 

Νομοσχέδιο κωδικοποίησης και βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου: 2008-2013 

Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για Αναδοχή και Υιοθεσία:  2008-2013    

       

Προγράμματα Αποιδρυματοποίησης και  

Κοινωνικής Ένταξης Παιδιών με Αναπηρίες:                                                         2008-2013    

Κοινοτικές Δομές Κοινωνικής Ένταξης των Παιδιών με Αναπηρίες: 2008-2013    

Κοινοτικές Υποστηρικτικές Κοινωνικές Υπηρεσίες για Παιδιά με Αναπηρίες: 2009-2013    

Κεντρικός Μηχανισμός Υποστήριξης των Δράσεων Αποϊδρυματοποίησης: 2008-2013    

 

3.5 Μέτρο: Πολιτικές ένταξης για ειδικές ομάδες στόχος παιδιών 

 

1η Δράση: Εφαρμογή Προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης των παιδιών 

που απειλούνται ή βιώνουν τις επιπτώσεις των σύγχρονων κοινωνικών κινδύνων. 
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Περιγραφή δράσης 

Ανάπτυξη Υπηρεσιών και Προγραμμάτων για την κοινωνική φροντίδα και προστασία του 

παιδιού και της οικογένειά του από κοινωνικά ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και την 

υλοποίηση στοχευμένων εξειδικευμένων παρεμβάσεων για την προστασία για ευάλωτες 

ομάδες παιδιών που κινδυνεύουν ή βιώνουν τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.  

 

Στόχοι 

• Προώθηση εξειδικευμένων παρεμβάσεων για την κοινωνική στήριξη των παιδιών 

και των οικογενειών τους από ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες (μονογονεϊκών, 

τσιγγάνων μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο κάτω από το όριο της 

φτώχειας) για ενίσχυση και εργασιακή ένταξη δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν 

δυσχέρειες αξιοποίησης των παραδοσιακών μέτρων κοινωνικής στήριξης και 

προστασίας και των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης. 

• Προώθηση εξειδικευμένων παρεμβάσεων για τα παιδιά θύματα παραμέλησης, 

παράνομης διακίνησης - εμπορίας - οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 

για παιδιά εξαρτημένα από ουσίες και σε επαφή με το εγκληματικό φαινόμενο.  

• Προώθηση παρεμβάσεων για την προστασία των παιδιών από τις βλαπτικές 

επιδράσεις  του Διαδικτύου και την ασφαλή χρήση για τα Παιδιά. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Υλοποίηση ολοκληρωμένου Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας των Παιδιών 

σε οικογένειες που ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας 

Υποέργα:  

• Υλοποίηση από τις ΠΥΚΑΠΟ ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρων, παροχών 

και διευκολύνσεων κοινωνικής στήριξης των παιδιών σε μονογονεϊκές 

οικογένειες με αρχηγό γυναίκα που ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας για 

την εισοδηματική ενίσχυση για τη κάλυψη βασικών αναγκών και τη 

διασφάλιση κατοικίας, για την ένταξη της μητέρας στην αγορά εργασίας και 

για την παροχή πρωτοβάθμιας κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας στο 

παιδί 

• Υλοποίηση από τις ΠΥΚΑΠΟ ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρων, παροχών 

και διευκολύνσεων κοινωνικής στήριξης των παιδιών με αναπηρίες που 
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φροντίζονται από τις οικογένειές τους και ζούνε κάτω από το όριο της 

φτώχειας για την εισοδηματική ενίσχυση για τη κάλυψη βασικών αναγκών 

και τη διασφάλιση κατοικίας, για την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών και 

των δαπανών ατομικού βοηθού ή συνοδού  ή φροντιστή, για τη κάλυψη της 

μετακίνησης, επικοινωνίας και πρόσβασης και για την παροχή πρωτοβάθμιας 

κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας στο παιδί 

• Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο και σύνταξης σχεδίου ολοκληρωμένων πολιτικών και πρακτικών για 

την αποτελεσματική Κοινωνική Προστασία των Παιδιών σε οικογένειες που 

ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας στη χώρα μας 

 

Έργο: 

• Υλοποίηση ολοκληρωμένου Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας και 

Κοινωνικής Ένταξης των Ασυνόδευτων Παιδιών Μεταναστών, Προσφύγων και 

Αιτούντων Άσυλο.  

 Υποέργα:  

• Λειτουργία Κέντρων Υποδοχής και Ξενώνων Προσωρινής Φιλοξενίας και 

Κοινωνικής Στήριξης των Ασυνόδευτων Παιδιών Μεταναστών, Προσφύγων 

και Αιτούντων Άσυλο για την παροχή υπηρεσιών προστατευμένης κοινωνικής 

φροντίδας και προετοιμασίας εξατομικευμένου προγράμματος επανένωσης με 

την οικογένειά του και κοινωνικής προστασίας και αποκατάστασης στο 

πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί  και σε 

συνεργασία με τις Εισαγγελικές αρχές των ανηλίκων 

• Υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης των 

Ασυνόδευτων Παιδιών Μεταναστών, Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο που 

εισέρχονται στη χώρα για την διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, της 

Ιστορίας και των Θεσμών και ενισχυτικών μαθημάτων προετοιμασίας για την 

ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Έργο:  
• Υλοποίηση ολοκληρωμένου Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας και 

Κοινωνικής Ένταξης των Παιδιών από οικογένειες Τσιγγάνων  

Υποέργα:  
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• Λειτουργία τοπικών Ιατροκοινωνικών Κέντρων σε όλους τους καταυλισμούς 

και οικισμούς των Τσιγγάνων για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας στα Παιδιά και τις οικογένειές τους 

• Υλοποίηση Προγραμμάτων Ιατροκοινωνικών Κινητών Μονάδων για την 

παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας για 

τα Παιδιά από οικογένειές Τσιγγάνων που ζούνε κυρίως σε μη οργανωμένους 

καταυλισμούς και οικισμούς 

• Υλοποίηση Πλαισίου Διατομεακών Τοπικών Προγραμμάτων και Δράσεων 

βελτίωσης των οικιστικών συνθηκών διαβίωσης των παιδιών από οικογένειες 

Τσιγγάνων και  κοινωνικής ένταξης τους με έμφαση στη ενίσχυση της σχολικής 

ένταξης και παρακολούθησης και στη πρόληψη της πρώιμης σχολικής διαρροής 

τους και στην ημερήσια προστατευμένη κοινωνική  φροντίδα τους κατά το 

χρονικό διάστημα που εργάζονται οι γονείς τους 

• Λειτουργία τοπικών Κοινωνικών Κέντρων Ημερήσιας Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών από οικογένειες Τσιγγάνων σε όλους τους 

καταυλισμούς και οικισμούς των Τσιγγάνων για την παροχή οργανωμένων 

ευκαιριών δημιουργικής παιδαγωγικής και ψυχαγωγικής απασχόλησης και 

ενίσχυσης των ενδιαφερόντων των Παιδιών, για την πρόσβαση τους στην 

σύγχρονη τεχνολογία και γνώση, για την πρόσληψη παιδαγωγικών και 

πολιτισμικών ερεθισμάτων, για την ενημέρωση παιδικών και κοινωνικών 

θεμάτων και για την εξοικείωση με τις συμβουλευτικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες για παιδιά   

 

Έργο:  
• Εφαρμογή  Προγραμμάτων Πρόληψης και Ενημέρωσης για τη χρήση παράνομων 

ουσιών και αλκοόλ  από ανηλίκους 

Υποέργο:  

• Λειτουργία Δικτύου Τοπικών Προγραμμάτων Πρόληψης και Ενημέρωσης για 

τη χρήση παράνομων ουσιών και αλκοόλ  από ανηλίκους σε συνεργασία με τις 

Κεντρικές Συμβουλευτικές και Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και σε 

διασύνδεση με τους κεντρικούς εθνικούς φορείς συντονισμού και παροχής 

υπηρεσιών αντιμετώπισης της εξάρτησης   
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Έργο:  
• Εφαρμογή Προγραμμάτων Πρόληψης, και Αντιμετώπισης της διακίνησης, 

εμπορίας και οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανηλίκων 

Υποέργα:  

• Υλοποίηση Διατομεακού Προγράμματος Πρόληψης, και Αντιμετώπισης 

διακίνησης, της εμπορίας και οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των 

ανηλίκων για την ενημέρωση των ανηλίκων για τους σχετικούς κινδύνους, για 

την ενεργοποίηση των υπηρεσιών για το Παιδί για έγκαιρη ανίχνευση και 

εντοπισμό των παιδιών που απειλούνται ή βιώνουν αυτούς τους κινδύνους και 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και στήριξη για παιδιά θύματα 

• Λειτουργία Κέντρων Υποδοχής και Ξενώνων Καταφυγίων Φιλοξενίας και 

Κοινωνικής Φροντίδας των παιδιών θυμάτων διακίνησης, εμπορίας, και 

οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

• Υλοποίηση Προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των παιδιών, 

των οικογενειών και της κοινής γνώμης για την πρόληψη και έγκαιρη 

αντιμετώπιση φαινομένων διακίνησης, εμπορίας, και οικονομικής και 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από 

τα παιδιά 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.
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Χρονοδιάγραμμα 

Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας των Παιδιών  

σε οικογένειες που ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας:                                     2008-2013 

Μέτρα κοινωνικής στήριξης των παιδιών σε μονογονεϊκές οικογένειες: 2008-2013 

Μέτρα ολοκληρωμένης κοινωνικής στήριξης των παιδιών με αναπηρίες: 2008-2013 

Σχέδιο πολιτικών πρόληψης κοινωνικού αποκλεισμού Παιδιών: 2008-2013 

 

Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ένταξης Ασυνόδευτων Παιδιών 

Μεταναστών, Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο:  2008-2013 

Κέντρα Υποδοχής και Ξενώνες Ασυνόδευτων Παιδιών: 2008-2013 

Προγράμματα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Ασυνόδευτων Παιδιών: 2008-2013 

 

Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας και  Κοινωνικής Ένταξης των Παιδιών από 

οικογένειες Τσιγγάνων:    2008-2013 

Ιατροκοινωνικά Κέντρα στους καταυλισμούς και οικισμούς Τσιγγάνων: 2008-2013 

Προγράμματα Ιατροκοινωνικών Κινητών Μονάδων: 2008-2013 

Διατομεακά Προγράμματα προστασίας των Παιδιών των Τσιγγάνων: 2008-2013                           

Κοινωνικά Κέντρα Ημερήσιας Απασχόλησης Παιδιών των Τσιγγάνων: 2008-2013                   

         

Προγράμματα Πρόληψης και Ενημέρωσης για τη χρήση παράνομων ουσιών και αλκοόλ 

από ανηλίκους:    2008-2013    

Δικτύου Τοπικών Προγραμμάτων Πρόληψης και Ενημέρωσης: 2008-2013    

 

Προγράμματα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της διακίνησης, εμπορίας και οικονομικής 

και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανηλίκων:  2008-2013   

Διατομεακά Προγράμματα Αντιμετώπισης της εκμετάλλευσης των ανηλίκων: 2008-2013    

Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας των παιδιών θυμάτων: 2008-2013     

Προγράμματα ευαισθητοποίησης για την εκμετάλλευση των ανηλίκων: 2008-2013



 
Πίνακας 3 

Έργα υλοποίησης των δράσεων του 2ου Άξονας Προτεραιότητας για  
 «Νέες πολιτικές κοινωνικής ένταξης και φροντίδας για το Παιδί» 

 
 

ΜΕΤΡΟ 
 

ΔΡΑΣΗ 
 

ΕΡΓΟ 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 
 
Λειτουργία Τοπικών Υποστηρικτικών Κοινωνικών Υπηρεσιών για το 
Παιδί που απειλείται ή βιώνει κοινωνικό αποκλεισμό για την πρόληψη,  
έγκαιρη ανίχνευση και άμεση παρέμβαση προκειμένου να αρθούν οι 
συνθήκες που ευνοούν τον αποκλεισμό και παρασχεθεί η απαραίτητη 
συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη και σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 
 
Λειτουργία Κέντρων Ημέρας για το Παιδί σε τοπικό επίπεδο για την 
ημερήσια προστατευμένη κοινωνική φροντίδα παιδιών προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας που δεν είναι ενταγμένα σε άλλα προγράμματα 
(φροντίδας ή εκπαίδευσης) και για το χρονικό διάστημα της ημέρας που 
δεν έχουν γονική επιμέλεια ή για την κάλυψη βασικών αναγκών που 
αδυνατούν να ανταποκριθούν οι γονείς τους 
 
Λειτουργία τοπικών υπηρεσιών Φροντίδας στο Σπίτι για την κοινωνική 
στήριξη και βοήθεια στο σπίτι των οικογενειών που φροντίζουν παιδιά,  
παιδιά γονέων με αναπηρίες ή με προσωρινές ή μόνιμες αυξημένες ανάγκες 
φροντίδας ή περιορισμένη αυτοεξυπηρέτηση και αυτοφροντίδα για την 
κάλυψη των αναγκών φροντίδας των παιδιών, ατομικής υγιεινής και 
οικιακής φροντίδας, ιατρο-νοσηλευτικής φροντίδας, εκπαίδευσης στη 
φροντίδα, φυσικής αποκατάστασης, παρακολούθησης και ρύθμισης 
προληπτικών εξετάσεων και πράξεων και κοινωνικής φροντίδας 

 
 

3.1 Μέτρο: 
Πρόληψη του 
κοινωνικού 

αποκλεισμού των 
παιδιών και των 
οικογενειών τους 

 
1η Δράση: Εφαρμογή 
ενεργητικών πολιτικών 
και συνδυασμένων 

μέτρων και παρεμβάσεων 
πρόληψης του κοινωνικού 
αποκλεισμού των παιδιών 
και των οικογενειών τους 

 
Λειτουργία Δικτύου Τοπικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
Πρόληψης και Κοινωνικής 
Φροντίδας για το Παιδί που 
απειλείται ή βιώνει κοινωνικό 
αποκλεισμό 

 
Υλοποίηση Προγραμμάτων Κινητών Μονάδων για την παροχή υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας στα Παιδιά που 
κατοικούν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες γεωγραφικές περιοχές  
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Έκδοση Οδηγών με πληροφορίες για τα μέτρα ενίσχυσης, τις παροχές και 
τις υπηρεσίες  για το παιδί και για τις διαδικασίες πρόσβασης και χρήσης 
αυτών, με έμφαση στις τεχνικές κατανόησης και αξιοποίησης από τις 
ομάδες των παιδιών και των οικογενειών τους που απειλούνται ή 
πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό  
 
Σύσταση Κεντρικού Υποστηρικτικού Μηχανισμού για τη προώθηση και 
υλοποίηση του σχεδιασμού σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας του 
Δικτύου Τοπικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Πρόληψης και Κοινωνικής 
Φροντίδας  (Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κέντρων Ημέρας και Φροντίδας στο 
Σπίτι) για το Παιδί που απειλείται ή βιώνει κοινωνικό αποκλεισμό 
 

ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 
 
Σύσταση και λειτουργία Περιφερειακής Υπηρεσίας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Παιδιού και Οικογένειας (ΠΥΚΑΠΟ) σε κάθε Υγειονομική 
ή Διοικητική Περιφέρεια για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων 
κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά τις οικογένειες τους και για τον 
συντονισμό και την οριζόντια διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί στην περιοχή ευθύνης της 
 
Κατάρτιση νομοσχεδίου με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις 
αρμοδιότητες και την λειτουργία των ΠΥΚΑΠΟ, όπως και τις διαδικασίες 
σύνδεσης και συνεργασίας με το Δίκτυο των υπηρεσιών και οργανισμών 
κοινωνικής φροντίδας της περιοχής ευθύνης τους 
 

 
3.2 Μέτρο: 
Ενεργητικές 
πολιτικές 
κοινωνικής 

φροντίδας και 
αλληλεγγύης για το 

παιδί 
 
 
 
 
 
 

 
1η Δράση: Εφαρμογή 
ενεργητικών πολιτικών 
και συνδυασμένων 

μέτρων και παρεμβάσεων 
κοινωνικής φροντίδας 
των παιδιών και των 
οικογενειών τους  

 
Λειτουργία αποκεντρωμένων 
περιφερειακών  Υποστηρικτικών και 
Συμβουλευτικών Κοινωνικών 
Υπηρεσιών Παιδιού και Οικογένειας 
για τον συντονισμό και την 
υλοποίηση των εθνικών 
προγραμμάτων κοινωνικής 
φροντίδας για τα παιδιά και τις 
οικογένειες τους 
 

Κατάρτιση του προσωπικού των ΠΥΚΑΠΟ στις σύγχρονες μεθόδους 
ποιότητας διοίκησης και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, στη 
χρήση νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ειδικών 
πληροφοριακών συστημάτων για την κοινωνική φροντίδα 

ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 
 
 

3.3 Μέτρο: 
Ποιοτικές 
υπηρεσίες 

ανοικτής και 

 
1η Δράση: Εφαρμογή 
ποιοτικών υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας κοινωνικής 
φροντίδας σε τοπικό 
επίπεδο για την 

 
Λειτουργία Δικτύου τοπικών 
υπηρεσιών και προγραμμάτων 
πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας 
για το παιδί 

 
Λειτουργία Κεντρικής Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υπηρεσίας για το 
Παιδί και την Οικογένειά του σε κάθε Δήμο για τη παροχή συμβουλευτικής 
και κοινωνικής στήριξης και το συντονισμό του δημοτικού δικτύου των 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και νομοθετική 
εξουσιοδότηση του πλαισίου αρμοδιοτήτων της 
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Λειτουργία τοπικών Κέντρων Ολοήμερης Απασχόλησης Παιδιών σχολικής 
ηλικίας για προστατευμένη φροντίδα δημιουργική απασχόληση μελέτη , 
και ψυχαγωγία των παιδιών σε συνέχεια και μετά τη σχολική 
παρακολούθηση και κατά τη διάρκεια εργασίας των γονέων τους 
Λειτουργία τοπικών Κέντρων Δεξιοτήτων και Ανάπτυξης Παιδιών με 
Αναπηρίες για την προστατευμένη και δημιουργική απασχόληση των 
παιδιών που  δεν είναι ενταγμένα σε άλλα προγράμματα εκπαίδευσης ή 
απασχόλησης ή για την δημιουργική απασχόλησή τους και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στον ελεύθερο χρόνο τους 
Λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας, για την ποιοτική φροντίδα των βρεφών και νηπίων και την 
πλήρη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων 

 
 
 
 
 
 

Λειτουργία τοπικών Κοινωνικών Κέντρων Παιδιών και Νέων για τη 
ελεύθερη και δημιουργική έκφραση, απασχόληση ενημέρωση και 
ψυχαγωγία των παιδιών και εφήβων τον ελεύθερο χρόνο τους και την 
πρόσβαση σε συμβουλευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες 
 
 
Λειτουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Επείγουσας 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Παιδί για την διαχείριση της ζήτησης 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και το συντονισμό της παροχής άμεσης 
κοινωνικής φροντίδας για το παιδί και την οικογένειά του σε κίνδυνο 
Λειτουργία Τμήματος Επείγουσας Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε  
ΠΥΚΑΠΟ για την διαχείριση παροχής υπηρεσιών υποδοχής, έγκαιρης 
παρέμβασης και αντιμετώπισης επείγουσας ή της αναγκαίας κοινωνικής 
φροντίδας για το παιδί σε κίνδυνο σε διασύνδεση και συντονισμό με 
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Επείγουσας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για το Παιδί και το τοπικό δίκτυο υπηρεσιών και 
προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί της 
περιοχής ευθύνης του και νομοθετική εξουσιοδότηση αυτεπάγγελτης 
παρέμβασης των Κοινωνικών Λειτουργών του για την προστασία των 
παιδιών σε άμεσο κίνδυνο 

κλειστής 
φροντίδας για το 

παιδί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ολοκληρωμένη κοινωνική 
φροντίδα του παιδιού και 

την προστασία των 
παιδιών σε κίνδυνο 

 

 
Λειτουργία κεντρικού Εθνικού 
Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης 
Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Περιφερειακού Δικτύου Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
αντιμετώπισης της επείγουσας 
κοινωνικής φροντίδας για το παιδί σε 
κίνδυνο 
 

Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), για την παροχή 
υπηρεσιών υποδοχής και επείγουσας φιλοξενίας, κοινωνικής φροντίδας και 
στήριξης για το παιδί σε κίνδυνο, σε όλες τις υπηρεσίες παροχής 
προστατευμένης φιλοξενίας, ξενώνες και καταφύγια του τομέα για το 
Παιδί του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
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Έκδοση Οδηγών χρήσης υπηρεσιών και διαδικασιών και του τρόπου 
συνεργασίας και αναφοράς στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο και το Δίκτυο 
των περιφερειακών Τμημάτων Επείγουσας Κοινωνικής Αλληλεγγύης των 
ΠΥΚΑΠΟ και των ΤΕΠ των υπηρεσίες παροχής προστατευμένης 
φιλοξενίας, ξενώνες και καταφύγια για το Παιδί, του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Κατάρτιση νομοσχεδίου με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις 
αρμοδιότητες και την λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου 
Διαχείρισης Επείγουσας Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Παιδί και του   
Δικτύου των Τμημάτων Επείγουσας Κοινωνικής Αλληλεγγύης των  
ΠΥΚΑΠΟ όπως και τις διαδικασίες σύνδεσης και συνεργασίας με το 
Δίκτυο των ΤΕΠ των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 
για το Παιδί 
 
Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Προστασίας και Αναφοράς για τα Παιδιά για 
την καταγραφή και τήρηση Μητρώου όπως και την παρακολούθηση της 
εξέλιξης των παιδιών που έχουν ζητήσει ή έχει κριθεί αναγκαίο να τεθούν 
υπό κοινωνική προστασία και φροντίδα υπηρεσιών και προγραμμάτων για 
το παιδί και την τήρηση ειδικών μητρώων σύμφωνα με το είδος της 
παρεχόμενης φροντίδας και την ταξινόμηση των κοινωνικών κινδύνων 
Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος υποδοχής και επεξεργασίας των 
αναφορών από το Εθνικό Κέντρο Προστασίας και Αναφοράς για τα Παιδιά 
Λειτουργία Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για το Παιδί για τη 
πληροφόρηση και στήριξη των παιδιών για τα θεάματα κοινωνικής 
φροντίδας που τα ενδιαφέρουν, όπως για τις υπηρεσίες του τοπικού 
δικτύου κοινωνικής φροντίδας, για τα δικαιώματά τους, για να αναφέρουν 
παραβίαση των δικαιωμάτων τους ή κινδύνους που τα απειλούν ή βλάβες 
που έχουν υποστεί  
Έκδοση Οδηγών για το τρόπο υποβολής των αναφορών από τις υπηρεσίες 
και τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης στο Εθνικό 
Κέντρο Αναφοράς για τα Παιδιά 

 
Λειτουργία Εθνικού Κέντρου 
Προστασίας και Αναφοράς για τα 
Παιδιά που έχουν τεθεί υπό 
κοινωνική προστασία και φροντίδα 
εντός και εκτός της οικογενείας τους 

Κατάρτιση νομοσχεδίου με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις 
αρμοδιότητες και την λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Προστασίας και 
Αναφοράς για τα Παιδιά και την ρύθμιση των υποχρεώσεων και των 
διαδικασιών των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης να 
υποβάλουν αναφορά για τα παιδιά που φροντίζουν ή προστατεύουν 
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Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Πρόληψης και Αναφοράς Κακοποίησης των 
Παιδιών και Ενδοοικογενεικής Βίας για την υποδοχή αναφορών από τις 
υπηρεσίες για το παιδί, για την καταγραφή και τήρηση Μητρώου όπως και 
την παρακολούθηση της εξέλιξης των παιδιών που έχουν δηλώσει ή 
εντοπισθεί με κάθε μορφή κακοποίησης καθώς και των παιδιών θυμάτων 
ενδοικογενειακής βίας, για την παροχή στήριξης και τεχνογνωσίας στους 
φορείς που φροντίζουν τα παιδιά και για την προώθηση δράσεων 
πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αναγνώρισης των παιδιών που είναι 
θύματα κακοποίησης 
 
Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος υποδοχής και επεξεργασίας των 
αναφορών από το Εθνικό Κέντρο Πρόληψης και Αναφοράς Κακοποίησης 
των Παιδιών και Ενδοοικογενεικής Βίας 
 
Έκδοση Οδηγών για το τρόπο υποβολής των αναφορών από τις υπηρεσίες 
και τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης στο Εθνικό 
Κέντρο Πρόληψης και Αναφοράς Κακοποίησης των Παιδιών και 
Ενδοοικογενεικής Βίας και για τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών θυμάτων 
κακοποίησης και την πρόσβαση σε αυτές  
 
Λειτουργία εξειδικευμένων διεπαγγελματικών και διατομεακών ομάδων 
στους υγειονομικούς και προνοιακούς φορείς για το παιδί για την υποδοχή, 
φροντίδα και αποκατάσταση των παιδιών θυμάτων κακοποίησης σε 
διασύνδεση με το Εθνικό Κέντρο Πρόληψης και Αναφοράς Κακοποίησης 
των Παιδιών και Ενδοοικογενεικής Βίας 
 
Έκδοση Οδηγών για τα παιδιά, τους γονείς, τους δασκάλους, τους γιατρούς 
και τους επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας για την πρόληψη, 
αναγνώριση, πιστοποίηση και αντιμετώπιση καταστάσεων κακοποίησης 
και ενδοοικογενειακής βίας και τους φορείς που παρέχουν υποστήριξη 
 

 
Λειτουργία Εθνικού Κέντρου 
Πρόληψης και Αναφοράς 
Κακοποίησης των Παιδιών και 
Ενδοοικογενεικής Βίας και Δικτύου 
εξειδικευμένων διεπαγγελματικών  
ομάδων φροντίδας των παιδιών 
θυμάτων 
 

Λειτουργία Δικτύου Μονάδων, Ξενώνων και Καταφυγίων σε όλες τις 
Υγειονομικές ή Διοικητικές Περιφέρειες για τη προστατευμένη φιλοξενία 
Παιδιών θυμάτων κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας και των 
μητέρων των παιδιών που είναι θύματα της ενδοοικογενειακής βίας 
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Κατάρτιση νομοσχεδίου για τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του 
Εθνικού Κέντρου Πρόληψης και Αναφοράς Κακοποίησης των Παιδιών και 
Ενδοοικογενεικής Βίας Παιδιά και την ρύθμιση των υποχρεώσεων και των 
διαδικασιών των υπηρεσιών για το παιδί να υποβάλουν αναφορά για τα 
παιδιά θύματα κακοποίησης που εντόπισαν ή φροντίζουν και των 
υποχρεώσεων τους για σύσταση εξειδικευμένων διεπαγγελματικών ομάδων 
φροντίδας των Παιδιών θυμάτων κακοποίησης 
 
Εφαρμογή ενιαίου σύγχρονου ποιοτικού πλαισίου για τους Οργανισμούς 
και Κανονισμούς Λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών Μονάδων 
Προστατευμένης Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο με την ενσωμάτωση της 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Σύστασης (2005)5 της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Κοινοτικού 
Δικαίου και των λοιπών σχετικών διεθνών προβλέψεων όπως και των 
σύγχρονων τεκμηριωμένων επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών για την 
ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών  

 
Εκσυγχρονισμός και ποιοτική 
βελτίωση των Οργανισμών και 
Κανονισμών Λειτουργίας των 
Μονάδων Προστατευμένης 
Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο λόγω 
θανάτου ή αδυναμίας των γονέων ή  
εγκατάλειψης ή έλλειψης ασφαλούς 
οικογενειακού περιβάλλοντος ή 
ανεπαρκούς οικογενειακής 
επιμέλειας και μέριμνας 

 
Σύσταση και λειτουργία στο πλαίσιο του Σώματος Επιθεωρητών 
Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας ειδική ομάδα Επιθεωρητών Παιδικής 
Προστασίας για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στις Μονάδες Προστατευμένης 
Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο και την τήρηση των εξατομικευμένων 
διαδικασιών διασφάλισης του συμφέροντος κάθε παιδιού και του 
σεβασμού των δικαιωμάτων των Παιδιών που φιλοξενούνται και 
συγκέντρωση των απόψεων και μεταφοράς της φωνής τους 
 
  
Λειτουργία νέων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί στις 
Υγειονομικές και Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας που δεν διαθέτουν 
όλα τα είδη των αναγκαίων υπηρεσιών ή υπολείπονται οι υφιστάμενες 
υπηρεσίες σε δυναμικότητα αναλογικά με το πληθυσμό ευθύνης (βλέπε  
σχετικά δεδομένα στην έρευνα της παρούσας μελέτης  

 
Ενίσχυση του αποκεντρωμένου 
περιφερειακού δικτύου του 
συστήματος των υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας και 
αλληλεγγύης για το παιδί 

 
Νομοσχέδιο για την ρύθμιση των διαδικασιών συνεργασίας και οριζόντιας 
διασύνδεσης των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης για το Παιδί  αρμοδιότητας του ΥΥΚΑ με τις 
υπηρεσίες των άλλων τομέων για το Παιδί και κυρίως εκπαίδευσης, 
δικαιοσύνης, αστυνομίας και δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης 
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ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 
 
Λειτουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Αναδοχής και Υιοθεσίας για 
την προώθηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του θεσμού 
της ανάδοχης οικογένειας και της υιοθεσίας σε όλες τις περιοχές της χώρας 
μας και το συντονισμό και τη στήριξη του αποκεντρωμένου Δικτύου των 
φορέων που υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα 
 
Λειτουργία αποκεντρωμένου εθνικού κρατικού δικτύου περιφερειακών 
(στο πλαίσιο των ΠΥΚΑΠΟ) και τοπικών υπηρεσιών αναδοχής και 
υιοθεσίας για το παιδί (στο πλαίσιο των υπηρεσιών προστατευμένης 
φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών) 
Λειτουργία Συμβουλευτικής Υπηρεσίας Αναδοχής και Υιοθεσίας σε όλους 
τους αποκεντρωμένους φορείς του Δικτύου των υπηρεσιών αναδοχής και 
υιοθεσίας για το παιδί για την συνεχή και συστηματική στήριξη των 
παιδιών σε αναδοχή και υιοθεσία και των οικογενειών τους και τη 
δικτύωση με τις τοπικές πρωτοβάθμιες κοινωνικές υπηρεσίες για τι παιδί  
Νομοσχέδιο για την κωδικοποίηση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου 
και των κανονιστικών διατάξεων για την ενίσχυση της εφαρμογής του 
θεσμού της αναδοχής και υιοθεσίας για το παιδί και την ταχύτερη 
δικαστική διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, την κατάργηση των 
ιδιωτικών υιοθεσιών και την εναρμόνιση με τις Κοινοτικές και Ευρωπαϊκές 
Συνθήκες και Οδηγίες  

 
Λειτουργία Εθνικού Συντονιστικού 
Κέντρου Αναδοχής και Υιοθεσίας 
και αποκεντρωμένου δικτύου 
προώθησης, εφαρμογής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 
του θεσμού της ανάδοχης 
οικογένειας και της υιοθεσίας 
 
 

 
Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης 
για το περιεχόμενο και τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα του θεσμού της 
υιοθεσίας και αναδοχής και τις διαδικασίες συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων και της πρόκλησης ενδιαφέροντος και θετικών στάσεων 
και αντιλήψεων για τα παιδιά που υιοθετούνται ή ζούνε σε ανάδοχες 
οικογένειες 
 

 
3.4 Μέτρο: 
Πρόληψη και 

καταπολέμηση της 
ιδρυματοποίησης 

του παιδιού 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1η Δράση: Εφαρμογή 
εναλλακτικών μορφών 
κοινωνικής φροντίδας, 

προστασίας και 
αποκατάστασης του 
παιδιού σε κίνδυνο για 
την αποφυγή των 
επιπτώσεων του 
ιδρυματισμού  

 

 
Εφαρμογή Προγραμμάτων 
Αποιδρυματοποίησης και 
Κοινωνικής Ένταξης Παιδιών με 
Αναπηρίες που φιλοξενούνται σε 
Κέντρα Προστατευμένης Φιλοξενίας 

 
Υλοποίηση Προγραμμάτων προετοιμασίας των παιδιών με αναπηρίες που 
φιλοξενούνται μακροχρόνια σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας και 
εκπαίδευσης τους για την ένταξή σε ανοικτές δομές φροντίδας στην 
κοινότητα και σε εναλλακτικές μορφές προστατευμένης φροντίδας και 
αποκατάστασης 
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Λειτουργία κοινοτικών δομών κοινωνικής ένταξης των Παιδιών με 
Αναπηρίες, που φιλοξενούνται σε Κέντρα Προστατευμένης Φιλοξενίας, 
διαφόρων εναλλακτικών μορφών προσαρμοσμένων στις εξατομικευμένες 
ανάγκες των παιδιών, όπως ξενώνες ημιαυτόνομης διαβίωσης, σπίτια 
παιδιού, και τεχνητές οικογένειες 
Σύσταση κοινοτικών υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών και 
προγραμμάτων παροχής κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά με αναπηρίες 
που εντάχθηκαν στις δομές απαοιδρυματοποίησης και κοινωνικής ένταξης 
και των παιδιών με αναπηρία που φροντίζουν οι οικογένειες και για τη 
στήριξης κατά την ενηλικίωσή τους εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Σύσταση Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας για Παιδιά που υλοποιούν δράσεις αποϊδρυματοποίησης και 
κοινωνικής ένταξης και στήριξης των παιδιών με αναπηρίες 
 

ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 
 
Υλοποίηση από τις ΠΥΚΑΠΟ ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρων, παροχών 
και διευκολύνσεων κοινωνικής στήριξης των παιδιών σε μονογονεϊκές 
οικογένειες με αρχηγό γυναίκα που ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας 
για την εισοδηματική ενίσχυση για τη κάλυψη βασικών αναγκών και τη 
διασφάλιση κατοικίας, για την ένταξη της μητέρας στην αγορά εργασίας 
και για την παροχή πρωτοβάθμιας κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας 
στο παιδί 
 
Υλοποίηση από τις ΠΥΚΑΠΟ ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρων, παροχών 
και διευκολύνσεων κοινωνικής στήριξης των παιδιών με αναπηρίες που 
φροντίζονται από τις οικογένειές τους και ζούνε κάτω από το όριο της 
φτώχειας για την εισοδηματική ενίσχυση για τη κάλυψη βασικών αναγκών 
και τη διασφάλιση κατοικίας, για την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών 
και των δαπανών ατομικού βοηθού ή συνοδού  ή φροντιστή, για τη κάλυψη 
της μετακίνησης, επικοινωνίας και πρόσβασης και για την παροχή 
πρωτοβάθμιας κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας στο παιδί 

 
3.5 Μέτρο: 

Πολιτικές ένταξης 
για ειδικές ομάδες 
στόχος παιδιών 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1η Δράση: Εφαρμογή 

Προγραμμάτων 
κοινωνικής φροντίδας και 
αλληλεγγύης των παιδιών 

που απειλούνται ή 
βιώνουν τις επιπτώσεις 

των σύγχρονων 
κοινωνικών κινδύνων 

 

 
Υλοποίηση ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Κοινωνικής 
Προστασίας των Παιδιών σε 
οικογένειες που ζούνε κάτω από το 
όριο της φτώχειας 
 

Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο και σύνταξης σχεδίου ολοκληρωμένων πολιτικών και 
πρακτικών για την αποτελεσματική Κοινωνική Προστασία των Παιδιών σε 
οικογένειες που ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας στη χώρα μας 
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Λειτουργία Κέντρων Υποδοχής και Ξενώνων Προσωρινής Φιλοξενίας και 
Κοινωνικής Στήριξης των Ασυνόδευτων Παιδιών Μεταναστών, 
Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο για την παροχή υπηρεσιών 
προστατευμένης κοινωνικής φροντίδας και προετοιμασίας 
εξατομικευμένου προγράμματος επανένωσης με την οικογένειά του και 
κοινωνικής προστασίας και αποκατάστασης στο πλαίσιο του εθνικού 
συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί  και σε συνεργασία με 
τις Εισαγγελικές αρχές των ανηλίκων 

 
Υλοποίηση ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Κοινωνικής 
Προστασίας και Κοινωνικής 
Ένταξης των Ασυνόδευτων Παιδιών 
Μεταναστών, Προσφύγων και 
Αιτούντων Άσυλο  
 

Υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης των 
Ασυνόδευτων Παιδιών Μεταναστών, Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο 
που εισέρχονται στη χώρα για την διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, της 
Ιστορίας και των Θεσμών και ενισχυτικών μαθημάτων προετοιμασίας για 
την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα 
 
Λειτουργία τοπικών Ιατροκοινωνικών Κέντρων σε όλους τους 
καταυλισμούς και οικισμούς των Τσιγγάνων για την παροχή υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας στα Παιδιά και 
τις οικογένειές τους 
Υλοποίηση Προγραμμάτων Ιατροκοινωνικών Κινητών Μονάδων για την 
παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής και Κοινωνικής 
Φροντίδας για τα Παιδιά από οικογένειές Τσιγγάνων που ζούνε κυρίως σε 
μη οργανωμένους καταυλισμούς και οικισμούς  
Υλοποίηση Πλαισίου Διατομεακών Τοπικών Προγραμμάτων και Δράσεων 
βελτίωσης των οικιστικών συνθηκών διαβίωσης των παιδιών από 
οικογένειες Τσιγγάνων και  κοινωνικής ένταξης τους με έμφαση στη 
ενίσχυση της σχολικής ένταξης και παρακολούθησης και στη πρόληψη της 
πρώιμης σχολικής διαρροής τους και στην ημερήσια προστατευμένη 
κοινωνική  φροντίδα τους κατά το χρονικό διάστημα που εργάζονται οι 
γονείς τους  

 

 

 

 

 

 

 

 
Υλοποίηση ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Κοινωνικής 
Προστασίας και Κοινωνικής 
Ένταξης των Παιδιών από 
οικογένειες Τσιγγάνων  
 

Λειτουργία τοπικών Κοινωνικών Κέντρων Ημερήσιας Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών από οικογένειες Τσιγγάνων σε όλους τους 
καταυλισμούς και οικισμούς των Τσιγγάνων για την παροχή οργανωμένων 
ευκαιριών δημιουργικής παιδαγωγικής και ψυχαγωγικής απασχόλησης και 
ενίσχυσης των ενδιαφερόντων των Παιδιών, για την πρόσβαση τους στην 
σύγχρονη τεχνολογία και γνώση, για την πρόσληψη παιδαγωγικών και 
πολιτισμικών ερεθισμάτων, για την ενημέρωση παιδικών και κοινωνικών 
θεμάτων και για την εξοικείωση με τις συμβουλευτικές και κοινωνικές 
υπηρεσίες για παιδιά   
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Εφαρμογή  Προγραμμάτων 
Πρόληψης και Ενημέρωσης για τη 
χρήση παράνομων ουσιών και 
αλκοόλ  από ανηλίκους 

 
Λειτουργία Δικτύου Τοπικών Προγραμμάτων Πρόληψης και Ενημέρωσης 
για τη χρήση παράνομων ουσιών και αλκοόλ  από ανηλίκους σε 
συνεργασία με τις Κεντρικές Συμβουλευτικές και Κοινωνικές Υπηρεσίες 
των Δήμων και σε διασύνδεση με τους κεντρικούς εθνικούς φορείς 
συντονισμού και παροχής υπηρεσιών αντιμετώπισης της εξάρτησης   
 
Υλοποίηση Διατομεακού Προγράμματος Πρόληψης, και Αντιμετώπισης 
διακίνησης, της εμπορίας και οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
των ανηλίκων για την ενημέρωση των ανηλίκων για τους σχετικούς 
κινδύνους, για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών για το Παιδί για έγκαιρη 
ανίχνευση και εντοπισμό των παιδιών που απειλούνται ή βιώνουν αυτούς 
τους κινδύνους και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και στήριξη για 
παιδιά θύματα  
Λειτουργία Κέντρων Υποδοχής και Ξενώνων Καταφυγίων Φιλοξενίας και 
Κοινωνικής Φροντίδας των παιδιών θυμάτων διακίνησης, εμπορίας, και 
οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

 
Εφαρμογή Προγραμμάτων 
Πρόληψης, και Αντιμετώπισης της 
διακίνησης, εμπορίας και 
οικονομικής και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης των ανηλίκων 

Υλοποίηση Προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των 
παιδιών, των οικογενειών και της κοινής γνώμης για την πρόληψη και 
έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων διακίνησης, εμπορίας, και οικονομικής 
και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και ασφαλούς χρήσης του 
διαδικτύου από τα παιδιά 

 
 

 



6.2.4 4ος Άξονας: Οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το Παιδί 

 

4.1 Μέτρο: Εθνικές πηγές ενίσχυσης των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί 

 

1η Δράση: Καθιέρωση τακτικών οικονομικών πόρων για τη λειτουργία του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και προστασίας για το Παιδί και για την ανάπτυξη νέων πολιτικών, 

μέτρων και παρεμβάσεων για τη βελτίωση του, όπως και νομοθετικό πλαίσιο αξιοποίησης 

των  εναλλακτικών πηγών και κοινωνικών πόρων αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης. 

 

Περιγραφή δράσης 

Η καθιέρωση ενός σταθερού χρηματοδοτικού πλαισίου για την διασφάλιση της τακτικής 

οικονομικής ενίσχυσης  λειτουργία του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και προστασίας 

για το Παιδί και την ενίσχυση πέραν του πόρων του τακτικού προϋπολογισμού και του 

προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων με πρόσθετες εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης, 

όπως π.χ. από τα έσοδα έμμεσων φόρων,  τις χορηγίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη, κλπ. 

 

Στόχος  

• Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 

ανάπτυξη νέων δράσεων κοινωνικής προστασίας για το Παιδί. 

• Η αξιοποίηση εναλλακτικών επιλογών ενίσχυσης της ανάπτυξης του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί. 

• Η ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων κρατικών υπηρεσιών και εθελοντικών 

φορέων για προώθηση των ζητημάτων των παιδιών, την κοινωνική 

ευαισθητοποίηση και συστηματικής αξιοποίησης των πηγών και πόρων κοινωνικής 

αλληλεγγύης για το Παιδί. 

 

Έργο: 

• Νομοθετικές ρυθμίσεις προσδιορισμού του πλαισίου των τακτικών οικονομικών 

πόρων και λοιπών εσόδων για τη λειτουργία του συστήματος κοινωνικής 
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αλληλεγγύης για το παιδί και για την ανάπτυξη νέων πολιτικών, μέτρων και 

παρεμβάσεων για τη βελτίωση του 

Υποέργα: 

• Νομοθετική κατοχύρωση του σταθερού δείκτη προσδιορισμού του ετήσιου 

αναλογικού ποσοστού των διατιθέμενων οικονομικών πόρων και εκτίμησης των 

αναγκαίων πόρων για την λειτουργία και για την ανάπτυξη του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί σε σχέση με τους συνολικά 

διατιθέμενους πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για το Τομέα της 

Πρόνοιας. 

• Νομοθετική κατοχύρωση διάθεσης σταθερού αναλογικού ποσού για την 

ανάπτυξη του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί 

από τα συνολικά έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου (Ειδικός Λογαριασμός) 

• Νομοθετική κατοχύρωση υποχρεωτικής διάθεσης πόρου υπέρ του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί σε σταθερό ποσοστό από 

το σύνολο των ετήσιων εσόδων από το κρατικό φόρο για το καπνό και το 

αλκοόλ 

 

Έργο: 

• Σύσταση ειδικής υπηρεσίας στα πλαίσια του ΥΚΚΑ για την προώθηση και τον 

συντονισμό της συστηματικής αξιοποίησης των δράσεων κοινωνικής 

αλληλεγγύης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε συνεργασία με τους 

Εθελοντικούς φορείς για το Παιδί. 

Υποέργα: 

• Καθιέρωση κανόνων και διαδικασιών συντονισμού, προώθησης και 

δημοσιότητας των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις υπηρεσίες 

κοινωνικής αλληλεγγύης για το Παιδί 

• Καθιέρωση μίας ημέρας του έτους αφιερωμένη στην  «Κοινωνική 

Αλληλεγγύη για το Παιδί» όπου με το συντονισμό του ΥΥΚΑ και σε 

συνεργασία με τους κρατικούς και τους Εθελοντικούς φορείς για το Παιδί, 

που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο, θα πραγματοποιούνται 

Πανελλήνια δράσεις όπως, ραδιοτηλεοπτικές μαραθώνιες εκπομπές, 

εξορμήσεις εθελοντών πόρτα-πόρτα, δρώμενα, εκδηλώσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης κ.ά, για την προώθηση στάσεων και αντιλήψεων 
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κοινωνικής αλληλεγγύης για το Παιδί και για την συγκέντρωση πόρων 

αλληλεγγύης για τους φορείς του συστήματος προστασίας για το Παιδί 
 

Φορείς υλοποίησης  

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα  

Χρηματοδοτικό πλαίσιο τακτικής οικονομικής ενίσχυσης συστήματος:                2008-2012   

Νομοθετική κατοχύρωση του δείκτη εσόδων από Κρατικό Προϋπολογισμό:2008-2009 

Νομοθετική κατοχύρωση του δείκτη εσόδων από Κρατικό Λαχείο: 2008-2009 

Νομοθετική κατοχύρωση του δείκτη εσόδων από έμμεσους φόρους: 2009-2011 

 

Σύσταση υπηρεσίας στο ΥΚΚΑ για τον συντονισμό  

των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης:          2008-2012  

Κανόνες και διαδικασίες συντονισμού και προώθησης των δράσεων: 2009-2010 

Καθιέρωση ημέρας για την «Κοινωνική Αλληλεγγύη για το Παιδί»: 2010-2012 

 

 

 

4.2 Μέτρο: Υπερεθνικές πηγές ενίσχυσης των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί 

 

1η Δράση: Σύσταση κεντρικής υπηρεσίας για την αξιοποίηση των οικονομικών πόρων των 

υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και 
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αλληλεγγύης για το παιδί στην Ελλάδα και προώθησης τεχνικών και διαδικασιών 

βελτίωσης της διεκδίκησης αύξησης της εισροής πόρων. 

 

Περιγραφή δράσης 

Σύσταση κεντρικής υπηρεσίας στο ΥΥΚΑ για το συντονισμό και την προώθηση της 

αξιοποίησης των οικονομικών πόρων των υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης, για 

παράδειγμα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους Διεθνείς 

Οργανισμούς (όπως, ο Ο.Η.Ε., η Παγκόσμια Τράπεζα, κ.ά.) προκειμένου να ενισχυθεί ο 

εκσυγχρονισμός και οι νέες δράσεις του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το Παιδί στην Ελλάδα. 

 

Στόχος  

• Ο κεντρικός συντονισμός και η αποτελεσματική προώθηση της  αξιοποίησης των 

οικονομικών πόρων των υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης. 

• Η ενίσχυση της τεχνογνωσίας και η διάχυσή της στους ενδιαφερόμενους φορείς για 

την αξιοποίηση των πηγών διάθεσης υπερεθνικών οικονομικών πόρων, αύξηση των 

πόρων για βελτίωση του συστήματος και διασφάλισης της βιωσιμότητας του.  

 

Έργο: 

• Σύσταση στο ΥΥΚΑ υπηρεσίας για την αξιοποίησης των οικονομικών πόρων των 

υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί στην Ελλάδα και προώθησης τεχνικών και διαδικασιών 

βελτίωσης της διεκδίκησης αύξησης. 

Υποέργα: 

• Μελέτη εκτίμησης του βαθμού αξιοποίησης των οικονομικών πόρων των 

υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης του συστήματος κοινωνικής φροντίδας 

και αλληλεγγύης για το παιδί στην Ελλάδα και σύνταξη έκθεσης τεχνικών και 

διαδικασιών βελτίωσης της διεκδίκησης αύξησης της εισροής πόρων που θα 

ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών και προγραμμάτων για το Παιδί και 

τη βελτίωση του συστήματος 

• Εκπαίδευση προσωπικού κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών 

του συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης για το Παιδί στις τεχνικές και 

διαδικασίες βελτίωσης της διεκδίκησης υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης 
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• Έκδοση Οδηγών τεχνικών και διαδικασιών για την αξιοποίηση των 

οικονομικών πόρων των υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στην Ελλάδα 

 

Φορείς υλοποίησης  

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα  

Σύσταση κεντρικής υπηρεσίας αξιοποίησης  

των οικονομικών πόρων των υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης:                     2008-2013 

Έκθεση τεχνικών και διαδικασιών εισροής πόρων: 2008-2009 

Εκπαίδευση προσωπικού υπηρεσιών στις τεχνικές και διαδικασίες: 2009-2013 

Έκδοση Οδηγών τεχνικών και διαδικασιών: 2009-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 4 
Έργα υλοποίησης των δράσεων του 4ου Άξονα για την «Οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

Παιδί» 
 

ΜΕΤΡΟ 
 

ΔΡΑΣΗ 
 

ΈΡΓΟ 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 
 
Νομοθετική κατοχύρωση του σταθερού δείκτη 
προσδιορισμού του ετήσιου αναλογικού ποσοστού των 
διατιθέμενων οικονομικών πόρων και εκτίμησης των 
αναγκαίων πόρων για την λειτουργία και για την ανάπτυξη 
του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για 
το Παιδί σε σχέση με τους συνολικά διατιθέμενους πόρους 
του Κρατικού Προϋπολογισμού για το Τομέα της Πρόνοιας. 
Νομοθετική κατοχύρωση διάθεσης σταθερού αναλογικού 
ποσού για την ανάπτυξη του συστήματος κοινωνικής 
φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί από τα συνολικά 
έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου 

 
 
Νομοθετικές ρυθμίσεις προσδιορισμού του 
πλαισίου των τακτικών οικονομικών πόρων και 
λοιπών εσόδων για τη λειτουργία του 
συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης για το 
παιδί και για την ανάπτυξη νέων πολιτικών, 
μέτρων και παρεμβάσεων για τη βελτίωση του 
 
 

Νομοθετική κατοχύρωση υποχρεωτικής διάθεσης πόρου υπέρ 
του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για 
το Παιδί σε σταθερό ποσοστό από το σύνολο των ετήσιων 
εσόδων από το κρατικό φόρο για το καπνό και το αλκοόλ.   
 
Καθιέρωση κανόνων και διαδικασιών συντονισμού, 
προώθησης και δημοσιότητας των δράσεων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης για τις υπηρεσίες κοινωνικής 
αλληλεγγύης για το Παιδί 

 
4.1 Μέτρο: 

Εθνικές πηγές 
ενίσχυσης των 
πολιτικών 
κοινωνικής 

φροντίδας και 
αλληλεγγύης για 

το παιδί 
 

 
1η Δράση: Καθιέρωση τακτικών 

οικονομικών πόρων για τη 
λειτουργία του συστήματος 
κοινωνικής φροντίδας και 

προστασίας για το παιδί και για την 
ανάπτυξη νέων πολιτικών, μέτρων 
και παρεμβάσεων για τη βελτίωση 
του, όπως και νομοθετικό πλαίσιο 
αξιοποίησης των  εναλλακτικών 
πηγών και κοινωνικών πόρων 
αλληλεγγύης και οικονομικής 

ενίσχυσης 

 
Σύσταση ειδικής υπηρεσίας στα πλαίσια του 
ΥΚΚΑ για την προώθηση και τον συντονισμό 
της συστηματικής αξιοποίησης των δράσεων 
κοινωνικής αλληλεγγύης και εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης σε συνεργασία με τους 
Εθελοντικούς φορείς για το Παιδί  

Καθιέρωση μίας ημέρας του έτους αφιερωμένη στην  
«Κοινωνική Αλληλεγγύη για το Παιδί» όπου με το 
συντονισμό του ΥΥΚΑ και σε συνεργασία με τους κρατικούς 
και τους Εθελοντικούς φορείς για το Παιδί, που είναι 
εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο, θα πραγματοποιούνται 
Πανελλήνια δράσεις όπως, ραδιοτηλεοπτικές μαραθώνιες 
εκπομπές, εξορμήσεις εθελοντών πόρτα-πόρτα, δρώμενα, 
εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κ.ά, για την 
προώθηση στάσεων και αντιλήψεων κοινωνικής αλληλεγγύης 
για το Παιδί και για την συγκέντρωση πόρων αλληλεγγύης 
για τους φορείς του συστήματος προστασίας για το Παιδί 
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Μελέτη εκτίμησης του βαθμού αξιοποίησης των οικονομικών 
πόρων των υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης του 
συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 
παιδί στην Ελλάδα και σύνταξη έκθεσης τεχνικών και 
διαδικασιών βελτίωσης της διεκδίκησης αύξησης της εισροής 
πόρων που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών και 
προγραμμάτων για το Παιδί και τη βελτίωση του συστήματος 
Εκπαίδευση προσωπικού κεντρικών, περιφερειακών και 
τοπικών υπηρεσιών του συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης 
για το Παιδί στις τεχνικές και διαδικασίες βελτίωσης της 
διεκδίκησης υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης 

 
4.2 Μέτρο: 
Υπερεθνικές 

πηγές ενίσχυσης 
των πολιτικών 
κοινωνικής 

φροντίδας και 
αλληλεγγύης για 

το παιδί 
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1η Δράση: Σύσταση κεντρικής 

υπηρεσίας για την αξιοποίηση των 
οικονομικών πόρων των 
υπερεθνικών πηγών 

χρηματοδότησης του συστήματος 
κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί στην 
Ελλάδα και προώθησης τεχνικών 
και διαδικασιών βελτίωσης της 
διεκδίκησης αύξησης της εισροής 

πόρων 

 
Σύσταση στο ΥΥΚΑ υπηρεσίας για την 
αξιοποίησης των οικονομικών πόρων των 
υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης του 
συστήματος κοινωνικής φροντίδας και 
αλληλεγγύης για το παιδί στην Ελλάδα και 
προώθησης τεχνικών και διαδικασιών 
βελτίωσης της διεκδίκησης αύξησης 

Έκδοση Οδηγών τεχνικών και διαδικασιών για την 
αξιοποίηση των οικονομικών πόρων των υπερεθνικών πηγών 
χρηματοδότησης του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και 
αλληλεγγύης για το παιδί στην Ελλάδα 

 



6.2.5 5ος Άξονας: Η ενίσχυση της καινοτομίας και έρευνας για ζητήματα παιδικής 

προστασίας 

 

5.1 Μέτρο: Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών διαδικασιών για επαγγελματίες και 

στελέχη υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

 

1η Δράση: Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην 

Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση για στελέχη φροντίδας για το 

Παιδί. 

 

Περιγραφή δράσης 

Δημιουργία κατευθύνσεων στην Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση για 

τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εκπαίδευση νέων 

επαγγελματιών για τις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για το 

παιδί. 

 

Στόχος 

• Ο εκσυγχρονισμός και ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας 

τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα των επαγγελμάτων φροντίδας 

για το παιδί για την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας για το παιδί. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση της αναγκαιότητας ενσωμάτωσης στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές 

Σχολές αντικειμένων κοινωνικής φροντίδας για το παιδί (περιλαμβάνει την 

εκπόνηση των προγραμμάτων σπουδών, την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών 

μεθόδων και μαθησιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες του 

τομέα της κοινωνικής φροντίδας καθώς και την παραγωγή σύγχρονου 

εκπαιδευτικού υλικού). 
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Υποέργο: 

• Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Μέσες 

Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές για την διδασκαλία των νέων 

προγραμμάτων του τομέα φροντίδας για το παιδί 

 

Έργο:  

• Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση αναμόρφωσης των υφιστάμενων προγραμμάτων 

σπουδών και σχεδιασμό νέων για τα επαγγέλματα πρόνοιας για το παιδί στην 

Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση (περιλαμβάνει την αναβάθμιση των 

προγραμμάτων σπουδών, την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και 

μαθησιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες του τομέα της 

κοινωνικής πρόνοιας καθώς και την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού). 

Υποέργο: 

• Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Τεχνική – 

Επαγγελματική Εκπαίδευση για την διδασκαλία των νέων προγραμμάτων του 

τομέα φροντίδας για το παιδί 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς. 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Μελέτη για τις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές:                          2008-2013 

Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στελεχών: 2010-2013 

 

Μελέτη για Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση:                                              2008-2010 

Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στελεχών: 2010-2013 
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2η Δράση: Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πεδίων του τομέα της 

κοινωνικής φροντίδας για το παιδί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

Περιγραφή δράσης 

Αναμόρφωση και ενσωμάτωση νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, ώστε να 

προσαρμόζονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές και στις συνεχείς εξελίξεις του 

τομέα της κοινωνικής φροντίδας και προστασίας για το παιδί. 

 

Στόχος  

• Η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και γνωστικών πεδίων στις σύγχρονες 

μεθοδολογίες και προσεγγίσεις του τομέα κοινωνικής φροντίδας και προστασίας 

του παιδιού και η βελτίωση της ανταπόκρισης των αποφοίτων επαγγελματιών στις 

ανάγκες του συστήματος παιδικής προστασίας. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργα:  

• Αναμόρφωση και βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών των σχολών με γνωστικά 

αντικείμενα σχετικά με την κοινωνική φροντίδα και προστασία για το παιδί στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (περιλαμβάνει την αναβάθμιση των προγραμμάτων 

σπουδών, την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων που 

ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες του τομέα της παιδικής προστασίας, καθώς και 

την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού). 

Υποέργο: 

• Εκπόνηση έρευνας για τις επαγγελματικές ειδικότητες που εμπλέκονται στο 

τομέα της κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και αλληλεγγύης για το παιδί που 

εκπαιδεύονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (περιλαμβάνει την αξιολόγηση 

των προγραμμάτων σπουδών, των ερευνητικών προγραμμάτων και των 

μελετών για το προφίλ και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του 

επαγγελματικού τομέα φροντίδας για το παιδί, και τους δείκτες ζήτησης και τις 

ευκαιρίες απασχόλησης των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σε αυτόν). 
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Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς. 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Μελέτη προγραμμάτων σπουδών για Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση:          2009-2012 

Έρευνα για τις επαγγελματικές ειδικότητες:  2009-2011 

 

 

 

3η Δράση: Προώθηση και υλοποίηση  Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης σε 

γνωστικά πεδία του Τομέα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί.  

 

Περιγραφή δράσης 

Εκσυγχρονισμός και εφαρμογή νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, ώστε να 

εξασφαλισθεί εξειδίκευση των ενδιαφερομένων στο κρίσιμο πεδίο της κοινωνικής 

φροντίδας και προστασίας για το παιδί.  

  

Στόχοι 

• Ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για 

την παροχή ειδίκευσης σε νέα γνωστικά πεδία προσαρμοσμένα στις σύγχρονες 

γνωστικές απαιτήσεις του τομέα της κοινωνικής φροντίδας και προστασίας για το 

παιδί. 

• Κάλυψη των αναγκών του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και προστασίας για 

το παιδί για εξειδικευμένους επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση για την στελέχωση 

των επιτελικών θέσεων επιχειρησιακού και επιστημονικού χαρακτήρα.  

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργα:  
• Εφαρμογή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με γνωστικά αντικείμενα 

σχετικά με το σύστημα παιδικής προστασίας όπως, «Διοίκηση Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το παιδί», «Σχεδιασμός Κοινωνικής 
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Πολιτικής σε Οργανισμούς Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το παιδί», «Διαχείριση 

Προγραμμάτων Κοινωνικής Εργασίας», κ.ά. 

Υποέργα: 

• Αναμόρφωση και δημιουργία νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

για την κοινωνική φροντίδα και προστασία για το παιδί (περιλαμβάνει την 

εκπόνηση των εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών, την εισαγωγή 

καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων που ανταποκρίνονται στις 

νέες ανάγκες του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την παραγωγή 

σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού) 

• Έκδοση επιστημονικών εγχειριδίων και Οδηγών για τους επαγγελματίες των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς. 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Εφαρμογή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:                                          2009-2013 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα: 2009-2011 

Έκδοση επιστημονικών εγχειριδίων και Οδηγών: 2010-2013 

 

 

 

 

5.2 Μέτρο: Ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης διεπιστημονικής έρευνας για 

τους σύγχρονους κοινωνικούς κινδύνους και τις ανάγκες κοινωνικής φροντίδας των 

παιδιών 

 

1η Δράση: Ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης διεπιστημονικής έρευνας για τους 

σύγχρονους κοινωνικούς κινδύνους και τις ανάγκες κοινωνικής φροντίδας του Παιδιού και 

υλοποίηση αντίστοιχων ερευνών πεδίου (διεπιστημονικές ερευνητικές προσεγγίσεις, 

Νομικής επιστήμης, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Παιδιατρικής, 

Παιδοψυχιατρικής, Επιστημών Υγείας, κ.ά.)    
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Περιγραφή δράσης 

Ενίσχυση και εφαρμογής της βασικής και εφαρμοσμένης διεπιστημονικής έρευνας που 

αποτελεί κύριο εργαλείο κάθε συστηματικής διαδικασίας εκσυγχρονισμού ενός μοντέλου 

κοινωνικής πρόνοιας. Παρά την σύσταση και ενεργοποίηση συγκεκριμένων φορέων του 

δημόσιου τομέα στην παραγωγή ερευνητικού έργου για το πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας 

(Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών, Ινστιτούτο Υγείας για το Παιδί, κ.ά.) παραμένει ένα σημαντικό κενό προώθησης 

και ευρείας αξιοποίησης της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στο πεδίο των 

πολιτικών και πρακτικών κοινωνικής φροντίδας, αλληλεγγύης και προστασίας για το παιδί. 

 

Στόχοι 

• Η συστηματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της μεταφοράς 

τεχνολογίας-τεχνογνωσίας για την κάλυψη των αναγκών του τομέα της κοινωνικής 

πρόνοιας για το παιδί, για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου υπολειμματικού 

μοντέλου των κοινωνικών υπηρεσιών για το παιδί και της ανάπτυξης της 

καινοτομίας στο πεδίο των πολιτικών.  

• Η ανατροφοδότηση του κεντρικού σχεδιασμού πολιτικών για την κοινωνική 

αλληλεγγύη για το Παιδί με εξειδικευμένα, επίκαιρα και αξιόπιστα δεδομένα 

αξιολόγησης αναγκών και αποτελεσματικότητας. 

•  Η μεταφορά και διάχυση της σύγχρονης και αποτελεσματικής τεχνογνωσίας από 

τη διεθνή εφαρμοσμένη έρευνα και πρακτική για την κοινωνική φροντίδα για το 

Παιδί. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργα: 

• Κατάρτιση νομοθετικού πλαισίου ανάπτυξης και ενίσχυσης της βασικής και 

εφαρμοσμένης διεπιστημονικής έρευνας για τους σύγχρονους κοινωνικούς 

κινδύνους και τις ανάγκες κοινωνικής φροντίδας του Παιδιού. 

 

• Σύσταση κεντρικής υπηρεσίας στο ΥΚΚΑ για το συντονισμό και την προώθηση 

της εφαρμοσμένης διεπιστημονικής έρευνας για τους σύγχρονους κοινωνικούς 
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κινδύνους και τις ανάγκες κοινωνικής φροντίδας του Παιδιού σε συνεργασία με 

τους εποπτευόμενους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς 

οργανισμούς. 

 

Υποέργα: 

• Θεσμοθέτηση κριτηρίων επιχορήγησης των φορέων για την ανάπτυξη της 

εφαρμοσμένης διεπιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας στο πεδίο των 

πολιτικών, πρακτικών και δράσεων κοινωνικής φροντίδας για το Παιδί 

• Μελέτη τεκμηριωμένης διερεύνησης και αξιολόγησης των προτεραιοτήτων 

της Βασικής και Εφαρμοσμένης Διεπιστημονικής Έρευνας και καινοτομίας 

στο πεδίο των πολιτικών και πρακτικών κοινωνικής φροντίδας για το παιδί. 

• Συγκρότηση πενταετούς προγράμματος για την προώθηση της τεχνολογικής 

καινοτομίας στην οργάνωση, διοίκηση και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 

για το παιδί. 

• Εφαρμογή ερευνών πεδίου και κλίμακας εφαρμοσμένης διεπιστημονικής 

έρευνας για τους σύγχρονους κοινωνικούς κινδύνους και τις ανάγκες 

κοινωνικής φροντίδας του Παιδιού 

• Εφαρμογή πιλοτικών έργων μεταφοράς διεθνούς τεχνογνωσίας και 

εργαλείων εφαρμογής στο πεδίο κοινωνικής φροντίδας για το παιδί και 

προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα 

• Σύναψη συνεργασίας του ΥΚΚΑ και Διεθνών Ερευνητικών Δικτύων στο 

πεδίο των πολιτικών και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το Παιδί 

• Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υλοποίηση δράσεων και 

παραγωγή και έκδοση υλικού για την διάχυση και δημοσιότητα των 

δράσεων και των αποτελεσμάτων ανάπτυξης της Βασικής και 

Εφαρμοσμένης Έρευνας και της καινοτομίας στο πεδίο της κοινωνικής 

φροντίδας για το παιδί 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 
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του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Πλαίσιο ανάπτυξης και ενίσχυσης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας:        2009-2010 

  

Σύσταση κεντρικής υπηρεσίας συντονισμό και την προώθηση 

της εφαρμοσμένης έρευνας για τη κοινωνική φροντίδα του Παιδιού:                    2009-2010 

Σύστημα και κριτήρια επιχορήγησης έρευνας: 2009-2010 

Μελέτες:   Προτεραιοτήτων: 2009-2010 

Πενταετές σχέδιο εφαρμοσμένης έρευνας για Παιδί: 2008-2013 

Εφαρμογή ερευνών πεδίου και κλίμακας  εφαρμοσμένης έρευνας: 2008-2013 

Πιλοτικά έργα μεταφοράς τεχνογνωσίας: 2008-2013 

Συνεργασία με Διεθνή Ερευνητικά Δίκτυα για το Παιδί: 2008-2013 

Εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις και υλικό διάχυσης και δημοσιότητας: 2008-2013 

 

 

 



Πίνακας 5 
Έργα υλοποίησης των δράσεων του 5ου Άξονα για την «Η ενίσχυση της καινοτομίας  

και έρευνας για ζητήματα παιδικής προστασίας» 
 

ΜΕΤΡΟ 
 

ΔΡΑΣΗ 
 

ΕΡΓΟ 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 
 
Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση της αναγκαιότητας 
ενσωμάτωσης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις Μέσες 
Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές 
αντικειμένων κοινωνικής φροντίδας για το παιδί 
(περιλαμβάνει την εκπόνηση των προγραμμάτων σπουδών, 
την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και 
μαθησιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται στις νέες 
ανάγκες του τομέα της κοινωνικής φροντίδας καθώς και 
την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού) 

 
Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές 
Νοσηλευτικές Σχολές για την διδασκαλία των νέων 
προγραμμάτων του τομέα φροντίδας για το παιδί 

 
1η Δράση: Εκσυγχρονισμός 

και ανάπτυξη νέων 
εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στην 
Δευτεροβάθμια Τεχνική και 
Επαγγελματική Εκπαίδευση 
για στελέχη φροντίδας για 

το Παιδί. 
 

 
Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση για την αναγκαιότητα 
αναμόρφωσης των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών 
και σχεδιασμό νέων για τα επαγγέλματα πρόνοιας για το 
παιδί στην Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση 
(περιλαμβάνει την αναβάθμιση των προγραμμάτων 
σπουδών, την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών 
μεθόδων και μαθησιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται 
στις νέες ανάγκες του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας 
καθώς και την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού) 

 
Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στην Τεχνική – Επαγγελματική 
Εκπαίδευση για την διδασκαλία των νέων 
προγραμμάτων του τομέα φροντίδας για το παιδί 

 
5.1 Μέτρο: 

Εκσυγχρονισμός των 
εκπαιδευτικών 
διαδικασιών για 
επαγγελματίες και 
στελέχη υπηρεσιών 

κοινωνικής 
φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το 
παιδί 

 

 
2η Δράση: Εκσυγχρονισμός 

και ανάπτυξη νέων 
εκπαιδευτικών πεδίων του 
τομέα της κοινωνικής 

φροντίδας για το παιδί στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

 
Αναμόρφωση και βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών 
των σχολών με γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την 
κοινωνική φροντίδα και προστασία για το παιδί στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (περιλαμβάνει την αναβάθμιση 
των προγραμμάτων σπουδών, την εισαγωγή καινοτόμων 
εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων που 
ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες του τομέα της παιδικής 
προστασίας, καθώς και την παραγωγή σύγχρονου 
εκπαιδευτικού υλικού) 

 
Εκπόνηση έρευνας για τις επαγγελματικές 
ειδικότητες που εμπλέκονται στο τομέα της 
κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και αλληλεγγύης 
για το παιδί που εκπαιδεύονται στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση (περιλαμβάνει την αξιολόγηση των 
προγραμμάτων σπουδών, των ερευνητικών 
προγραμμάτων και των μελετών για το προφίλ και 
την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του 
επαγγελματικού τομέα φροντίδας για το παιδί, και 
τους δείκτες ζήτησης και τις ευκαιρίες απασχόλησης 
των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) 
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Αναμόρφωση και δημιουργία νέων Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ για την 
κοινωνική φροντίδα και προστασία για το παιδί 
(περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξειδικευμένων 
προγραμμάτων σπουδών, την εισαγωγή καινοτόμων 
εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων που 
ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες του τομέα της 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την παραγωγή 
σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού) 

 
3η Δράση: Προώθηση και 
υλοποίηση  Προγραμμάτων  

Μεταπτυχιακής 
Εκπαίδευσης σε γνωστικά 
πεδία του Τομέα των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Φροντίδας για το Παιδί   

 

 
Εφαρμογή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με 
γνωστικά αντικείμενα σχετικά με το σύστημα παιδικής 
προστασίας όπως, «Διοίκηση Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το παιδί», «Σχεδιασμός 
Κοινωνικής Πολιτικής σε Οργανισμούς Φροντίδας και 
Αλληλεγγύης για το παιδί», «Διαχείριση Προγραμμάτων 
Κοινωνικής Εργασίας», κ.ά. 
 
 

Έκδοση επιστημονικών εγχειριδίων και Οδηγών για 
τους επαγγελματίες των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί 
 

ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ  
 
Κατάρτιση νομοθετικού πλαισίου ανάπτυξης και ενίσχυσης 
της βασικής και εφαρμοσμένης διεπιστημονικής έρευνας 
για τους σύγχρονους κοινωνικούς κινδύνους και τις 
ανάγκες κοινωνικής φροντίδας του Παιδιού 
(διεπιστημονικές ερευνητικές προσεγγίσεις, Νομικής 
επιστήμης, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής 
Εργασίας, Παιδιατρικής, Παιδοψυχιατρικής, Επιστημών 
Υγείας, κ.ά.)    

 
 

 
Θεσμοθέτηση κριτηρίων επιχορήγησης των φορέων 
για την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης 
διεπιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας στο 
πεδίο των πολιτικών, πρακτικών και δράσεων 
κοινωνικής φροντίδας για το Παιδί 
 

 
5.2 Μέτρο: 

Ανάπτυξη της 
βασικής και 
εφαρμοσμένης 
διεπιστημονικής 
έρευνας για τους 
σύγχρονους 
κοινωνικούς 

κινδύνους και τις 
ανάγκες κοινωνικής 
φροντίδας των 

παιδιών 
 

 
1η Δράση: Ενίσχυση της 
βασικής και εφαρμοσμένης 
διεπιστημονικής έρευνας για 

τους σύγχρονους 
κοινωνικούς κινδύνους και 
τις ανάγκες κοινωνικής 

φροντίδας του Παιδιού και 
υλοποίηση αντίστοιχων 

ερευνών πεδίου 
 

 
Σύσταση κεντρικής υπηρεσίας στο ΥΚΚΑ για το 
συντονισμό και την προώθηση της εφαρμοσμένης 
διεπιστημονικής έρευνας για τους σύγχρονους κοινωνικούς 
κινδύνους και τις ανάγκες κοινωνικής φροντίδας του 
Παιδιού σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους 
επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς 
οργανισμούς  Μελέτη τεκμηριωμένης διερεύνησης και 

αξιολόγησης των προτεραιοτήτων της Βασικής και 
Εφαρμοσμένης Διεπιστημονικής Έρευνας και 
καινοτομίας στο πεδίο των πολιτικών και πρακτικών 
κοινωνικής φροντίδας για το παιδί  
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Συγκρότηση πενταετούς προγράμματος για την 
προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας στην 
οργάνωση, διοίκηση και παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών για το Παιδί 
 
Εφαρμογή ερευνών πεδίου και κλίμακας  
εφαρμοσμένης έρευνας για τους σύγχρονους 
κοινωνικούς κινδύνους και τις ανάγκες κοινωνικής 
φροντίδας του Παιδιού 
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Εφαρμογή πιλοτικών έργων μεταφοράς διεθνούς 
τεχνογνωσίας και εργαλείων εφαρμογής στο πεδίο 
κοινωνικής φροντίδας για το παιδί και προσαρμογή 
στην ελληνική πραγματικότητα 
 
Σύναψη συνεργασίας του ΥΚΚΑ και Διεθνών 
Ερευνητικών Δικτύων στο πεδίο των πολιτικών και 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 
αλληλεγγύης για το Παιδί  
 
Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δράσεων 
και υλικού για την διάχυση και δημοσιότητα των 
δράσεων και των αποτελεσμάτων ανάπτυξης της 
Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας και της 
καινοτομίας στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας για 
το παιδί 

 



6.2.6 6ος Άξονας: Η ανάπτυξη πλουραλισμού στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί 

 

6.1 Μέτρο: Η ανάπτυξη του κοινωνικού εθελοντισμού για παροχή κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί 

 

1η Δράση: Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και δράσεων ανάπτυξης του εθελοντισμού και 

ενίσχυσης της οργανωμένης έκφρασης της κοινωνικής αλληλεγγύης για την κοινωνική 

φροντίδα για το Παιδί. 

 

Περιγραφή ενέργειας  

Προώθηση συστηματικής εφαρμογής  σύγχρονων μεθόδων και δράσεων ανάπτυξης του 

εθελοντισμού και ενίσχυσης της οργανωμένης έκφρασης της κοινωνικής αλληλεγγύης για 

την κοινωνική φροντίδα για το Παιδί. Επίσης, βέλτιστες πρακτικές για να επιτευχθεί η 

αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου τομέα και των εθελοντικών 

οργανώσεων του τομέα για την κοινωνική φροντίδα για το παιδί. 

 

Στόχος  

• Η συστηματική ανάπτυξη εθνικού προγράμματος για την προώθηση στάσεων και 

αντιλήψεων κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς για την 

κοινωνική φροντίδα και προστασία του Παιδιού. 

• Η βελτίωση του βαθμού αξιοποίησης της οργανωμένης εθελοντικής προσφοράς και 

κοινωνικής αλληλεγγύης για την παροχή ευρύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών 

μέσω του συντονισμού, της ενίσχυσης και της συνεργασίας των φορέων κοινωνικής 

φροντίδας για το Παιδί. 

 

Έργο: 

• Εφαρμογή από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΚΑ σύγχρονου κεντρικού, 

περιφερειακού και τοπικού πλαισίου μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων για τον 

συντονισμό, την προώθηση, την οργάνωση και ανάπτυξη του εθελοντισμού στο 

πεδίο της κοινωνικής φροντίδας για το παιδί. 

Υποέργα: 
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• Πενταετές σχέδιο δραστηριοτήτων προώθησης του εθελοντισμού σε εθνικό 

επίπεδο για την παροχή οργανωμένης έκφρασης της κοινωνικής αλληλεγγύης 

για το Παιδί 

• Μελέτη για τον εντοπισμό καλών πρακτικών πιστοποίησης, λειτουργίας, 

παρακολούθησης, ενίσχυσης και αξιολόγησης των εθελοντικών ιδιωτικών μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών φροντίδας για το παιδί στην Κοινότητα, την 

Ευρώπη και διεθνώς και τεκμηριωμένη έκθεση εφαρμογής των βέλτιστων 

μεθόδων στην Ελλάδα 

• Προγράμματα εκπαίδευσης των στελεχών και των εθελοντών των αντίστοιχων 

φορέων για το Παιδί στις σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές κοινωνικής 

αλληλεγγύης για το Παιδί 

• Σύσταση κεντρικού μηχανισμού συστηματικής καταγραφής των εθελοντικών 

δράσεων σε εθνικό επίπεδο και δημοσιοποίηση σε ετήσια έκθεση πεπραγμένων 

τους 

• Εφαρμογή δράσεων οργανωμένων προγραμμάτων προώθησης του 

εθελοντισμού στην Α΄/θμια και Β΄/θμια εκπαίδευση σε συνεργασία των 

ΠΥΚΑΠΟ και των αντίστοιχων Περιφερειακών Γραφείων Εκπαίδευσης   

• Έκδοση Οδηγών προώθησης και υλοποίησης οργανωμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και δράσεων εθελοντισμού για το Παιδί για τους επαγγελματίες 

και ενδιαφερόμενους του Τομέα Πρόνοιας  

 
Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

 

 436  



Χρονοδιάγραμμα 

Πλαίσιο ανάπτυξης εθελοντισμού:                                                                        2008-2013 

Πενταετές σχέδιο δραστηριοτήτων προώθησης εθελοντισμού: 2008-2013 

Μελέτη διεθνών καλών πρακτικών εθελοντισμού: 2009-2010 

Προγράμματα εκπαίδευσης των στελεχών εθελοντών φορέων: 2009-2013 

Μηχανισμός καταγραφής εθελοντικών δράσεων και δημοσιοποίηση: 2008-2013  

Δράσεις για τον εθελοντισμό στην εκπαίδευση: 2008-2013 

Έκδοση Οδηγών προώθησης του εθελοντισμού: 2008-2013 

 

 

6.2 Μέτρο: Κοινωνική επενδυτικότητα του ιδιωτικού τομέα για παροχή κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

 

1η Δράση: Εφαρμογή ενεργών πολιτικών και δράσεων προώθησης, ενίσχυσης και 

στήριξης της κοινωνικής οικονομίας στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας για το παιδί. 

 

Περιγραφή δράσης 

Εφαρμογή ενεργών πολιτικών και δράσεων προώθησης, ενίσχυσης, στήριξης και 

αξιοποίησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας στο πεδίο 

της κοινωνικής φροντίδας για το παιδί σε τοπικό επίπεδο με την δημιουργία νέων 

επιχειρηματικών ευκαιριών και της βελτίωσης της ποιότητας της απασχόλησής των 

ατόμων (ιδίως γυναικών και νέων νοικοκυριών) με αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας για 

το παιδί και των οικογενειών που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας για το παιδί, 

εξασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας για το παιδί.  

 

Στόχοι 

• Η διευκόλυνση της ένταξης, επανένταξης ή η παραμονή στην αγορά εργασίας 

ατόμων (ιδίως γυναικών και νέων νοικοκυριών) με αυξημένες υποχρεώσεις 

φροντίδας και των οικογενειών που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας για το παιδί, 

που είτε αναβάλλουν την έναρξη απασχόλησης τους είτε δυσχεραίνονται να την 

διατηρήσουν, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας 

παιδιών. 

 437  



• Η αξιοποίηση του τομέα κοινωνικής υπευθυνότητας του ιδιωτικού και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κοινωνική στήριξη ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού. 

• Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού ενδιαφέροντος για παροχή 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς. 

  

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο: 

• Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και κανονιστικών και διοικητικών πράξεων για 

την εφαρμογή  πρότυπων κανόνων, προδιαγραφών και διαδικασιών ίδρυσης και 

λειτουργίας όλων των τύπων υπηρεσιών παροχής κοινωνικής φροντίδας για το 

Παιδί για τον Ιδιωτικό Τομέα .  

Υποέργα: 

• Μελέτη επάρκειας και αναγκαιότητας των νέων παρεμβάσεων για τη 

διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας 

μονάδων κοινωνικής οικονομίας και φροντίδας για το παιδί και θεσμικού 

πλαισίου για την κοινωνική υπευθυνότητα 

• Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση για τις καλές πρακτικές και τις δυνατότητες 

αξιοποίησης της κοινωνικής οικονομίας στην Κοινότητα, την Ευρώπη και 

διεθνώς 

• Εφαρμογή εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων για τα στελέχη του 

τομέα κοινωνικής υπευθυνότητας του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα για την κοινωνική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

 

Έργο: 

• Νομοσχέδιο για το πλαίσιο ενίσχυσης και στήριξης της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας για το Παιδί. 

Υποέργα: 

• Εφαρμογή πλαισίου διαδικασιών προγραμματικής συνεργασίας επιχειρήσεων 

κοινωνικής οικονομίας για το παιδί με ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς 

τοπικής ανάπτυξης των ΟΤΑ (προγραμματικές συμφωνίες κάλυψης αναγκών σε 

κοινωνικές υπηρεσίες, επιδότηση κατανάλωσης κοινωνικών υπηρεσιών, κ.α.) 
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• Μελέτη σκοπιμότητας καθιέρωσης μέτρων οικονομικής και φορολογικής 

διευκόλυνσης, σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, των υπηρεσιών κοινωνικής 

υπευθυνότητας και των μονάδων της κοινωνικής φροντίδας για το παιδί 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία. 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Πρότυποι κανόνες ίδρυσης και παροχής κοινωνικής 

φροντίδας για το Παιδί των φορέων του Ιδιωτικού Τομέα:                                    2008-2013 

Θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική υπευθυνότητα: 2008-2010 

Μελέτη αξιοποίησης της κοινωνικής οικονομίας: 2008-2010 

Εκπαίδευση στελεχών φορέων του τομέα κοινωνικής υπευθυνότητας: 2009-2013  

 

Πλαίσιο στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας:                                        2008-2013 

Πλαίσιο προγραμματικής συνεργασίας επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας: 2009-2010                           

Προώθηση πλαισίου συνεργασίας : 2009-2013 

Μελέτη στήριξης των υπηρεσιών κοινωνικής υπευθυνότητας: 2009-2010  
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2η Δράση: Εφαρμογή σύγχρονου αποτελεσματικού πλαισίου και δράσεων ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας για το Παιδί. 

 

 

Περιγραφή δράσης 

Εφαρμογή σύγχρονου αποτελεσματικού πλαισίου και δράσεων ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας και της προώθησης του πλουραλισμού των μορφών κοινωνικής 

φροντίδας και προστασίας για το Παιδί αντιστοιχεί σε μία νέα διαδικασία αξιοποίησης του 

επιχειρηματικού και ανθρώπινου κεφαλαίου στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, που 

διαφοροποιείται σαφώς τόσο από το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου 

συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης (με την υποχρεωτική χρήση των 

μηχανισμών της αγοράς ως βασικών τεχνικών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών), όσο και 

από το μοντέλο της φιλανθρωπίας (επιλεκτική παρέμβαση οργανωμένων ιδιωτών για την 

κάλυψη των απόρων). Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η υιοθέτηση της δράσης «Ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας για το παιδί».  

 

Στόχοι 

• Ενδυνάμωση της παρέμβασης του ιδιωτικού τομέα στην παροχή ποιοτικών 

κοινωνικών υπηρεσιών για το παιδί, 

• Λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων φροντίδας για το παιδί με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια, προδιαγραφές; και διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας 

των παρεχομένων υπηρεσιών φροντίδας για το παιδί. 

• Τόνωση της κοινωνικής συνοχής των περιφερειών και μείωση της μετανάστευσης 

των επαγγελματιών φροντίδας στα αστικά κέντρα μέσω της δημιουργίας δομών και 

υπηρεσιών κοινωνικού και θεραπευτικού τουρισμού. 

• Αξιοποίηση του θεσμού της κοινωνικής υπευθυνότητας. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο: 

• Νομοσχέδιο ενίσχυσης των υφιστάμενων και στήριξης δημιουργίας νέων 

επιχειρήσεων παροχής κοινωνικής φροντίδας για το παιδί (υλικές και άϋλες 

δαπάνες, όπως απόκτηση σήματος ποιότητας κ.ά., που θα ανταποκρίνεται στα νέα 

ενιαία κριτήρια ποιότητας). 
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Υποέργα: 

• Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση για τους τομείς προτεραιότητας της παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών για το παιδί από ιδιωτικές επιχειρήσεις (θεματικό και 

γεωγραφικό επίπεδο) κα την αξιοποίηση του θεσμού της κοινωνικής 

υπευθυνότητας 

• Θέσπιση ενιαίου συστήματος και κριτηρίων επιχορήγησης των επιχειρήσεων 

κοινωνικού και θεραπευτικού τουρισμού για την δημιουργία μονάδων 

φροντίδας (κέντρα αποκατάστασης, κέντρα θεραπείας, παιδικές κατασκηνώσεις 

για άτομα με αναπηρίες) 

• Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση για τις καλές πρακτικές ενεργοποίησης του 

ιδιωτικού τομέα στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για το παιδί στην 

Ευρωπαϊκή περιφέρεια και των δυνατοτήτων μεταφοράς της τεχνογνωσίας 

• Σύσταση κεντρικού μηχανισμού κατοχύρωσης της ποιότητας των υπηρεσιών 

φροντίδας για το παιδί από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

• Θέσπιση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου του τομέα κοινωνικής υπευθυνότητας 

για την οικονομική υποστήριξη των επιχειρήσεων παροχής κοινωνικής 

φροντίδας για το παιδί 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Νομοσχέδιο στήριξης επιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας για το παιδί:             2008-2013 

Μελέτη προτεραιότητας υπηρεσιών για το παιδί από ιδιωτικές επιχειρήσεις: 2009-2010 
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Σύστημα επιχορήγησης επιχειρήσεων κοινωνικού τουρισμού: 2008-2013 

Μελέτη για καλές πρακτικές επιχειρήσεων για κοινωνική φροντίδα παιδιών: 2008-2009 

Μηχανισμός κατοχύρωσης της ποιότητας υπηρεσιών των επιχειρήσεων: 2008-2013 

Θεσμικό πλαίσιο του τομέα κοινωνικής υπευθυνότητας: 2009-2011 

 

 

6.3 Μέτρο: Η αξιοποίηση του κοινωνικού έργου της εκκλησίας για παροχή 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί 

 

1η Δράση: Εφαρμογή σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου και δράσεων ανάπτυξης 

και αξιοποίησης του κοινωνικού έργου της εκκλησίας για την παροχή κοινωνική 

αλληλεγγύη για το παιδί. 

 

 

Περιγραφή ενέργειας 

Εφαρμογή σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου και δράσεων ανάπτυξης και 

αξιοποίησης του κοινωνικού έργου της εκκλησίας για την παροχή κοινωνική αλληλεγγύη 

για το παιδί και πλαισίου ρύθμισης των διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου 

τομέα και των εκκλησιαστικών φορέων για την τοπική δικτύωση, τη συνεργία και τη 

συντονισμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για το Παιδί. 

 

 

Στόχος 

• Η αποτελεσματική προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα και των 

εκκλησιαστικών φορέων για την δικτύωση, τη συνεργία και τη συντονισμένη 

παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

• Η ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης του 

Παιδιού με την μεγιστοποίηση του συντονισμού και της συγχρονισμένης 

αξιοποίησης του συνόλου των διατιθέμενων κοινωνικών πόρων.   
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Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο:  

• Νομοσχέδιο για το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα και των 

εκκλησιαστικών φορέων παροχής κοινωνικής αλληλεγγύης για το Παιδί και για τις 

διαδικασίες τοπικής δικτύωσης  και συνεργίας για τη συντονισμένη παροχή 

κοινωνικής στήριξης και φροντίδας για το Παιδί 

Υποέργα: 

• Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση των αναγκαίων μέτρων ενδυνάμωσης και 

αξιοποίησης του κοινωνικού έργου της εκκλησίας και των εκκλησιαστικών 

ιδρυμάτων στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας για το Παιδί 

• Εφαρμογή ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα στελέχη των τοπικών 

δικτύων των κρατικών, εθελοντικών και εκκλησιαστικών φορέων για το Παιδί σε 

σύγχρονες μεθόδους, τεχνικές και διαδικασίες αποτελεσματικής συντονισμένης 

παρέμβασης για ολοκληρωμένη κοινωνική φροντίδα και προστασία του Παιδιού σε 

κίνδυνο και αποκλεισμό 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, και Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό 

αντικείμενο και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Νομοθετικό πλαίσιο συνεργασίας του δημόσιου  

τομέα και των εκκλησιαστικών φορέων και του  τοπικού  Δικτύου:                      2009-2013  

Μελέτη για την ενδυνάμωση των εκκλησιαστικών φορέων:  2009-2010 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα στελέχη των τοπικών δικτύων: 2009-2013 

 

 

 

 

 



Πίνακας 6 
Έργα υλοποίησης των δράσεων του 6ου Άξονας για την «Η ανάπτυξη πλουραλισμού  

στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί» 
 

ΜΕΤΡΟ 
 

ΔΡΑΣΗ 
 

ΕΡΓΟ 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 
 
Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση για τις σύγχρονες 
πρακτικές προώθησης του εθελοντισμού σε εθνικό 
επίπεδο για την παροχή οργανωμένης έκφρασης της 
κοινωνικής αλληλεγγύης για το Παιδί 
 
Μελέτη για τον εντοπισμό καλών πρακτικών 
πιστοποίησης, λειτουργίας, παρακολούθησης, ενίσχυσης 
και αξιολόγησης των εθελοντικών ιδιωτικών μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών φροντίδας για το παιδί στην 
Κοινότητα, την Ευρώπη και διεθνώς και τεκμηριωμένη 
έκθεση εφαρμογής των βέλτιστων μεθόδων στην Ελλάδα 
 
Προγράμματα εκπαίδευσης των στελεχών και των 
εθελοντών των αντίστοιχων φορέων για το Παιδί στις 
σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές κοινωνικής 
αλληλεγγύης για το Παιδί 
 
Σύσταση κεντρικού μηχανισμού συστηματικής 
καταγραφής των εθελοντικών δράσεων σε εθνικό επίπεδο 
και δημοσιοποίηση σε ετήσια έκθεση 
 
Εφαρμογή δράσεων οργανωμένων προγραμμάτων 
προώθησης του εθελοντισμού στην Α΄/θμια και Β΄/θμια 
εκπαίδευση σε συνεργασία των ΠΥΚΑΠΟ και των 
αντίστοιχων Περιφερειακών Γραφείων Εκπαίδευσης   

 
6.1 Μέτρο: Η 
ανάπτυξη του 
κοινωνικού 

εθελοντισμού για 
παροχή κοινωνικής 
φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το 
παιδί 

 

 
1η Δράση: Εφαρμογή 
σύγχρονων μεθόδων και 
δράσεων ανάπτυξης του 

εθελοντισμού και ενίσχυσης 
της οργανωμένης έκφρασης 
της κοινωνικής αλληλεγγύης 
για την κοινωνική φροντίδα 

για το παιδί 

 
Εφαρμογή από την αρμόδια υπηρεσία του 
ΥΥΚΑ σύγχρονου κεντρικού, περιφερειακού 
και τοπικού πλαισίου μεθόδων, τεχνικών και 
εργαλείων για τον συντονισμό, την προώθηση, 
την οργάνωση και ανάπτυξη του εθελοντισμού 
στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας για το παιδί 
 
 

 

 
Έκδοση Οδηγών προώθησης και υλοποίησης 
οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
δράσεων του εθελοντισμού για το Παιδί για τους 
επαγγελματίες και τους ενδιαφερόμενους του Τομέα 
Πρόνοιας  

 444  



ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ  
Μελέτη επάρκειας και αναγκαιότητας των νέων 
παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση του κατάλληλου 
θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων 
κοινωνικής οικονομίας και φροντίδας για το παιδί και 
θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική υπευθυνότητα 
Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση για τις καλές 
πρακτικές και τις δυνατότητες αξιοποίησης της 
κοινωνικής οικονομίας στην Κοινότητα, την Ευρώπη και 
διεθνώς 

Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τους 
πρότυπους κανόνες, προδιαγραφές και 
διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας όλων των 
τύπων υπηρεσιών παροχής κοινωνικής 
φροντίδας για το Παιδί για τον Ιδιωτικό Τομέα   

Εφαρμογή εκπαιδευτικών και ενημερωτικών 
προγραμμάτων για τα στελέχη του τομέα κοινωνικής 
υπευθυνότητας του ιδιωτικού και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα για την κοινωνική στήριξη ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού. 
 
Εφαρμογή πλαισίου διαδικασιών προγραμματικής 
συνεργασίας επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας για το 
παιδί με ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς τοπικής 
ανάπτυξης των ΟΤΑ (προγραμματικές συμφωνίες 
κάλυψης αναγκών σε κοινωνικές υπηρεσίες, επιδότηση 
κατανάλωσης κοινωνικών υπηρεσιών, κ.α.) 
Μελέτη σκοπιμότητας καθιέρωσης μέτρων οικονομικής 
και φορολογικής διευκόλυνσης, σε αρχικό στάδιο 
ανάπτυξης, των υπηρεσιών κοινωνικής υπευθυνότητας 
και των μονάδων της κοινωνικής φροντίδας για το παιδί 

1η Δράση: Εφαρμογή ενεργών 
πολιτικών και δράσεων 

προώθησης, ενίσχυσης και 
στήριξης της κοινωνικής 
οικονομίας στο πεδίο της 

κοινωνικής φροντίδας για το 
παιδί 

 
Νομοσχέδιο για το πλαίσιο ενίσχυσης και 
στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας για το 
Παιδί 
 
 

Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης και 
συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και πρακτικής άσκησης των 
εργαζομένων στις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας 
για το παιδί 

 
6.2 Μέτρο: Κοινωνική 
επενδυτικότητα του 
ιδιωτικού τομέα για 
παροχή κοινωνικής 
φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το 
παιδί 

 

2η Δράση: Εφαρμογή 
σύγχρονου αποτελεσματικού 

πλαισίου και δράσεων 
ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας στο 
πεδίο της κοινωνικής 
φροντίδας για το παιδί 

 
Νομοσχέδιο ενίσχυσης των υφιστάμενων και 
στήριξης δημιουργίας νέων επιχειρήσεων 
παροχής κοινωνικής φροντίδας για το παιδί 
(υλικές και άϋλες δαπάνες, όπως απόκτηση 
σήματος ποιότητας κ.ά., που θα ανταποκρίνεται 
στα νέα ενιαία κριτήρια ποιότητας)  

 
Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση για τους τομείς 
προτεραιότητας της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για 
το παιδί από ιδιωτικές επιχειρήσεις (θεματικό και 
γεωγραφικό επίπεδο) κα την αξιοποίηση του θεσμού της 
κοινωνικής υπευθυνότητας 
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Θέσπιση ενιαίου συστήματος και κριτηρίων 
επιχορήγησης των επιχειρήσεων κοινωνικού και 
θεραπευτικού τουρισμού για την δημιουργία μονάδων 
φροντίδας (κέντρα αποκατάστασης, κέντρα θεραπείας, 
παιδικές κατασκηνώσεις για άτομα με αναπηρίες) 
Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση για τις καλές 
πρακτικές ενεργοποίησης του ιδιωτικού τομέα στην 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για το παιδί στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια και των δυνατοτήτων μεταφοράς 
της τεχνογνωσίας 
Σύσταση κεντρικού μηχανισμού κατοχύρωσης της 
ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας για το παιδί από τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις 

 
 
 
 
 
 

Θέσπιση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου του τομέα 
κοινωνικής υπευθυνότητας για την οικονομική 
υποστήριξη των επιχειρήσεων παροχής κοινωνικής 
φροντίδας για το παιδί 

 
ΜΕΤΡΟ 

 
ΔΡΑΣΗ 

 
ΕΡΓΟ 

 
 

 
Μελέτη και τεκμηριωμένη έκθεση των αναγκαίων 
μέτρων ενδυνάμωσης και αξιοποίησης του κοινωνικού 
έργου της εκκλησίας και των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων 
στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας για το Παιδί 
 

 
6.3 Μέτρο: Η 
αξιοποίηση του 

κοινωνικού έργου της 
εκκλησίας για παροχή 
κοινωνικής φροντίδας 
και αλληλεγγύης για το 

παιδί 
 

 
1η Δράση: Εφαρμογή 

σύγχρονου και 
αποτελεσματικού πλαισίου και 
δράσεων ανάπτυξης και 

αξιοποίησης του κοινωνικού 
έργου της εκκλησίας για την 
παροχή κοινωνική αλληλεγγύη 

για το παιδί 
 

 
Νομοσχέδιο για το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ 
του δημόσιου τομέα και των εκκλησιαστικών 
φορέων παροχής κοινωνικής αλληλεγγύης για 
το Παιδί και για τις διαδικασίες τοπικής 
δικτύωσης  και συνεργίας για τη συντονισμένη 
παροχή κοινωνικής στήριξης και φροντίδας για 
το Παιδί 
 
 

Εφαρμογή ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα 
στελέχη των τοπικών δικτύων των κρατικών, 
εθελοντικών και εκκλησιαστικών φορέων για το Παιδί σε 
σύγχρονες μεθόδους, τεχνικές και διαδικασίες 
αποτελεσματικής συντονισμένης παρέμβασης για 
ολοκληρωμένη κοινωνική φροντίδα και προστασία του 
Παιδιού σε κίνδυνο και αποκλεισμό 

 



6.2.7 7ος Άξονας: Οι πολίτες πρώτα 

 

7.1 Μέτρο: Η επικοινωνιακή στρατηγική του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης για το παιδί 

 

1η Δράση: Εφαρμογή σύγχρονων δράσεων επικοινωνιακής στρατηγικής για την ενίσχυση 

του συστήματος  κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί.  

 

Περιγραφή δράσης 

Εφαρμογή σύγχρονων δράσεων επικοινωνιακής στρατηγικής για την ενίσχυση του 

συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί  και η υλοποίηση  

εκστρατείας ενημέρωσης για τους στόχους και τις ενέργειες του Σχεδίου Δράσης για το 

Παιδί.  

 

Στόχος 

• Η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προβολή και προώθηση των στόχων και των 

δράσεων του Σχεδίου Δράσης και της επικοινωνιακής στρατηγικής για την  

κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη για το Παιδί.  

• Η ενεργοποίηση των κοινωνικών δυνάμεων με τη πρόκληση δημιουργικής θετικής 

στάσης και της συνεργασίας.  

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο: 

• Εφαρμογή σύγχρονου ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων δημοσιότητας (Media 

Plan), προβολής και προώθησης του Σχεδίου Δράσης για το Παιδί 

Υποέργο: 

• Παραγωγή θεματικά εξειδικευμένων δημιουργικών προγραμμάτων προβολής 

και δημοσιότητας για κάθε  τομέα του Σχεδίου Δράσης για το Παιδί 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 
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του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία. 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Εφαρμογή δράσεων δημοσιότητας, προβολής και προώθησης του Σχεδίου:      2008-2013  

Εξειδικευμένα δημιουργικά προγράμματα προβολής και δημοσιότητας: 2008-2013 

 

 

2η Δράση: Εφαρμογή δραστηριοτήτων ενημέρωσης, προώθησης, προβολής και 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στα ζητήματα των παιδιών σχετικά με τις κοινωνικές 

ανάγκες τους, τους κοινωνικούς κινδύνους που τα απειλούν και τα δικαιώματα τους. 

 

Περιγραφή δράσης 

Εφαρμογή δραστηριοτήτων ενημέρωσης, προώθησης, προβολής και ευαισθητοποίησης της 

κοινωνίας στα ζητήματα των παιδιών σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες τους για ασφαλή 

διαβίωση και υγιή ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη, για την πρόληψη των 

επιπτώσεων από τους κοινωνικούς κινδύνους που τα απειλούν, την αντιμετώπιση 

καταστάσεων που προκαλούν βλάβη και του σεβασμού των δικαιώματα τους στην 

καθημερινή πρακτική. 

 

Στόχοι 

• Η αποτελεσματική ενημέρωση και προβολή και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 

στα ζητήματα των αναγκών, των κινδύνων και των δικαιωμάτων των παιδιών. 

• Η βελτίωση της ενημέρωσης, της γνώσης και της πρόληψης παραγόντων που 

ευνοούν την εμφάνιση προβλημάτων και βλαβών στα παιδιά. 

• Η τροποποίηση αντιλήψεων και στάσεων σχετικά με την ανατροφή και τη 

διαχείριση των σύγχρονων αναγκών και προκλήσεων φροντίδας και επικοινωνίας 

για το Παιδί.   
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Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο: 

• Εφαρμογή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων ενημέρωσης, 

προώθησης, προβολής και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στα ζητήματα των 

παιδιών σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες τους, τους κοινωνικούς κινδύνους που 

τα απειλούν (βία, τιμωρία, κακοποίηση, παραμέληση, αποκλεισμός, εκμετάλλευση, 

χρήση ουσιών, κ.ά.) και τα δικαιώματα τους. 

Υποέργα: 

• Προβολές τηλεοπτικών μηνυμάτων και μεταδόσεις ραδιοφωνικών μηνυμάτων 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης  

• Καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά εξειδικευμένων μηνυμάτων 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 

• Παραγωγή και διανομή εντύπων και άλλου υλικού ενημέρωσης για τα 

ζητήματα, τους κοινωνικούς κινδύνους και τα δικαιώματα των Παιδιών στα 

Ελληνικά και άλλες γλώσσες 

• Απευθείας επιστολή (Direct mail) και καταχωρήσεις ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης για το Παιδί στα έντυπα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, 

ΕΥΔΑΠ, κ.ά.) 

• Οργάνωση ενημερωτικών, εκπαιδευτικών  και επιστημονικών ημερίδων και 

εκδηλώσεων ή στήριξη συνδιοργανώσεων φορέων του συστήματος κοινωνικής 

φροντίδας για το Παιδί  για την προώθηση των στόχων τους και των 

γενικότερων θεμάτων των παιδιών 

• Έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών - Προτύπων για θέματα δικαιωμάτων του 

παιδιού και προστασίας των παιδιών από τη βία, την εκμετάλλευση, τη χρήση 

ουσιών, προστασίας των παιδιών από τη μη ασφαλή χρήση των ΜΜΕ και του 

διαδικτύου, αλλά και των παιδιών ως καταναλωτών (video-games, internet café 

κλπ), για θέματα καταπολέμησης της παράνομης παιδικής εργασίας και η λήψη 

εντατικών μέτρων παρακολούθησης των όρων απασχόλησης των ανηλίκων 

 

Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 
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του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για κοινωνικές  

ανάγκες, κοινωνικούς κινδύνους και τα δικαιώματα των Παιδιών:                      2008-2013 

Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα: 2008-2013 

Καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά: 2008-2013 

Παραγωγή και διανομή εντύπων και άλλου υλικού ενημέρωσης: 2008-2013 

Επιστολές και καταχωρήσεις στα έντυπα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας: 2008-2013 

Ενημερωτικές, εκπαιδευτικές  και επιστημονικές εκδηλώσεις: 2008-2013 

Έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών – Προτύπων: 2008-2013 

 

 

3η Δράση: Εφαρμογή δραστηριοτήτων προβολής και ενημέρωσης των υπηρεσιών και 

προγραμμάτων για την κοινωνική φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία για το παιδί.  

 

Περιγραφή δράσης 

Εφαρμογή δραστηριοτήτων προβολής και ενημέρωσης των υπηρεσιών και προγραμμάτων 

για την κοινωνική φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία για το παιδί για την βελτίωση της 

ενημέρωσης, πρόσβασης και χρήση τους από τα παιδιά και τις οικογένειές τους που 

χρήζουν μεγαλύτερης ανάγκης. 

 

Στόχοι 

• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις υπηρεσίες του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και παροχές 

• Η ανατροπή των εμποδίων πρόσβασης των χρηστών με τη μεγαλύτερη δυσκολία και 

ανάγκη  
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• Προβολή των φορέων και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην πρόνοια για το παιδί 

και η εξοικείωση των παιδιών στη χρήση τους για την πρόληψη κοινωνικών κινδύνων 

και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους 

• Ενεργοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας και η δημιουργία αίσθησης κοινωνικής 

ασφάλειας στους πολίτες 

• Η διευκόλυνση των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας για την αξιοποίηση του 

δικτύου των υπηρεσιών και των παροχών για την βελτίωση της κοινωνικής φροντίδας 

του Παιδιού. 

 

Ενέργειες υλοποίησης 

Έργο: 

• Εφαρμογή δραστηριοτήτων, ενεργειών και πρωτοβουλιών ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών και των γονέων για τις υπηρεσίες και τα 

προγράμματα για την κοινωνική φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία για το 

παιδί.  

Υποέργα: 

• Παραγωγή και διανομή εντύπων και άλλου υλικού ενημέρωσης για τις 

υπηρεσίες και τα ζητήματα των Παιδιών στα Ελληνικά και άλλες γλώσσες 

• Οργάνωση ενημερωτικών, εκπαιδευτικών  και επιστημονικών ημερίδων και 

εκδηλώσεων ή στήριξη συνδιοργανώσεων φορέων του συστήματος κοινωνικής 

φροντίδας για το Παιδί  για την προώθηση των στόχων τους και των 

γενικότερων θεμάτων κοινωνικής προστασίας των παιδιών 

• Λειτουργία infokiosk στους χώρους υποδοχής των δημόσιων υπηρεσιών και τις 

Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας με εύχρηστο λογισμικό για την ενημέρωση 

των παιδιών και των ενδιαφερομένων πολιτών για θέματα παροχών, 

διευκολύνσεων και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

Παιδί 

• Έκδοση ευρετηρίου υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

Παιδί του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους 

επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας 
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Φορείς υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια 

του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Εθελοντικών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών (που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο και διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εγγεγραμμένες στο Ειδικό 

σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών για το παιδί και 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί φορείς με σχετικό αντικείμενο και αποδεδειγμένη 

τεχνογνωσία.

 

Χρονοδιάγραμμα 

Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις υπηρεσίες φροντίδας:      2008-2013  

Παραγωγή και διανομή εντύπων και άλλου υλικού ενημέρωσης: 2008-2013 

Οργάνωση ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών εκδηλώσεων: 2008-2013 

Λειτουργία infokiosk ενημέρωσης για τις υπηρεσίες και μέτρα φροντίδας: 2008-2013 

Έκδοση ευρετηρίου υπηρεσιών συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης: 2009-2010  

 

 



 
Πίνακας 7  

Έργα υλοποίησης των δράσεων του 7ου Άξονας «Οι πολίτες πρώτα» 
 

ΜΕΤΡΟ 
 

ΔΡΑΣΗ 
 

ΕΡΓΟ 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 
 

1η Δράση: Εφαρμογή σύγχρονων 
δράσεων επικοινωνιακής 

στρατηγικής για την ενίσχυση του 
συστήματος  κοινωνικής 

φροντίδας και αλληλεγγύης για το 
Παιδί. 

 
Εφαρμογή σύγχρονου ολοκληρωμένου σχεδίου 
δράσεων δημοσιότητας (Media Plan), προβολής και 
προώθησης του Σχεδίου Δράσης για το Παιδί 
 

 
Παραγωγή θεματικά εξειδικευμένων 
δημιουργικών προγραμμάτων προβολής και 
δημοσιότητας για κάθε  τομέα του Σχεδίου 
Δράσης για το Παιδί 

 
Προβολές τηλεοπτικών μηνυμάτων και 
μεταδόσεις ραδιοφωνικών μηνυμάτων 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης  
 
Καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά 
εξειδικευμένων μηνυμάτων ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης 
 
Παραγωγή και διανομή εντύπων και άλλου 
υλικού ενημέρωσης για τα ζητήματα, τους 
κοινωνικούς κινδύνους και τα δικαιώματα των 
Παιδιών στα Ελληνικά και άλλες γλώσσες 
 
Απευθείας επιστολή (Direct mail) και 
καταχωρήσεις ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης για το Παιδί στα έντυπα υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.ά.) 

 
7.1 Μέτρο: Η 
επικοινωνιακή 
στρατηγική του 
συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας 
και αλληλεγγύης για το 

παιδί  
2η Δράση: Εφαρμογή   

δραστηριοτήτων ενημέρωσης, 
προώθησης, προβολής και 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας 
στα ζητήματα των παιδιών σχετικά 
με τις κοινωνικές ανάγκες τους, 
τους κοινωνικούς κινδύνους που 
τα απειλούν και τα δικαιώματα 

τους  

 
Εφαρμογή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων και 
παρεμβάσεων ενημέρωσης, προώθησης, προβολής 
και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στα ζητήματα 
των παιδιών σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες 
τους, τους κοινωνικούς κινδύνους που τα απειλούν 
(βία, τιμωρία, κακοποίηση, παραμέληση, 
αποκλεισμός, εκμετάλλευση, χρήση ουσιών, κ.ά.) 
και τα δικαιώματα τους 

 
Οργάνωση ενημερωτικών, εκπαιδευτικών  και 
επιστημονικών ημερίδων και εκδηλώσεων ή 
στήριξη συνδιοργανώσεων φορέων του 
συστήματος κοινωνικής φροντίδας για το Παιδί  
για την προώθηση των στόχων τους και των 
γενικότερων θεμάτων των παιδιών 
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  Έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών - Προτύπων 
για θέματα δικαιωμάτων του παιδιού και 
προστασίας των παιδιών από τη βία, την 
εκμετάλλευση, τη χρήση ουσιών, προστασίας 
των παιδιών από τη μη ασφαλή χρήση των 
ΜΜΕ και του διαδικτύου, αλλά και των παιδιών 
ως καταναλωτών (video-games, internet café 
κλπ), για θέματα καταπολέμησης της παράνομης 
παιδικής εργασίας και η λήψη εντατικών μέτρων 
παρακολούθησης των όρων απασχόλησης των 
ανηλίκων 
 
Παραγωγή και διανομή εντύπων και άλλου 
υλικού ενημέρωσης για τις υπηρεσίες και τα 
ζητήματα των Παιδιών στα Ελληνικά και άλλες 
γλώσσες 
Οργάνωση ενημερωτικών, εκπαιδευτικών  και 
επιστημονικών ημερίδων και εκδηλώσεων ή 
στήριξη συνδιοργανώσεων φορέων του 
συστήματος κοινωνικής φροντίδας για το Παιδί  
για την προώθηση των στόχων τους και των 
γενικότερων θεμάτων κοινωνικής προστασίας 
των παιδιών 
Λειτουργία infokiosk στους χώρους υποδοχής 
των δημόσιων υπηρεσιών και τις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας με εύχρηστο λογισμικό 
για την ενημέρωση των παιδιών και των 
ενδιαφερομένων πολιτών για θέματα παροχών, 
διευκολύνσεων και υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί 
Έκδοση ευρετηρίου υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας και αλληλεγγύης για το Παιδί του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
για τους επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας 
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3η Δράση: Εφαρμογή 

δραστηριοτήτων προβολής και 
ενημέρωσης των υπηρεσιών και 
προγραμμάτων για την κοινωνική 

φροντίδα, αλληλεγγύη και 
προστασία για το παιδί 

 
Εφαρμογή δραστηριοτήτων, ενεργειών και 
πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών και των γονέων για τις υπηρεσίες και 
τα προγράμματα για την κοινωνική φροντίδα, 
αλληλεγγύη και προστασία για το παιδί  
 
 

 



6.3 Διαχείριση και παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης για το Παιδί 
 
Το συγκεκριμένο τμήμα αναφέρεται στην λειτουργία του ελέγχου και τη διαδικασία 

παρακολούθησης που απαιτούν τα Σχέδια Δράσης, διαδικασία κατά την οποία 

επιβεβαιώνεται εάν τα «πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα» συμφωνούν με τα 

«προγραμματισθέντα». Η διαχείριση και ο έλεγχος είναι αναγκαία για να προλάβει 

προβλήματα, να αναπροσαρμόσει προγράμματα και για να πάρει διορθωτικά μέτρα όπου 

και όποτε χρειάζονται. Ο έλεγχος είναι μια συστηματική διαδικασία μέσα από την οποία 

καθορίζουμε πρότυπα απόδοσης με βάση τους προγραμματισθέντες στόχους, 

σχεδιάζουμε τα απαραίτητα συστήματα συλλογής πληροφοριών, συγκρίνουμε την 

πραγματική απόδοση με βάση τα προκαθορισμένα πρότυπα, εντοπίζουμε εάν υπάρχουν 

αποκλίσεις, μετράμε το πόσο σημαντικές είναι αυτές και τέλος, κάνουμε τις 

απαραίτητες ενεργείς για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι συντελεστές του οργανισμού 

χρησιμοποιούνται με τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι. Σκοπός του  Συστήματος  Παρακολούθησης  και  Ελέγχου  είναι  

κατά  κύριο  λόγο  η ευθυγράμμιση των στρατηγικών στόχων, των σχεδίων δράσης και 

των αντίστοιχων πόρων. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι :  

 

• Έλεγχοι Διοίκησης του Έργου - που αφορούν την στρατηγική του Έργου, τα 

προγράμματα εργασίας και την εικόνα προόδου της δεδομένης στιγμής. 

• Έλεγχοι Επιβεβαίωσης της πορείας του Έργου - που δίνουν τη συνολική εικόνα 

σχεδιασμού και πορείας του Έργου. 

• Τεχνικοί έλεγχοι - που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχεια των τεχνικών πλευρών του 

Έργου. 

 

Γενικά, ένα Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου ενός συνολικού Σχεδίου Δράσης το 
οποίο αποτελείται από Έργα και Υποέργα, απαρτίζεται από διάφορες ενέργειες, τα οποία 
καλύπτουν όλο τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες 
ενέργειες παρουσιάζονται ακολούθως: 
 

• Διαχείριση Οργάνωσης και Εκτέλεσης: Αφορά την επίτευξη της αποτελεσματικής 

εκτέλεσης όλων των επιμέρους έργων του προγράμματος. Συγκεκριμένα, 

προσδιορίζεται η οργανωτική δομή, οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα, οι ρόλοι 

και οι αρμοδιότητες του καθενός και τέλος τυχόν εκπαιδευτικές ανάγκες. 



Παράλληλα, προωθείται η ορθολογική ανάθεση ευθυνών και αρμοδιοτήτων στα 

μέλη των επιμέρους ομάδων εργασίας, καθώς και η ανάπτυξη του απαραίτητου 

κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ αυτών. Στα πλαίσια αυτά 

εντάσσεται και η παρακολούθηση πιθανών ερεθισμάτων που οφείλουν να 

αντιμετωπίζονται με τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. 

• Επισκόπηση Προόδου και Παρακολούθηση: Αφορά την συνεχή 

παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου δράσης και των επιμέρους έργων. 

Στόχος είναι η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, η σύγκριση με το 

αρχικό πρόγραμμα και η παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης στους 

ενδιαφερόμενους για τα δεδομένα αυτά. 

• Αναφορές και Χρηματοοικονομική Παρακολούθηση: Αφορά την διαχείριση 

του προϋπολογισμού του Προγράμματος και των επί μέρους έργων, της 

παρακολούθησης της εκτέλεσης τους και της πιθανής αναπροσαρμογής τους. 

• Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας: Προσδιορίζονται οι μηχανισμοί και τα 

πρότυπα ποιότητας και η παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε αυτά. Οι 

δραστηριότητες ελέγχου είναι ευθύνη των επιμέρους Υπευθύνων των υποέργων. Ο 

βασικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί η τρέχουσα πληροφόρηση για την 

κατάσταση του Έργου, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες που θα το 

κρατήσουν στα πλαίσια των στόχων του χρονικών, ποσοτικών και ποιοτικών. Οι 

έλεγχοι της πορείας του Έργου προγραμματίζονται έτσι ώστε να καλύπτονται οι 

προσδοκίες τόσο της αναθέτουσας αρχής όσο και των επωφελούμενων μερών και 

να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις ποιότητας, χρονικών και 

οικονομικών ορίων που έχουν προδιαγραφεί. 

• Σχέδιο Επικοινωνίας: Αφορά την αξιολόγηση των αναγκών και ο σχεδιασμός 

πλάνων επικοινωνίας, ενημέρωσης και δημοσιότητας τόσο εσωτερικά, όσο και 

εξωτερικά, για τη διασφάλιση ενός ευνοϊκού κλίματος για την υλοποίηση των 

στόχων και τη βέλτιστη κατανόηση του προγράμματος αποτελούν τις κύριες 

δραστηριότητες αυτού του σταδίου. 

• Ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης: Αφορά την επίτευξη της συνολικής 

παρακολούθησης της υλοποίησης των επιχειρησιακών στόχων είναι δυνατή μέσω 

της ανάπτυξης ενός προτύπου δεικτών. Τα πρότυπα αυτά θα επιτρέψουν τον 

συστηματικό αλλά και αξιόπιστο έλεγχο της προόδου τους. Ανάλογα με το 
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σκοπό που υπηρετεί ο κάθε δείκτης, μπορούμε να διακρίνουμε δύο 

κατηγορίες:  

 

• Φυσικοί Δείκτες, οι οποίοι εξυπηρετούν την παρακολούθηση της 

εξέλιξης των εργασιών και απαιτούν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με 

την πρόοδο των φυσικών χαρακτηριστικών των έργων / ενεργειών. Αυτοί 

εξυπηρετούν την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών. 

• Οικονομικοί Δείκτες, οι οποίοι βοηθούν στην παρακολούθηση της 

εξέλιξης των χρηματοοικονομικών στοιχείων των εργασιών, ενώ απαιτούν 

τη συλλογή πληροφοριών σε ότι αφορά την εξέλιξη των 

χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών τους.  

 

Είναι επομένως χρήσιμο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών 

στόχων να αναπτυχθεί ένα πρότυπο δεικτών εκροών, φυσικών και οικονομικών.  

 
Η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης είναι συνδεδεμένη με μια διαρκή διαδικασία 

δημόσιας λογοδοσίας για την πορεία του Σχεδίου Δράσης και των αποτελεσμάτων του. Για 

το λόγο αυτό θα υποβάλλονται οι απαιτούμενες εκθέσεις, εξέλιξης, πεπραγμένων και 

αξιολόγησης πορείας και υλοποίησης δράσεων στα επιτελικά όργανα του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματά της με στόχο 

την αποτελεσματικότερη και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αναφορικά με την 

επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης.  
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