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1. Συντομογραφίες
ΓΔ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων
EASPD
European Association of Service providers
for Persons with Disabilities (Ευρωπαϊκή Ένωση
παρόχων υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία)
EKT+
Συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΥΠΕΚΥΠ
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ε.Σ.Α.μεΑ
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
ΜΚΟ
Μη κυβερνητική οργάνωση

ΜΑΑ
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΚΚΠ
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
TSI
Technical Support Instrument (Μέσο Τεχνικής
Υποστήριξης)
ΟΗΕ
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
ΣΔΠ
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού
ΣΔΑΑ
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία

ΑμεΑ
Άτομα με αναπηρία
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2. Εισαγωγή
Η αξιοπρέπεια, η μη διάκριση και η ισότητα αποτελούν αξίες που κατοχυρώνονται σε όλες τις
σημαντικές διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στις συνθήκες, τη νομοθεσία και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι η
πρώτη συνθήκη που δεν υιοθετήθηκε απλώς από
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και από την ίδια
την ΕΕ και, μαζί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αποτελεί καταλύτη για την αλλαγή του τρόπου με τον
οποίο θα πρέπει να απολαμβάνονται τα δικαιώματα και να παρέχονται οι υπηρεσίες, ώστε να
διευκολύνεται η πλήρης πρόσβαση σε αυτές. Οι
δομές κοινωνικής πρόνοιας καλούνται, συνεπώς,
να προσαρμοστούν και να αναπτύξουν νέα καινοτόμα συστήματα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών, παιδιών και ενηλίκων.
Το παρόν Σχέδιο Δράσης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης της διαδικασίας
αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα με στόχο την
στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και των ενδιαφερόμενων μερών στον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης. Το
παρόν έργο εκπονείται με χρηματοδότηση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και σε
συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.. Το πρώτο στοιχείο θέτει ως στόχο
την ολοκλήρωση της στρατηγικής, ενός οδικού
χάρτη και ενός σχεδίου δράσης για την αποϊδρυματοποίηση στην Ελλάδα. Η στρατηγική αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου

συστημάτων υποστήριξης της κοινωνικής φροντίδας, ώστε τα παιδιά, οι ενήλικες και οι ηλικιωμένοι, που έχουν διάφορες ανάγκες υποστήριξης,
να μπορούν να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία
και να συμμετάσχουν σε αυτήν απολαμβάνοντας
τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Καλύπτει συγκεκριμένα τις ανάγκες των ακόλουθων ομάδων
στόχου: παιδιά, παιδιά με αναπηρία, ενήλικες με
αναπηρία και ηλικιωμένοι. Επίσης θέτει μια σειρά προτεραιοτήτων και παρεπόμενων στρατηγικών στόχων για τις ομάδες στόχου της μεταρρύθμισης της αποϊδρυματοποίησης: παιδιά και
παιδιά με αναπηρία, ενήλικες με αναπηρία και
ηλικιωμένοι.
Η δομή του Σχεδίου Δράσης βασίζεται σε εκείνη
της στρατηγικής αποϊδρυματοποίησης και για
καθέναν από τους στρατηγικούς στόχους, το Σχέδιο καθορίζει:
• Εργασίες (αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη
του στόχου)
• Δείκτες (δείχνουν πώς να μετράμε την επιτυχία
των δράσεων)
• Χρονικό πλαίσιο (το αναγκαίο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών)
• Αρμόδια αρχή
• Συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
• Διαθέσιμους οικονομικούς πόρους (πηγή
χρηματοδότησης).
Το Σχέδιο συντάχθηκε σε συνεργασία με το
ΥΠΕΚΥΠ και σε διαβούλευση με τους κύριους
φορείς που εκπροσωπούν τις ομάδες στόχου.
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3. Παιδιά και παιδιά
με αναπηρία
Προτεραιότητα 3.1 Διασφάλιση μιας ισχυρής βάσης υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την
ενίσχυση και την ενδυνάμωση των οικογενειών, των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία
Στρατηγικός
στόχος
3.1.1 Ενίσχυση,
περαιτέρω ανάπτυξη και εναρμόνιση της σειράς
των διαθέσιμων
προγραμμάτων,
υπηρεσιών και
παροχών
καθολικής
κοινωνικής
φροντίδας (π.χ.,
προσχολική εκπαίδευση, οικογενειακά επιδόματα, πρόσβαση
σε υγειονομικές
υπηρεσίες), ώστε
να διασφαλιστεί η
προσβασιμότητα, η
διαθεσιμότητα και
η οικονομική προσιτότητα όλων των
υπηρεσιών σε όλη
τη χώρα – συμπεριλαμβανομένων των
αγροτικών περιοχών και καλύπτοντας τη φροντίδα
τόσο πριν όσο και
μετά τον τοκετό.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Εργασίες

Δείκτες

Επανασχεδιασμός
του υφιστάμενου
ηλεκτρονικού
Εθνικού Μητρώου
Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας, ώστε
να καλύπτονται
όλοι οι τύποι
προγραμμάτων,
υπηρεσιών και
παροχών καθολικής κοινωνικής
φροντίδας.

Δημιουργία της
Ενιαίας Πύλης Ψηφιακής Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία.
Αναβάθμιση της
υφιστάμενης πλατφόρμας, με την
ενσωμάτωση όλων
των πληροφοριακών συστημάτων,
μέσω των οποίων
υποβάλλονται αιτήσεις για κοινωνικές παροχές καθώς
και κάθε είδους
προγράμματα και
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

20212023

ΥΠΕΚΥΠ

Καταγραφή των
υφιστάμενων
προγραμμάτων,
υπηρεσιών και
παροχών καθολικής κοινωνικής
φροντίδας, ανάλυση των δεδομένων
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εν
λόγω προγραμμάτων, υπηρεσιών και
παροχών σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής του ανθρώπινου δυναμικού στον
τομέα Κοινωνικής
Φροντίδας.

Έκθεση με λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τη
διαθεσιμότητα των
προγραμμάτων,
υπηρεσιών και
παροχών καθολικής κοινωνικής
φροντίδας, τις
τρέχουσες ανάγκες
ενίσχυσης των υφιστάμενων υπηρεσιών και ανάπτυξη
νέων. Διασφάλιση
της αξιοποίησης
των αποτελεσμάτων από τη δράση
του EASPD «Χαρτογράφηση και
ανάλυση / ανασκόπηση υποστηρικτικών υπηρεσιών και
διαδικασιών που
εφαρμόζονται σε
επίπεδο τοπικής
κοινότητας στην
Ελλάδα».

20222023

ΥΠΕΚΥΠ

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

ΕΚΤ+/ΜΑΑ
συμπληρωματικά

ΜΑΑ/ΕΚΤ+/
Εθνικός προϋπολογισμός
συμπληρωματικά
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Προτεραιότητα 3.1 Διασφάλιση μιας ισχυρής βάσης υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την
ενίσχυση και την ενδυνάμωση των οικογενειών, των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία
Στρατηγικός
στόχος
3.1.2 Ανάπτυξη σε
όλη τη χώρα ενός
ευρύτερου φάσματος εξειδικευμένων προγραμμάτων, υπηρεσιών
και παροχών (π.χ.
εκπαιδευτική υποστήριξη, επιδόματα αναπηρίας,
βοήθεια σε είδος,
κάρτες ελεύθερης
μετακίνησης, σύνταξη αναπηρίας)
που θα διατίθενται στην τοπική
κοινότητα για την
υποστήριξη οικογενειών και παιδιών
με υψηλές ανάγκες
υποστήριξης.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Εργασίες

Δείκτες

Επανασχεδιασμός
του υφιστάμενου
ηλεκτρονικού
Εθνικού Μητρώου
Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας, ώστε
να καλύπτονται
όλοι οι τύποι
προγραμμάτων,
υπηρεσιών και
παροχών καθολικής κοινωνικής
φροντίδας.

Δημιουργία της
Ενιαίας Πύλης Ψηφιακής Πρόσβασης
στην Κοινωνική
Προστασία
Αναβάθμιση της
υφιστάμενης πλατφόρμας, με την
ενσωμάτωση όλων
των πληροφοριακών συστημάτων,
μέσω των οποίων
υποβάλλονται αιτήσεις για κοινωνικές παροχές καθώς
και κάθε είδους
προγράμματα και
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

20212023

ΥΠΕΚΥΠ

Καταγραφή των
υφιστάμενων
προγραμμάτων,
υπηρεσιών και παροχών εξειδικευμένης υποστήριξης, ανάλυση των
δεδομένων σχετικά
με τη διαθεσιμότητα των εν λόγω
προγραμμάτων,
υπηρεσιών και παροχών σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής του ανθρώπινου δυναμικού στον
κοινωνικό τομέα.

Έκθεση με λεπτομερή ανάλυση
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των
προγραμμάτων,
υπηρεσιών και παροχών εξειδικευμένης υποστήριξης, τις τρέχουσες
ανάγκες ενίσχυσης
των υφιστάμενων
υπηρεσιών και
ανάπτυξη νέων.
Διασφάλιση της
αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων
από τη δράση του
EASPD «Χαρτογράφηση και ανάλυση / ανασκόπηση
υποστηρικτικών
υπηρεσιών και
διαδικασιών που
εφαρμόζονται σε
επίπεδο τοπικής
κοινότητας στην
Ελλάδα».

20222023

ΥΠΕΚΥΠ

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

ΕΚΤ+/ΜΑΑ
συμπληρωματικά

ΜΑΑ/ΕΚΤ+/
Εθνικός προϋπολογισμός
συμπληρωματικά
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Προτεραιότητα 3.1 Διασφάλιση μιας ισχυρής βάσης υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την
ενίσχυση και την ενδυνάμωση των οικογενειών, των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία
Στρατηγικός
στόχος
3.1.3 Ανάπτυξη νομοθεσίας και ενός
προγράμματος με
στόχο τη ρύθμιση
των δράσεων Πρώιμης Παρέμβασης
(ΠΠ) για παιδιά
ηλικίας 0 έως 6
ετών, το οποίο θα
λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο ως ένα
σύστημα υποστήριξης για οικογένειες με ανάγκες
και ως εξειδικευμένη υποστήριξη για παιδιά με
αναπηρία.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Εργασίες

Δείκτες

Καταγραφή των
υφιστάμενων υπηρεσιών ΠΠ και
αξιολόγηση των
αναγκών/ Ανάπτυξη μητρώου για την
παρακολούθηση
των παιδιών και
των οικογενειών με
ανάγκες που ενδέχεται να χρειάζονται υπηρεσίες ΠΠ.

Έκθεση για τον
προσδιορισμό
των υφιστάμενων
υπηρεσιών ΠΠ,
των κενών και των
αναγκών σε εθνικό
επίπεδο.

20212022

ΥΠΕΚΥΠ

Προσδιορισμός
εμπειρογνωμόνων
και συγκρότηση
ομάδας εργασίας
για την ανάπτυξη
του μοντέλου ΠΠ
και την προετοιμασία των αναγκαίων βημάτων προς
υιοθέτηση.

Έκθεση της ομάδας
εμπειρογνωμόνων
ΠΠ που θα προσδιορίζει το μοντέλο
ΠΠ και τα επόμενα
βήματα δράσης.

20212022

ΥΠΕΚΥΠ

Σχεδιασμός και
ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος
Πρώιμης Παρέμβασης που περιλαμβάνει εκστρατείες
ευαισθητοποίησης,
τύπους παροχής
εξατομικευμένων υπηρεσιών σε
παιδιά και οικογένειες με βάση τη
συνεργασία μεταξύ
κοινωνικών υπηρεσιών σε διάφορους
τομείς, δηλαδή
υγειονομική περίθαλψη, παιδεία
κ.λπ. και τοπικών κοινωνικών
υπηρεσιών.

Υιοθέτηση κανονι2021σμών για πιλο2023
τικό πρόγραμμα
ΠΠ και έκθεση
αξιολόγησης του
πιλοτικού προγράμματος ΠΠ, συμπεριλαμβανομένου
του αριθμού των
παιδιών και των
οικογενειών που
προσεγγίστηκαν.

ΥΠΕΚΥΠ

Υπουργείο
Παιδείας,
Υπουργείο
Υγείας

TSI/ΜΑΑ/
ΕΚΤ+ συμπληρωματικά

Καθορισμός πρωτοκόλλων και λειτουργικών διαδικασιών για την ΠΠ.

Θέσπιση νομικού πλαισίου για
την ΠΠ με ειδικά πρωτόκολλα
και λειτουργικές
διαδικασίες.

20212023

ΥΠΕΚΥΠ

Υπουργείο
Παιδείας,
Υπουργείο
Υγείας

ΜΑΑ / TSI
συμπληρωματικά

Ένταξη πιστοποιημένων παρόχων
υπηρεσιών ΠΠ,
στο ηλεκτρονικό
Μητρώου
Υπηρεσιών
Πρόνοιας και
Φορέων Παροχής
Κοινωνικής
Πρόνοιας.

Μητρώου παρόχων
υπηρεσιών ΠΠ σε
λειτουργία.

2023

ΥΠΕΚΥΠ

Υπουργείο
Παιδείας,
Υπουργείο
Υγείας

TSI

Κρατικός προϋπολογισμός

ΕΚΤ+ /ΜΑΑ
συμπληρωματικά
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Προτεραιότητα 3.1 Διασφάλιση μιας ισχυρής βάσης υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την
ενίσχυση και την ενδυνάμωση των οικογενειών, των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία
Στρατηγικός
στόχος
3.1.4 Ενίσχυση της
διαθεσιμότητας
μέτρων κατά της
φτώχειας, καθώς
και της πρόσβασης σε προγράμματα προσωπικής
βοήθειας, τα οποία
λειτουργούν ως
προστασία ενάντια
στον κοινωνικό
αποκλεισμό και τη
φτώχεια, συμπεριλαμβανομένης της
κοινωνικής στέγασης, της υποστήριξης των βασικών
αναγκών (μεταφορά, σίτιση, υγειονομική περίθαλψη,
υλικά αγαθά) και
της ψυχολογικής
υποστήριξης με
στόχο την ενδυνάμωση της οικογένειας, την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών και την
πρόληψη του χωρισμού του παιδιού
από την οικογένειά
του.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Εργασίες

Δείκτες

Καταγραφή και
ανάλυση των προγραμμάτων κοινωνικής βοήθειας και
εντοπισμός ορθών
πρακτικών, και
σύνδεσή τους τόσο
με την πρόληψη
της ιδρυματικής
φροντίδας όσο και
με την υποστήριξη
της οικογενειακής
επανένωσης, μετά
την έξοδο του
ατόμου από
την ιδρυματική
φροντίδα.

Έκθεση σχετικά
2023με τον προσδιο2025
ρισμό των ορθών
πρακτικών και των
συστάσεων για
εναλλακτικές λύσεις αντί της ιδρυματικής φροντίδας,
συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης
σκοπιμότητας για
την ενίσχυση των
υπηρεσιών υποστήριξης και πρόληψης για την παροχή
βοήθειας σε οικογένειες που έχουν
ανάγκη και βρίσκονται στο όριο της
φτώχειας.

ΥΠΕΚΥΠ

Αποσαφήνιση
και ενίσχυση του
ρόλου των ΟΠΑ
(Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων)
που ήδη υπάρχουν
και λειτουργούν σε
Δήμους με σαφείς
όρους εντολής.

Έκθεση με συστάσεις για την ενίσχυση των ΟΠΑ.

20232025

ΥΠΕΚΥΠ

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων
ΜΑΑ/ΕΚΤ+
συμπληρωματικά

Υπουργείο
Εσωτερικών

ΜΑΑ/ΕΚΤ+/
Κρατικός προϋπολογισμός
συμπληρωματικά
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Προτεραιότητα 3.1 Διασφάλιση μιας ισχυρής βάσης υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την
ενίσχυση και την ενδυνάμωση των οικογενειών, των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία
Στρατηγικός
στόχος
3.1.5 Ενίσχυση της
ικανότητας του
δικτύου Κέντρων
Κοινότητας να
παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
παρακολούθησης,
καθώς και να εξασφαλίζουν συνεχή
υποστήριξη σε
άτομα με ανάγκες
υποστήριξης και
στις οικογένειές
τους, ανάλογα με
τις ατομικές τους
ανάγκες.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Εργασίες

Δείκτες

Επαναξιολόγηση και αναβάθμιση του ρόλου και
των αρμοδιοτήτων των Κέντρων
Κοινότητας.

Έκθεση με συγκε2021κριμένες συστάσεις 2022
για την ενίσχυση
του ρόλου των Κέντρων Κοινότητας,
συμπεριλαμβανομένων ειδικών
δεικτών για τον
αριθμό των Κέντρων Κοινότητας
που αναπτύσσονται ανά πληθυσμό και τον αριθμό
των απαιτούμενων
επαγγελματιών.

ΥΠΕΚΥΠ

Υπουργείο
Εσωτερικών

ΕΚΤ+

Ενίσχυση των
Κέντρων Κοινότητας με επαρκείς
οικονομικούς και
ανθρώπινους πόρους, σύνδεση των
Κέντρων Κοινότητας με την ενιαία
ψηφιακή πύλη
Πρόσβασης
στην Κοινωνική
Προστασία και
ανάπτυξη πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ των
Κέντρων Κοινότητας και των υφιστάμενων κοινωνικών υπηρεσιών σε
τοπικό επίπεδο.

Επανεξέταση
της σχετικής
νομοθεσίας.

2023

ΥΠΕΚΥΠ

Υπουργείο
Εσωτερικών

ΕΚΤ+

Ανάπτυξη και παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων
για το προσωπικό,
ώστε να διασφαλιστεί ότι τα Κέντρα
Κοινότητας μπορούν να ενεργούν
ως «διαχειριστές
περιστατικών,
"case managers"»,
οι οποίοι εξετάζουν
τις ανάγκες φροντίδας και υποστήριξης με βάση τις
διαθέσιμες επιλογές στην τοπική
κοινότητα.

Αριθμός προσωπικού που εκπαιδεύεται και ενημερώνεται σχετικά με τις
επιλογές υποστήριξης στην τοπική
κοινότητα.

20232025

ΥΠΕΚΥΠ

Υπουργείο
Εσωτερικών

ΕΚΤ+
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Προτεραιότητα 3.1 Διασφάλιση μιας ισχυρής βάσης υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την
ενίσχυση και την ενδυνάμωση των οικογενειών, των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία
Στρατηγικός
στόχος
3.1.6 Ενίσχυση του
συστήματος ελέγχου παραπομπών
(gatekeeping) σε
περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο,
ώστε να αποτρέπεται ο διαχωρισμός,
εάν αυτός δεν
κρίνεται απαραίτητος, των παιδιών
από την οικογένειά
τους και η τοποθέτηση σε ιδρυματική
φροντίδα.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Εργασίες

Δείκτες

Συγκρότηση διυπουργικής ομάδας εργασίας (με
τη συμμετοχή του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, του
Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Παιδείας, του
Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και
των τοπικών και
περιφερειακών αρχών) για να εξετάσει τις υφιστάμενες
νομικές διατάξεις
σχετικά με την προστασία των παιδιών
στην κοινότητα και
την εναλλακτική
φροντίδα, να καταγράψει όλες τις
αρμοδιότητες κάθε
αρχής, να εντοπίσει
επικαλυπτόμενους
τομείς και να αποσαφηνίσει τα καθήκοντα κάθε αρχής.
Αυτή η διυπουργική
ομάδα εργασίας θα
εξετάσει τη δημιουργία δομών οικογενειακής στήριξης
και επανένταξης σε
επίπεδο Δήμων, τη
δημιουργία συμβουλίων διαχείρισης σε
επίπεδο Περιφερειών και τη δημιουργία πρωτοκόλλων/
μέσων για τις διαδικασίες ελέγχου παραπομπών
(gatekeeping).

Έκθεσης με συγκε- 2024
κριμένες συστάσεις
αναφορικά με τον
ρόλο της Εισαγγελικής αρχής και την
αποσαφήνιση του
ρόλου και των αρμοδιοτήτων όλων
των εμπλεκόμενων
ενδιαφερομένων
μερών.

ΥΠΕΚΥΠ

Υπουργείο
Εσωτερικών,
Υπουργείο
Υγείας,
Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Υπουργείο
Παιδείας,
Υπουργείο
Οικονομικών

ΕΚΤ+/Κρατικός προϋπολογισμός
συμπληρωματικά

Υιοθέτηση νόμου-πλαισίου για
την προστασία των
παιδιών, ο οποίος
κωδικοποιεί όλες
τις σχετικές διατάξεις και ενισχύει τον ρόλο και τις
αρμοδιότητες των
κοινωνικών υπηρεσιών των τοπικών
και περιφερειακών
αρχών για την πρόληψη του χωρισμού
των οικογενειών. Ο
νόμος-πλαίσιο θα
πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση του
κοινωνικού τομέα,
σαφές σχέδιο για
την παροχή οικογενειακής στήριξης ή
την τοποθέτηση σε
εναλλακτική φροντίδα για όλα τα
παιδιά που προτείνονται για χωρισμό.

20242026

ΥΠΕΚΥΠ

Υπουργείο
Εσωτερικών,
Υπουργείο
Υγείας,
Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Υπουργείο
Παιδείας,
Υπουργείο
Οικονομικών

ΕΚΤ+/Κρατικός προϋπολογισμός
συμπληρωματικά

Υιοθέτηση του
πρωτοκόλλου καθώς και των σχετικών εργαλείων.

20212022

ΥΠΕΚΥΠ

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Υπουργείο
Εσωτερικών

ΕΚΤ+ / Εγγύηση για το
Παιδί

Χρήση των υφιστάμενων πόρων/υλικών και ανάπτυξη
πρωτοκόλλου και
διαδικασιών για τη
διαχείριση της κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών
που θα ισχύουν για
όλες τις υπηρεσίες προστασίας
παιδιών σε εθνικό
επίπεδο.

Εκπαίδευση των
εργαζομένων κοινωνικών υπηρεσιών στη διαχείριση
της κακοποίησης
και της παραμέλησης των παιδιών
σύμφωνα με το
πρωτόκολλο που
υιοθετήθηκε.
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Προτεραιότητα 3.2 Ανάπτυξη μιας σειράς εναλλακτικών μέτρων φροντίδας
με στόχο την παροχή στα παιδιά χωρίς γονεϊκή φροντίδα - συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών με αναπηρία - ενός περιβάλλοντος οικογενειακού τύπου
Στρατηγικός
στόχος
3.2.1 Ανάπτυξη
ενός προγράμματος
ανάδοχης φροντίδας, το οποίο θα
συμπεριλαμβάνει:
Διαδικασίες αξιολόγησης και εκπαίδευσης των υποψηφίων αναδόχων
που σχεδιάζονται
και εφαρμόζονται
με εναρμονισμένο
τρόπο∙
συνεχή παρακολούθηση, εποπτεία και
υποστήριξη των
ανάδοχων γονέων∙
περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού μητρώου υποψηφίων
αναδόχων γονέων∙
ανάπτυξη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού,
συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών
λειτουργών, ψυχολόγων, ανάδοχων
φροντιστών και
άλλων επαγγελματιών που συμμετέχουν στην παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών ανάδοχης
φροντίδας.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Εργασίες

Δείκτες

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης αναδόχων
γονέων.

Αριθμός παιδιών
σε αναδοχή

2021

ΥΠΕΚΥΠ

UNICEF

Εγγύηση για
το Παιδί

Αύξηση των αιτήσεων
για αναδοχή.

Αριθμός υποψήφιων ανάδοχων που
εντοπίστηκαν και
υποστηρίχθηκαν.

20212022

ΥΠΕΚΥΠ

UNICEF

Μ/Δ (δεν
ισχύει)

Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου για
την αναδοχή και υιοθεσία (Ν.4538/2018).

Έκδοση σχετικής υπουργικής
απόφασης.

20212022

ΥΠΕΚΥΠ

Καθιέρωση και εφαρμογή του ρυθμιστικού
πλαισίου για το «επίδομα αναδοχής» και
ανάπτυξη συστήματος
που θα διασφαλίζει
την επέκταση της χρηματοδότησης και θα
καλύπτει όλους τους
δικαιούχους.

Έκδοση σχετικής υπουργικής
απόφασης.
Ηλεκτρονική
πλατφόρμα και
μηχανισμός χορήγησης του επιδόματος αναδοχής.

2021

ΥΠΕΚΥΠ/
ΟΠΕΚΑ

Ένταξη της ομάδας
ασυνόδευτων ανηλίκων και των υποψήφιων ανάδοχων οικογενειών προσφύγων
στο Εθνικό Σύστημα
Ανάδοχης, όπως αυτό
υλοποιείται μέσω του
πληροφοριακού συστήματος «ΑΝΥΝΕΤ»

Ασυνόδευτοι ανήλικοι και οικογένειες προσφύγων που έχουν
ενταχθεί στο
Εθνικό Σύστημα
Αναδοχής.

20212022

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Ανάπτυξη επαγγελματικής αναδοχής για
παιδιά με αναπηρία.

Έκδοση ρυθμιστικού πλαισίου και
ανάπτυξη πλαισίου λειτουργίας.

20212022

ΥΠΕΚΥΠ/
Υπουργείο
Οικονομικών

ΜΑΑ / ΕΚΤ+
συμπληρωματικά

Συνέχιση και επέκταση των εκπαιδευτικών δράσεων για τους
υποψήφιους ανάδοχους γονείς με τη συμπερίληψη διαπολιτισμικών στοιχείων.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς λαμβάνουν
υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία διεξάγεται παράλληλα με
την αξιολόγηση κάθε
υποψηφίου για ανάδοχη. Επιπλέον, όσοι
έχουν ήδη αναλάβει
την αναδοχή παιδιών
θα πρέπει να λαμβάνουν συνεχή υποστήριξη, εκπαίδευση και
εποπτεία.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό για
υποχρεωτική βασική εκπαίδευση
που αναπτύχθηκε
και εγκρίθηκε από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

20212022

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Μ/Δ

UNICEF

Κρατικός
προϋπολογισμός/Εγγύηση για
το Παιδί συμπληρωματικά

Διαδικασίες για
τον προσδιορισμό των αναγκών
εκπαίδευσης,
επιμόρφωσης
και υποστήριξης,
καθώς και για τον
τρόπο κάλυψης
τους.
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Προτεραιότητα 3.2 Ανάπτυξη μιας σειράς εναλλακτικών μέτρων φροντίδας
με στόχο την παροχή στα παιδιά χωρίς γονεϊκή φροντίδα - συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών με αναπηρία - ενός περιβάλλοντος οικογενειακού τύπου
Στρατηγικός
στόχος
3.2.2 Ανάπτυξη
μιας σειράς επιλογών στέγασης οικογενειακού τύπου
σε επίπεδο τοπικής
κοινότητας, οι
οποίες θα εξυπηρετούν το βέλτιστο συμφέρον των
παιδιών.
Οι υπηρεσίες στέγασης στην τοπική
κοινότητα θα πρέπει να αποτελούν
την ύστατη λύση
όταν η οικογένεια
καταγωγής δεν
είναι σε θέση να
φροντίσει το παιδί
ή δεν υπάρχει δυνατότητα αναδοχής/
υιοθεσίας. Οι στεγαστικές δομές μικρής κλίμακας δεν
θα πρέπει επ’ ουδενί να ομοιάζουν με
ιδρύματα και, για
τον σκοπό αυτό,
θα πρέπει να αναπτυχθούν και να
υιοθετηθούν πρότυπα ποιότητας σε
συμμόρφωση με τη
ΣΔΠ και τη ΣΔΑΑ
του ΟΗΕ. Όλες οι
δομές στεγαστικής
φροντίδας (ιδιωτικές, κρατικές και
θρησκευτικές) θα
πρέπει να είναι εγγεγραμμένες και να
έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας, καθώς
και να παρακολουθούνται τακτικά,
ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικής φροντίδας.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Εργασίες

Δείκτες

Συγκρότηση ομάδας
εργασίας για την ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου και του
πλαισίου λειτουργίας των υφιστάμενων
υπηρεσιών στέγασης,
με σκοπό την εναρμόνιση του είδους και της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την ευθυγράμμιση των
συνθηκών διαβίωσης
των παιδιών με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Υιοθέτηση της
σχετικής υπουργικής απόφασης
και των προτύπων
φροντίδας.

20212022

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Επικαιροποίηση του
μηχανισμού εποπτείας των υφιστάμενων
υπηρεσιών στέγασης και συμμόρφωση με συγκεκριμένα
πρότυπα ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για
επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό.
Ανάπτυξη πλαισίου
για τη διαπίστευση /
αδειοδότηση παρόχων
υπηρεσιών φροντίδας
σε επίπεδο κοινότητας
και την επιθεώρηση
των υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα
φροντίδας.

Θέσπιση μηχανι20212023
σμού εποπτείας
για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας.

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για τους υπεύθυνους
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και
τους εργαζόμενους
κοινωνικής φροντίδας αναφορικά με την
εφαρμογή των νέων
κανονισμών και προτύπων φροντίδας.

Εκπαιδευτικά
προγράμματα που
παρασχέθηκαν
σε κοινωνικούς
λειτουργούς και
διευθυντές.

ΥΠΕΚΥΠ/
Περιφερειακές αρχές

Μ/Δ

20222024
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Προτεραιότητα 3.2 Ανάπτυξη μιας σειράς εναλλακτικών μέτρων φροντίδας
με στόχο την παροχή στα παιδιά χωρίς γονεϊκή φροντίδα - συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών με αναπηρία - ενός περιβάλλοντος οικογενειακού τύπου
Στρατηγικός
στόχος

3.2.3 Υποστήριξη
της ανάπτυξης συστημάτων με στόχο
την ενίσχυση της
συμμετοχής των
παιδιών σε θέματα
που αφορούν τη
ζωή τους.

Εργασίες

Δείκτες

Χρονικό
πλαίσιο

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στέγασης σε
επίπεδο κοινότητας,
οικογενειακού τύπου,
για εφήβους που ζουν
επί του παρόντος σε
ιδρύματα, ως προπαρασκευαστικό στάδιο
για τη μετάβασή τους
στην ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
φροντίδας και της
ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Το πρόγραμμα αυτό θα
αποτελέσει τη συνέχεια και επέκταση του
πιλοτικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί
σε συνεργασία με τη
UNICEF.

Ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου.

20212026

Θέσπιση μηχανισμών
με στόχο τη διασφάλιση της συμμετοχής
των παιδιών στη λήψη
αποφάσεων, στο μέτρο του εφικτού, σε
όλες τις αποφάσεις
που επηρεάζουν τη
ζωή τους, στο πλαίσιο
των κανονισμών και
των προτύπων ποιότητας για τη λειτουργία των υπηρεσιών. Οι
συμμετοχικοί μηχανισμοί θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των παιδιών,
με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων ανάλογα με την ωριμότητα και τις ικανότητες
κάθε παιδιού.
Ανάπτυξη συμβουλευτικών επιτροπών παιδιών και ενδυνάμωση
των υφιστάμενων.

Ανάπτυξη ψηφιακού μητρώου
ωφελούμενων.

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Αρμόδια
αρχή

ΥΠΕΚΥΠ/
UNICEF
Οργανισμοί
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Εγγύηση για
το Παιδί,
ΜΑΑ, ΕΚΤ+,
Κρατικός
προϋπολογισμός συμπληρωματικά

ΥΠΕΚΥΠ

Κρατικός
προϋπολογισμός

Πρόσληψη ατόμων αναφοράς.
Μίσθωση
διαμερισμάτων.
Κατάρτιση των
ωφελούμενων για
ενίσχυση της απασχολησιμότητας.

Έκθεση με συστά- 2022σεις για την ανά2023
πτυξη μηχανισμών
που εξασφαλίζουν
μια εξατομικευμένη προσέγγιση της
φροντίδας των
παιδιών, όπου οι
απόψεις των παιδιών βρίσκονται
στο επίκεντρο.
Επαγγελματίες
που έχουν εκπαιδευτεί στην
αξιολόγηση των
επιθυμιών και
της γνώμης των
παιδιών.
Έκθεση με συστάσεις για την ανάπτυξη συμβουλευτικών επιτροπών
παιδιών και την
ενδυνάμωση των
υφιστάμενων.
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Προτεραιότητα 3.3 Διασφάλιση του κλεισίματος όλων των δομών ιδρυματικής φροντίδας,
της επανένταξης των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία στις οικογένειές τους ή της
μετάβασης των παιδιών από δομές ιδρυματικής φροντίδας στην οικογενειακή φροντίδα
ή στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
Στρατηγικός
στόχος
3.3.1 Συλλογή αναλυτικών
δεδομένων για
τα παιδιά που
ζουν σε μεγάλες και μικρές
δομές ιδρυματικής φροντίδας, καθώς και
για τις ανάγκες
υποστήριξης των
παιδιών και την
κατάσταση της
οικογένειάς τους.

3.3.2 Ανάπτυξη
σχεδίων αποϊδρυματοποίησης,
με συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα για κάθε δομή
ιδρυματικής
φροντίδας μεγάλης κλίμακας
με στόχο το σταδιακό κλείσιμο
της ιδρυματικής δομής αυτής
καθαυτής. Θα
πρέπει να διερευνηθεί η εναλλακτική χρήση των
κτιρίων – εκτός
των επιλογών
ιδρυματικής
φροντίδας.

Εργασίες

Δείκτες

Υποβολή της
Παροχή αναλυτικής
έκθεσης
έκθεσης σχετικά με τα
Πληροφοριακά Συστήματα Κοινωνικών Υπηρεσιών και διεξαγωγή
«ανάλυσης κενών» (gap
analysis) μεταξύ των δεδομένων που πραγματικά
συλλέγονται και των δεδομένων που θα πρέπει
να συλλέγονται για τους
σκοπούς της αποϊδρυματοποίησης (δηλαδή τις
ανάγκες των παιδιών και
την οικογενειακή τους
κατάσταση, επομένως
ανάλυση των εξατομικευμένων σχεδίων των
παιδιών).

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

20222024

ΥΠΕΚΥΠ

Κρατικός
προϋπολογισμός/ΕΚΤ+
συμπληρωματικά

Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων κατά τρόπο ώστε να
ανταποκρίνονται στην
προαναφερθείσα ανάλυση χάσματος.

Τροποποίηση των
πληροφοριακών
συστημάτων.

Ανάπτυξη εργαλείων για
την υποστήριξη της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης (π.χ. Πρωτόκολλο Εκτίμησης Αναγκών,
Κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με τις τυποποιημένες διαδικασίες για
την αποϊδρυματοποίηση
και τις δομές φροντίδας
σε επίπεδο κοινότητας,
οδικός χάρτης για την
αποϊδρυματοποίηση μιας
δομής).

Ανάπτυξη των
εργαλείων.

2021

ΥΠΕΚΥΠ/
EASPD

TSI/ ΓΔ
Μεταρρυθμίσεων

Πρόσληψη συμβούλων
και οργάνωση χωριστών
ομάδων εργασίας για
κάθε δομή ιδρυματικής
φροντίδας, προκειμένου να σχεδιάσουν τη
μετάβαση στην τοπική
κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών για
την αναπροσαρμογή της
υπηρεσίας και την επιμόρφωση / επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του υφιστάμενου
ανθρώπινου δυναμικού
με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και διαθέσιμους πόρους.

Πρόσληψη συμβούλων και υιοθέτηση σχεδίων
μετασχηματισμού
από τους φορείς
διαχείρισης κάθε
δομής ιδρυματικής
φροντίδας.

20242026

ΥΠΕΚΥΠ/
Κέντρα
Κοινωνικής
Πρόνοιας
(ΚΚΠ)

Κρατικός
προϋπολογισμός/ΕΚΤ+
συμπληρωματικά
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Προτεραιότητα 3.3 Διασφάλιση του κλεισίματος όλων των δομών ιδρυματικής φροντίδας,
της επανένταξης των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία στις οικογένειές τους ή της
μετάβασης των παιδιών από δομές ιδρυματικής φροντίδας στην οικογενειακή φροντίδα
ή στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
Στρατηγικός
στόχος

Χρονικό
πλαίσιο

Εργασίες

Δείκτες

Ανάπτυξη Σχεδίων Μετασχηματισμού για 4 ιδρύματα στην Περιφέρεια
Αττικής σε συνεννόηση
με το προσωπικό των
ιδρυμάτων και των αρμόδιων φορέων.

Προσδιορισμός
εταίρου και ανάπτυξη σχεδίων
μετασχηματισμού.

Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος αποϊδρυματοποίησης για 2 ιδρύματα,
το οποίο περιλαμβάνει
σχέδια μετάβασης, διαδικασίες αναπροσαρμογής
για το προσωπικό, επιμόρφωση επιλεγμένων
ατόμων για υπηρεσίες
σε επίπεδο κοινότητας,
ανάδοχη φροντίδα.

Κλείσιμο αυτών
2021των ιδρυμάτων και 2023
ασφαλής επανένταξη των παιδιών
σε οικογένειες,
ή μετάβαση σε
εναλλακτική φροντίδα σε επίπεδο
κοινότητας μετά
την εξάντληση
όλων των δυνατοτήτων αναδοχής ή
υιοθεσίας.

3.3.3 Ανάπτυξη
ενός ατομικού
σχεδίου φροντίδας για κάθε
παιδί που ζει σε
χώρο ιδρυματικής φροντίδας,
ώστε να διασφαλιστεί η επανένταξη του στην
οικογένεια ή η
μετάβαση του σε
πλαίσιο φροντίδας οικογενειακού τύπου και
κοινότητας.

Επανεξέταση της υφιστάμενης διαδικασίας
Ατομικού Σχεδίου Οικογενειακής Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ), ώστε να
πάψει να υφίσταται η
επιλογή της παραμονής
στο ίδρυμα. Υποχρεωτική περιοδική ανασκόπηση του ατομικού σχεδίου.
Διασφάλιση ότι λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες
των παιδιών και ότι προβλέπονται εναλλακτικοί
τρόποι επικοινωνίας όποτε απαιτείται. Εκπαίδευση του προσωπικού που
εργάζεται σε ιδρύματα
σχετικά με τη χρήση
του επικαιροποιημένου εργαλείου ατομικού
σχεδιασμού.

Το εργαλείο ατομικού σχεδιασμού
είναι διαθέσιμο και
χρησιμοποιείται.

20212023

Ολοκλήρωση ανάπτυξης ατομικών
σχεδίων μετάβασης για κάθε παιδί, σε 4 ιδρύματα
της Περιφέρειας
Αττικής.

20212022

3.3.4 Υποστήριξη των δήμων,
ώστε να δημιουργήσουν υπηρεσίες φροντίδας σε
επίπεδο οικογένειας και τοπικής
κοινότητας

Προσδιορισμός των υφιστάμενων δημοτικών
υπηρεσιών σε επίπεδο
τοπικής κοινότητας, των
εμποδίων και των βέλτιστων πρακτικών.

Υποβολή έκθεσης
με συστάσεις.

20252026

Αρμόδια
αρχή

20212022

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη
UNICEF

ΥΠΕΚΥΠ/
ΚΚΠ
Αττικής
και Δυτικής
Ελλάδας

Κατανομή
οικονομικών
πόρων
Εγγύηση για
το Παιδί

Κρατικός
προϋπολογισμός/ΕΚΤ+
συμπληρωματικά

ΥΠΕΚΥΠ/
Εθνικό
Συμβούλιο
Αναδοχής και
Υιοθεσίας

UNICEF

ΥΠΕΚΥΠ

Υπουργείο
Εσωτερικών,
Οργανισμοί
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Κρατικός
προϋπολογισμός
Εγγύηση για
το Παιδί

Κρατικός
Προϋπολογισμός
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Προτεραιότητα 3.3 Διασφάλιση του κλεισίματος όλων των δομών ιδρυματικής φροντίδας,
της επανένταξης των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία στις οικογένειές τους ή της
μετάβασης των παιδιών από δομές ιδρυματικής φροντίδας στην οικογενειακή φροντίδα
ή στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Υιοθέτηση του
moratorium.

2023-2024

ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Μ/Δ

Βλέπε 3.1.6
Νόμο-πλαίσιο
για την προστασία των παιδιών.

Βλέπε 3.1.6
Νόμο-πλαίσιο για την
προστασία
των παιδιών.

ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο
Εσωτερικών,
Υπουργείο
Υγείας,
Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Υπουργείο
Παιδείας,
Υπουργείο
Οικονομικών

Βλέπε 3.1.6
Νόμο-πλαίσιο για την
προστασία
των παιδιών.

Στρατηγικός στόχος

Εργασίες

Δείκτες

3.3.5 Εισαγωγή ενός
μηχανισμού σταδιακής αναστολής
(moratorium) παράλληλα με την ανάπτυξη
υπηρεσιών σε επίπεδο
τοπικής κοινότητας.
Για τα παιδιά χωρίς
γονεϊκή φροντίδα, θα
πρέπει να διερευνώνται επιλογές εναλλακτικής φροντίδας,
εξετάζοντας αρχικά τη
συγγενική φροντίδα
και έπειτα τη φροντίδα σε οικογενειακό
(αναδοχή) ή οικογενειακού τύπου περιβάλλον, διασφαλίζοντας
ότι τα αδέλφια παραμένουν μαζί.

Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου, που περιλαμβάνει δράσεις και
χρονοδιάγραμμα,
για τη διασφάλιση της επίσημης υιοθέτησης
του moratorium
και, στη συνέχεια, επιβολή του
moratorium με
προτεραιότητα
στην απαγόρευση
της τοποθέτησης
παιδιών ηλικίας
κάτω των 3 ετών
σε ιδρυματική
φροντίδα.

3.3.6 Διασφάλιση της
επανένταξης στην
οικογένεια, εφόσον
είναι εφικτή και προς
το βέλτιστο συμφέρον
του παιδιού, προσφέροντας στις οικογένειες την απαιτούμενη
υποστήριξη (οικονομική, υλική, ψυχολογική και πρακτική),
καθώς και φροντίζοντας για τη διασύνδεση τους με επαγγελματική υποστήριξη
στην κοινότητα και το
ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Θα
πρέπει να σχεδιαστεί
και να εφαρμοστεί ένα
σχέδιο οικογενειακής
υποστήριξης/ενδυνάμωσης/επανένταξης,
το οποίο θα βοηθήσει
την οικογένεια καταγωγής. Θα πρέπει να
καταρτιστεί ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης
δεσμευτικού χαρακτήρα για τη συνεργασία
όλων των σχετικών
κοινωνικών υπηρεσιών, το οποίο να αντικατοπτρίζεται στη
σχετική νομοθεσία.

Βλέπε 3.1.6
Νόμο-πλαίσιο για
την προστασία των
παιδιών.
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Προτεραιότητα 3.4 Ενίσχυση, προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για τα παιδιά και τα παιδιά με αναπηρία
Στρατηγικός
στόχος
3.4.1 Συλλογή δεδομένων για την
παρακολούθηση
των αναγκών των
παιδιών, τη σχολική φοίτηση και την
εκπαιδευτική πορεία τους με σκοπό
τον προγραμματισμό παρεμβάσεων,
την μεταπαρακολούθηση σχετικά
με την κάλυψη
των αναγκών και
την πρόληψη της
πρόωρης σχολικής
εγκατάλειψης.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Εργασίες

Δείκτες

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου με
αναλυτικά στοιχεία
για τις ανάγκες
υποστήριξης των
παιδιών, στην εκπαίδευση. Σύνδεση της υπάρχουσας πλατφόρμας
«myschool» με τα
υπάρχοντα Κέντρα
Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.
Σ.Υ.). Δημιουργία
σημείων επαφής
ανά περιφέρεια για
παιδιά με ανάγκες
υποστήριξης στην
εκπαίδευση (αξιοποίηση των σχολικών κοινωνικών
υπηρεσιών για την
επίτευξη αυτού του
στόχου).

Παραπομπή
στο Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Να προσδιοριστεί από
το Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Υπουργείο
Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Εντοπισμός όλων
των παιδιών που
δεν φοιτούν σε
σχολείο, ενώ θα
έπρεπε, και έχουν
απομονωθεί στο
σπίτι τους, μέσω
απόδοσης κωδικού
αριθμού σε κάθε
παιδί κατά τη γέννησή του. Ο αριθμός αυτός θα μπορεί να συνδέεται
με την πλατφόρμα «myschool»,
η οποία παρακολουθεί κάθε παιδί, εάν πηγαίνει
στο σχολείο ή το
έχειεγκαταλήψει.

Παραπομπή
στο Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Να προσδιοριστεί από
το Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Υπουργείο
Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Εγκαθίδρυση υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών στα σχολεία,
οι οποίες θα είναι
υπεύθυνες για τον
έγκαιρο εντοπισμό
και την αντιμετώπιση των αναγκών
των παιδιών και
των οικογενειών σε κίνδυνο, σε
συνεργασία με τις
κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες της
κοινότητας.

Παραπομπή
στο Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Να προσδιοριστεί από
το Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Υπουργείο
Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων
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Προτεραιότητα 3.4 Ενίσχυση, προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για τα παιδιά και τα παιδιά με αναπηρία
Στρατηγικός
στόχος
3.4.2 Χορήγηση
πλήρους δικαιώματος πρόσβασης
στην τυπική εκπαίδευση, σε παιδιά με
ανάγκες υποστήριξηςπαρέχοντας
τους παράλληλα,
εξειδικευμένη υποστήριξη. Θα πρέπει να καταρτιστεί
ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο που να προβλέπει την ένταξη
των παιδιών με
αναπηρία, υποστηρίζοντας τα σχολεία με τους απαιτούμενους πόρους,
την εκπαίδευση
του προσωπικού
σχολικής εκπαίδευσης καθώς και την
να ευαισθητοποίηση της σχολικής
κοινότητας.
3.4.3 Έκδοση
κατευθυντήριων
γραμμών για το
προσωπικό που
απασχολείται
στην εκπαίδευςη,
προκειμένου να
αναγνωρίζει και
να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των
παιδιών που χρειάζονται υποστήριξη.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Εργασίες

Δείκτες

Επανεξέταση των
προγραμμάτων
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.
Ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού σε πρακτικές
εκπαίδευσης χωρίς
αποκλεισμούς και
ανάπτυξη πλαισίου για τη βελτίωση
της συνεργασίας
και της λογοδοσίας.

Παραπομπή
στο Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Να προσδιοριστεί από
το Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Υπουργείο
Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Ανάπτυξη εξατομικευμένου σχεδίου εκπαιδευτικής
υποστήριξης για
παιδιά με ανάγκες
υποστήριξης.
Σχεδιασμός εκστρατείας ευαισθητοποίησης της κοινότητας σχετικά με
την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Παραπομπή
στο Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Να προσδιοριστεί από
το Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Υπουργείο
Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Προσδιορισμός
των αναγκών του
προσωπικού στον
τομέα της παιδείας
και χάραξη στρατηγικής για την
εξυπηρέτηση των
αναγκών αυτών.

Παραπομπή
στο Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Να προσδιοριστεί από
το Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Υπουργείο
Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων
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Προτεραιότητα 3.5 Ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης για παιδιά και παιδιά
με αναπηρία που φεύγουν από το σύστημα φροντίδας και για τη μετέπειτα υποστήριξή τους
Στρατηγικός
στόχος

Εργασίες

Δείκτες

3.5.1 Ανάπτυξη
ενός εθνικού προγράμματος για τη
την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης
σε παιδιά που αποχωρούν από το σύστημα φροντίδας,
ώστε να διασφαλίζεται η ένταξή τους
στην κοινότητα.
Το πρόγραμμα θα
πρέπει να περιλαμβάνει ψυχολογική
υποστήριξη και
καθοδήγηση από
καταρτισμένους
επαγγελματίες,
οικονομικά επιδόματα, επιδόματα
στέγασης και πολλά άλλα. Τα παιδιά
που αποχωρούν
από το σύστημα φροντίδας θα
πρέπει να υποστηρίζονται για όσο
διάστημα χρειάζεται μετά από τη
μετάβασή τους,
στην ανεξάρτητη
διαβίωση.

Προσδιορισμός των
γενικών αναγκών για
παιδιά που φεύγουν από
το σύστημα φροντίδας,
συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών που φεύγουν από την ανάδοχη
φροντίδα, και καταγραφή των υφιστάμενων
διαθέσιμων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Έκθεση με αξιολόγηση αναγκών,
παρουσίαση των κενών και συστάσεις
σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης
κατά την αποχώρηση από το σύστημα
φροντίδας.

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εργαλείου
όσον αφορά τις επιλογές μετά την αποχώρηση από το σύστημα
φροντίδας.

3.5.2 Διασφάλιση
δημιουργίας εξατομικευμένου πλάνου
υποστήριξης για
κάθε παιδί που πρόκειται να αποχωρήσει από το σύστημα φροντίδας. Στα
σχέδια αυτά θα
πρέπει να προβλέπεται η υποστήριξη
του παιδιού, καθ’
όλη τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, (δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση
κλπ.) καθώς και
υποστήριξη για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων διαβίωσης.

Εκπαίδευση των εργαζομένων κοινωνικής
φροντίδας, ώστε να
μπορούν να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν
τις υφιστάμενες παροχές κοινωνικής συνοχής προς όφελος των
ατόμων που αποχωρούν
από το σύστημα φροντίδας και για την παροχή
συνεχούς στήριξης κατά
την ανάπτυξη του Ατομικού Σχεδίου Οικογενειακής Αποκατάστασης
(ΑΣΟΑ) των ατόμων που
αποχωρούν από το σύστημα φροντίδας.

Ανάπτυξη και παροχή σχετικής εκπαίδευσης για εργαζομένους κοινωνικής
φροντίδας.

Χρονικό Αρμόδια
πλαίσιο αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών πόρων

20212023

ΥΠΕΚΥΠ

Κρατικός
Προϋπολογισμός

20232025

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Η εργαλειοθήκη
2025όσον αφορά τις
2026
επιλογές μετά την
αποχώρηση από το
σύστημα φροντίδας, είναι διαθέσιμη (π.χ. στεγαστική
στήριξη, επιδόματα, εκπαιδευτικές
ευκαιρίες, επιλογές απασχόλησης &
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης πρακτικής
άσκησης / μαθητείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και
καθοδήγησης).

ΥΠΕΚΥΠ,
Υπουργείο
Παιδείας

Κρατικός
Προϋπολογισμός

20232026

ΥΠΕΚΥΠ
Υπουργείο
Παιδείας

Κρατικός
προϋπολογισμός/
ΕΚΤ+ συμπληρωματικά

Θέσπιση ενός συστήΘέσπιση του συματος πόντων επιβράστήματος πόντων
επιβράβευσης.
βευσης για τα άτομα
που αποχωρούν από το
σύστημα φροντίδας, για
να επωφεληθούν από τις
υφιστάμενες, καθολικές «δράσεις κοινωνικής
συνοχής».
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4. Ενήλικες με αναπηρία
Προτεραιότητα 4.1 Σταδιακό κλείσιμο όλων των ιδρυμάτων και μετεγκατάσταση
των διαμένοντων σε στέγαση κοινοτικού τύπου
Στρατηγικός
στόχος
4.1.1 Σαφής πολιτική δέσμευση και
νομικά δεσμευτικές
αποφάσεις για το
σταδιακό κλείσιμο
των ιδρυμάτων.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Εργασίες

Δείκτες

Υιοθέτηση της
εθνικής στρατηγικής και του σχεδίου
δράσης αποϊδρυματοποίησης

Υιοθέτηση και
2021
παρουσίαση της
στρατηγικής και
του σχεδίου δράσης
αποϊδρυματοποίησης.

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Ανάπτυξη πλαισίου
για την παρακολούθηση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης σε εθνικό
επίπεδο και εκπαίδευσης σχετικά με
το πλαίσιο παρακολούθησης της αποϊδρυματοποίησης.

Ανάπτυξη του πλαι- 2021
σίου παρακολούθησης της αποϊδρυματοποίησης.

EASPD/
ΥΠΕΚΥΠ

SRSS

Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που
θα εξασφαλίζει τη
δέσμευση στην διαδικασία αποϊδρυματοποίησης, σε
εθνικό επίπεδο.

Θεσμικό πλαίσιο
σε ισχύ

20222024

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Κατάρτιση σχεδίου
αποϊδρυματοποίησης (με χρονοδιάγραμμα, δράσεις,
κόστος) για κάθε
Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας και για
κάθε στεγαστική
δομή φροντίδας
ΝΠΙΔ, ακολουθούμενο από δεσμευτική απόφαση
εφαρμογής του
moratorium βάσει
του χρονοδιαγράμματος του σχεδίου
αποϊδρυματοποίησης. Εξασφάλιση
της αναπροσαρμογής των κτιρίων
των ιδρυμάτων και
της επιμόρφωσης/
επανειδίκευσης
του ανθρώπινου
δυναμικού.

Καταρτισμένα
σχέδια αποϊδρυματοποίησης για
κάθε ίδρυμα και
εφαρμογή του
moratorium.

20252026

ΥΠΕΚΥΠ/
ΚΚΠ

Μ/Δ
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Προτεραιότητα 4.1 Σταδιακό κλείσιμο όλων των ιδρυμάτων και επανεγκατάσταση
όλων των ενοίκων σε στέγες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
Στρατηγικός
στόχος

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Εργασίες

Δείκτες

4.1.2 Χαρτογράφηση των υφιστάμενων ιδρυμάτων,
από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,
ως προς τον αριθμό
και το προφίλ των
διαμένοντων, τον
αριθμό των μελών
του προσωπικού
κ.λπ.

Προσδιορισμός
ενός συνόλου
ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών.
Συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με
τον αριθμό των
ιδρυμάτων, τον
αριθμό των διαμένοντων, τον αριθμό
του προσωπικού
ανά ίδρυμα, καθώς
και την ποσότητα
και το είδος των
οικονομικών και
υλικών πόρων που
διατίθενται σε κάθε
ίδρυμα. Συλλογή
ποιοτικών δεδομένων για την εκτίμηση των αναγκών
υποστήριξης και
της ποιότητας ζωής
των διαμένοντων.

Έκθεση σχετικά με την ανάλυση της παρούσας
κατάστασης όλων
των υφιστάμενων
ιδρυμάτων.

20222023

ΥΠΕΚΥΠ/
ΚΚΠ

Μ/Δ

4.1.3 Ανάπτυξη
ενός σχεδίου μετάβασης στην
κοινότητα για κάθε
ίδρυμα, παροχή
σαφών οδηγιών για
τον τρόπο που θα
προχωρήσει η διαδικασία μετασχηματισμού και ενός
σχεδίου δράσης με
σαφές χρονοδιάγραμμα και με όλα
τα απαιτούμενα
βήματα.

Εκπαίδευση του
προσωπικού και
των διευθυντικών
στελεχών που εργάζονται σε κάθε
ίδρυμα σχετικά με
τις αξίες και τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης.

Ολοκλήρωση της
εκπαίδευσης του
προσωπικού και
των διευθυντικών
στελεχών σε ιδρύματα (χρήση εκπαιδευτικού υλικού
που ανέπτυξε το
EASPD για τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης).

20232025

ΥΠΕΚΥΠ/
ΚΚΠ

ΕΚΤ+

Συγκρότηση ομάδων εργασίας για
την ανάπτυξη διαδικασίας αξιολόγησης των αναγκών
για κάθε ίδρυμα
σε συνεννόηση με
τους χρήστες, τις
οικογένειες και το
προσωπικό.

Αριθμός ιδρυμάτων
που ανέπτυξαν διαδικασία Εκτίμησης
Αναγκών (χρήση
του Πρωτόκολλο
Εκτίμησης Αναγκών που ανέπτυξε
το EASPD).

20252026

ΥΠΕΚΥΠ/
ΚΚΠ

ΕΚΤ+

Συγκρότηση ομάδων εργασίας για
την ανάπτυξη
ολοκληρωμένου
«Σχεδίου Μετάβασης στην Κοινότητα» για κάθε ίδρυμα
σε συνεννόηση με
τους διαμένοντες,
τις οικογένειες τους
και το προσωπικό.

Αριθμός ιδρυμάτων
που ανέπτυξαν και
υιοθέτησαν ολοκληρωμένο «Σχέδιο
Μετάβασης στην
Τοπική Κοινότητα»
με εξασφαλισμένο
προϋπολογισμό και
σαφές χρονοδιάγραμμα δράσεων.

2025

ΥΠΕΚΥΠ/
ΚΚΠ

ΕΚΤ+

Παράδοση αναφορών σχετικά με
την εφαρμογή των
σχεδίων.

2026 -

22

Προτεραιότητα 4.2 Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας
Στρατηγικός
στόχος
4.2.1 Ανάπτυξη
μιας σειράς εξειδικευμένων συστημάτων υποστήριξης, τα οποία
θα καλύπτουν
ανάγκες στους διάφορους τομείς της
ζωής των ατόμων.
Τα συστήματα υποστήριξης θα πρέπει να βασίζονται
σε μηχανισμούς
διασφάλισης της
ποιότητας παροχής
υπηρεσιών, με τη
συμμετοχή ειδικών,
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων
με αναπηρία ή και
των φορέων υπεράσπισης/ εκπροσώπησής τους.
4.2.2 Ενίσχυση και
περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου των Στεγών
Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης, οι οποίες ως προς το μέγεθος παραπέμπουν
σε οικογενειακό
περιβάλλον⋅ παροχή κατάλληλης
υποστήριξης ατόμων με σύνθετες
ανάγκες.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Εργασίες

Δείκτες

Καταγραφή
των διαθέσιμων
υπηρεσιών.

Βλ. στόχο 3.1.2

20222023

ΥΠΕΚΥΠ

ΜΑΑ/ΕΚΤ+ /
Εθνικός προϋπολογισμός
συμπληρωματικά

Συγκρότηση ομάδας εργασίας για
την ανάπτυξη πλαισίου και προτύπων
ποιότητας στην
παροχή υπηρεσιών, περιγράφοντας
καλές πρακτικές
καθώς και το πως
θα πρέπει να παρέχεται η εξατομικευμένη φροντίδα,
με επίκεντρο τον
πολίτη.

Έκθεση με συγκε2022κριμένες συστάσεις 2024
για την παρακολούθηση των προτύπων διασφάλισης
ποιότητας στις
υπηρεσίες που
παρέχονται στην
κοινότητα για ενήλικες με αναπηρία.

ΥΠΕΚΥΠ

ΜΑΑ/ΕΚΤ+ /
Εθνικός προϋπολογισμός
συμπληρωματικά

Υιοθέτηση του
πλαισίου διασφάλισης ποιότητας
από τις εποπτικές
αρχές.

2024

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Απλούστευση των
διαδικασιών ίδρυσης και αδειοδότησης των Στεγών
Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης.

Έκδοση ειδικής διευκρίνησης ή τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

2021

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Ανάπτυξη ενός
εργαλείου διασφάλισης ποιότητας για τις Στέγες
Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης (ΣΥΔ)
και εκπαίδευση των
Φορέων εποπτείας στην αξιολόγηση της εφαρμογής
των παραπάνω
προτύπων.

Ολοκλήρωση δημιουργίας εργαλειοθήκης προτύπων
διασφάλισης ποιότητας και προγραμμάτων εκπαίδευσης (βλέπε στόχο
4.2.1).

20222024

ΥΠΕΚΥΠ

ΜΑΑ/ΕΚΤ+ /
Εθνικός προϋπολογισμός
συμπληρωματικά
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Προτεραιότητα 4.2 Ανάπτυξη μιας σειράς υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
Στρατηγικός
στόχος
4.2.3 Ανάπτυξη
δικτύου υπηρεσιών σε επίπεδο
κοινότητας που θα
υποστηρίζουν τα
άτομα με αναπηρία, ώστε να ζουν
ανεξάρτητα, όπως
οι υπηρεσίες Προσωπικής Βοήθειας.
Αυτό απαιτεί τη
δημιουργία νομικού
πλαισίου που να
υποστηρίζει την
ανάπτυξη των σχετικών επαγγελματικών προφίλ, εκπαιδευτικού υλικού
και της διαδικασίας
πιστοποίησης.
Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχονται
στην κοινότητα
υπηρεσίες, όπως
υπηρεσία ανακουφιστικής/προσωρινής φροντίδας,
υπηρεσία έκτακτης
βοήθειας, υπηρεσία
νομικής συμβουλευτικής, υπηρεσία
ημερήσιας υποστήριξης και άλλες
υπηρεσίες.

4.2.4 Πιλοτική
εφαρμογή νέων
πρωτοβουλιών και
μεθοδολογιών σχετικά με τις επιλογές
εξατομικευμένης
χρηματοδότησης.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Εργασίες

Δείκτες

Ανάπτυξη νομικού
πλαισίου για Υπηρεσίες Προσωρινής
Φροντίδας (respite
services).

Υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου

2021

Ανάπτυξη νομικού
πλαισίου για την
παροχή Υπηρεσιών
Προσωπικής Βοήθειας σε άτομα με
αναπηρία.

Υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου

2021

ΥΠΕΚΥΠ

Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος
για τον Προσωπικό
Βοηθό.

Αριθμός ατόμων
που λαμβάνουν την
υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού

20212023

ΥΠΕΚΥΠ

Επικαιροποίηση
του νομοθετικού
πλαισίου που διέπει
τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για Άτομα με
Αναπηρία (ΚΔΑΠ
ΑΜΕΑ).

Έκδοση σχετικής υπουργικής
απόφασης

2021

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Επικαιροποίηση
Υιοθέτηση νομοθετου νομοθετικού
τικού πλαισίου.
πλαισίου για τα
Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας (ΚΔΗΦ)
και τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης καθώς
και απλοποίηση της
διαδικασίας ίδρυσής/αδειοδότησης
τους.

2022

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Μελέτη αναφοριΠαράδοση της
κά με υπηρεσίες και μελέτης.
τρόπους υποστήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσης
(συμπληρωματικές
μορφές προσωπικής βοήθειας/φροντίδας, υπηρεσίες
συνηγορίας).

20252026

ΥΠΕΚΥΠ

ΜΑΑ

Μ/Δ

Μ/Δ
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Προτεραιότητα 4.3 Πρόληψη της ιδρυματοποίησης
Στρατηγικός
στόχος
4.3.1 Ανάπτυξη
υπηρεσιών υποστήριξης που θα
αντιμετωπίζουν τις
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία
τα οποία διαβιούν
στο σπίτι τους
μαζί με συγγενείς
ή φροντιστές (μη
επαγγελματίες). Η
εν λόγω υπηρεσία
θα πρέπει να επιλέγεται ελεύθερα και
να αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες
του ατόμου και του
κύκλου υποστήριξής του.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Εργασίες

Δείκτες

Ανάπτυξη ψηφιακού Μητρώου για
την αναπηρία.

Ψηφιακό Μητρώο
για την αναπηρία,
σε λειτουργία .

2021

ΥΠΕΚΥΠ

ΜΑΑ

Ανάπτυξη Εθνικής Πύλης για την
Αναπηρία.

Εθνική Πύλη για
την Αναπηρία, σε
λειτουργία.

20222023

ΥΠΕΚΥΠ

ΜΑΑ

Έκδοση Κάρτας Αναπηρίας, η
οποία θα αντικαθιστά οποιοδήποτε
έγγραφο σχετικά
με την αναπηρία
και θα διευκολύνει
την καθημερινότητα των ατόμων με
αναπηρία.

Αριθμός ατόμων
που έλαβαν την
κάρτα αναπηρίας.

2021

ΥΠΕΚΥΠ,
Υπουργείο
Μεταφορών, Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού,
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
Υπουργείο
Επικρατείας

ΜΑΑ

Εξασφάλιση προσβασιμότητας και
υποστηρικτικών
υποδομών για άτομα με κινητικές και
αισθητηριακές αναπηρίες σε κατοικίες
και κοινόχρηστους
χώρους ιδιωτικών
κτιρίων, σε χώρους
εργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα και σε κτίρια
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.

Αναπτύχθηκε
το πρόγραμμα
χρηματοδότησης.

20212026

ΥΠΕΚΥΠ

ΜΑΑ

Ενσωμάτωση της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την
Προσβασιμότητα
στην ελληνική.

Θέσπιση νόμου.

2022

ΥΠΕΚΥΠ
και συναρμόδια
Υπουργεία

Μ/Δ

Εκπαίδευση ατόμων με βλάβες
στην όραση όσον
αφορά στην κινητικότητα τους, στον
προσανατολισμό
και τις δεξιότητες καθημερινής
διαβίωσης.

Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα , έχει
αναπτυχθεί

20202022

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Εκπαίδευση ατόμων με μειωμένη
κινητικότητα σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.

Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα , έχει
αναπτυχθεί.

20232024

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ
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Προτεραιότητα 4.3 Πρόληψη της ιδρυματοποίησης
Στρατηγικός
στόχος

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Εργασίες

Δείκτες

Ψηφιακή κατάρτιση ατόμων με
αναπηρία μέσω της
ανάπτυξης προγραμμάτων γνωριμίας, εξοικείωσης
και εκπαίδευσης
και ιδίως για τα
ηλικιωμένα άτομα
σε θέματα ψηφιακής πληροφόρησης, επικοινωνίας
και δεξιοτήτων στο
διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (όπως
υποβολή αιτήσεων
μέσω ψηφιακών
πλατφορμών, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
κ.λπ.).

Διαθέσιμα προγράμματα ψηφιακής κατάρτισης.

20212023

ΥΠΕΚΥΠ,
Κέντρα Κοινότητας και
Κοινωνικές
Υπηρεσίες
των Δήμων

ΜΑΑ

4.3.2 Αναστολή
Βλ. στόχους 4.1.1 &
νέων εισαγωγών σε 4.1.3.
κάθε ίδρυμα τηρώντας συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα,
διασφαλίζοντας
συγχρόνως τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών επιλογών
υποστήριξης, σε
επίπεδο τοπικής
κοινότητας.

Νομικό πλαίσιο
σχετικά με την
εφαρμογή της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης σε
εθνικό επίπεδο σε
ισχύ.

20252026

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

4.3.3 Βελτίωση της
πρόσβασης στην
πληροφορία μέσω,
ενίσχυσης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Κέντρων Κοινότητας.

Εξασφάλιση της
πρόσβασης των Κέντρων Κοινότητας
στην «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία»
και στην «Εθνική
Πύλη Παροχών
Αναπηρίας».

Διαδικτυακές
πύλες προσβάσιμες για τα Κέντρα
Κοινότητας.

20222026

ΥΠΕΚΥΠ

ΟΠΕΚΑ

ΜΑΑ

Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης του
προσωπικού, στην
παροχή υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας σε επίπεδο
κοινότητας καθώς
και σε πρωτόκολλο
διασύνδεσης μεταξύ των υπηρεσιών
και των παροχών
κοινωνικής φροντίδας σε επίπεδο
κοινότητας.

Αναφορά σχετικά
με τα προγράμματα εκπαίδευσης
για το προσωπικό
και το πρωτόκολλο διασύνδεσης
με τις υπηρεσίες
και τις παροχές
κοινωνικής φροντίδας σε επίπεδο
κοινότητας.

20222026

ΥΠΕΚΥΠ

ΟΠΕΚΑ

ΜΑΑ
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Προτεραιότητα 4.4 Ανάπτυξη νομικού πλαισίου που προωθεί την ένταξη στην κοινότητα
Στρατηγικός
στόχος
4.4.1 Προώθηση
της πρόσβασης
στην απασχόληση
για άτομα με αναπηρία, μέσω της
δημιουργίας θεσμικού πλαισίου για
την Υποστηριζόμενη Απασχόληση καθώς και πλαισίου
για τη διευκόλυνση
της απασχόλησης
των ατόμων με
αναπηρία σε επιχειρήσεις κοινωνικής
οικονομίας.

4.4.2 Διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων
με αναπηρία στο
σύστημα τυπικής
εκπαίδευσης, μέσω
παροχής εκπαιδευτικών σεμιναρίων
στο προσωπικό
των σχολείων και
της ευαισθητοποίησης των μαθητών-συνομηλίκων.
ενίσχυση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με επαρκείς
πόρους.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

Εργασίες

Δείκτες

Άρση των αντικινήτρων που αποθαρρύνουν τα ΑμεΑ
από τη συμμετοχή
τους στην ανοικτή
αγορά εργασίας.

Θέσπιση σχετικής
νομοθεσίας.

2025

ΥΠΕΚΥΠ

Κρατικός
Προϋπολογισμός

Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος
Υποστηριζόμενης
Απασχόλησης για
άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος
Υποστηριζόμενης
Απασχόλησης.

20212025

ΥΠΕΚΥΠ

ΜΑΑ

Ανάπτυξη νομικού πλαισίου για
την Υποστηριζόμενη Απασχόληση
σύμφωνα με την
εξατομικευμένη
προσέγγιση.

Υιοθέτηση σχετικού πλαισίου
(βλέπε στόχο 4.2.3
Επικαιροποίηση
του νομοθετικού
πλαισίου για τα
Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας).

2022

ΥΠΕΚΥΠ

Μ/Δ

Στήριξη της βιωσιμότητας των
Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας για ΑμεΑ με την
ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών και την παροχή οικονομικών
κινήτρων.

Έκθεση με
συστάσεις.

2024

ΥΠΕΚΥΠ

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης εργοδοτών, σχετικά
με τα οφέλη της
πρόσληψης ατόμων
με αναπηρία.

Υλοποίηση
εκστρατειών.

20222025

ΥΠΕΚΥΠ

20212026

Υπουργείο
Παιδείας

Ανάπτυξη προγραμ- Παραπομπή στο
μάτων στήριξης
Υπουργείο Παιδείας
φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
και σε προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης.

OPEKA

Κρατικός
Προϋπολογισμός

ΜΑΑ
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Προτεραιότητα 4.4 Ανάπτυξη νομικού πλαισίου που επιτρέπει
τη συμμετοχή στην τοπική κοινότητα
Στρατηγικός
στόχος
4.4.3 Αναγωγή της
διατήρησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας ως σημαντική προϋπόθεση
για την ανεξάρτητη
διαβίωση και ανάδειξη της ανάγκης
για την κατάργηση
όλων των μορφών
υποκαθιστάμενης
λήψης αποφάσεων και αντικατάστασης τους με
μοντέλα υποστηριζόμενης λήψης
αποφάσεων.

Εργασίες

Δείκτες

Συγκρότηση ομάδας εργασίας, η
οποία θα προσδιορίσει όλες τις νομικές
διατάξεις που δημιουργούν εμπόδια
στα ΑμεΑ προκειμένου να απολαμβάνουν πλήρους
αναγνώρισης ενώπιον του νόμου σε
ισότιμη βάση και θα
επεξεργαστεί σειρά
προτάσεων για την
ανάπτυξη μηχανισμών υποστηριζόμενης λήψης
αποφάσεων για τη
σταδιακή αντικατάσταση των μορφών
υποκαθιστάμενης
λήψης αποφάσεων.

Έκθεση με δέσμη
προτάσεων που
αποσκοπεί στην
προώθηση της ισότιμης αναγνώρισης
ενώπιον του νόμου
για όλα τα ΑμεΑ και
οδικός χάρτης για
τη μετάβαση από
το σύστημα υποκαθιστάμενης λήψης
αποφάσεων σε ένα
σύστημα υποστηριζόμενης λήψης
αποφάσεων.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

20232025

ΥΠΕΚΥΠ

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων
Μ/Δ

Υπουργείο
Δικαιοσύνης
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5. Ηλικιωμένοι
Προτεραιότητα 5.1 Ανάπτυξη προγράμματος πλαισίου για την αντιμετώπιση
των αναγκών των ηλικιωμένων και σχετικών υπηρεσιών
Στρατηγικός
στόχος
5.1.1 Ανάπτυξη
ενός κεντρικού σημείου επαφής που
θα εντοπίζει τις
ανάγκες των ηλικιωμένων, όπως η
νοσηλευτική φροντίδα, η προσωπική βοήθεια, η υποστήριξη στο σπίτι,
η υλικοτεχνική
υποστήριξη, η διοικητική υποστήριξη
και η υποστήριξη
στη μετακίνηση.

5.1.2 Διάθεση υποστήριξης ΤΠΕ,
ώστε να ενισχυθεί
η ανεξάρτητη διαβίωση στο σπίτι.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

Εργασίες

Δείκτες

Μεταρρύθμιση των
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για
τους ηλικιωμένους.
Στόχος του έργου
είναι η παροχή στήριξης στο ΥΠΕΚΥΠ
κατά την ανάπτυξη
στρατηγικής για τη
βελτίωση της προσβασιμότητας, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της Μακροχρόνιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων στην
Ελλάδα, μέσω της
βαθιάς κατανόησης των τρεχουσών
λειτουργιών των
δημόσιων προγραμμάτων, αλλά και
της υφιστάμενης
προσφοράς και ζήτησης στον τομέα
αυτό.

2021
Τεχνική έκθεση
για την καταγραφή
της υφιστάμενης
κατάστασης των
Υπηρεσιών Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
στην Ελλάδα, με
ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή
προγραμμάτων
χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο
και στην ανάλυση
της ζήτησης για
Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων στην
Ελλάδα.

ΥΠΕΚΥΠ

Υπόμνημα πολιτι2021
κής που περιγράφει
τα προτεινόμενα
βασικά στοιχεία
για τη διαμόρφωση
της προτεινόμενης
στρατηγικής για
την εφαρμογή της
μεταρρύθμισης των
Υπηρεσιών Μακροχρόνιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων στην
Ελλάδα και τις δυνατότητες αποϊδρυματοποίησης.

ΥΠΕΚΥΠ

Προγράμματα
ψηφιακής κατάρτισης για τους
ηλικιωμένους.

ΥΠΕΚΥΠ,
Κέντρα
Κοινότητας και
Κοινωνικές
Υπηρεσίες των
Δήμων.

Ψηφιακή κατάρτιση των ηλικιωμένων μέσω της
ανάπτυξης προγραμμάτων γνωριμίας, εξοικείωσης
και εκπαίδευσης
σε θέματα ψηφιακής πληροφόρησης, επικοινωνίας
και δεξιοτήτων στο
διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (όπως
υποβολή αιτήσεων
μέσω ψηφιακών
πλατφορμών, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
κ.λπ.).

20212023

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων

ΜΑΑ
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Προτεραιότητα 5.2 Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού
με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων αναγκών των ηλικιωμένων
Στρατηγικός
στόχος
5.2.1 Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών κενών και
παροχή των κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης
του προσωπικού
που εργάζεται με
ηλικιωμένους.

Εργασίες

Δείκτες

Διεξαγωγή ανάλυσης SWOT σε
θέματα κατάρτισηςπροσωπικού,
που σχετίζονται
με τις ανάγκες
υποστήριξης των
ηλικιωμένων.

Υιοθέτηση του σχεδίου για την αντιμετώπιση των αναγκών υποστήριξης
των ηλικιωμένων.

Χρονικό
πλαίσιο

Αρμόδια
αρχή

2024

ΥΠΕΚΥΠ

Συνεργασία
με άλλα
ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατανομή
οικονομικών
πόρων
Μ/Δ

6. Συμπεράσματα
Το παρόν Σχέδιο Δράσης είναι ένα από τα τρία βασικά έγγραφα της μεταρρύθμισης για την αποϊδρυματοποίηση στην Ελλάδα και θα πρέπει να
διαβαστεί μαζί με τη Στρατηγική και τον Οδικό
Χάρτη Αποϊδρυματοποίησης, που αναπτύχθηκαν
στο πλαίσιο αυτού του έργου με τη συμβολή των
ελληνικών αρχών και τη συνεργασία και υποστήριξη διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Η επιτυχής μετάβαση στην ανεξάρτητη διαβίωση και η ένταξη στην κοινότητα των ατόμων με
ανάγκες υποστήριξης θα απαιτήσει από κοινού
προσπάθειες, συνεργασία και δέσμευση των δημόσιων αρχών, των ενδιαφερομένων μερών που
εμπλέκονται στην κοινωνική φροντίδα και πολλών άλλων φορέων της κοινωνίας.

Ενώ η Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης ορίζει
πολιτικές προτεραιότητες και βασικούς στόχους,
το Σχέδιο Δράσης προσανατολίζει τις πρακτικές δράσεις προς την επίτευξη των στόχων της
Στρατηγικής, παρέχει δείκτες για τη μέτρηση του
αντίκτυπου και προτείνει τη μορφή χρηματοδότηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση. Το πλαίσιο παρακολούθησης, ένα πρόσθετο παραδοτέο που αναπτύχθηκε μέσω της
τεχνικής βοήθειας για τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα, βασίζεται σε αυτό το
Σχέδιο Δράσης και παρέχει λεπτομερή στοιχεία
που θα υποστηρίξουν τις δημόσιες αρχές και την
κοινωνία των πολιτών στην αξιολόγηση του αντίκτυπου της εφαρμογής της Στρατηγικής.
Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό
εργαλείο τόσο για τον προσανατολισμό όσο και
για την εφαρμογή αυτής της φιλόδοξης και αναγκαίας πολιτικής. Ωστόσο, πραγματικά θετική διαφορά στην ποιότητα ζωής των ατόμων θα επιτευχθεί μόνο με ένα ολιστικό πλαίσιο, το οποίο
θα περιλαμβάνει πολιτικές, χρηματοδότηση και
συμπεριφορές που θα συντείνουν στην υλοποίηση αυτών των αλλαγών.
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