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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τα παιδιά είναι το μέλλον, αλλά έχουν και παρόν. Όπως ανέφερε σε δήλωσή1 του που
εξέδωσε το 2020 το Δίκτυο των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού (European Network of
Ombudspersons for Children – ENOC, στο οποίο η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος), «Η ευημερία
των παιδιών είναι τόσο ζωτικής σημασίας για ένα έθνος όσο μια υγιής κοινωνία και
οικονομία, αλλά σπάνια δίνεται η ίδια προτεραιότητα». Χρειάζεται, επομένως, να δοθεί η
ίδια προτεραιότητα στα παιδιά και ως ανήλικοι πολίτες που θα γίνουν οι αυριανοί ενήλικοι,
αλλά και ως παιδιά που έχουν δικαιώματα στο παρόν. Χρειάζεται μέριμνα και για το μέλλον
και για το παρόν των παιδιών.
Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συγκροτούν την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης και
αποτελούν απαραίτητο δομικό στοιχείο της σύγχρονης δημοκρατικής έννομης τάξης. Πάνω
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα δομούνται το Κράτος Δικαίου, οι δημοκρατικές και πολιτικές
αξίες κάθε ευνομούμενης Πολιτείας, και κατ’ επέκταση η αρμονική συνύπαρξη των
ανθρώπων. Ως αδιαίρετο σύνολο, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα συνιστούν την βάση για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, την εξάλειψη των διακρίσεων, την
διευθέτηση συγκρούσεων και την κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε ανθρώπου. Έτσι, ως
πρότυπα ζωής, σύμφυτα της ανθρώπινης ύπαρξης, κατατάσσονται στην υψηλότερη θέση των
πολιτισμικών αξιών, τόσο σε ελληνικό και ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Τα Δικαιώματα του Παιδιού υπάγονται στα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ως γνωστόν,
τα παιδιά αποτελούν μια ευαίσθητη, ευάλωτη και ευρεία κοινωνική ομάδα, η οποία
δικαιούται το σεβασμό και την καθολική προστασία των δικαιωμάτων της, χωρίς διακρίσεις
και αποκλεισμούς. Καθώς τα δικαιώματα των παιδιών προσβάλλονται συχνά, η Πολιτεία και
η Οικογένεια έχουν χρέος να μεριμνούν για την προστασία και το συμφέρον τους. Στο πλαίσιο
αυτό, έχουν υιοθετηθεί εθνικά και διεθνή κείμενα που θεμελιώνουν τις κύριες κατευθύνσεις
για την προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών, μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστικό ρόλο
κατέχει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC).
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC), ως
αυξημένης τυπικής ισχύος δίκαιο για την εσωτερική έννομη τάξη, θέτει διεθνείς υποχρεώσεις
για την Ελλάδα. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1989,
τέθηκε σε ισχύ το 1990 και έχει ήδη κυρωθεί από 196 χώρες. Από τότε, η 20η Νοεμβρίου έχει
καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η Ελλάδα κύρωσε νομοθετικά
την εν λόγω Σύμβαση το 1992, με το Ν. 2101/1992. Κατόπιν, κύρωσε νομοθετικά το
Προαιρετικό Πρωτόκολλο σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη (Ν.
3080/2002), καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετικά με την εμπορία παιδιών, την
παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία (Ν. 3625/2007).
Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, παιδί θεωρείται κάθε
ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα
1

Η δήλωση (statement) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://enoc.eu/wp-content/uploads/2020/11/ENOC2020-Position-Statement-on-CRIA-FV-1.pdf
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σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία (αρθ. 1 Σύμβασης). Τα Συμβαλλόμενα
Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση
και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση
φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού
ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής
καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της αναπηρίας τους, της γέννησής τους
ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης (αρθ. 2 παρ. 1 Σύμβασης). Υποχρεούνται, επίσης, να
παίρνουν όλα τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την
εφαρμογή των αναγνωρισμένων στη Σύμβαση δικαιωμάτων (αρθ. 4 Σύμβασης).
Επιπλέον, τα Δικαιώματα του Παιδιού κατοχυρώνονται και στον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Πρόσφατα μάλιστα, τον Μάρτιο του 2021, εγκρίθηκε η στρατηγική της
Ε.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία εδράζεται στην UNCRC και στα τρία προαιρετικά
Πρωτόκολλά της, καθώς και στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) και η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την κύρωση
και την εφαρμογή της Σύμβασης και των δύο προαιρετικών της πρωτοκόλλων, καθώς και με
τις συστάσεις της οικείας Επιτροπής των Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και εντός του
πλαισίου των δράσεων της Στρατηγικής της Ε.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κρίθηκε
αναγκαίο να συνταχθεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ε.Σ.Δ.Δ.Π.).
Με το Ε.Σ.Δ.Δ.Π. καθορίζεται με σαφήνεια ένα πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων όσον αφορά
στην εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές
Συμβάσεις, τις επιταγές του Συντάγματος, αλλά και ένα πλαίσιο στόχων, διαδικασιών και
χρονοδιαγραμμάτων για την προάσπιση και προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Στόχος είναι μια κοινωνία ανοικτή σε όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις. Μια κοινωνία
η οποία παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να
αναλάβουν καθοριστικό ρόλο εντός της κοινωνίας, τόσο σε επίπεδο δικαιοσύνης και ισότητας
όσο και σε επίπεδο ενίσχυσης της Δημοκρατίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
α. Η κατάσταση των παιδιών και των νέων στην Ελλάδα με βάση τη σχετική
έκθεση της UNICEF 2021
Σύμφωνα με την Ανάλυση της Κατάστασης των Παιδιών και των Νέων στην Ελλάδα
που εκπονήθηκε από την UNICEF 2 , και συγκεκριμένα ως προς το δημογραφικό προφίλ της
χώρας, η τελευταία απογραφή, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2011, έδειξε συνολικό
πληθυσμό 10,81 εκατομμυρίων (51% γυναίκες, 49% άνδρες), εκ των οποίων 2 εκατομμύρια
είναι παιδιά με 14,3% ηλικίας 0-14 ετών (εκ των οποίων 400.000 κάτω των 5 ετών). Σύμφωνα
με τα στοιχεία που παρατίθενται στην ανωτέρω Ανάλυση, το συνολικό ποσοστό γονιμότητας
(Total Fertility Rate -TFR) το έτος 2018 ήταν 1,4. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η συγκεκριμένη
μελέτη θέτει την Ελλάδα αντιμέτωπη με μία από τις ισχυρότερες πληθυσμιακές μειώσεις
στον κόσμο, η οποία αναμένεται να συνεχίσει μέχρι το 2050, με βάση τις προβλέψεις του
ΟΗΕ για την κατανομή του πληθυσμού.
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η ανάλυση της κατάστασης δείχνει ότι η Ελλάδα υπήρξε
ανέκαθεν σταθερός υποστηρικτής των δικαιωμάτων του παιδιού και έχει δεσμευτεί να
διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες στη χώρα. Ωστόσο, όπως
αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, σχεδόν μια δεκαετία μέτρων λιτότητας και περικοπών των
κρατικών δαπανών, σε συνδυασμό με τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές, έχει επηρεάσει τις
ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, δομές και συστήματα, με ιδιαίτερο αντίκτυπο στα πιο
ευάλωτα παιδιά της ελληνικής κοινωνίας.
Η έκθεση περιγράφει συγκεκριμένους τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιωθεί η
κατάσταση για τα παιδιά και τους νέους (υγεία της μητέρας και του παιδιού, εκπαίδευση,
προστασία, απασχόληση, συμμετοχή). Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η UNICEF απευθύνει επτά
συστάσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
Σύσταση 1: Ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και διατροφής από τη σύλληψη μέχρι την
πρώιμη παιδική ηλικία και νεότητα / εφηβεία.
Σύσταση 2: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς
εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.
Σύσταση 3: Επέκταση και ενίσχυση του συστήματος προστασίας των παιδιών ώστε να
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των παιδιών.
Σύσταση 4: Ενίσχυση της συστηματικής και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής των παιδιών
και των νέων.
Σύσταση 5: Μείωση της ανεργίας των νέων μέσω βελτιωμένης προετοιμασίας (ετοιμότητας)
για εργασία και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Σύσταση 6: Μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών.
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Σύσταση 7: Ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Παιδιών, εξασφάλιση
αναλυτικών δεδομένων για τα παιδιά και παρακολούθηση της προόδου των εθνικών
προτεραιοτήτων για τα παιδιά.

β. Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού3
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής στις 24-3-2021, τα Δικαιώματα του
Παιδιού είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε παιδί στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο
θα πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και να μπορεί να ζει χωρίς διακρίσεις, χωρίς
φόβο αντιποίνων και χωρίς εκφοβισμό κανενός είδους.
Πρόκειται για κοινωνική, ηθική και ανθρώπινη επιταγή από την οποία εξαρτώνται τόσο
τα παιδιά —που είναι σχεδόν το ένα πέμπτο του πληθυσμού σε επίπεδο Ε.Ε. και το ένα τρίτο
σε παγκόσμιο επίπεδο — αλλά και η ευρύτερη κοινότητα. Στόχος είναι όλα τα παιδιά να
μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην
κοινωνία — είτε πρόκειται για τον αγώνα υπέρ της δικαιοσύνης και της ισότητας, είτε για την
ενίσχυση της δημοκρατίας ή την προώθηση της διττής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων του
παιδιού αποτελεί βασικό στόχο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό. Ο στόχος αυτός κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ε.Ε., ο οποίος εγγυάται την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού κατά
την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Διατρέχει οριζόντια όλους τους τομείς πολιτικής και
συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ορίζονται στις
πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της προέδρου κ. von der Leyen.
Η εν λόγω στρατηγική διαπνέεται από μια πρωταρχική φιλοδοξία: τα παιδιά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σ’ ολόκληρο τον κόσμο να μπορούν να έχουν την καλύτερη δυνατή ζωή·
και αντικατοπτρίζει τα δικαιώματα και τον ρόλο των παιδιών στην κοινωνία μας. Τα παιδιά
εμπνέουν και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την κρίση
της φύσης και της κλιματικής αλλαγής, τις διακρίσεις και την αδικία. Είναι εξίσου οι πολίτες
και οι ηγέτες του σήμερα όσο και οι ηγέτες του αύριο. Η στρατηγική αυτή επιδιώκει να κάνει
πράξη την κοινή ευθύνη των κρατών-μελών να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τον σεβασμό,
την προστασία και την τήρηση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού· και να οικοδομήσουν μαζί με
τα παιδιά πιο υγιείς, πιο ανθεκτικές, πιο δίκαιες και ισότιμες κοινωνίες για όλους.
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC)
εξακολουθεί να καθοδηγεί τη δράση της ΕΕ στον τομέα αυτό. Η UNCRC αναγνωρίζει το
δικαίωμα όλων των παιδιών να έχουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή τους, να
μεγαλώνουν ευτυχισμένα και υγιή και να αναπτύσσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Αυτό
περιλαμβάνει, όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής, το δικαίωμα να ζουν σε
έναν καθαρό και υγιεινό πλανήτη, σε ένα περιβάλλον προστασίας και φροντίδας, να
3

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών EMPTY (24-3-2021)

11

χαλαρώνουν, να παίζουν και να απολαμβάνουν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, καθώς και το δικαίωμα απόλαυσης και σεβασμού του φυσικού
περιβάλλοντος. Επίσης, οι οικογένειες και οι κοινότητες πρέπει να λαμβάνουν την αναγκαία
στήριξη ώστε να μπορούν να διασφαλίζουν την ευημερία και την ανάπτυξη των παιδιών.
Περαιτέρω, όπως παρατίθεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής, πάρα πολλά παιδιά
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές και τακτικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους.
Τα παιδιά εξακολουθούν να είναι θύματα διαφόρων μορφών βίας· υφίστανται
κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό και διακρίσεις, ιδίως λόγω φύλου, σεξουαλικού
προσανατολισμού, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ή
αναπηρίας — είτε αυτά τα χαρακτηριστικά αφορούν τα ίδια τα παιδιά είτε τους γονείς τους.
Τα προβλήματα των παιδιών δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη, και οι απόψεις τους, σε
θέματα που είναι σημαντικά για τα παιδιά, συχνά δεν εξετάζονται επαρκώς.
Κάνοντας αναφορά στην πανδημία COVID-19, η Ανακοίνωση επισημαίνει ότι η
πανδημία έχει επιδεινώσει τις υφιστάμενες προκλήσεις και ανισότητες και έχει δημιουργήσει
νέες. Τα παιδιά εκτέθηκαν σε αυξημένη ενδοοικογενειακή βία, σε διαδικτυακή κακοποίηση
και εκμετάλλευση και σε κυβερνοεκφοβισμό, ενώ αυξήθηκε και η διακίνηση υλικού
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Σημειώθηκαν καθυστερήσεις σε
διαδικασίες όπως η χορήγηση ασύλου ή η οικογενειακή επανένωση. Η μετάβαση στην εξ
αποστάσεως μάθηση επηρέασε δυσανάλογα τα πολύ μικρά παιδιά, τα παιδιά με αναπηρία,
τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, σε περιθωριοποιημένες κοινότητες —όπως τα
παιδιά Ρομά— και σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση
σε διαδικτυακές συνδέσεις και εξοπλισμό ΤΠ (Τεχνολογίας Πληροφοριών). Πολλά παιδιά
έχασαν το πιο θρεπτικό ημερήσιο γεύμα τους, καθώς και την πρόσβαση στις υπηρεσίες που
παρέχουν τα σχολεία. Η πανδημία επηρέασε επίσης έντονα την ψυχική υγεία των παιδιών,
καθώς αναφέρεται αύξηση του άγχους, του στρες, και της μοναξιάς. Πολλά παιδιά δεν
μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αθλητικές, ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη και την ευημερία τους.
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα του παιδιού έχει ως στόχο να
συγκεντρώσει όλα τα νέα και τα υφιστάμενα νομοθετικά μέσα, μέσα πολιτικής, και
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό προτείνεται μια σειρά στοχευμένων δράσεων σε έξι
θεματικούς τομείς:
1. Συμμετοχή στον πολιτικό και δημοκρατικό βίο: μια ΕΕ που δίνει στα παιδιά τη
δυνατότητα να είναι ενεργοί πολίτες και μέλη δημοκρατικών κοινωνιών
2. Κοινωνικοοικονομική ένταξη, υγεία και εκπαίδευση: μια ΕΕ που καταπολεμά την
παιδική φτώχεια, προάγει φιλικές προς τα παιδιά και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες,
συστήματα υγείας και εκπαίδευσης
3. Καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών και διασφάλιση της προστασίας των
παιδιών: μια ΕΕ που βοηθά τα παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς βία
4. Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη: μια ΕΕ όπου το σύστημα απονομής δικαιοσύνης
σέβεται τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών
12

5. Ψηφιακή κοινωνία και κοινωνία της πληροφορίας: μια ΕΕ όπου τα παιδιά έχουν τη
δυνατότητα να πλοηγούνται με ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον και να αξιοποιούν τις
ευκαιρίες του
6. Η παγκόσμια διάσταση: μια ΕΕ που υποστηρίζει, προστατεύει και ενδυναμώνει τα
παιδιά σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια κρίσεων και συγκρούσεων.
Είναι σημαντικό τέλος να τονιστεί, ότι, όπως παρατίθεται και στο συμπέρασμα της
Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, η συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία. Όλα τα
παιδιά έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους για θέματα που τα αφορούν, καθώς
και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους. Για να καταστεί δυνατή η ενεργός συμμετοχή
των παιδιών, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια, τις ανισότητες και τις διακρίσεις,
ώστε να σπάσει ο διαγενεακός κύκλος της μειονεξίας.

γ. Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Με τον Ν. 4491/2017, (άρθρα 8-12) (ΦΕΚ Α΄/152/13-10-2017) συνιστάται συλλογικό
όργανο με την ονομασία «Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», το οποίο υπάγεται στη Γενική
Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και
αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α. τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,
β. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ε. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
ζ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
η. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,
θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ι. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
ια. έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού,
ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου,
ιδ. έναν (1) εκπρόσωπο της UNICEF Greece Country Office (σύμφωνα με το άρθρο 36 του
Ν.4786/2021 , ΦΕΚ Α’ 43/23.3.2021).
Κατά περίπτωση και εφόσον τα υπό συζήτηση θέματα εμπίπτουν στην καθ` ύλην
αρμοδιότητα άλλων φορέων της Διοίκησης πέραν όσων εκπροσωπούνται στον Εθνικό
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Μηχανισμό, εκπρόσωπός τους μπορεί να καλείται και να μετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις
του.
Σε κάθε συνεδρίαση του Εθνικού Μηχανισμού προσκαλείται και συμμετέχει, με
εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος δύναται
οποτεδήποτε, με αμετάκλητη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Εθνικού Μηχανισμού, να
καταστεί εφεξής πλήρες μέλος αυτού με δικαίωμα ψήφου.
Ο Εθνικός Μηχανισμός έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων βάσης αυτών. Οι εμπλεκόμενοι φορείς κατά την
καταγραφή των δράσεων τους οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις αποφάσεις και τις
συστάσεις εθνικών και διεθνών οργάνων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και
του παιδιού. Κατά το στάδιο της εκπόνησης των Σχεδίων Δράσης ορίζονται οι δείκτες
υλοποίησης της κάθε δράσης.
β. Τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών κατά τη διαμόρφωση των Σχεδίων Δράσης.
Ο Εθνικός Μηχανισμός μεριμνά για τη συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της
διαβούλευσης.
γ. Την προώθηση και προβολή των Σχεδίων Δράσης.
δ. Την παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης. Για το σκοπό αυτόν εκπονεί
ενδιάμεσες εκθέσεις για την εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης, βάσει επικαιροποιημένων
στοιχείων που αποστέλλουν οι φορείς υλοποίησης, εντός των προθεσμιών που ορίζονται
από τον Εθνικό Μηχανισμό. Οι ενδιάμεσες εκθέσεις δημοσιοποιούνται.
ε. Την αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης. Ειδικότερα, αποτιμάται ο βαθμός υλοποίησής τους,
τα αποτελέσματά τους με βάση τους δείκτες υλοποίησης, καθώς και η συνολική
αποτελεσματικότητά τους. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης υποβάλλονται
στον Συνήγορο του Πολίτη.
στ.Την προετοιμασία του εκάστοτε επόμενου Σχεδίου Δράσης.
Πρόεδρος του Εθνικού Μηχανισμού είναι ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος μεριμνά για τη σύγκληση και τη λειτουργία του Εθνικού
Μηχανισμού, καθώς και για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο, κατά τις συνεδριάσεις του Εθνικού Μηχανισμού μπορεί να καλούνται
εμπειρογνώμονες με συναφή εξειδίκευση, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή φορείς για την
παροχή πληροφοριών, τη διαβούλευση ή τη συνεργασία.

δ. Συγκρότηση Εθνικού Μηχανισμού και συνεδριάσεις
Με την υπ’ αριθμ. 47790οικ. /08.06.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης
(ΑΔΑ: 9ΓΨ2Ω-ΞΞ9) πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση του κατά το άρθρο 8 του Ν.
4491/2017 (ΦΕΚ Α’ 152) Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
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Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Το α’ εξάμηνο του 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού
Μηχανισμού υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων για την επικαιροποίηση του κειμένου του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
Παρά τη διακοπή των διά ζώσης συναντήσεων των μελών λόγω της έξαρσης της πανδημίας
του κορωνοϊού, οι γραπτές παρατηρήσεις των μελών, καθώς και η συμβολή των Υπουργείων
με δράσεις των φορέων τους ενσωματώθηκαν σε αυτό το τελικό κείμενο. Κομβικής σημασίας
αποτέλεσαν, επίσης, και στοιχεία που παρασχέθηκαν, κατόπιν επικοινωνίας της Γενικής
Γραμματείας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Στη συνέχεια, κατόπιν ενεργειών του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και του Γενικού
Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έγινε επεξεργασία του Σχεδίου, ώστε
αυτό να αξιολογηθεί και να εγκριθεί από τον Εθνικό Μηχανισμό Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

ε. Τι είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί μια εθνική
στρατηγική που καλύπτει ένα ευρύ πεδίο της κυβερνητικής πολιτικής και διασφαλίζει τον
διυπουργικό συντονισμό και τη συμβολή όλων των αρμόδιων φορέων στο σχεδιασμό και την
εφαρμογή των σχετικών δράσεων. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, στηριζόμενο στο Σύνταγμα, την
εθνική νομοθεσία, τις ευρωπαϊκές συνθήκες, τις οδηγίες εθνικών και διεθνών οργανισμών,
ορίζει τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα για την προαγωγή και προστασία των
Δικαιωμάτων των Παιδιών.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού λειτουργεί με ειδικούς,
μετρήσιμους και εφικτούς στόχους, υλοποιήσιμους σε χρονικό ορίζοντα τριετίας, ήτοι την
περίοδο 2021-2023, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κοινωνική, πολιτική, οικονομική και
πολιτιστική κατάσταση της χώρας, καθώς και τους εθνικούς στόχους για τα παιδιά, που
τέθηκαν από κοινού από τα αρμόδια Υπουργεία και τη UNICEF και αναφέρονται στο
αντίστοιχο Έγγραφο Προγράμματος Χώρας 2022-2026 της UNICEF (Country Programme
Document).
Κατόπιν τούτων, συνιστά εθνική ανάγκη η κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης
που προστατεύει και θωρακίζει τα ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά
δικαιώματα των παιδιών. Επιπλέον, η στήριξη εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας ενισχύει την
αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος, ενώ η συνδρομή του Βοηθού του Συνηγόρου του
Πολίτη, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, των εξειδικευμένων
στελεχών των εμπλεκόμενων Υπουργείων, καθώς και ανεξάρτητων φορέων διασφαλίζει το
συμμετοχικό σχεδιασμό και την αλληλεπίδραση με την κοινωνία των πολιτών.
Κατά τη διαδικασία της σύνταξης του παρόντος Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, τα μέλη του Εθνικού Μηχανισμού συνέβαλαν αποφασιστικά μέσω των
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προφορικών παρεμβάσεών τους κατά τις συνεδριάσεις του Μηχανισμού, αλλά και μέσω των
γραπτών συμβολών των φορέων τους.
Σύμφωνα με τον Ν. 4491/2017, η διαδικασία που προβλέπεται για το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού μπορεί να αποτυπωθεί ως εξής:
1. Διαβούλευση / Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Παιδί
2. Υιοθέτηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Παιδί από τον Εθνικό Μηχανισμό
3. Υπογραφή από όλους τους Συναρμόδιους Υπουργούς
4. Παρακολούθηση υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Παιδί
5. Σύνταξη Ενδιάμεσων Εκθέσεων και δημοσιοποίησή τους
6. Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και υποβολή της στο
Συνήγορο του Πολίτη
7. Προετοιμασία επομένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Παιδί

Επίσης, εντός του 2022, θα ξεκινήσει διαδικασία αποτίμησης της εφαρμογής του
Σχεδίου με την υποστήριξη της UNICEF. Σκοπός της αποτίμησης εφαρμογής είναι η συλλογή
σχετικών στοιχείων που θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης
της επόμενης περιόδου, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα αποτυπώνει τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο πολιτικών για τα δικαιώματα του παιδιού (Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα
του Παιδιού και Σύσταση του Συμβουλίου για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα
Παιδιά).
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ΑΞΟΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Ως άξονες υψηλής προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα
του Παιδιού αναδεικνύονται οι εξής:
1. Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και των επιπτώσεων της στα παιδιά
2. Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά
3. Προστασία των παιδιών στο πλαίσιο των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών
4. Διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στην υγεία
5. Δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση
6. Προστασία της οικογένειας και των παιδιών στην κοινότητα – αποϊδρυματοποίηση
7. Οριζόντια δράση για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες και διεθνής προώθηση
των δικαιωμάτων του παιδιού
Οι ανωτέρω άξονες συμβαδίζουν με αυτούς που προβλέπονται από τη Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις Συστάσεις της Επιτροπής των Η.Ε. για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, την Στρατηγική της Ε.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού και αφορούν στα ζητήματα
προστασίας τους, τα οποία έχουν τονίσει και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.), αλλά και ο Συνήγορος του Παιδιού.
Επιπρόσθετα, τους ανωτέρω άξονες υψηλής προτεραιότητας συμπληρώνουν
επιπλέον δράσεις που εντάσσονται στις εξής θεματικές:
A. Κατάργηση υφιστάμενων διακρίσεων - Προαγωγή δικαιωμάτων
B. Ενίσχυση της Προστασίας των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο / ψηφιακό περιβάλλον
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1. Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και των επιπτώσεων της στα παιδιά
Η φτώχεια συνιστά ένα από τα μείζονα προβλήματα που πλήττουν τα παιδιά στη χώρα
μας.
Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (εφεξής
ΕΣΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του
2014. Αποτελούσε αιρεσιμότητα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η οποία
εκπληρώθηκε με την υποβολή και έγκριση της Στρατηγικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο
2ος Επιχειρησιακός της Άξονας εστιάζει στην προστασία των παιδιών από τις εξαιρετικά
επικίνδυνες επιπτώσεις που έχει η φτώχεια στη σωματική, πνευματική και ψυχολογική τους
ανάπτυξη και, συνεπώς, στη δυνατότητά τους να εξελιχθούν μελλοντικά σε υγιείς και
αυτοδύναμους ενήλικες. Υπό αυτό το πρίσμα, τα παιδιά (0-17 ετών) που μεγαλώνουν σε
συνθήκες φτώχειας βιώνοντας πολλαπλές στερήσεις και μειονεκτήματα, αποτελούν ομάδα
υψηλής δημόσιας προτεραιότητας.
Τα Μέτρα του Άξονα διαρθρώνονται στις ακόλουθες Προτεραιότητες:
Α. Πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους: επίδομα τέκνου, καταβολή χρηματικών πόρων λόγω
μητρότητας, οικονομική ενίσχυση της αναδοχής.
Β. Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες: η σταδιακή ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου πακέτου βασικών υπηρεσιών για τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες
φτώχειας και τις οικογένειές τους επιδιώκει:
• την ισότιμη και ισόρροπη προσφορά βασικών υπηρεσιών στα ευάλωτα παιδιά
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους και
• την ανάπτυξη ενός νέου και δραστήριου παραγωγικού τομέα της οικονομίας (παιδική
φροντίδα) και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο για τους επαγγελματίες
υγείας και φροντίδας όσο και για άτομα με άλλα επίπεδα δεξιοτήτων (π.χ. σύμβουλοι
θηλασμού, συνοδοί παιδιών με αναπηρία), μέσω δράσεων, όπως πρόσβαση σε:
υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και
αναψυχής και σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας, καθώς επίσης πρόληψη της
παραπομπής σε υπηρεσίες κλειστής φροντίδας, αναβάθμιση της ποιότητας των
υπηρεσιών κλειστής φροντίδας και νομική συνδρομή.
Γ. Πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση: πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής
εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο), πρόσβαση σε υπηρεσίες σχολικής εκπαίδευσης (δημοτικό
και γυμνάσιο), ειδική αγωγή παιδιών με αναπηρία, εκπαιδευτική ένταξη παιδιών Ρομά,
καταπολέμηση της σχολικής διαρροής (πρόωρη αποχώρηση από βαθμίδα υποχρεωτικής
εκπαίδευσης) μέσω των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και άλλων μηχανισμών.
Με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και των επιπτώσεών της,
ορίζονται οι ακόλουθες δράσεις:
Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
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Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχεδιάζει την υλοποίηση
προγράμματος με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας
και την ενίσχυση της παιδικής προστασίας», το οποίο περιλαμβάνει πιλοτικές περιφερειακές/
τοπικές δράσεις προστασίας της οικογένειας, και παιδικής προστασίας στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας «Εγγύηση για το παιδί» (Child Guarantee) και δράσεις για την ελεύθερη
πρόσβαση όλων των παιδιών που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας, στην ποιότητα της
φροντίδας και της εκπαίδευσης στην παιδική ηλικία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην
αξιοπρεπή στέγαση και στην επαρκή διατροφή.
Δράση 1η : Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Θεματική

Πρόσβαση σε επαρκείς Πόρους

Θεσμικό Πλαίσιο

• Τo άρθρο 235 του Ν.4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4445/2016 (Α΄ 236), το
άρθρο 22 του Ν. 4549/2018 (Α΄ 105), το άρθρο 29 του
Ν.4659/2020 (Α΄ 21) και τα άρθρα 4, 9 και 15 του Ν.4756/2020
(Α΄ 235) και ισχύει.
• Η υπ΄ αριθμ. Δ13/οικ. 33475/1935/15-6-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2281)
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του
προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τίτλος δράσης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Συνοπτική περιγραφή
δράσης

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
είναι ένα προνοιακό
πρόγραμμα, για νοικοκυριά, τα οποία ζουν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας. Εφαρμόστηκε αρχικά το 2016 σε 30 Δήμους της χώρας
ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες και να εντοπιστούν οι ομάδες
που χρήζουν άμεσης οικονομικής ενίσχυσης και τον Φεβρουάριο
του 2017 επεκτάθηκε σε όλη την επικράτεια.
Ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων τον Μάρτιο του 2021
ανέρχεται σε 273.150, ο οποίος αντιστοιχεί σε 481.352 μέλη
νοικοκυριού. Οι ηλικιακές κατηγορίες 0 έως και 18 ετών αριθμούν
96.776 μέλη και οι φοιτητές 18 έως 24 ετών ανέρχονται σε 15.699.
19.173 αιτήσεις έχουν υποβληθεί από μονογονεϊκές οικογένειες, με
συνολικό αριθμό μελών νοικοκυριού 50.575. Τέλος, υπάρχουν 50
αιτήσεις με απροστάτευτα τέκνα και συνολικό αριθμό μελών
νοικοκυριού 113.
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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί η πλατφόρμα του
Προγράμματος, η οποία δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με
βάσεις δεδομένων άλλων υπηρεσιών για τη διασταύρωση των
οικονομικών στοιχείων των δικαιούχων. Με αυτόν τον τρόπο
αποτυπώνεται η εικόνα των τελευταίων έξι μηνών, όσον αφορά στα
εισοδήματα και τη σύνθεση των νοικοκυριών και παρέχεται άμεση
οικονομική ενίσχυση σε όσους έχουν πρόσφατα μείνει άνεργοι ή
έχουν μειωθεί τα εισοδήματα τους.
Το Πρόγραμμα δεν έχει στόχο μόνο την οικονομική ενίσχυση των
αιτούντων αλλά συνδυάζει και άλλες συμπληρωματικές κοινωνικές
υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, όπως χαρακτηριστικά: τη
δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής
υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ), καθώς και στο κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων
ηλεκτρικής ενέργειας, την έκπτωση στο τιμολόγιο ύδρευσης της
ΕΥΔΑΠ, αλλά και την προσπάθεια επέκτασης του κοινωνικού
τιμολογίου ύδρευσης σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις όλης
της χώρας.
Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δεν αποτρέπει τους δικαιούχους
από την αναζήτηση εργασίας αφού δεν διακόπτεται με την έναρξη
της και η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή για έξι (6)
μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την εισοδηματική τους κατάσταση έξι
μήνες πριν την έγκριση της αίτησής τους. Ένας από τους
σημαντικότερους στόχους του Προγράμματος είναι η επανένταξη
των δικαιούχων στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών
ενεργοποίησης, συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας ή απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Περαιτέρω, οι
υπηρεσίες ενεργοποίησης προωθούν και ενισχύουν την ένταξη ή
την επιστροφή των δικαιούχων στο εκπαιδευτικό σύστημα και τα
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Τέλος, τα νοικοκυριά με ανήλικα μέλη υποχρεούνται να
διασφαλίζουν τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση,
υποχρέωση που ελέγχεται είτε ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης με
την αντίστοιχη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων είτε μέσω βεβαίωσης φοίτησης από την αρμόδια
σχολική μονάδα.
Φορέας υλοποίησης

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
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Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας
σε συνεργασία με:
- τον ΟΠΕΚΑ
- τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων
- τα Κέντρα Κοινότητας
Χρονοδιάγραμμα

Διαρκής δράση

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Η άμεση παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης σε νοικοκυριά που
διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και η διασύνδεσή τους
αφενός με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και
αγαθά, αφετέρου με υπηρεσίες επανενεργοποίησης και
προώθησης στην απασχόληση.

Προϋπολογισμός

850.000.000,00€ (2021)

Πηγές
χρηματοδότησης

Εθνικοί πόροι

Δράση 2η : Επίδομα Στέγασης
Θεματική

Πρόσβαση σε επαρκείς Πόρους

Σύσταση από Εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος δράσης

Επίδομα Στέγασης

Νομοθεσία

• Άρθρο 3 και 15 του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις

Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74),
• Άρθρο 17 και 18 του Ν. 4659/2020 «Επίδομα γέννησης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 21)
• Αρ. πρωτ. Δ13/οικ. 10747/256/6-3-2019 Κ.Υ.Α. (Β΄ 792)
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του
προγράμματος Επιδόματος Στέγασης»
Συνοπτική περιγραφή Το Επίδομα Στέγασης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα,
δράσης
επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια
κατοικία τους. Το Μάρτιο του 2021 ο αριθμός των ενεργών
εγκεκριμένων αιτήσεων ανέρχεται σε 277.452, στις οποίες
περιλαμβάνονται συνολικά 711.111 μέλη. Από αυτά τα 256.477
είναι παιδιά 0 έως και 18 ετών. Ο αριθμός των μονογονεϊκών
οικογενειών ανέρχεται σε 15.897 ( 5,73% επί του συνόλου) ενώ
υπάρχουν και 37 νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α.
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Η υποβολή αίτησης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
απευθείας από τον αιτούντα ή μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας
του Δήμου ή το Κέντρο Κοινότητας.
Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 70€/μήνα για το
μονοπρόσωπο νοικοκυριό αυξανόμενο κατά 35€ για κάθε
επιπλέον άτομο και έως του ποσού των 210€ ανεξαρτήτως της
σύνθεσης του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια
χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα. Στα
νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον
προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
Για την ένταξη στο πρόγραμμα το συνολικό εισόδημα του
νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ
για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια
ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο
μέλος του νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α
τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε
απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης
του νοικοκυριού.
Τα νοικοκυριά με ανήλικα μέλη από το σχολικό έτος 2020
2021 θα υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη φοίτησή τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση, υποχρέωση που ελέγχεται είτε
ηλεκτρονικά είτε μέσω βεβαίωσης φοίτησης από την αρμόδια
σχολική μονάδα.
Φορέας υλοποίησης

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας
σε συνεργασία με:
- τον ΟΠΕΚΑ
- τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων
- τα Κέντρα Κοινότητας
Χρονοδιάγραμμα

Διαρκής δράση

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Η ενίσχυση νοικοκυριών χαμηλών εισοδημάτων που διαμένουν
σε μισθωμένη κατοικία ώστε να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη
και επαρκή στέγαση και να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας
αυτής.

Προϋπολογισμός
Πηγές
χρηματοδότησης

402.000.000,00 € (2021)
Εθνικοί πόροι (Κρατικός Προϋπολογισμός)
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Δράση 3η : Επίδομα Παιδιού
Θεματική

Πρόσβαση σε επαρκείς Πόρους

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

-

Τίτλος δράσης

Επίδομα Παιδιού

Νομοθεσία

• Άρθρ. 214 του Ν.4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή
των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4659/2020 (Α΄21).
• αρ.Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/2018 ΚΥΑ «Καθορισμός της
διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (Β΄ 57), όπως
ισχύει.

Συνοπτική περιγραφή
δράσης

Το επίδομα παιδιού χορηγείται σε οικογένειες βάσει του αριθμού
των εξαρτώμενων τέκνων, του ισοδύναμου οικογενειακού
εισοδήματος και της κατηγορίας του ισοδύναμου οικογενειακού
εισοδήματος.
Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται στοχευμένα στις οικογένειες
με παιδιά, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη και για το
λόγο αυτό υπολογίζεται βάσει κλιμακούμενου ισοδύναμου
κριτηρίου για την ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικά
δικαιούχων.

Φορέας υλοποίησης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δ/νση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας σε συνεργασία με
τον ΟΠΕΚΑ

Χρονοδιάγραμμα

Διαρκής δράση

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

- Ενδυνάμωση των οικογενειών, προκειμένου να ανταποκριθούν

Προϋπολογισμός

1.070.000.000 € ( για το έτος 2021)

Πηγές
χρηματοδότησης

Εθνικοί πόροι (Προϋπολογισμός Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων)

στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες
- Ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου προς αποφυγή της παιδικής
παραμέλησης και εγκατάλειψης
- Πρόληψη του φαινομένου της οικονομικής και κοινωνικής
εξαθλίωσης

Δράση 4η : Επίδομα Γέννησης
Θεματική

Πρόσβαση σε επαρκείς Πόρους

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

-
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Τίτλος δράσης

Επίδομα Γέννησης

Νομοθεσία

• Άρθρα 1 έως και 12 του N. 4659/2020 «Επίδομα γέννησης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 21).
• αριθ. Δ11/οικ.8523/236/18-2-20 ΚΥΑ «Καθορισμός της
διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β΄ 490)

Συνοπτική περιγραφή
δράσης

Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται για κάθε παιδί που γεννιέται
στην Ελλάδα από 1-01-2020. Το επίδομα γέννησης χορηγείται
στις μητέρες των παιδιών που γεννιούνται εν ζωή στην Ελλάδα,
εφόσον, διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα, ασκούν την
επιμέλεια του παιδιού και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν
υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται
σε 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, και χορηγείται σε δύο ισόποσες
δόσεις των 1.000 ευρώ. Η 1Η τον επόμενο μήνα από τη γέννηση
του παιδιού και η 2Η πέντε μήνες μετά από το μήνα γέννησης.
Το εν λόγω επίδομα συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της
Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια, παρ. 1 και 5 του άρθρου
21 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο ο σχεδιασμός και η
εφαρμογή της δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων
των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

Φορέας υλοποίησης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δ/νση
Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας - χορηγείται δε από τον
ΟΠΕΚΑ

Χρονοδιάγραμμα

Διαρκής δράση

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

- Ενίσχυσης της δημογραφικής πολιτικής της χώρας
- Προώθηση της γονεϊκότητας και ενίσχυση της οικογενειακής και

κοινωνικής συνοχής
Προϋπολογισμός

170.000.000 € (για το έτος 2021)

Πηγές
χρηματοδότησης

Εθνικοί πόροι (Προϋπολογισμός Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων)

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Δράση 1η : Εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης για τη Βία κατά των Γυναικών
Θεματική

Πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης και ενδοοικογενειακής
βίας

Σύσταση από Εθνικό ή Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, 2021-2025
Διεθνή Φορέα
• N. 4531/2018 Σύμβαση του Συμβούλιου της Ευρώπης για την
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Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
και της ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 62)
Τίτλος δράσης

Εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης για τη Βία κατά των Γυναικών

Συνοπτική περιγραφή Η εκπόνηση της Έκθεσης για τη βία κατά των γυναικών θα
δράσης
λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση και θα παρουσιάζεται στις 25
Νοεμβρίου κάθε χρόνο διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών και θα περιλαμβάνει κεφάλαιο για τα παιδιά
(ημεδαπών και αλλοδαπών) που φιλοξενούνται στο Δίκτυο
Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ.
Φορέας υλοποίησης

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων

Χρονοδιάγραμμα

Ετήσια βάση

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Εκπόνηση έκθεσης, εκτύπωση και μετάφρασή της, διαμοιρασμός
της έκθεσης σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς

Προϋπολογισμός

Δεν έχει προσδιοριστεί

Πηγές
χρηματοδότησης

Δεν έχει προσδιοριστεί

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δράση 1η : Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»4
Θεματική

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης/ φιλοξενίας σε βρέφη,
νήπια, παιδιά και εφήβους με αναπηρίες σε αντίστοιχες δομές

Σύσταση από Εθνικό Παρ. 27 (γ), Παρ. 50 και Παρ. 58 : Καταληκτικές Παρατηρήσεις για
ή Διεθνή Φορέα
την Ελλάδα της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ
Τίτλος Δράσης

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
διευκολύνει μητέρες ή πατέρες που έχουν την επιμέλεια των
παιδιών τους με παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης
παιδιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς
σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικούς σταθμούς και
κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.
Η πράξη συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και στη

4

Η ένταξη της δράσης στον εν λόγω άξονα είναι υπό επιφύλαξη, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες φροντίδας και
θέσεις φιλοξενίας που παρέχονται σε βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους με αναπηρίες σε δημόσιους και
ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικούς σταθμούς και
κέντρα δημιουργικής απασχόλησης στις περιπτώσεις των βρεφών και νηπίων προηγούνται των χρόνων
εκπαίδευσης. Πρόκειται για υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα - φροντίδα και φιλοξενία - που ενδεχομένως
έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
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διατήρηση των ωφελούμενων από χαμηλά εισοδήματα σε θέσεις
εργασίας μέσω της παροχής διευκολύνσεων για την φροντίδα των
παιδιών.
Φορέας Υλοποίησης

Φορέας υλοποίησης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ

Χρονοδιάγραμμα*

Έναρξη

2007 (έτος έναρξης δράσης)
Ανά έτος - Σεπτέμβριος κάθε έτους, δεδομένου
ότι αφορά σε σχολικό έτος

Λήξη

Διαρκής δράση ΕΣΠΑ 2014-2020
Ανά έτος - Ιούλιος επόμενου έτους, δεδομένου
ότι αφορά σε σχολικό έτος

Στάδια Υλοποίησης

1.
2.
3.
4.

Πρόσκληση
Υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων
Έλεγχος αιτήσεων με βάση τα σχετικά κριτήρια
Επιλογή ωφελούμενων

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Οι ωφελούμενες μητέρες (κυρίως) να διευκολυνθούν στην
πρόσβαση τους στην απασχόληση και να εναρμονιστεί η
οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή μέσα από την παροχή
υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και εξαρτημένων προσώπων.

Προϋπολογισμός

279.000.000,00 €**

Πηγές
Χρηματοδότησης

Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020
(Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος ΠΔΕ ΥΠΕΣ)

* Πρόκειται για δράση που ξεκίνησε στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και
συνεχίζεται και στην προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 υπέρ της διευκόλυνσης της πρόσβασης
των ωφελούμενων μητέρων στην απασχόληση, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη διασφάλιση του
δικαιώματος των παιδιών σε κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες και δομές.
** Το προαναφερθέν ποσό αφορά στο σχολικό έτος 2020 – 2021 και είναι ίδιο με το ποσό που
κατανεμήθηκε στο σχολικό έτος 2019 – 2020, όπου με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ο αριθμός των
ωφελούμενων παιδιών ήταν 154.947 και των ωφελούμενων μητέρων/πατέρων ήταν 118.172.
Το σχολικό έτος 2018-2019 το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν σε 235.000.000,00 ευρώ, με
ωφελούμενους 127.629 παιδιά και 98.667 μητέρες/πατέρες.
Το ύψος του προϋπολογισμού διαφοροποιείται ανά σχολικό έτος και καθορίζεται σε ετήσια βάση
σύμφωνα με σχετική απόφαση.
Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας του προγράμματος αυτού για το έτος 2021-2022.
Δράση 2η : Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις
Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας
τους - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
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Θεματική

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης/ φιλοξενίας σε βρέφη,
νήπια, παιδιά και εφήβους με αναπηρίες σε αντίστοιχες δομές

Σύσταση από Εθνικό ή Παρ. 27 (γ), Παρ. 50 και Παρ. 58 : Καταληκτικές Παρατηρήσεις για
Διεθνή Φορέα
την Ελλάδα της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ
Τίτλος Δράσης

Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους

Συνοπτική Περιγραφή Επιχορήγηση Δήμων για κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τις
Δράσης
Δημοτικές Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ) με κριτήρια για τον τρόπο κατανομής της
επιχορήγησης, τον αριθμό των Δομών καθώς και τη διαφορά των
ωφελούμενων ατόμων από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» κύκλου 2020-2021 σε
σχέση με τον κύκλο 2019-2020.
Στόχος είναι η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και
ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας των
Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους στην περίπτωση που δεν
επαρκούν οι πόροι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» για τον ετήσιο κύκλο 2020-2021, εφόσον
έχει εξαντληθεί η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης από κάθε
είδους τακτικό ή έκτακτο ανειδίκευτο έσοδο του ΟΤΑ.
Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

01.09.2020

Λήξη

31.07.2021

Στάδια Υλοποίησης

1. Απόφαση Κατανομής
2. Υποβολή Δικαιολογητικών από Δήμους
3. Έλεγχος δικαιολογητικών
4. Χρηματοδότηση Δήμου

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ενίσχυση των δημοτικών δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ατόμων με
αναπηρία βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.
4722/2020 (Α΄177) και της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 161).

Προϋπολογισμός

15.076.880,00 €**

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.
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Αποπληρωμή από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ ΥΠΕΣ)
*, ** Το πρόγραμμα έχει διάρκεια εφαρμογής σύμφωνα με τον ετήσιο κύκλο της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021» και στην περίοδο αυτή
αναφέρεται και ο προϋπολογισμός του.
Δράση 3η : Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή
λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 99/20175
Θεματική

Βελτίωση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των
λειτουργουσών δομών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και
παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Σύσταση από Εθνικό Παρ. 27 (γ) και 50 : Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της
ή Διεθνή Φορέα
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ
Τίτλος Δράσης

Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για
προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
99/2017

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία σύγχρονων δομών φροντίδας
και φιλοξενίας/φύλαξης βρεφών, νηπίων και παιδιών, που
διασφαλίζουν αρτιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια των
χώρων και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Στόχος είναι να διευκολύνεται η υποστήριξη των αναπτυξιακών
αναγκών των βρεφών και νηπίων, να προάγεται η
δημιουργικότητα και παράλληλα να εξυπηρετούνται οι ανάγκες
των οικογενειών αλλά και του προσωπικού των δομών για
ποιοτικές συνθήκες εργασίας και υπηρεσίες.

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της χώρας ή Νομικά Πρόσωπα αυτών, ανάλογα που
λειτουργεί η δομή

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

28.06.2018

Λήξη

31.12.2022

Στάδια Υλοποίησης

1. Πρόσκληση
2. Υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων

5

Προς αποφυγή παρανοήσεων, επισημαίνεται ότι με την διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3284/2004, δεν εισάγεται
διάκριση έναντι των γεννηθέντων εκτός γάμου Ελληνίδας τέκνων, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ η
σχέση του τέκνου με τη μητέρα του καθορίζεται από τη γέννησή του και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα ιθαγένειας
των εν λόγω τέκνων ως ήδη ρυθμιζόμενου από τις διατάξεις του ΚΕΙ (άρθρο 1).
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3. Έλεγχος αιτήσεων με βάση τα σχετικά κριτήρια
4. Επιλογή ωφελούμενων
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών σταθμών στις
προδιαγραφές του θεσμικού πλαισίου του 2017 αποσκοπεί στην
παροχή προσχολικής φροντίδας, αγωγής κι εκπαίδευσης με τα
πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Προϋπολογισμός

57.000.000,00 € *

Πηγές
Χρηματοδότησης

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ ΥΠΕΣ

*Το ποσό αυτό αφορά στο σύνολο του προϋπολογισμού του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 56.000.000,00 € των οποίων
το ΥΠΕΣ συμμετέχει με το ποσό των 45.000.000,00€ - ΣΑΕ 055.
Δράση 4η : Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής
εγκαταστάσεις

Αυτοδιοίκησης

για

τις

αθλητικές

Σύσταση από Εθνικό ή Παρ. 27γ και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ
Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
των Δήμων

Συνοπτική Περιγραφή Στον άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
Δράσης
τις ‘Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των
δήμων’ και σύμφωνα με την πρόσκληση 2225/14.01.2019, οι
δήμοι της χώρας καλούνται να υποβάλλουν πρόταση για
χρηματοδότηση για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων καθώς και κάθε άλλης
συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω
υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού
Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της Χώρας και Νομικά Πρόσωπα Αυτών

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

14.01.2019

Λήξη

28.02.2020 (Υποβολή Προτάσεων)
31.12.2022 (προθεσμία υλοποίησης)*

Στάδια Υλοποίησης

1.
2.
3.
4.
5.

Πρόσκληση
Υποβολή Αιτήματος Ένταξης Δήμων - Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Έλεγχος πρότασης με βάση τα σχετικά κριτήρια
Επιλογή Δικαιούχων – Απόφαση Ένταξης
Εγγραφή σε ΠΔΕ
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6.
7.

Ανάθεση Συμβάσεων
Υλοποίηση Έργου

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων και έργων βελτίωσης
κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών από τους δήμους, με
στόχο την τοπική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον τομέα του αθλητισμού.

Προϋπολογισμός

162.500.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Αποπληρωμή από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ ΥΠΕΣ)

*Η δράση αυτή έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Α.Π. 2225/14.01.2019 Πρόσκλησης του Ειδικού
Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ και είναι σε εξέλιξη.
Δράση 5η : Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των
δήμων της Χώρας – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις παιδικές χαρές

Σύσταση από Εθνικό ή Παρ. 27γ και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ
Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού
παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας

για

την

αναβάθμιση

Συνοπτική Περιγραφή Στον άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
Δράσης
τις ‘Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των
δήμων’ και σύμφωνα με την πρόσκληση 7244/13.03.2018, οι
δήμοι της χώρας καλούνται να υποβάλλουν πρόταση για
χρηματοδότηση για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.
Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της Χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

13.03.2018

Λήξη

31.06.2018 (Υποβολή Προτάσεων)
31.12.2021 (Προθεσμία Υλοποίησης)*

Στάδια Υλοποίησης

1.
2.
3.
4.
5.

Πρόσκληση
Υποβολή Αιτήματος Ένταξης Δήμων - Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Έλεγχος πρότασης με βάση τα σχετικά κριτήρια
Επιλογή Δικαιούχων – Απόφαση Ένταξης
Εγγραφή σε ΠΔΕ
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6. Ανάθεση Συμβάσεων
7. Υλοποίηση Έργου
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων και έργων βελτίωσης
κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών από τους δήμους, με
στόχο την τοπική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της παροχής υπηρεσιών
ψυχαγωγίας των ανηλίκων.

Προϋπολογισμός

70.000.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Αποπληρωμή από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ ΥΠΕΣ)

*Η δράση αυτή έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Α.Π. 7244/13.03.2018 Πρόσκλησης του Ειδικού
Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’. Η καταληκτική προθεσμία για την
υλοποίηση των ενταγμένων έργων παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021 και η δράση είναι σε εξέλιξη
Δράση 6η : Γενική Επιχορήγηση (επιλέξιμες μεταξύ άλλων και οι κοινωνικές δράσεις) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για κοινωνικές δράσεις

Σύσταση από Εθνικό ή Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
Διεθνή Φορέα
Παρ. 27γ και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ
Τίτλος Δράσης

Γενική Επιχορήγηση (επιλέξιμες μεταξύ άλλων και οι κοινωνικές
δράσεις)

Συνοπτική Περιγραφή Στον άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
Δράσης
τις ‘Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των
δήμων’ και σύμφωνα με την πρόσκληση 30292/19.04.2019, οι
δήμοι της χώρας καλούνται να υποβάλλουν πρόταση για
χρηματοδότηση για κάθε είδους πράξεις που εξυπηρετούν τους
αναπτυξιακούς άξονες του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως
αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. 4748/20.02.2018
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

19.04.2019

Λήξη

31.10.2019 (Υποβολή Προτάσεων)
31.12.2021 (αποπληρωμή) με δυνατότητα
παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων
αιτημάτων των δήμων*
31

Στάδια Υλοποίησης

1. Πρόσκληση
2. Υποβολή Αιτήματος Ένταξης Δήμων - Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
3. Έλεγχος πρότασης με βάση τα σχετικά κριτήρια
4. Επιλογή Δικαιούχων – Απόφαση Ένταξης
5. Εγγραφή σε ΠΔΕ
6. Ανάθεση Συμβάσεων
7. Υλοποίηση Έργου

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων και έργων βελτίωσης
κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών από τους δήμους, με
στόχο την τοπική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Προϋπολογισμός

150.000.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.
Αποπληρωμή από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ ΥΠΕΣ)

* Η δράση αυτή ξεκίνησε στο πλαίσιο της με την πρόσκληση 30292/19.04.2019 Πρόσκλησης
του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’, και είναι σε εξέλιξη.
Δράση 7η: Αθλητικές Εγκαταστάσεις. Πρόσκληση ΑΤ10 Ανοιχτοί Χώροι. Νέο Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα /Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υποδομές – Μέριμνα για
τη λειτουργία και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Σύσταση από Εθνικό ή • Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
Διεθνή Φορέα
• Παρ. 27γ και Παρ. 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ
Τίτλος Δράσης

Ανοιχτοί Χώροι: Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Συνοπτική Περιγραφή Συντήρηση, επισκευή, αναβάθμιση, βελτίωση, διαμόρφωση
Δράσης
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (ενδεικτικά: ανοιχτά
κολυμβητήρια δήμων, ανοιχτές υποδομές άθλησης δημοτικών
σταδίων, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, ταρτάν στίβου, εξωτερικά
αποδυτήρια, παιδικές χαρές, εξωτερικοί χώροι θεραπευτικής
ιππασίας κ.α.) καθώς και αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και
μαζικού αθλητισμού.
Φορέας Υλοποίησης

- Δήμοι της χώρας
- Περιφέρειες της χώρας
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- Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

29.09.2020

Λήξη

31.05.2021 (προθεσμία υποβολής των αιτήσεων)

Στάδια Υλοποίησης

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πρόσκληση
Υποβολή Προτάσεων Δήμων με Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Αξιολόγηση πρότασης
Απόφαση Ένταξης
Ανάθεση Συμβάσεων
Υλοποίηση Έργου

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

-

Προϋπολογισμός

30.000.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

* Η σχετική πρόσκληση έχει ήδη δημοσιευθεί. Πρόκειται για την Α.Π. 18213/29.09.2020
πρόσκληση ΑΤ 10 6 με συνολικό προϋπολογισμό 40.000.000,00 ευρώ.
** Σημειώνεται, δε, ότι το Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα/ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» εκτείνεται χρονικά την περίοδο
2020-2023 και τα έργα που εντάσσονται σε αυτό είναι σε εξέλιξη την περίοδο αυτή.
Δράση 8η : Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία σε Παραλίες. Πρόσκληση ΑΤ10 Ανοιχτοί
Χώροι. Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα /Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Θεματική

-

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

• Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη,
• Παρ.24 του άρθρου 4 του Ψηφίσματος της Βουλής των Εφήβων
• Παρ. 27γ και Παρ. 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ

Τίτλος Δράσης

Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία σε Παραλίες

Συνοπτική Περιγραφή Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών
Δράσης
κολύμβησης καθώς και κάθε άλλη συναφής δράσης αυτών, που
στόχο έχει την προσβασιμότητα στις παραθαλάσσιες περιοχές της
χώρας και τη διασφάλιση αυτονομίας, άνεσης και ασφάλειας των
ατόμων με αναπηρία και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.
Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν:
α)
Στην
προμήθεια
και
εγκατάσταση
μη
μόνιμων
συναρμολογούμενων υποδομών/ράμπας για αυτόνομη πρόσβαση,
τόσο στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο
χώρο κολύμβησης των ατόμων με αναπηρία και των άλλων ατόμων
6
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με περιορισμένη κινητικότητα (υπερήλικες, τραυματίες, έγκυοι κ.α.),
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και
κατασκευής.
β) Επικουρικά της ανωτέρω υποδομής δύναται να λάβει χώρα
τοποθέτηση μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπως λυόμενα
αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από
τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
τη χειμερινή περίοδο, χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων
Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της Χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

29.09.2020

Λήξη

31.05.2021 (προθεσμία υποβολής των αιτήσεων)

Στάδια Υλοποίησης

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πρόσκληση
Υποβολή Προτάσεων Δήμων με Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Αξιολόγηση πρότασης
Απόφαση Ένταξης
Ανάθεση Συμβάσεων
Υλοποίηση Έργου

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

-

Προϋπολογισμός

10.000.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

* Η σχετική πρόσκληση έχει ήδη δημοσιευθεί. Πρόκειται για την Α.Π. 18213/29.09.2020
πρόσκληση ΑΤ 10 7 με συνολικό προϋπολογισμό 40.000.000,00 ευρώ.
** Σημειώνεται, δε, ότι το Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα/ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» εκτείνεται χρονικά την περίοδο
2020-2023 και τα έργα που εντάσσονται σε αυτό είναι σε εξέλιξη την περίοδο αυτή.
Δράση 9η : Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών. Πρόσκληση ΑΤ06 Αστική Αναζωογόνηση. Νέο
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα /Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για έξυπνες πόλεις

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

• Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
• Παρ. 27γ και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ

Τίτλος Δράσης

Δράσεις για Έξυπνες Πόλεις

Συνοπτική Περιγραφή Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών
Δράσης
χαρών των δήμων της Χώρας με υποδομές για άτομα με αναπηρία

7
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Φορέας Υλοποίησης

- Δήμοι της χώρας
- Περιφέρειες της χώρας
- Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

24.07.2020

Λήξη

31.05.2021 (προθεσμία υποβολής των αιτήσεων)

Στάδια Υλοποίησης

1. Πρόσκληση
2. Υποβολή Προτάσεων Δήμων με Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
3. Αξιολόγηση πρότασης
4. Απόφαση Ένταξης
5. Ανάθεση Συμβάσεων
6. Υλοποίηση Έργου

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

-

Προϋπολογισμός

20.000.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων –
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

* Η σχετική πρόσκληση έχει ήδη δημοσιευθεί. Πρόκειται για την Α.Π. 14576/24.07.2020
πρόσκληση ΑΤ 068 με συνολικό προϋπολογισμό 400.000.000,00 ευρώ.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προαναφερθέντος νέου Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ‘Αντώνης Τρίτσης’ αναμένεται να αναληφθούν
δράσεις και πρωτοβουλίες ολιστικής προσέγγισης, προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση να
διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο και να κεφαλαιοποιήσει τις χρηματοδοτήσεις σε έργα πνοής για
τις τοπικές κοινωνίες. Η λειτουργική προσέγγιση των έργων, η ένταξη δράσεων σε άλλες δράσεις
και η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των δράσεων αναμένεται να προσδώσουν βιώσιμο
χαρακτήρα στην τοπική ανάπτυξη.
Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΛ.ΑΣ.
Δράση 1η : Καταπολέμηση παιδικής επαιτείας
Θεματική
Παιδική Επαιτεία
Σύσταση από Εθνικό • Συστάσεις στο πλαίσιο εξέτασης της Ελλάδας στον τομέα των
ή Διεθνή Φορέα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την 25η Σύνοδο Ομάδας Εργασίας
Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης κ- μ Ο.Η.Ε. (UPR) - Γενεύη 0305-2016 για την αποποινικοποίηση της παιδικής επαιτείας
• Παρ.69γ: καταληκτικές παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής
για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ, 2012
Τίτλος Δράσης
Καταπολέμηση παιδικής επαιτείας
8
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Συνοπτική περιγραφή
Δράσης

Φορέας Υλοποίησης

1. Κατάρτιση και εφαρμογή, ύστερα από ενδελεχή έλεγχο και
αξιολόγηση εκ μέρους των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων
Αττικής και Θεσσαλονίκης και των λοιπών αρμοδίων Υπηρεσιών
άλλων περιοχών της Χώρας όπου το φαινόμενο της παιδικής
επαιτείας παρουσιάζεται έντονο, Ειδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων
για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων/εκμετάλλευση της
παιδικής επαιτείας.
2. Ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και ανάπτυξη
συγκεκαλυμμένων δράσεων για τη συλλογή, αξιολόγηση και
εκμετάλλευση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο δράσης των
κυκλωμάτων εκμετάλλευσης των ανήλικων επαιτών, τη σύλληψη
των διακινητών και τον εντοπισμό των ειδικών χώρων στέγασης
αυτών.
Ελληνική Αστυνομία

Χρονοδιάγραμμα

Διαρκής δράση

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Καταπολέμηση παιδικής επαιτείας

2. Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά
Πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της φιλικής προς τα παιδιά
δικαιοσύνης έχουν θεσπιστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2010. Τα θέματα δικαιοσύνης
αφορούν και στα παιδιά που εμπλέκονται σε υποθέσεις οικογενειακής φύσεως, υποθέσεις
ενδοοικογενειακής βίας, υποθέσεις ανήλικης παραβατικότητας και υποθέσεις όπου τα παιδιά
είναι θύματα ή μάρτυρες εγκληματικών ενεργειών.
Η θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων με στόχο πιο «φιλικές για τα παιδιά» δικαστικές
διαδικασίες διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών στη δικαιοσύνη και την ουσιαστική
συμμετοχή τους στις δικαστικές διαδικασίες και, επομένως, συμβάλλει στην αποφυγή του
περιορισμού ή της παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών που εμπλέκονται σε τέτοιου
είδους διαδικασίες (European Union Agency for Fundamental Rights, Φιλική προς τα παιδιά
δικαιοσύνη — Απόψεις και εμπειρίες παιδιών και επαγγελματιών).
Στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζονται
δικαιώματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα δικαιώματα των παιδιών κατά¢ τη δικαστική¢
διαδικασία, τα πιο σημαντικά¢ από¢ τα οποία είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 1), η
απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή
μεταχείρισης (άρθρο 4), το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια (άρθρο 6), το δικαίωμα
στον σεβασμό¢ της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7), το δικαίωμα στην προστασία
των δεδομένων προσωπικού¢ χαρακτήρα (άρθρο 8), η απαγόρευση διακρίσεων (άρθρο 21), τα
δικαιώματα του παιδιού¢ (άρθρο 24) και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής (άρθρο 47).
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Η ουσιαστική¢ συμμετοχή¢ παιδιών στη δικαστική¢ διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για
τη βελτίωση της λειτουργιάς της δικαιοσύνης. Οι ευρωπαϊκές και οι διεθνείς νομικές πράξεις
για τα ανθρωπινά δικαιώματα αναγνωρίζουν τη σημασία της συμμέτοχης των παιδιών.
Επιβάλλουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να μεριμνούν ώστε σε όλες τις
πράξεις που αφορούν τα παιδιά¢ να δίνεται πρωταρχική¢ σημασία στο υπέρτατο συμφέρον του
παιδιού¢. Ωστόσο, η μεταχείριση των παιδιών στα συστήματα απονομής δικαιοσύνης σε όλη
την ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα.
Η Ευρωπαϊκή¢ Επιτροπή¢ στηρίζει με διαφόρους τρόπους τις προσπάθειες να γίνει το
σύστημα απονομής δικαιοσύνης πιο φιλικό¢ για τα παιδιά¢.
Αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη (24/03/2021) ανακοίνωση της Επιτροπής προς
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των περιφερειών: Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, στην
οποία η φιλική στα παιδιά δικαιοσύνη αποτελεί έναν από τους έξι θεματικούς τομείς, καθένας
από τους οποίους καθορίζει τις προτεραιότητες για τη δράση της ΕΕ τα επόμενα χρόνια και
στους οποίους θα υπάρξει σειρά στοχευμένων δράσεων.
Με βάση την ανακοίνωση αυτή (Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη: μια ΕΕ όπου το
σύστημα απονομής δικαιοσύνης σέβεται τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών) τα παιδιά
μπορεί να είναι θύματα, μάρτυρες, ύποπτοι ή κατηγορούμενοι για διάπραξη εγκλήματος ή να
είναι διάδικοι σε δικαστική διαδικασία — στην αστική, στην ποινική ή στη διοικητική
δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά θα πρέπει να νιώθουν άνετα και ασφαλή ώστε να
συμμετέχουν αποτελεσματικά και να ακούγεται η φωνή τους. Οι δικαστικές διαδικασίες πρέπει
να προσαρμόζονται στην ηλικία και στις ανάγκες τους, να σέβονται όλα τα δικαιώματά τους9
και να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού. Μολονότι η δράση της ΕΕ στον
τομέα αυτόν είναι, μέχρι στιγμής, σημαντική και έχουν καθοριστεί πρότυπα στο πλαίσιο του
Συμβουλίου της Ευρώπης10, τα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης πρέπει να είναι
καλύτερα εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση των αναγκών και τον σεβασμό των δικαιωμάτων
των παιδιών. Ορισμένες φορές οι επαγγελματίες δεν έχουν την κατάρτιση που τους επιτρέπει
να αλληλεπιδρούν με τα παιδιά με κατάλληλο για την ηλικία τους τρόπο, για παράδειγμα όταν
επικοινωνούν μαζί τους σχετικά με τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας, καθώς και να σέβονται
το συμφέρον του παιδιού. Το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού δεν τηρείται πάντα και δεν
υπάρχουν πάντα μηχανισμοί για την αποφυγή πολλαπλών ακροάσεων ή διαδικασιών
συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων11.
Τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και
την εξασφάλιση αποτελεσματικών μέσων έννομης προστασίας για παραβιάσεις των
δικαιωμάτων τους, σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Τα ευάλωτα παιδιά εκτίθενται συχνά
σε πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων. Τα παιδιά με αναπηρία
9

Children and Justice reports (Εκθέσεις σχετικά με τα παιδιά και τη δικαιοσύνη), FRA.
Child friendly justice Guidelines (Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη),
Συμβούλιο της Ευρώπης.
11
EU Justice Scoreboard (Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης), φιλική προς τα παιδιά
δικαιοσύνη.
10
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αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της μειωμένης προσβασιμότητας των συστημάτων απονομής
δικαιοσύνης και των δικαστικών διαδικασιών, ενώ δεν διαθέτουν προσβάσιμες πληροφορίες
σχετικά με τα δικαιώματα και τα μέσα έννομης προστασίας. Θα πρέπει να βελτιωθεί η συλλογή
δεδομένων για τα παιδιά που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες.
Η πανδημία COVID-19 έχει εντείνει τις προκλήσεις που συνδέονται με τα παιδιά και τη
δικαιοσύνη. Ορισμένες δικαστικές διαδικασίες έχουν διακοπεί ή έχουν καθυστερήσει, ενώ έχει
επηρεαστεί το δικαίωμα επίσκεψης σε μέλη της οικογένειας που βρίσκονται στη φυλακή.
Όσον αφορά τα παιδιά που είναι θύματα εγκληματικών πράξεων, ο αριθμός των
περιστατικών που δεν καταγγέλλονται είναι συχνά υψηλός λόγω της ηλικίας του θύματος, της
έλλειψης ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματά του και της έλλειψης προσβάσιμων,
κατάλληλων για την ηλικία και το φύλο υπηρεσιών καταγγελίας και υποστήριξης. Ειδικές
προκλήσεις προκύπτουν κατά τον εντοπισμό των θυμάτων ορισμένων εγκλημάτων, όπως η
εμπορία ανθρώπων ή η σεξουαλική κακοποίηση, όπως τονίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για τα
δικαιώματα των θυμάτων12.
Στην παγκόσμια μελέτη των Ηνωμένων Εθνών του 2019 σχετικά με τα παιδιά που
στερούνται την ελευθερία τους13, τονίζεται ότι πάρα πολλά παιδιά εξακολουθούν να
στερούνται την ελευθερία τους επειδή βρίσκονται σε σύγκρουση με τον νόμο ή συνδέονται με
διαδικασίες μετανάστευσης και ασύλου. Οι εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κρατών
μελών της ΕΕ, πρέπει να διαθέτουν βιώσιμα και αποτελεσματικά μη στερητικά της ελευθερίας
μέτρα και να ενισχύουν τη χρήση τους, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ, καθώς και να
διασφαλίζουν ότι η κράτηση χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση και για το συντομότερο
δυνατό χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση φυλάκισης των γονέων, θα πρέπει επίσης να
προωθούνται πολιτικές και πρακτικές που σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών τους. Η πλήρης
και ορθή υλοποίηση και εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις14 θα
διασφαλίσει την καλύτερη προστασία των παιδιών που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο
πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.
Μεταξύ των βασικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνονται:
• συμβολή στην κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα απονομής δικαιοσύνης
σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, σύμφωνα με
τη στρατηγική για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση 2021-202415, και μέσω του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)16, των προγραμμάτων «Δικαιοσύνη» και «Ιθαγένεια,
ισότητα, δικαιώματα και αξίες», καθώς και μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας κατάρτισης της

12

Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025) [COM(2020) 258 final].
UN Global Study on Children Deprived of Liberty (Παγκόσμια μελέτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα
παιδιά που στερούνται την ελευθερία τους), Manfred Nowak, 2019.
14
Οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο
ποινικών διαδικασιών (2016/800/ΕΕ).
15
Στρατηγική για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση 2021-2024 [COM(2020) 713 final].
16
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών.
13
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διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης17.
• ενίσχυση της υλοποίησης των κατευθυντήριων γραμμών του 2010 για μια φιλική προς
τα παιδιά δικαιοσύνη σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη:
• να στηρίξουν τους παρόχους δικαστικής κατάρτισης και όλους τους φορείς των
εμπλεκόμενων επαγγελματιών ώστε να μεριμνούν για τα δικαιώματα του παιδιού και τη φιλική
προς τα παιδιά και προσβάσιμη δικαιοσύνη κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Για
τον σκοπό αυτό, να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για τις ανωτέρω δραστηριότητες
ανάπτυξης ικανοτήτων και να αξιοποιήσουν τη στήριξη του FRA για την ενίσχυση των
ικανοτήτων σε θέματα όπως η φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη και τα παιδιά-μετανάστες
• να αναπτύξουν ισχυρές εναλλακτικές λύσεις αντί της δικαστικής δράσης: από
εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης έως την εφαρμογή διαδικασιών αποκαταστατικής
δικαιοσύνης και διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της αστικής δικαιοσύνης
• να ενισχύσουν τη συνεργασία σε περιπτώσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις, ώστε να
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού.
Για την εδραίωση της φιλικής προς τα παιδιά Δικαιοσύνης, συντονίζονται οι ακόλουθες
δράσεις:
Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δράση 1η : Ολοκλήρωση Λειτουργίας του Θεσμού «Τα Σπίτια του Παιδιού»
Σύσταση από
Εθνικό ή Διεθνή
Φορέα

•

-

Τίτλος Δράσης

Λειτουργία του Θεσμού «Τα Σπίτια του Παιδιού»

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Ρύθμιση τεχνικών παραμέτρων προς αντιμετώπιση των πρακτικών
δυσχερειών που έχουν εντοπισθεί ώστε να γίνει άρση των διοικητικών,
κτιριακών και οργανωτικών εμποδίων για να λειτουργήσει ομαλά ο
θεσμός τα σπίτια του παιδιού. Ολοκλήρωση εργασιών από την ΚΤΥΠ Α.Ε
σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επαναξιολόγηση του
υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τον θεσμό, ώστε να λειτουργήσει με
αποτελεσματικότητα και οργανωτική επάρκεια. Στόχος η απλοποίηση
των διοικητικών διαδικασιών, ο οργανωτικός εξορθολογισμός και κατ΄
επέκταση η βέλτιστη λειτουργία τους.

Φορέας
Υλοποίησης

Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς (βλ.
ενδεικτικά ΚΤΥΠ Α.Ε.)

17

Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατάρτισης
δικαστικών.
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Χρονοδιάγραμμα
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Έναρξη

2021

Λήξη

Διαρκής Δράση

•
•
•

Η κατάθεση-εξέταση του ανηλίκου θα διεξάγεται πλέον στους
ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
Αποφυγή δευτερογενούς θυματοποίησης παιδιών κατά την
ποινική διαδικασία.
Βέλτιστη απονομή της δικαιοσύνης

Δράση 2η : «Διαβούλευση με παιδιά στη διαδικασία οικοδόμησης ενός νέου Συμβουλίου της
Ευρώπης με θέμα : Στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (2022-2027)»
Σύσταση από
Εθνικό ή Διεθνή
Φορέα

•

Συμβούλιο της Ευρώπης

Τίτλος Δράσης

«Διαβούλευση με παιδιά στη διαδικασία οικοδόμησης ενός νέου
Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα : Στρατηγική για τα δικαιώματα του
παιδιού (2022-2027)»

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Συνεισφορά της Ελλάδας στη διαμόρφωση της Νέας στρατηγικής για
τα δικαιώματα του παιδιού 2022-2027 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Φορέας
Υλοποίησης

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γενική Διεύθυνση Ειδικών Νομικών Ζητημάτων
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Φεβρουάριος 2021

Λήξη

Δεκέμβριος 2021

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Δημιουργία ποινικών διαδικασιών , που να ανταποκρίνονται στις
ιδιαίτερες ανάγκες και ευαισθησίες των παιδιών.

Προϋπολογισμός

1500 € (κατά προσέγγιση)

Δράση 3η : Ενίσχυση της Εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
Άξονας
Προτεραιότητας

Φιλική στα Παιδιά Δικαιοσύνη- Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ε.Ε. - Δικαιώματα των παιδιών κατά τη δικαστική διαδικασία

Σύσταση από
Εθνικό ή Διεθνή
Φορέα

Νέα στρατηγική για την ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ.

Τίτλος Δράσης

Ενίσχυση της Εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Συνοπτική
•
Περιγραφή Δράσης

Στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ορίζονται δικαιώματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα δικαιώματα
των παιδιών κατά τη δικαστική διαδικασία, τα πιο σημαντικά από τα
οποία είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 1), η απαγόρευση των
βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή
μεταχείρισης (άρθρο 4), το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια
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(άρθρο 6), το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής
ζωής (άρθρο 7), το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), η απαγόρευση διακρίσεων (άρθρο
21), τα δικαιώματα του παιδιού (άρθρο 24) και το δικαίωμα
πραγματικής προσφυγής (άρθρο 47).
• Δημιουργία focal point εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης για
την παρακολούθηση της εφαρμογής- η Ελλάδα έλαβε τα εύσημα
για την πρωτοβουλία αυτή στο πλαίσιο Τηλεδιάσκεψης της
Ομάδας Θεμελιώδη Δικαιώματα, Δικαιώματα των Πολιτών και
Ελεύθερη Κυκλοφορία (FREMP) και υπήρξε προτροπή και των
υπόλοιπων Κ/Μ να υιοθετήσουν την πρακτική αυτή
• Σύσταση Ομάδας εργασίας για τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ε.Ε. με εκπροσώπους της υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Γραφείου του Υφυπουργού, του
γραφείου του Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Γ.Γ. Νομικών
και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και της ΕΝΥ-ΕΕ του Υπουργείου
Εξωτερικών
Φορέας
Υλοποίησης

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Ιανουάριος 2021

Λήξη

Διαρκής Δράση

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Αποτελεσματική και οριζόντια εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ε.Ε. στο πεδίο της Φιλικής στα Παιδιά Δικαιοσύνης

Προϋπολογισμός

Χωρίς κόστος

Δράση 4η : Θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηλεφωνικού αριθμού, χωρίς
χρέωση για κινητά και σταθερά τηλέφωνα για την παροχή πληροφοριών
Θεματική

Infodesk

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηλεφωνικού αριθμού,
χωρίς χρέωση για κινητά και σταθερά τηλέφωνα για την παροχή
πληροφοριών
Θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηλεφωνικού
αριθμού, χωρίς χρέωση για κινητά και σταθερά τηλέφωνα για την
παροχή πληροφοριών (infodesk) σχετικών με την Φιλική προς τα
παιδιά δικαιοσύνη. Λειτουργική διασύνδεση της συγκεκριμένης
τηλεφωνικής γραμμής με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα
Παιδιά SOS 1056, η οποία:
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•

•
•
•

Στελεχώνεται από το επιστημονικό προσωπικό, ψυχολόγους
και κοινωνικούς λειτουργούς με εμπειρία στο πεδίο της
παιδικής προστασίας.
Λειτουργεί 24/07
Είναι εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα
και λογισμικό
Λειτουργεί σε 5 διασυνδεδεμένα τηλεφωνικά κέντρα σαν 1!
Αυτό εξασφαλίζει μέγιστο χρόνο αναμονής κάθε κλήσης τα
12sec!

Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Δικαιοσύνης σε τυχόν συνεργασία με άλλους φορείς

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Ιανουάριος 2022

Λήξη

Διαρκής δράση

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Παροχή πληροφοριών σχετικών με την φιλική προς τα παιδιά
δικαιοσύνη

Δράση 5η : Ιστοσελίδα για Ενημέρωση και Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό
Θεματική

Υλοποίηση ιστοσελίδας και Έντυπου Ενημερωτικού Υλικού

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης
Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Ιστοσελίδα για Ενημέρωση και Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό
Υλοποίηση ιστοσελίδας για την ενημέρωση παιδιών, γονέων,
επαγγελματιών για τα δικαιώματα των παιδιών και την Φιλική προς
τα παιδιά δικαιοσύνη. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει ειδικές
ενότητες για παιδιά, γονείς και επαγγελματίες με όλο το έγκυρο και
απαραίτητο πληροφορικό υλικό. Ειδικότερα για τα παιδιά θα
περιλαμβάνει και :
• Online παιχνίδι για παιδιά ηλικίας 6-18 ετών (Καναδικό
μοντέλο)
• Online παραμύθι για παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών,
(Αγγλικό μοντέλο και μοντέλο Νοτίου Αφρικής) βασισμένο
στις αρχές βιβλιοθεραπείας
Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού για παιδιά που να εξηγεί
το σύστημα της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης.

Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με άλλους φορείς

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Ιανουάριος 2022

Λήξη

Διαρκής δράση
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Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

• Σκοπός και των δύο ως άνω τεχνολογικών εργαλείων είναι η
προετοιμασία παιδιών και εφήβων με έξυπνο και διαδραστικό
τρόπο για την επαφή τους με το σύστημα της δικαιοσύνης, έτσι
ώστε να γίνει κατανοητό και οικείο το συγκεκριμένο περιβάλλον
• Ενημέρωση

Προϋπολογισμός

Χωρίς κόστος

Δράση 6η : Εκπαίδευση νεοεισερχόμενων υπαλλήλων στο Πρωτόκολλο δικανικής εξέτασης
ανηλίκων θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων κατά την ποινική διαδικασία
Θεματική

Ανήλικα θύματα στην ποινική διαδικασία - «Σπίτια του Παιδιού»

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

Σύσταση της Επιτροπής των Ην. Εθνών για τα Δικαιώματα του
Παιδιού (Καταληκτικές παρατηρήσεις για την Ελλάδα 2012, παρ.47,
70)

Τίτλος Δράσης

Εκπαίδευση νεοεισερχόμενων υπαλλήλων στο Πρωτόκολλο
δικανικής εξέτασης ανηλίκων θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων
κατά την ποινική διαδικασία

Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Εκπαίδευση υπαλλήλων των δομών «Σπίτι του Παιδιού» στο
Δομημένο Πρωτόκολλο εξέτασης ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος
– (ΦΕΚ 2238 / τ. Β’ / 2019)

Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΚΕΣΑΘΕΑ

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2021

Λήξη

Διαρκής δράση

Στάδια Υλοποίησης

Υπουργική Απόφαση (κατ’ άρθρο 74 Ν. 4478/2017)

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Αποφυγή δευτερογενούς θυματοποίησης παιδιών κατά την ποινική
διαδικασία
1. Αποτελεσματικότερη εξέταση των ανήλικων θυμάτων
2. Βέλτιστη απονομή δικαιοσύνης

Προϋπολογισμός

Μηδενικό κόστος

Δράση 7η : Δημιουργία αρχείου τήρησης στατιστικών δεδομένων
Θεματική

Ανήλικα θύματα στην ποινική διαδικασία – «Σπίτια του Παιδιού»

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

Σύσταση της Επιτροπής των Ην. Εθνών για τα Δικαιώματα του
Παιδιού (Καταληκτικές παρατηρήσεις για την Ελλάδα 2012, παρ.25)

Τίτλος Δράσης

Δημιουργία αρχείου τήρησης στατιστικών δεδομένων

Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Δημιουργία συνολικού ηλεκτρονικού αρχείου στο οποίο θα
εισάγονται τα δεδομένα που θα συγκεντρώνονται – τηρούνται στις
επιμέρους ΥΕΑ και στα «Σπίτια του Παιδιού»

Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Δικαιοσύνης σε τυχόν συνεργασία με άλλους φορείς
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Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2021

Λήξη

Διαρκής

Στάδια Υλοποίησης

1. Διαμόρφωση κοινού ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής των
δεδομένων
2. Αποστολή του αρχείου στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΕΑ και «Σπίτια
του Παιδιού») με οδηγίες συμπλήρωσης
3. Διαμόρφωση κεντρικού ηλεκτρονικού αρχείου που θα εισάγονται
όλα τα δεδομένα

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

• Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τα θύματα
που απασχολούν τις ΥΕΑ-«Σπίτια του Παιδιού»
• Παρατήρηση των διαχρονικών τάσεων
• Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων – δράσεις παρεμβάσεις
• Απάντηση σε διεθνή ερωτηματολόγια

Προϋπολογισμός

Χωρίς κόστος

Δράση 8η : Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση των Επιμελητών Ανηλίκων σε εξειδικευμένα
αντικείμενα και καλές πρακτικές
Θεματική

Ενίσχυση του ρόλου των Επιμελητών Ανηλίκων

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

-

Τίτλος Δράσης

Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση των Επιμελητών Ανηλίκων σε
εξειδικευμένα αντικείμενα και καλές πρακτικές

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

- Προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης σε συνεργασία με το

Φορέας Υλοποίησης

ΙΝΕΠ
Υπουργείο Δικαιοσύνης

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2021

Λήξη

Διαρκής

Στάδια Υλοποίησης

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)
- Εκπαίδευση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ (παροχή εκπαίδευσης
μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ)

- Περιοδική επανάληψη εκπαιδεύσεων (ΙΝΕΠ - ΥΔ)
- Υλοποίηση δεσμεύσεων που απορρέουν από το ΕΣΠΑ

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

- Εκπαίδευση και κατάρτιση του 100% των Επιμελητών Ανηλίκων

Προϋπολογισμός

- Δαπάνες ΙΝΕΠ

(ΙΝΕΠ - ΥΔ)
- Υλοποίηση δεσμεύσεων που απορρέουν από το ΕΣΠΑ
- Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τα υλοποιούμενα

προγράμματα)
- Δαπάνες ΕΣΠΑ
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Πηγές
Χρηματοδότησης

- Προϋπολογισμός ΙΝΕΠ
- Κρατικός προϋπολογισμός
- Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΛ.ΑΣ.
Δράση 1η : Μεταχείριση ανηλίκων παραβατών
Θεματική
Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

Τίτλος Δράσης

Παραβατικότητα ανηλίκων
- Συστάσεις στο πλαίσιο εξέτασης της Ελλάδας στον τομέα των

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την 25η Σύνοδο Ομάδας Εργασίας
Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης κ-μ ΟΗΕ (UPR) - Γενεύη, 3-52016 για λήψη νομοθετικών μέτρων για την απαγόρευση της
κράτησης των ανηλίκων.
- Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, ώστε να
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της παιδικής ηλικίας και
αποφυγή της κράτησης των ανηλίκων μαζί με ενήλικα πρόσωπα,
τόσο στα αστυνομικά τμήματα όσο και στα σωφρονιστικά
καταστήματα.
- [παρ. 89 ενοτ. (VIIΙ) Ειδικά μέτρα προστασίας (άρθρα
22,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40)/ Προτάσεις Συνηγόρου του
Πολίτη]
- Παρ.78-83: Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη
- Παρ. 6 Κειμένου Αρχών Παιδικής Προστασίας
- Παρ.14,15,16,17,18 και 20 του άρθρου 6 του Ψηφίσματος της
Βουλής των Εφήβων
Μεταχείριση ανηλίκων παραβατών

Συνοπτική περιγραφή Έκδοση διαταγών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τη
Δράσης
μεταχείριση των ανηλίκων κατά τη διενέργεια αστυνομικών και
δικονομικών ενεργειών, σύλληψης, εξέτασης και κράτησής τους.
Φορέας Υλοποίησης

Ελληνική Αστυνομία

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη
Λήξη

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Διαρκής Δράση

Προστασία ανηλίκων,
παραβατών.

προάσπιση

δικαιωμάτων

ανήλικων

3. Προστασία των παιδιών στο πλαίσιο των προσφυγικών και μεταναστευτικών
ροών
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Η εξειδικευμένη φροντίδα και προστασία των ασυνόδευτων παιδιών διασφαλίζεται
μέσω μιας σειράς ενεργειών, στις οποίες οφείλει να προβεί το Κράτος, όπως ο άμεσος
διορισμός του εκπροσώπου τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων
τους και η συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα
νομοθεσία, η υπαγωγή τους σε ειδικές συνθήκες υποδοχής, η τοποθέτησή τους σε κατάλληλο
πλαίσιο φιλοξενίας, όπως ξενώνες, εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης,
αναδοχή κ.λπ.
Το 2018, με τον Ν. 4554 (Μέρος Γ΄, άρθρα 13-32), του οποίου όλες οι διατάξεις
θεμελιώνονται στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται από διεθνείς
συμβάσεις, ευρωπαϊκές οδηγίες και το ελληνικό δικαιικό σύστημα, θεσμοθετήθηκε το
ρυθμιστικό πλαίσιο για την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων και των χωρισμένων
ασυνόδευτων ανηλίκων. Θεσμοθετούνται και ρυθμίζονται πρότυπες διαδικασίες αξιολόγησης
και καθορισμού του βέλτιστου συμφέροντος ασυνόδευτων ανηλίκων, ενώ γίνεται και ειδική
μνεία ως προς τη διαβίωση τους εκτός των κέντρων φιλοξενίας, σε ανάδοχους γονείς ή
κατάλληλη μονάδα ημιαυτόνομης διαβίωσης. Επισημαίνεται ότι στον Κανονισμό Λειτουργίας
του Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων18, το οποίο αποτελεί όργανο
της επιτροπείας, προβλέπεται διαδικασία ακρόασης του ανηλίκου πριν από τη λήψη
οποιασδήποτε απόφασης ή διατύπωσης γνώμης.
Πέραν των διατάξεων που αφορούν ειδικά στην επιτροπεία των ασυνόδευτων
ανηλίκων, συστήνονται δύο Μητρώα, για τους σκοπούς της συνολικής και ορθής διαχείρισης
θεμάτων που αφορούν στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, το Μητρώο Ασυνόδευτων
Ανηλίκων και το Μητρώο των Κέντρων Φιλοξενίας (συμπεριλαμβανομένων των
εποπτευόμενων διαμερισμάτων). Ειδικότερα, με την τήρηση του Μητρώου Ασυνόδευτων
Ανηλίκων διασφαλίζεται ότι η ελληνική πολιτεία μεριμνά ώστε να έχει σαφή εικόνα και ακριβή
γνώση του αριθμού, της χώρας προέλευσης και των στοιχείων ταυτότητας, κατά το μέρος που
τούτο είναι εφικτό, των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στη χώρα ανά πάσα στιγμή,
ώστε περαιτέρω να κινηθεί λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και την
προστασία αυτών. Με την τήρηση του Μητρώου Κέντρων Φιλοξενίας επιτυγχάνεται η
εποπτεία και ο έλεγχος των κέντρων φιλοξενίας, τα οποία αναλαμβάνουν το κρίσιμο και
απαιτητικό έργο της φιλοξενίας ανηλίκων, καθώς αυτές, θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως
προς την καταλληλότητα και την επάρκειά τους. Επίσης, η πολιτεία επιθυμεί να έχει σαφή και
πλήρη εικόνα ως προς την κατάσταση των κέντρων αναφορικά με τη δυναμικότητά τους,
προκειμένου να προγραμματίζει τη βέβαιη και ασφαλή φιλοξενία των ανηλίκων.
Βάσει του άρθρου 60 παρ. 3 του Ν. 4636/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αρμόδια αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ορίζεται η Ειδική Γραμματεία
Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (εφεξής
Ειδική Γραμματεία). Η Ειδική Γραμματεία συστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ.
18

ΦΕΚ Β 2890/2019 Έγκριση κανονισμού λειτουργίας εποπτικού συμβουλίου επιτροπείας ασυνόδευτων
ανηλίκων (άρθρο 8)
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18/2020, λειτουργεί βάσει των άρθρων 35 και 42 του Ν. 4622/2019 περί επιτελικού κράτους,
όπως ισχύει, και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Ειδική
Γραμματεία, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 4636/2019 περί διεθνούς προστασίας,
έχει ως στρατηγικό στόχο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εποπτεία της Εθνικής
Στρατηγικής για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και άλλων πολιτικών και
παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από
την οικογένειά τους ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που βρίσκονται στην
Ελλάδα. Ειδικότερα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρμοδιότητες της διαχείρισης αιτημάτων
στέγασης και τήρησης του Μητρώου Κέντρων Φιλοξενίας, όπως αναφέρονται ανωτέρω έχουν
μεταφερθεί στην Ειδική Γραμματεία.
Με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων,
θεσπίστηκε το πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος
σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης19, το οποίο βασίστηκε στην
υλοποίηση σχετικού πιλοτικού προγράμματος και στα αποτελέσματα διαβούλευσης με τους
εταίρους υλοποίησης.
Σύμφωνα με τα Στατιστικά του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις
31/03/2021 καταγράφονται στη χώρα μας 3.854 ασυνόδευτα παιδιά. Η πλειοψηφία αυτών
είναι αγόρια σε ποσοστό 92,0%, τα κορίτσια αγγίζουν μόλις το 8% του συνολικού πληθυσμού
ενώ το 8,3% είναι μικρότερο από τα 14 έτη. Έπειτα από πολλά χρόνια εντατικών προσπαθειών,
μεγάλο μέρος του πληθυσμού φιλοξενείται σε δομές μακροχρόνιας ή προσωρινής φιλοξενίας.
Πιο συγκεκριμένα, 1.549 ασυνόδευτα αγόρια και κορίτσια διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων (γνωστοί ως ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων), 228 ασυνόδευτα
παιδιά φιλοξενούνται σε διαμερίσματα ημι-αυτόνομης διαβίωσης, 505 ασυνόδευτα παιδιά
φιλοξενούνται σε δομές επείγουσας φιλοξενίας (ξενοδοχεία), 393 ασυνόδευτα παιδιά σε
ασφαλείς ζώνες και 161 ασυνόδευτα παιδιά εκτός των ασφαλών ζωνών των ανοιχτών δομών
φιλοξενίας, 91 ασυνόδευτα παιδιά διαβιούν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε Λέσβο,
Χίο, Σάμο, Κω και Φυλάκιο κατά τη διαδικασία της καταγραφής τους, 37 ασυνόδευτοι έχουν
αναζητήσει βοήθεια σε αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας και παραμένουν εκεί έως ότου
ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης τους (άμεσα μεταφέρονται σε κατάλληλες δομές
φιλοξενίας). Τέλος, 890 ασυνόδευτα παιδιά σημειώνεται να ζουν σε επισφαλείς συνθήκες (ο
αριθμός αυτός είναι υπό εξέταση καθώς η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και Διεθνείς Οργανισμούς διενεργούν
άσκηση εντοπισμού του εν λόγω πληθυσμού).
Κατά το έτος 2020, αυξήθηκαν οι θέσεις σε κατάλληλες δομές μακροχρόνιας
φιλοξενίας, κάτι το οποίο είχε στόχο η χώρα μας ήδη από το 2017. Σήμερα έχουμε συνολικά
2.044 θέσεις μακροχρόνιας φιλοξενίας, εκ των οποίων οι 1.672 είναι σε ξενώνες και οι 372 σε
διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 50% σε ένα έτος.
19

Υ.Α. υπ’ αρ. Δ11/οικ.60207/2717/2019 (ΦΕΚ Β 4924 και διόρθωση ΦΕΚ Β 119/2020) «Ημιαυτόνομη διαβίωση
ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας άνω των 16 ετών σε εποπτευόμενα διαμερίσματα» Υπουργική Απόφαση (Β΄
4924)
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Η πολιτεία, με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες φροντίδας των
ασυνόδευτων ανηλίκων με τη βοήθεια των συναρμόδιων Υπουργείων και των Διεθνών
Οργανισμών, κατήρτισε και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρατηγικό πλάνο για τη
φιλοξενία και τη φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων, με στόχο τη στήριξη αυτής με έκτακτη
χρηματοδότηση, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες στέγασης των ασυνόδευτων
ανηλίκων και παράλληλα να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να επιτευχθεί η
διασφάλιση φιλοξενίας τους σε μακροχρόνια πλαίσια εναλλακτικής φροντίδας, όπως η
φιλοξενία σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης για ασυνόδευτους
ανηλίκους άνω των 16 ετών.
Σημειώνεται ότι με το Ν. 4540/2018 και με την υπ’ αρ. Δ11/οικ.60207/2717
«Ημιαυτόνομη διαβίωση ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας άνω των 16 ετών σε εποπτευόμενα
διαμερίσματα» Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4924), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, θεσπίστηκε το
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης αυτής της εναλλακτικής μορφής φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων.
Τέλος, ως προς τους βασικούς άξονες της ευρύτερης στρατηγικής των ασυνόδευτων
ανηλίκων που σχεδιάζει και υλοποιεί η Ειδική Γραμματεία, θα πρέπει να επισημανθούν οι
παρακάτω προτεραιότητες:
Α. Aναμόρφωση του συστήματος υποδοχής των ασυνόδευτων ανηλίκων διαμορφώνοντας
προσωρινές δομές όπου θα προηγείται μία αρχική αξιολόγηση των αναγκών και του προφίλ
των παιδιών και στη συνέχεια θα ακολουθεί η τοποθέτησή τους σε δομές μακροχρόνιας
φιλοξενίας.
Β. Αύξηση του δυναμικού των θέσεων μακροχρόνιας φιλοξενίας.
Γ. Σταδιακή εφαρμογή πιλοτικών μοντέλων ένταξης από το 2021 με στόχο την διαμόρφωση
ευρύτερων ενταξιακών πολιτικών.
Δ. Επιδίωξη βιώσιμων λύσεων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους διασφαλίζοντας το βέλτιστο
συμφέρον τους, ενισχύοντας τους μηχανισμούς συνεργασίας με άλλα ευρωπαϊκά κράτη,
ιδίως μέσω προγραμμάτων μετεγκατάστασης, αλλά και επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη
διασφάλιση της οικογενειακής ενότητας για τις περιπτώσεις των παιδιών όπου υπάρχει
κατάλληλο συγγενικό περιβάλλον σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο των προσφυγικών και μεταναστευτικών
ροών, συντονίζονται οι ακόλουθες δράσεις:
Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Δράση 1η : Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και κάλυψη των βασικών αναγκών πολιτών
τρίτων χωρών
Θεματική

Πρόσβαση πολιτών τρίτων χωρών σε βασικά αγαθά

Τίτλος Δράσης

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και κάλυψη των βασικών
αναγκών πολιτών τρίτων χωρών

Συνοπτική

α. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσω υποστήριξης σε
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Περιγραφή Δράσης

οικογένειες προσφύγων (με ανήλικα μέλη ή/και παιδιά με
αναπηρία ή άλλα νοσήματα) για την εύρεση αυτόνομης και
μόνιμης στέγης και παροχής χρηματικής βοήθειας για την
υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης στοχεύοντας αφενός στην
επίτευξη της ανεξαρτησίας αφετέρου στην αποφυγή τόσο της
υπερσυγκέντρωσης των ωφελούμενων σε μεγάλα αστικά κέντρα
όσο και της δημιουργίας γκέτο.
β. Βελτίωση της πρόσβασης των ενήλικων μελών οικογενειών
προσφύγων (με ανήλικα τέκνα ή/και παιδιά με αναπηρία ή άλλα
νοσήματα) στην αγορά εργασίας μέσω διερεύνησης των
αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας, καταγραφής του
προφίλ δεξιοτήτων των ωφελούμενων, παροχής υπηρεσιών
επαγγελματικού
προσανατολισμού
και
εργασιακής
συμβουλευτικής και διευκόλυνσης της πρόσβασης στον ΟΑΕΔ
στοχεύοντας στην αύξηση των προοπτικών απασχολησιμότητας
και εν τέλει στην εξεύρεση εργασίας, η οποία θα συνδράμει στην
επίτευξη της αυτονομίας.

Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Διεύθυνση Κοινωνικής
Ένταξης) σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία (π.χ. Υπουργείο
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων) και φορείς της Κοινωνίας των
Πολιτών (π.χ. Διεθνείς Οργανισμοί, Μ.Κ.Ο.).

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2021

Λήξη

2023

Στάδια Υλοποίησης

Τελική φάση σχεδιασμού πρότασης χρηματοδότησης

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Προώθηση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
των παιδιών τους στην ελληνική κοινωνία μέσω της υποστήριξης
της μετάβασής τους από το σύστημα Υποδοχής σε ένα πιο
μακρόπνοο σχήμα, το οποίο θα αυξήσει τις προοπτικές
ανεξάρτητης διαβίωσής τους, ώστε να γίνουν ενεργά μέλη της
ελληνικής κοινωνίας συμβάλλοντας στην οικονομική, κοινωνική,
και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Προϋπολογισμός

972.000 € για 12μηνη (το μέγιστο) παροχή υπηρεσιών και
επιδότησης ενοικίου σε 100 οικογένειες δικαιούχων διεθνούς
προστασίας.

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΚΤ +

Δράση 2η : Διαδραστικές δραστηριότητες κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και κατά
της ριζοσπαστικοποίησης σε παιδιά εφήβους και νέους (γηγενών και
μεταναστών). Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και εκστρατείες
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ενημέρωσης αναφορικά με την ισότητα παιδιών μεταναστών και προσφύγων
Θεματικές

- Διαδραστικές δραστηριότητες κατά του ρατσισμού και της

ξενοφοβίας και κατά της ριζοσπαστικοποίησης σε παιδιά εφήβους
και νέους (γηγενών και μεταναστών).
- Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και εκστρατείες
ενημέρωσης αναφορικά με την ισότητα παιδιών μεταναστών και
προσφύγων
Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

1. Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2018 “Τα δικαιώματα των
παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα”, σελ. 110 και 165.
Οι συστάσεις αφορούν στην προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης
σε τοπικές κοινότητες και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, καθώς
οι αντιδράσεις των τοπικών κοινοτήτων και ιδίως των Συλλόγων
γονέων και κηδεμόνων αποτρέπουν την ομαλή και απρόσκοπτη
σχολική πορεία των παιδιών και οδηγούν στον κοινωνικό και
εκπαιδευτικό αποκλεισμό τους.
2. Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική Έκθεση 2013 “Το φαινόμενο της
ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιμετώπιση του”, σελ. 80.
Οι συστάσεις αφορούν:
• στην ενίσχυση της κατάλληλης, ουσιαστικής και διαρκούς
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
• στην υλοποίηση εξειδικευμένων σχολικών δραστηριοτήτων που
“να εστιάζουν σε θέματα σχετικά με την ειρηνική συνύπαρξη, την
επίλυση συγκρούσεων, την καταπολέμηση της βίας και του
ρατσισμού”, καθώς οι ομαδικές δραστηριότητες έχει καταδειχθεί
ότι “φέρνουν στην πράξη κοντύτερα τους μαθητές και τους
μαθαίνουν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται, με εξαιρετικά
επωφελή αποτελέσματα”.

Τίτλος Δράσης

- Διαδραστικές δραστηριότητες κατά του ρατσισμού και της

ξενοφοβίας και κατά της ριζοσπαστικοποίησης σε παιδιά εφήβους
και νέους (γηγενών και μεταναστών).
- Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και εκστρατείες
ενημέρωσης αναφορικά με την ισότητα παιδιών μεταναστών και
προσφύγων
Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη
μετανάστευση και την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα,
θα διενεργηθεί σε διάφορα επίπεδα, με πολυάριθμα μέσα
επικοινωνίας και πολλαπλούς αποδέκτες. Αναφορικά με τη σχολική
κοινότητα θα διεξαχθούν πολυεπίπεδες δραστηριότητες
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ευαισθητοποίησης των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, των
εκπαιδευτικών και του συνόλου των μαθητών, γηγενών και
απογόνων μεταναστών και προσφύγων. Οι δραστηριότητες θα
περιλαμβάνουν: α) παρουσίαση και διανομή του φακέλου
ευαισθητοποίησης που θα παραχθεί με βάση έρευνες διερεύνησης
αναγκών, β) προβολή της ταινίας-ντοκιμαντέρ που θα παραχθεί στο
πλαίσιο της δράσης, γ) συζήτηση και δ) βιωματικά εργαστήρια.
Φορέας Υλοποίησης

Ανάδοχος φορέας που θα επιλεγεί από σχετική επιτροπή
αξιολόγησης με τη συμμετοχή στελεχών της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Ένταξης και του ΤΑΜΕ και ο οποίος θα συνεργαστεί σε όλα τα στάδια
υλοποίησης με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Δεκέμβριος 2021

Λήξη

Μάιος 2022

Στάδια Υλοποίησης

- Οριστικοποίηση της πρόσκλησης χρηματοδότησης δράσης και των
-

λοιπών εντύπων σε συνεργασία με το ΤΑΜΕ.
Επιλογή αναδόχου και σύναψη Συμφωνίας Επιδότησης.
Διεξαγωγή ερευνών σε τουλάχιστον 10 περιοχές της Ελλάδας
Συλλογή υλικού τεκμηρίωσης και συγγραφή του περιεχομένου και
παραγωγή του εντύπου ευαισθητοποίησης (booklet).
Παραγωγή τετραδίου με προ-τυπωμένο υλικό ευαισθητοποίησης.
Παραγωγή ταινίας μικρού μήκος ύφους ντοκιμαντέρ διάρκειας κατ’
ελάχιστον 30 λεπτών.
Παραγωγή υποστηρικτικού υλικού για τον εμψυχωτή- συντονιστή
των εκδηλώσεων και των βιωματικών εργαστηρίων.
Υλοποίηση 10 εκδηλώσεων σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων διεξαγωγής των ερευνών
και των πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων

Προϋπολογισμός

280.000 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF )
2021-2027

Δράση 3η : Πρόγραμμα ένταξης νεαρών μεταναστών και προσφύγων σε εθελοντικές
δραστηριότητες
Θεματικές

•

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Εθελοντισμός νέων μεταναστών
-
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Τίτλος Δράσης

Πρόγραμμα ένταξης νεαρών μεταναστών και προσφύγων σε
εθελοντικές δραστηριότητες

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η εν λόγω δράση θα περιλαμβάνει:
- Υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
για ευκαιρίες εθελοντικής δράσης/ παροχής εθελοντικής εργασίας,
μέσω ραδιοφωνικών μηνυμάτων, ειδικά διαμορφωμένης
πολύγλωσσης ιστοσελίδας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
διανομής ενημερωτικού υλικού σε χώρους φιλοξενίας και
διαμονής των ως άνω αναφερόμενων ομάδων στόχου σε
συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων
εκμάθησης της γλώσσας, όπως τα κέντρα εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) καθώς και τους αναγνωρισμένους
φορείς συλλογικής εκπροσώπησης πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) .
- Διοργάνωση σεμιναρίων με θέμα τον εθελοντισμό ήτοι: α)
εισαγωγή των νεαρών στην κουλτούρα του εθελοντισμού, β)
εξοικείωση των νεαρών πολιτών τρίτων χωρών με τις έννοιες του
εθελοντισμού, του εθελοντή, των τομέων προσφοράς εθελοντικής
εργασίας και των σταδίων της εθελοντικής διαδικασίας, γ) τα
οφέλη που απορρέουν από την ενασχόληση με τον εθελοντισμό και
δ) ανίχνευση των δεξιοτήτων των νεαρών πολιτών τρίτων χωρών
και παρότρυνσή τους για την ενασχόληση σε εθελοντικές
δραστηριότητες που ταιριάζουν στις δεξιότητές τους.
- Δημιουργία πλατφόρμας για την καταγραφή των εθελοντών που
ανήκουν στις ομάδες στόχου και των εθελοντικών δράσεων στις
οποίες συμμετέχουν οι εν λόγω εθελοντές, για τη
δικτύωση/ανταλλαγή καλών πρακτικών με εθελοντικές
οργανώσεις, πρωτοβουλίες κ.ο.κ. και για την ενημέρωση σχετικά
τόσο με το θέμα του εθελοντισμού όσο και τις εθελοντικές
οργανώσεις και δράσεις που υπάρχουν.

Φορέας Υλοποίησης

Ανάδοχος φορέας που θα επιλεγεί από την Υπεύθυνη Αρχή
χρηματοδότησης (ΤΑΜΕ ή ΕΚΤ+) και ο οποίος θα συνεργαστεί σε όλα
τα στάδια υλοποίησης με την Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Δεκέμβριος 2020

Λήξη

Μάιος 2022

Στάδια Υλοποίησης

- Επικοινωνία με φορείς χρηματοδότησης (ΤΑΜΕ, ΕΚΤ+) για
εξεύρεση καταλληλότερης πηγής χρηματοδότησης.
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- Οριστικοποίηση της πρόσκλησης χρηματοδότηση της δράσης και
των λοιπών εντύπων σε συνεργασία με τον φορέα
χρηματοδότησης.
- Επιλογή αναδόχου και σύναψη Συμφωνίας Επιδότησης.
- Διαμόρφωση του ραδιοφωνικού μηνύματος στο πλαίσιο της
εκστρατείας ενημέρωσης.
- Συλλογή υλικού, συγγραφή και εκτύπωση του ενημερωτικού
εντύπου.
- Αναλυτικός σχεδιασμός του περιεχομένου των σεμιναρίων.
- Σχεδιασμός και δημιουργία της πλατφόρμας καταγραφής των
εθελοντών και των εθελοντικών δράσεων.
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Οι νέοι/ες των ομάδων στόχου θα διευκολυνθούν στα κάτωθι:
- στη δημιουργία κοινωνικών δικτύων,
- στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης μέσω της κοινωνικής
προσφοράς,
- στην προετοιμασία για την ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω της
καλλιέργειας δεξιοτήτων και γνώσεων,
- στην απόκτηση εμπειριών μέσω του εθελοντισμού,
- στην επιτυχή ένταξη τους στην κοινωνία υποδοχής.

Προϋπολογισμός

210,000 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF )
2021-2027
- ΕΚΤ+

Δράση 4η : Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία εποπτευόμενων διαμερισμάτων για
ασυνόδευτους ανηλίκους 16 ετών και άνω
θεματική
Εναλλακτικές μορφές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
Τίτλος Δράσης
Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία εποπτευόμενων
διαμερισμάτων για ασυνόδευτους ανηλίκους 16 ετών και άνω
Συνοπτική
Βασικός σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ασυνόδευτων
Περιγραφή Δράσης
ανηλίκων μέσω εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας στο
πλαίσιο της ημιαυτόνομης διαβίωσης, η οποία συνίσταται στη
διαβίωση σε εποπτευόμενα διαμερίσματα, με πλαίσιο φιλοξενίας
που στοχεύει στη σταδιακή αυτονόμησή τους.
Φορέας Υλοποίησης
Εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές, ΝΠΔΔ
παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, διεθνείς οργανισμοί με
παράρτημα ή έδρα στην Ελλάδα, Ν.Π.Ι.Δ.
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη
Απρίλιος 2020
Λήξη
Δεκέμβριος 2022
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Στάδια Υλοποίησης

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα
Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

α. Υποβολή
πρότασης
για
χρηματοδότηση
λειτουργίας
διαμερισμάτων, σύμφωνα με την αρ. 040/4211/19-2-2020
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό πρόγραμμα
Ασύλου και Μετανάστευσης και Ένταξης «1-Άσυλο»
β. Διαδικασία αξιολόγησης – έγκρισης – ένταξης
γ. Υλοποίηση
Δημιουργία και λειτουργία 500 θέσεων για τη φιλοξενία
ασυνόδευτων ανηλίκων άνω των 16 ετών σε εποπτευόμενα
διαμερίσματα, με στόχο τη σταδιακή τους αυτονόμηση
10.000.000,00 €
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)

Δράση 5η : Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων
Θεματική
Φιλοξενία Ασυνόδευτων ανηλίκων
Τίτλος Δράσης

Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία δομών φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων
Συνοπτική
Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία των δομών φιλοξενίας για την
Περιγραφή Δράσης
παροχή ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας των
ασυνόδευτων ανηλίκων και την σταδιακή προετοιμασία τους για την
ενηλικίωσή τους
Φορέας Υλοποίησης Δημόσιοι φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, διεθνείς οργανισμοί, ΝΠΙΔ
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΜΚΟ
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη
Ιανουάριος 2018
Λήξη
Μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού ειδάλλως
έως 31/12/2022
Στάδια Υλοποίησης - Δημοσίευση πρόσκλησης
- Διαδικασία Αξιολόγησης Πρότασης
- Διαδικασία Ανάθεσης
- Υλοποίηση
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Λειτουργία 2.000 θέσεων φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους

Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

50.000.000,00 €
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Τέλος, σημειώνεται ότι η προγραμματική περίοδος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης (2014 -2020) ολοκληρώνεται στο τέλος 2022.
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Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Δράση 1η : Εθνικός μηχανισμός εντοπισμού και παραπομπής για ανήλικους σε επισφαλείς
συνθήκες διαβίωσης
Θεματική

Επιχειρησιακή εφαρμογή εναλλακτικού μέτρου προστασίας
ασυνόδευτων ανηλίκων ως αποτέλεσμα της νομοθετικής
κατάργησης της προστατευτικής φύλαξης ασυνόδευτων ανηλίκων
που στερούνται γνωστής ή ασφαλούς διαμονής

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Συμβούλιο της Ευρώπης

Τίτλος δράσης

Εθνικός μηχανισμός εντοπισμού και παραπομπής για ανήλικους σε
επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης

Νομοθεσία

- Άρθρο 43 Ν. 4760/2020 (Α’ 247)
- Άρθρο 60 παρ. 3 περ στ. Ν. 4636/2019 (Α΄169)

Συνοπτική
περιγραφή δράσης

Στην πλήρη ανάπτυξη του, ο μηχανισμός περιλαμβάνει: 24ωρη
γραμμή υποστήριξης που λειτουργεί στην Ειδική Γραμματεία
Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, την παροχή κατευθυντήριων
γραμμών σε ανήλικα και επαγγελματίες, συντονισμένες ομάδες
επαγγελματιών στο πεδίο για τον εντοπισμό ανηλίκων σε
επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, ταυτοποίηση και καταγραφή
από την ΕΛ.ΑΣ., διερμηνεία κατά την καταγραφή και συνοδεία των
προς μετακίνηση ανηλίκων, επείγουσα φιλοξενία σε κατάλληλες
δομές, διενέργεια αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος του
παιδιού, αξιολόγηση των αναγκών σωματικής και ψυχικής υγείας
και σύνταξη πλήρους φακέλου με αυτά τα στοιχεία, προκειμένου
να λάβει χώρα η στρατηγική τοποθέτηση του ανηλίκου σε δομή,
ανάλογα με τις ανάγκες του.

Φορέας υλοποίησης

Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με την
υποστήριξη ειδικών συνεργατών της Ύπατης Αρμοστείας, και σε
επιχειρησιακό επίπεδο οι οργανώσεις Άρσις, ΜΕΤΑδραση και
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του. Ο ΔΟΜ παρέχει δομές επείγουσας
φιλοξενίας.

Χρονοδιάγραμμα

Διαρκής

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Η ενίσχυση της ετοιμότητας, επάρκειας, λειτουργικότητας και
αποτελεσματικότητας της ανταπόκρισης του συστήματος
προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Προϋπολογισμός
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Πηγές
χρηματοδότησης

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Δράση 2η : Σεμινάριο ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών των Δομών
φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Θεματική

Υποστήριξη της ένταξης των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην τυπική
εκπαίδευση

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (United Nations
Children’s Fund – UNICEF)

Τίτλος δράσης

Σεμινάριο ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών
των Δομών φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Νομοθεσία

Άρθρο 28 και 51 παρ. 1 και 2 και 5 του Ν. 4636/2019 (Α΄169)

Συνοπτική
περιγραφή δράσης

Εκπαιδευτικοί από τις Δομές Μακροχρόνιας Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ξενώνες, ασφαλείς ζώνες και
διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαμονής) από όλη την Ελλάδα
συμμετέχουν σε 2 μηνιαία διαδικτυακά εργαστήρια. Τα
εργαστήρια εστιάζουν σε τέσσερα πεδία:
➢ Ενημέρωση για τις θεσμικές διαδικασίες ένταξης των παιδιών
στην τυπική εκπαίδευση και μέθοδοι και τεχνικές για την
υποστήριξη της παρακολούθησής τους
➢ Δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείρισης συγκρούσεων,
οριοθέτησης, πρόληψης επαγγελματικής εξουθένωσης
➢ Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στη δημοκρατική
ιδιότητα του πολίτη και στον Ευρωπαϊκό τρόπο ζωής
➢ Υποστήριξη έργου με συναντήσεις βασισμένες σε περιστατικά
του πεδίου.

Φορέας υλοποίησης

Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε
συνεργασία με φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης: ΑMALA Education
for change, ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Άρσις, ELIX, Δίκτυο για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ, Διαπολιτισμικό Κέντρο
ΠΥΞΙΔΑ του Ελληνικού Συμβουλίου για Πρόσφυγες, Παιδικά Χωριά
SOS, UNICEF.

Χρονοδιάγραμμα

Ιανουάριος – Ιούνιος 2021

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Aνάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των
εκπαιδευτικών των Δομών Φιλοξενίας που έχουν ως αρμοδιότητα
την ένταξη των παιδιών στην τυπική εκπαίδευση
Υποστήριξη του έργου τους με εποπτεία.

Προϋπολογισμός

Χωρίς δαπάνη

Πηγές
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χρηματοδότησης
Δράση 3η : Εθελοντικό Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης
Θεματική

Εθελοντικό Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης

Σύσταση από Εθνικό ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Διεθνή Φορέα
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017) 20
Τίτλος δράσης

Εθελοντικό Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης

Νομοθεσία

Άρθρο 60 παρ. 3 περ. στ του Ν. 4636/2019 (Α΄169)
Προτυποποιημένες διαδικασίες όπως συμφωνήθηκαν με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Standard Operating Procedures - SOPs)

Συνοπτική περιγραφή Το Εθελοντικό Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης για ασυνόδευτους
δράσης
ανηλίκους (A.A) ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 από την ελληνική
κυβέρνηση με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη
συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών. Στόχος
αυτού του έργου είναι η εθελοντική μετεγκατάσταση
ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν στην Ελλάδα σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και βασίζεται στις τυποποιημένες διαδικασίες
λειτουργίας (SOPs) που συμφωνήθηκαν στις 11 Μαΐου 2020. Το
πρόγραμμα συντονίζεται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας
Ασυνόδευτων
ανηλίκων
(ΕΓΠΑΑ),
του
Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι αρχές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα περιλαμβάνουν την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, την
Υπηρεσία Υποδοχής και Αναγνώρισης και την Ελληνική Αστυνομία.
Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), τον Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), την Ύπατη Αρμοστεία των
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το Ταμείο για
τα Παιδιά των Ηνωμένων Εθνών (UNICEF), καθώς και οι
συνεργάτες τους. Οι συμμετέχουσες χώρες προς το παρόν είναι το
Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Κροατία,
η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η
Πορτογαλία, η Ολλανδία και η Φινλανδία. Ωστόσο, υπάρχει η
δυνατότητα για περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το
πρόγραμμα στο μέλλον και στην πραγματικότητα, ορισμένες
δεσμεύσεις ορισμένων Κρατών-Μελών παραμένουν ανοιχτές.
Φορέας υλοποίησης

Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων ανηλίκων (ΕΓΠΑΑ)

Χρονοδιάγραμμα

Απρίλιος 2020 – Ιούνιος 2021

20

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf
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Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Μετεγκατάσταση 1.510 Α.Α και συντονισμός των εθελοντικών
διμερών προγραμμάτων μετεγκατάστασης για οικογένειες και
ενήλικες
προς
Γερμανία
(1.035
άτομα
συνολικά
μετεγκαταστάθηκαν – το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο τέλος
του 2020) και Γαλλία (με 400 άτομα συνολικά που – προς το παρόν
έχουν μετεγκατασταθεί 336 άτομα και μένουν άλλα 64 προς
μετεγκατάσταση).

Προϋπολογισμός

-

Πηγές
χρηματοδότησης

Ε.Ε. – DG HOME

Δράση 4η : Ενίσχυση της ικανότητας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων να αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών, που παρέχονται στους
ασυνόδευτους ανηλίκους, εντός των κέντρων φιλοξενίας
Θεματική

Εποπτεία και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα
Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Συνήγορος του Παιδιού

Τίτλος δράσης

Ενίσχυση της ικανότητας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων να αξιολογεί την ποιότητα των
υπηρεσιών, που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους,
εντός των κέντρων φιλοξενίας.

Νομοθεσία

Άρθρο 60 παρ. 3 περ. βγ και βδ του Ν. 4636/2019 (Α΄169)

Συνοπτική
περιγραφή δράσης

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, έχοντας
την αρμοδιότητα της παρακολούθησης και τακτικής αξιολόγησης
της ποιότητας των υπηρεσιών, που παρέχονται στους
ασυνόδευτους ανηλίκους στα κέντρα φιλοξενίας, καθώς και της
βελτίωσης της ποιότητας αυτών, έχει σχεδιάσει και πρόκειται να
ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση του Προκαθορισμένου Έργου 8
(PDP8). Μέσω της δράσης θα αναπτυχθεί εργαλείο για την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ποιότητας των
υπηρεσιών που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους, και
θα παρέχονται πληροφορίες και συμβουλές στους φορείς παροχής
φροντίδας (capacity building) σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ποιότητας, που θα πρέπει να πληρούνται ή τις
βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν όσον αφορά τις συνθήκες
φιλοξενίας.

Φορέας υλοποίησης

Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Χρονοδιάγραμμα

38 μήνες
58

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Ενίσχυση της ικανότητας της Ε.Γ.Π.Α.Α. να συντονίζει ένα
μηχανισμό που θα παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες φροντίδας
στους ασυνόδευτους ανηλίκους, καθώς και η θέσπιση
τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας για τη φροντίδα των
ασυνόδευτων ανηλίκων.

Προϋπολογισμός

1.596.078 €

Πηγές
χρηματοδότησης

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ/EEA Grants)

Δράση 5η : Δημιουργία νέας Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Συμβουλίου
της Ευρώπης 2022-2027
Θεματική

Κανόνες διασφάλισης για την ευημερία των παιδιών

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Recommendation CM/Rec(2012)2 of the Committee of Ministers to
member States on the participation of children and young people
under the age of 18, 28 March 2012, Section 1.

Τίτλος δράσης

Δημιουργία νέας Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού του
Συμβουλίου της Ευρώπης 2022-2027

Νομοθεσία

-

Συνοπτική
περιγραφή δράσης

Αντιπροσωπείες από 10 χώρες θα διεξάγουν διαβουλεύσεις με
παιδιά σε 6 θεματικές προκειμένου τα παιδιά να έχουν ενεργή
συμμετοχή στη χάραξη πολιτικών της νέας Στρατηγικής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού. Η Ειδική Γραμματεία θα διεξάγει
διαβουλεύσεις στη θεματική «Τα δικαιώματα των παιδιών σε
καταστάσεις κρίσης και έκτακτης ανάγκης». Παράλληλα, θα
διεξαχθεί ανασκόπηση παρόμοιων συμμετοχικών διαδικασιών
που αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες των παιδιών από τους
πολιτικούς στην Ευρώπη υπό το φως και της πρόσφατης
κατάστασης λόγω COVID19 και των επιπτώσεων του σε αυτά.

Φορέας υλοποίησης

Ελλάδα (Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων,
Υπουργείο Δικαιοσύνης), Βέλγιο, Βουλγαρία, Φινλανδία, Γαλλία,
Ιταλία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία με
συντονιστή το Defence for Children International – Italy και τη
Συντονιστική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΣτΕ

Χρονοδιάγραμμα

Μάρτιος – Δεκέμβριος 2021

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Ο γενικός στόχος της διαδικασίας διαβούλευσης με τα παιδιά είναι
να διασφαλίσει ότι η νέα στρατηγική για τα δικαιώματα του
παιδιού εξετάζει και αντιμετωπίζει τις κύριες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά και ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες
που τα ίδια τα παιδιά θέτουν στις διαβουλεύσεις.
59

Ειδικοί στόχοι της διαδικασίας περιλαμβάνουν:
• Διασφάλιση της συνέχειας του έργου που προωθείται για τα
δικαιώματα των παιδιών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με
την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στις διαδικασίες.
• Δημιουργία χώρου για τα παιδιά στα κράτη μέλη και
διευκόλυνση της εμπλοκής τους στην ανάπτυξη και την εφαρμογή
της νέας στρατηγικής
• Παροχή συμβουλών στη Συντονιστική Επιτροπή για τα
Δικαιώματα του Παιδιού του ΣτΕ για το πώς να συμπεριλαμβάνουν
περαιτέρω τις φωνές των παιδιών στο έργο του, ιδίως στην
εφαρμογή και παρακολούθηση της νέας στρατηγικής
Προϋπολογισμός

-

Πηγές
χρηματοδότησης

-

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δράση 1η : Ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς και Παραπομπής
Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων
Θεματική
Λειτουργία Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς και Παραπομπής
Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ενήλικων και ανήλικων)/ Ε.Μ.Α.
Σύσταση από Εθνικό ή Παραδοτέο του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση
Διεθνή Φορέα
της Εμπορίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.), όπως προβλέπεται από τον Ν.
4198/2013, Άρθρο 6 (Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2011)
Τίτλος Δράσης
Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς και
Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων
Ο Ε.Μ.Α. αφορά στον εντοπισμό και ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου
θυμάτων και πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων - ενήλικων και
ανήλικων - όχι μόνο από την Αστυνομία και τις Εισαγγελικές Αρχές,
αλλά και από φορείς και επαγγελματίες που έχουν ευρύτερη
πρόσβαση σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και έρχονται σε
επαφή με πιθανά θύματα. Μεταξύ άλλων, ο Ε.Μ.Α. προβλέπει τη
συγκέντρωση, παραπομπή και διαχείριση αιτημάτων προστασίας
των θυμάτων (ενήλικων και ανήλικων), τη δημιουργία βάσης
δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου μέσω
αξιόπιστης και ενιαίας συλλογής στοιχείων και την ανάπτυξη
σταθερής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων εταίρων,
κρατικών φορέων, διεθνών οργανισμών και κοινωνίας των πολιτών.
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Φορέας Υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) / Υπουργείο
Εργασίας / Διαχειριστής του Ε.Μ.Α. σε συνεργασία με τον επόπτη
του Ε.Μ.Α./ Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ/ΥΠΕΞ), βάσει της Κ.Υ.Α. με αρ. 30840
Υπουργού Εξωτερικών και Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ
3003Β΄ /20.9.2016)
Έναρξη
01-12-2017
Λήξη
15-10-2022
- Πρόσκληση από ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / ISF (6-4-2017)
- Προγραμματικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΓΕΘΕΙΣ – Κύριου της
Δράσης και ΕΚΚΑ – Τελικού δικαιούχου και φορέα υλοποίησης.
- Υποβολή Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα και Τεχνικού δελτίου
από το ΕΚΚΑ.
- Απόφαση έγκρισης ένταξης του Έργου στο ΠΔΕ.
- Έναρξη υλοποίησης Έργου
- Βελτίωση του εντοπισμού και της ταυτοποίησης των θυμάτων και
των πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Η λειτουργία θα
συμβάλει σημαντικά στην αναγνώριση και ακολούθως στην
προστασία μεγαλύτερου αριθμού θυμάτων από αυτόν που
καταγράφεται επισήμως, ιδιαίτερα σήμερα που πρόσφυγες,
μετανάστες και ασυνόδευτα ανήλικα αποτελούν εύκολο στόχο για
τα κυκλώματα εκμετάλλευσης.
- Διεύρυνση δικτύου φορέων που αναφέρουν θύματα, αλλά και
προσφέρουν προστασία σε αυτά.
- Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για αναφορές και
παραπομπές θυμάτων.
631.835,16 €

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / INTERNAL SECURITY FUND - ISF

Δράση 2η : Πιλοτικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Εμπορίας Ανθρώπων
σε δομές ανηλίκων
Θεματική
Δράσεις
προστασίας
ανηλίκων
μέσω
εκπαιδευτικών
Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

προγραμμάτων ευαισθητοποίησης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων
-Ν. 4198/2013 (Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασίας των θυμάτων αυτής και άλλες
διατάξεις).
-Ν. 4686/2020 (Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας,
τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (Α΄ 169),
4375/2016 (Α΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις)
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-Καταληκτικές παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 69.

Τίτλος Δράσης
Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Φορέας Υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Πιλοτικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
Εμπορίας Ανθρώπων σε δομές ανηλίκων
Τριήμερη εκπαίδευση σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,
φροντιστές και δικηγόρους που απασχολούνται σε δομές
φιλοξενίας
ασυνόδευτων
ανηλίκων
με
σκοπό
την
ευαισθητοποίηση και την ενημέρωσή τους ως προς το ζήτημα της
εμπορίας ανθρώπων και την περαιτέρω επιμόρφωσή τους σε
θέματα όπως η αναγνώριση ενδείξεων ανά τύπο εκμετάλλευσης
που είναι πιθανό να συνδέονται με ανήλικα θύματα εμπορίας
Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου
Έναρξη
Ιανουάριος 2021
Λήξη
Δεκέμβριος 2021
- Διεξαγωγή

τριήμερης εκπαίδευσης προσωπικού που
απασχολείται σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
(κοριτσιών και αγοριών).

- Μετά

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

την εκπαίδευση θα ακολουθήσει ένα σύστημα
παρακολούθησης και αξιολόγησης για να διερευνηθεί η
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού δικτύου προστασίας για τα
παιδιά.
Βελτίωση του εντοπισμού και της ταυτοποίησης των ανήλικων
θυμάτων και πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Η λειτουργία
θα συμβάλει σημαντικά στην αναγνώριση και ακολούθως στην
προστασία μεγαλύτερου αριθμού θυμάτων από αυτόν που
καταγράφεται επισήμως, ιδιαίτερα σήμερα που ασυνόδευτα
ανήλικα από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές
αποτελούν εύκολο στόχο για τα κυκλώματα εκμετάλλευσης.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / INTERNAL SECURITY FUND

Δράση 3η : Κοινό Σχέδιο Δράσης Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. –Δ.Ο.Μ. – Ειδικές Δράσεις για την πρόληψη και
προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων από την Εμπορία Ανθρώπων
Θεματική
Προώθηση της συνέργειας μεταξύ αρμόδιων Εθνικών και Διεθνών
φορέων για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων
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Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

- Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2019-2023 Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. (Στρατηγικός

Τίτλος Δράσης

Κοινό Σχέδιο Δράσης Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. – Δ.Ο.Μ. – Ειδικές Δράσεις για την
πρόληψη και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων από την Εμπορία
Ανθρώπων
- Πραγματοποίηση προγράμματος κατάρτισης επαγγελματιών
πρώτης γραμμής, σε συνεργασία Γ.ΕΘ.ΕΙΣ./Ε.Μ.Α.-Δ.Ο.Μ.
- Σχεδιασμός και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου για την
Εμπορία Ανθρώπων στις γλώσσες μεγάλων μεταναστευτικών και
προσφυγικών ομάδων. Το φυλλάδιο θα παράσχει οδηγίες προς
τους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες σχετικά με: α) την
τυπολογία του εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων, καθώς και β)
πρακτικές οδηγίες σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη (πχ.
τηλεφωνικές γραμμές-hotlines).
Γ.ΕΘ.ΕΙΣ./Ε.Μ.Α. σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)
Έναρξη
2020
Λήξη
2023

Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Φορέας Υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Άξονας Δράσης υπ’ αρ. 5)
- Κοινό Σχέδιο Δράσης Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. – Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)

- Υπογραφή Κοινού Σχεδίου Δράσης Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.- Δ.Ο.Μ.
- Διενέργεια προγραμμάτων κατάρτισης επαγγελματιών πρώτης

γραμμής.
- Σχεδιασμός, παραγωγή, και διαμονή ενημερωτικού φυλλαδίου,

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης.
- Βελτίωση του εντοπισμού και της ταυτοποίησης των ανήλικων
θυμάτων και πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, μέσα από
την κατάρτιση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής.
- Υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων και πιθανών θυμάτων
Εμπορίας Ανθρώπων τόσο για την αναγνώριση του καθεστώτος
εκμετάλλευσης στο οποίο ενδεχομένως υπόκεινται όσο και για την
παροχή πρακτικών πληροφοριών σε περίπτωση ανάγκης.
Δ.Ο.Μ./Helios Project

Δράση 4η : Διοργάνωση Διεθνούς Άσκησης Προσομοίωσης για την προστασία των
ασυνόδευτων ανηλίκων
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Θεματική
Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

Προώθηση της συνέργειας μεταξύ αρμόδιων Εθνικών και Διεθνών
φορέων για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων
- Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2019-2023 Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. (Στρατηγικός Άξονας
Δράσης υπ’αρ. 5)
- Πρακτικό εγχειρίδιο ΟΑΣΕ σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής
εκπαιδευτικών ασκήσεων προσομοίωσης για την καταπολέμηση
της Εμπορίας Ανθρώπων (Practical Handbook on How to Conduct
Simulation-based Training Exercises to Combat Human Trafficking),
ΟΑΣΕ Μάρτιος 2019

Τίτλος Δράσης

Διοργάνωση Διεθνούς Άσκησης Προσομοίωσης για την προστασία
των ασυνόδευτων ανηλίκων
Συνοπτική Περιγραφή Πρόγραμμα προσομοίωσης για την εκπαίδευση (και κατανόηση της
Δράσης
θεσμοθετημένης διαδικασίας για την αναφορά και την παραπομπή)
κρατικών και μη φορέων στον εντοπισμό θυμάτων και πιθανών
θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων και δη ανηλίκων. Στο πρόγραμμα θα
συμμετάσχουν από κοινού με την Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς χωρών
της Ν.Α. Ευρώπης. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει και την
εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την θεσμοθετημένη διαδικασία
για την αναφορά και την παραπομπή πιθανών θυμάτων.
Φορέας Υλοποίησης
Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, αλλά συναρμόδια Υπουργεία.
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη
2020
Λήξη
2021
Στάδια Υλοποίησης
- Διεξαγωγή προκαταρκτικών συνομιλιών
- Πραγματοποίηση της άσκησης προσομοίωσης στη βάση ενός
περιστατικού-σεναρίου
Προσδοκώμενο
Βελτίωση του εντοπισμού και της ταυτοποίησης των ανήλικων
Αποτέλεσμα
θυμάτων και πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Η λειτουργία
θα συμβάλει σημαντικά στην αναγνώριση και ακολούθως στην
προστασία μεγαλύτερου αριθμού θυμάτων από αυτόν που
καταγράφεται επισήμως, ιδιαίτερα σήμερα που ασυνόδευτα
ανήλικα από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές αποτελούν
εύκολο στόχο για τα κυκλώματα εκμετάλλευσης
Προϋπολογισμός
Πηγές
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/INTERNAL SECURITY FUND,
Χρηματοδότησης
Συνεργαζόμενοι Διεθνείς Οργανισμοί και ΕΣΠΑ
Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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Δράση 1η : Ενίσχυση του θεσμού της επαγγελματικής επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων
[Βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιότητας της επιτροπείας από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Τα
σχετικά στοιχεία που αναφέρονται κάτωθι θα τροποποιηθούν ως προς τον φορέα υλοποίησης,
το χρονοδιάγραμμα, τα στάδια και τον Π/Υ.]
Θεματική
Τίτλος Δράσης
Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Φορέας Υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και χωρισμένων ανηλίκων
Ενίσχυση του θεσμού της επαγγελματικής επιτροπείας
ασυνόδευτων ανηλίκων
Εξασφάλιση προστασίας του συνόλου των ασυνόδευτων ανηλίκων
που διαβιούν σε όλη των Ελλάδα και βρίσκονται είτε σε δομές
μακροχρόνιας φιλοξενίας, ήτοι ξενώνες και εποπτευόμενα
διαμερίσματα για παιδιά άνω των 16 ετών, είτε σε κέντρα
βραχυχρόνιας φιλοξενίας όπως ασφαλείς ζώνες, ξενοδοχεία είτε
Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης, προστατευτική φύλαξη είτε σε
αστεγία ή άλλου τύπου επισφαλείς συνθήκες στέγασης.
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) - Εποπτευόμενος
φορέας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Έναρξη
01.09.2021
Λήξη
31.12.2021
1. Εκκίνηση και διενέργεια διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης
των επαγγελματιών επιτρόπων από τον αρμόδιο Φορέα μέσω
ΑΣΕΠ.
2. Εκκίνηση και διενέργεια διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης
συντονιστών
3. Εκπαίδευση επαγγελματιών επιτρόπων πριν την ανάθεση
καθηκόντων
4. Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε επαγγελματίες
επιτρόπους ανά την επικράτεια.
5. Συντονισμός και παρακολούθηση του έργου των επιτρόπων
6. Ενίσχυση της λειτουργίας της Επιτροπείας μέσω συστηματικής
εποπτείας κάθε επαγγελματία επιτρόπου
7. Ανάπτυξη και αναβάθμιση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο το
νέο σύστημα να υποστηρίζει την τήρηση και διαχείριση των τριών
Μητρώων
(ασυνόδευτων ανηλίκων, επιτρόπων, κέντρων
φιλοξενίας)
8. Εξοπλισμός για την εξασφάλιση του απαραίτητου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού για την άσκηση των καθηκόντων τους
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Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα
Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

Διασφάλιση δικαιωμάτων των ασυνόδευτων παιδιών μέσω
ορισμού επιτρόπου
4.809.140,48 €
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)

Δράση 2η : Εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων
Θεματική

Εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων μέχρι την πλήρη εφαρμογή
της επαγγελματικής επιτροπείας του Ε.Κ.Κ.Α

Τίτλος Δράσης

Εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων

Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Με την εν λόγω δράση το Ε.Κ.Κ.Α αποσκοπεί στην αποτελεσματική
προστασία και εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, μέσω
αναδόχου που έχει αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης, για ένα
μεταβατικό χρονικό διάστημα, μέχρι την πλήρη εφαρμογή των
διατάξεων περί επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων (Ν.
4554/2018)

Φορέας υλοποίησης

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης το Ε.Κ.Κ.Α θα αναθέσει σε
ανάδοχο/αναδόχους,
την
υλοποίηση
του
έργου
της
εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα, ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι θα
αναλάβει/ουν την πρόσληψη, τον καθημερινό συντονισμό και
εποπτεία των εκπροσώπων και το Ε.Κ.Κ.Α ως αναθέτουσα αρχή θα
αναλάβει την συνολική εποπτεία της δράσης.

Χρονοδιάγραμμα

8μηνη διάρκεια με προγραμματισμό έναρξης τον Ιανουάριο 2021
και ολοκλήρωσης τον Αύγουστο 2021

Στάδια υλοποίησης

Για πρόγραμμα εκπροσώπησης μέσω αναδόχου:
1. Δημοσίευση πρόσκλησης από το ΕΚΚΑ, για την υλοποίηση του
σχετικού προγράμματος.
2. Επιλογή της/των υποψηφίου/ων ΜΚΟ από το ΕΚΚΑ με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης και σύναψη σύμβασης περί
ανάθεσης του έργου.
3. Πρόσληψη εκπροσώπων ασυνόδευτων ανηλίκων από τον
φορέα υλοποίησης, κατανομή και ανάληψη καθηκόντων αυτών
(διά εισαγγελικής εξουσιοδότησης) σε διάφορα σημεία ανά την
επικράτεια

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Αποτελεσματική προστασία και εκπροσώπηση των ασυνόδευτων
ανηλίκων στο πλαίσιο των προσφυγικών και μεταναστευτικών
ροών.

Προϋπολογισμός

2.600.000,00 €
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Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)

Δράση 3η : Σύστημα καταγραφής, τήρησης και παρακολούθησης αιτημάτων και δεδομένων
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
[Η δράση συνεχίζεται από τις 8-10-2020, από την Ειδ. Γραμματεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Ν.4686)]
Θεματική

Δεδομένα αιτημάτων και στοιχεία φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων
Τίτλος Δράσης
Σύστημα καταγραφής, τήρησης και παρακολούθησης αιτημάτων και
δεδομένων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
Συνοπτική Περιγραφή Το Ε.Κ.Κ.Α, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση
Δράσης
αιτημάτων στέγασης των αιτούντων άσυλο και των ασυνόδευτων
ανηλίκων, λειτούργησε σύστημα καταγραφής, τήρησης και
παρακολούθησης αιτημάτων και δεδομένων φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων στο οποίο καταχωρούνταν τα αιτήματα, οι
εισαγωγές σε Δομές φιλοξενίας, η καθημερινή κινητικότητα και
δυναμικότητα των Δομών και παρακολουθούνταν κάθε μεταβολή
στο καθεστώς φιλοξενίας των ανηλίκων μέχρι και τις 7-10-2020. Η
διαχείριση των αιτημάτων εγγραφής στο Μητρώο Κέντρων
Φιλοξενίας μετά τις 7-10-2020 γίνεται από το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου. Το Ε.Κ.Κ.Α. συνεχίζει την τήρηση
στοιχείων Μητρώου Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
Φορέας υλοποίησης Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια υλοποίησης Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Προϋπολογισμός

Υλοποιείται
Διαμόρφωση βάσης δεδομένων
Ενημέρωση Φορέων για αναγκαιότητα καταχώρησης των στοιχείων
Έναρξη λειτουργίας συστήματος καταγραφής
- Εξαγωγή έγκυρων δεικτών και στατιστικών στοιχείων.
- Δυνατότητα βέλτιστου σχεδιασμού προνοιακής Πολιτικής.
- Τυποποίηση και συστηματοποίηση των διαδικασιών που
σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών από το ΕΚΚΑ για τους
Ασυνόδευτους Ανήλικους.
Το εκτιμώμενο κόστος για τη συντήρηση και πιθανή ανάπτυξη της
βάσης συλλογής δεδομένων και τήρησης του Μητρώου θα πρέπει να
επαναπροσδιοριστεί
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Πηγές
Χρηματοδότησης

Επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, εκτός και αν υπάρξει
εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης

Δράση 4η : Ενίσχυση της ικανότητας του ΕΚΚΑ συντονισμού του δικτύου παροχής
υπηρεσιών προς ασυνόδευτους ανηλίκους
Θεματική
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής σε
ασυνόδευτους ανηλίκους.
Τίτλος Δράσης
Ενίσχυση της ικανότητας του ΕΚΚΑ συντονισμού του δικτύου
παροχής υπηρεσιών προς ασυνόδευτους ανηλίκους
Συνοπτική Περιγραφή Υποέργο: Ανάπτυξη διερμηνείας για την Εθνική Τηλεφωνική γραμμή
Δράσης
παιδικής Προστασίας «1107»

Φορέας υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια υλοποίησης

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα
Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

Μέσω της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107» του ΕΚΚΑ
θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής στους
ίδιους τους ασυνόδευτους ανηλίκους σε τρεις γλώσσες (ουρντού,
φαρσί και αραβικά) και θα παρέχονται υπηρεσίες συντονισμού
φορέων στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων καθώς και
υποστήριξη του έργου των Επιτρόπων.
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προβλεπόμενη έναρξη Απρίλιος 2022
Η διαδικασία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: αναβάθμιση
του εξοπλισμού του Τηλεφωνικού Κέντρου της Παιδικής Γραμμής
1107 του ΕΚΚΑ, πρόσληψη διερμηνέων και κοινωνικών λειτουργών,
δράσεις ενημέρωσης διάχυσης, δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας
των στελεχών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασυνόδευτων
ανηλίκων (εκπαίδευση-υποστήριξη), παροχή διερμηνείας στην
παιδική Γραμμή «1107», εκπόνηση Οδηγών κατευθυντήριων
Γραμμών και πολύγλωσσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και
προστασίας σε ασυνόδευτα παιδιά. Πρόσβαση των ασυνόδευτων
παιδιών σε μηχανισμό αναφοράς γνώμης.
Ο Προϋπολογισμός είναι υπό διαμόρφωση και θα κυμαίνεται περί τις
535.000 €
Gr-G EEA Grants
Διαχειριστική: Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.)

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
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Δράση 1η : Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας
Θεματική

Καταπολέμηση κοινωνικού
γυναικών με τα παιδιά τους

αποκλεισμού

ευάλωτων

ομάδων

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

•

Τίτλος Δράσης

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Παροχή καταλύματος στους 18 Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου των
Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φυλών και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε
γυναίκες θύματα βίας, γυναίκες θύματα πολλαπλών διακρίσεων
όπως πρόσφυγες θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας, αρχηγούς
μονογονεϊκών οικογενειών κλπ και στα παιδιά τους μέχρι την ηλικία
των δεκαοκτώ ετών (κορίτσια) και των δώδεκα (αγόρια).
Εκτός από την ασφαλή διαμονή και σίτιση στις γυναίκες θύματα
βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων και τα παιδιά τους, οι ξενώνες
παρέχουν πρόσθετη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργασιακή και
νομική συμβουλευτική μέσω των συμβουλευτικών κέντρων,
διευκολύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την εγγραφή
παιδιών στα σχολεία.

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι
Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων/ΚΕΘΙ: Επιστημονική Εποπτεία

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2014

Λήξη

2023

Παρ 27 και 64(β) : Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα
της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ
• Παρ.82 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
• Παρ.4 του άρθρου 2 του Ψηφίσματος της Βουλής των Εφήβων

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων
γυναικών με έμφαση στις γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές
διακρίσεις όπως οι γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός εξειδικεύεται ανάλογα με την Απόφαση Ένταξης
κάθε Ξενώνα

Πηγές
Χρηματοδότησης

Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Η χρηματοδότηση του
προγράμματος έχει παραταθεί μέχρι το τέλος του 2023.
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Δράση 2η : Ενημέρωση πολιτών και επαγγελματιών
Θεματική

Καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων
γυναικών με τα παιδιά τους

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

-

-

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, 2021-2025
Ν. 4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Α’ 50)
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και
την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 4531/2018, Α’ 62)
Ν. 4636/2019 Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις (Α’
169)

Τίτλος Δράσης

Ενημέρωση πολιτών και επαγγελματιών

Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Έκδοση φυλλαδίου για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΓΓΔΟΠΙΦ σε
γυναίκες αιτούσες άσυλο και πρόσφυγες καθώς και στα παιδιά τους
(έκδοση: σε ελληνικά και αγγλικά)

Φορέας Υλοποίησης

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2020

Λήξη

2021

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ενημέρωση πολιτών και επαγγελματιών για τις δράσεις της
ΓΓΔΟΠΙΦ για το προσφυγικό

Προϋπολογισμός

Δεν έχει προσδιοριστεί

Πηγές
Χρηματοδότησης

Κρατικός προϋπολογισμός (Εθνικό Τυπογραφείο)

Δράση 3η : Έκδοση ενημερωτικού δελτίου για την έμφυλη βία
Θεματική

Καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων
γυναικών με τα παιδιά τους

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

-

-

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, 2021-2025
Ν. 4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Α’ 50)
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και
την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 4531/2018, Α’ 62)
Ν. 4636/2019 Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις (Α’
169)

Τίτλος Δράσης

Έκδοση ενημερωτικού δελτίου για την έμφυλη βία

Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Έκδοση σε περιοδική βάση ενημερωτικού δελτίου της Γενικής
Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και
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Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) σχετικά με την κατάσταση της
έμφυλης βίας που πλήττει τον γυναικείο προσφυγικό και
μεταναστευτικό πληθυσμό στην Ελλάδα και παρουσίαση των
πολιτικών και δράσεων απόκρισης του δημόσιου φορέα.
Φορέας Υλοποίησης

ΓΓΔΟΠΙΦ σε συνεργασία με UNICEF

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

3/2020

Λήξη

12/2021

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ενημέρωση πολιτών και επαγγελματιών για το φαινόμενο της
έμφυλης βίας στους προσφυγικούς και μεταναστευτικούς
πληθυσμούς

Προϋπολογισμός

Δεν έχει προσδιοριστεί

Πηγές
Χρηματοδότησης

Κρατικός Π/Υ

Δράση 4η : GBV-Information Management Expert (Σύμβουλος σε Θέματα Διαχείρισης
Πληροφοριών για την Έμφυλη Βία) Συλλογή και εναρμόνιση στατιστικών
δεδομένων για την έμφυλη βία
Θεματική

Καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων
γυναικών με τα παιδιά τους

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

•
•
•

•

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, 2021-2025
Ν. 4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Α΄ 50)
Ν. 4531/2018 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και
της ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 62)
Ν. 4636/2019 Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις
(Α΄169 )

Τίτλος Δράσης

GBV-Information Management Expert (Σύμβουλος σε Θέματα
Διαχείρισης Πληροφοριών για την Έμφυλη Βία) Συλλογή και
εναρμόνιση στατιστικών δεδομένων για την έμφυλη βία

Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Καθορισμός διαδικασίας για την ενιαία συλλογή και τον
διαμοιρασμό δεδομένων και στατιστικών στοιχείων για την έμφυλη
βία σε εναρμόνιση με τις αρχές της Σύμβασης του Συμβουλίου της
Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης )- Ν. 4531/2018

Φορέας Υλοποίησης

ΓΓΔΟΠΙΦ σε συνεργασία με UNICEF

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

3/2020

Λήξη

12/2021
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Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Εναρμόνιση συστημάτων συλλογής στοιχείων για την έμφυλη βίαΟριζόντιος συντονισμός φορέων
Σύμφωνα με την Συμβούλιο της Ευρώπης για την πρόληψη και
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση Κων/λης)- Ν. 4531/2018

Προϋπολογισμός

45.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

UNICEF

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δράση 1η : Κοινωνικό μήνυμα (σποτ) του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της
Μισαλλοδοξίας για την ένταξη των προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση
Θεματική
Ένταξη των προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση
Τίτλος Δράσης
Κοινωνικό μήνυμα (σποτ) του Εθνικού Συμβουλίου κατά του
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας για την ένταξη των
προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση
Συνοπτική Περιγραφή Προβολή του κοινωνικού μηνύματος του Εθνικού Συμβουλίου κατά
Δράσης
του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας για την ένταξη των
προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση.
Φορέας Υλοποίησης
Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη
Ιανουάριος 2017
Λήξη
Διαρκής Δράση
Προσδοκώμενο
1. Ευαισθητοποίηση πληθυσμού αναφορικά με την ένταξη των
Αποτέλεσμα
προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση.
2. Αντιμετώπιση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.
Προϋπολογισμός
(Προηγούμενο σποτ που δημιουργήθηκε το 2017 με τη
χρηματοδότηση του ΚΕΘΙ. Δεν προέκυψε οικονομική επιβάρυνση από
την προβολή του εν λόγω σποτ ως κοινωνικού μηνύματος.)
Πηγές
Ίδιοι πόροι
Χρηματοδότησης

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΛ.ΑΣ.
Δράση 1η: Εκπαιδεύσεις σε θέματα εμπορίας ανθρώπων
Θεματική
Εμπορία Ανθρώπων
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Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

- Προώθηση της συστηματικής και συνεχούς επιμόρφωσης των

επαγγελματιών που εργάζονται με και για τα παιδιά, ιδίως των
εκπαιδευτικών, των κοινωνικών λειτουργών , των αστυνομικών και
άλλων οργάνων επιβολής του νόμου, αναφορικά με την προστασία
των δικαιωμάτων του παιδιού.(παρ. 8 ενοτ. (I) Γενικά Μέτρα
Εφαρμογής της Σύμβασης {άρθρα 4, 42, και 44/ Προτάσεις
Συνηγόρου Πολίτη)
- Παρ.25: καταληκτικές παρατηρήσεις για την Ελλάδα της

Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ
- Παρ. 34προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
- Παρ. 14,15,16,17, 18 και 20 του άρθρου 6 του Ψηφίσματος της

Τίτλος Δράσης
Συνοπτική
περιγραφή δράσης

Φορέας Υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα
Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

Βουλής των Εφήβων
Εκπαιδεύσεις σε θέματα εμπορίας ανθρώπων
Για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και επαρκέστερη
επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας διοργανώνονται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες αναφορικά με την εμπορία
ανθρώπων (θύματα, δράστες, ενδείξεις, τρόποι δράσεις κ.λπ.) και
ειδικότερα ανηλίκων. Επίσης, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα αντίστοιχης
θεματολογίας (στο εσωτερικό και εξωτερικό) σε συνεργασία και με
έτερους φορείς
Ελληνική Αστυνομία
Έναρξη
Διαρκής Δράση
Λήξη
Εκπαίδευση - ενημέρωση επί θεμάτων εμπορίας ανηλίκων
-

Δράση 2η : Εκπαίδευση αστυνομικών στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων του
παιδιού ένεκα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών
Θεματική
Συστηματική και συνεχής επιμόρφωση των αστυνομικών αναφορικά
με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

73

Σύσταση από
Εθνικό ή Διεθνή
Φορέα

-

-

Προώθηση της συστηματικής και συνεχούς επιμόρφωσης των
επαγγελματιών που εργάζονται με και για τα παιδιά, ιδίως των
εκπαιδευτικών, των κοινωνικών λειτουργών, των αστυνομικών
και άλλων οργάνων επιβολής του νόμου, αναφορικά με την
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.
Παρ. 8 ενοτ. (I) Γενικά Μέτρα Εφαρμογής της Σύμβασης (άρθρα 4,
42, και 44/ Προτάσεις Συνηγόρου Πολίτη).
Παρ.25: Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ για την Ελλάδα.
Παρ. 34 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη.

Παρ. 14,15, 18 και 20 του άρθρου 6 του Ψηφίσματος της Βουλής
των Εφήβων.
- Παρ. 3 Κειμένου Αρχών Παιδικής Προστασίας.
Τίτλος Δράσης
Εκπαίδευση αστυνομικών στο πλαίσιο της προστασίας των
δικαιωμάτων του παιδιού ένεκα των προσφυγικών και
μεταναστευτικών ροών
Συνοπτική
1. Εξακολουθεί να παρέχεται το μεταφρασμένο στην ελληνική
περιγραφή Δράσης
εγχειρίδιο του Frontex με τίτλο «Vega Handbook: Chirdren at airports
- Children at risk on the move- Guidelines for border guards», στο
προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, και
των λοιπών αερολιμένων.
2. Διεξαγωγή ειδικών διαλέξεων και ενημερώσεων στο πλαίσιο
φοίτησης στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και σε τοπικό
επίπεδο των Διευθύνσεων Αστυνομίας και εισαγωγή ειδικού
θεματικού αντικειμένου περί προστασίας των δικαιωμάτων του
παιδιού στα προγράμματα των περιοδικών εκπαιδεύσεων των
Συνοριακών Φυλάκων. Ειδικότερα, έως το τέλος του 2021
προγραμματίζεται η διεξαγωγή εκπαιδεύσεων σε θέματα που
αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων
που τελούν υπό επιστροφή και τη μεταχείριση των ευάλωτων
ατόμων που τελούν υπό επιστροφή, καθώς και του προσωπικού που
απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.
Κατά το έτος 2021, εφόσον το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές
συνθήκες,
επιδιώκεται
να
πραγματοποιηθεί
πληθώρα
εκπαιδεύσεων του αστυνομικού προσωπικού για τις ήδη
υπάρχουσες, αλλά και για πρόσθετες, δράσεις που στόχο έχουν τον
σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την
αστυνομική δράση και πρακτική.
3. .Συμμετοχή στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε εκπαιδευτικά
προγράμματα αντίστοιχης θεματολογίας (στο εσωτερικό και
-
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εξωτερικό) σε συνεργασία και με έτερους φορείς (Ύπατη Αρμοστεία
του Ο.Η.Ε., Χαμόγελο του Παιδιού, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου
Δικαίου (EPLO), Σωματείο ΕΛΙΖΑ, CEPOL κ.α.).
4. Δημιουργία επαφών με στελέχη του Frontex και του FRA για την
παροχή εκπαιδεύσεων για την προστασία των δικαιωμάτων του
παιδιού προς το αστυνομικό προσωπικό που διαχειρίζεται μικτές
μεταναστευτικές ροές στα σύνορα.
Φορέας Υλοποίησης Ελληνική Αστυνομία
Διαρκής Δράση
Έναρξη
Χρονοδιάγραμμα
Λήξη
Προσδοκώμενο
Συστηματική και συνεχής επιμόρφωση των αστυνομικών αναφορικά
Αποτέλεσμα
με την προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

-

4. Διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στην υγεία
Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όλα τα παιδιά δικαιούνται
πρόσβαση σε φροντίδα υγείας και σε ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη. Η
Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών το 201221 απευθύνθηκε στη χώρα
μας προκειμένου να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των παιδιών στη φροντίδα υγείας, με
ιδιαίτερη έμφαση για τα παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
Υπό το πρίσμα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και δη στον
Στόχο 3 «Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις
ηλικίες», δηλώνεται η αναγκαιότητα της ενίσχυσης της πρόληψης και της θεραπείας της
κατάχρησης ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της
επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας στον
τομέα της αντιμετώπισης της εξάρτησης και στη βάση της φροντίδας πληθυσμών σε κίνδυνο,
αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η έγκαιρη ανίχνευση αναπτυξιακών προβλημάτων των
παιδιών, η δημιουργία ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος και η πρόληψη και προαγωγή
της ψυχικής υγείας στην οικογένεια του ουσιοεξαρτημένου γονέα, καθώς και η έγκαιρη
παρέμβαση κατά τη σύλληψη ανηλίκων – νέων με σκοπό τη βραχεία ψυχολογική υποστήριξη
των ιδίων και των οικογενειών τους και την παραπομπή τους σε θεραπεία. Περαιτέρω,
ενισχύονται και εμπλουτίζονται οι παρεμβάσεις της καθολικής και επικεντρωμένης πρόληψης
των εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές (όπως
κάπνισμα, επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ, εθισμός στο διαδίκτυο, τζόγος κ.α.) με απώτερο
21
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στόχο την ανταπόκριση στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και την οργάνωση δικτύου έγκαιρης
παρέμβασης στη σχολική κοινότητα.
Για πληρέστερη εξασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στην υγεία, συντονίζονται
οι κάτωθι δράσεις:
Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δράση 1η : Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης των Κινητών
Μονάδων Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 του ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α΄) και των Μονάδων
Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.)
Θεματική
Παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης Κινητών
Μονάδων Ψυχικής Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας
Σύσταση από Εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης των
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 του N .
2716/99 (ΦΕΚ 96 Α΄) και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ψυχικής
Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου (ν.π.δ.δ.).
Η παρούσα δράση αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων
ελλειμμάτων του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε
παιδιά και εφήβους μέσω της ενίσχυσης Κινητών Μονάδων Ψυχικής
Υγείας και Κέντρων Ψυχικής υγείας.

Φορέας Υλοποίησης Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του άρ.11 του N. 2716/99 (ΦΕΚ 96 Α΄) και των Μονάδων
Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ)
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη
09.05.2017
Λήξη
-
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Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Προϋπολογισμός

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ενίσχυση του προσωπικού των Κινητών Μονάδων για την παροχή
παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, με τις εξής ειδικότητες:
• Έναν (1) Παιδοψυχίατρο
• Έναν (1) Ψυχολόγο
• Έναν (1) Ειδικό Παιδαγωγό
• Έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό ή έναν (1) Επισκέπτη Υγείας
Ενίσχυση του προσωπικού των Κέντρων Ψυχικής Υγείας για την παροχή
παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, με τις εξής ειδικότητες:
• Έναν (1) Παιδοψυχίατρο
• Έναν (1) Ψυχολόγο
• Έναν (1) Ειδικό Παιδαγωγό
• Έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό ή έναν (1) Επισκέπτη Υγείας
• Έναν (1) Λογοθεραπευτή
Για 18 μήνες:
1.Για την ενίσχυση των Κινητών Μονάδων των ν.π.ι.δ, σύνολο:
1.343.000 €
2.Για την ενίσχυση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των ν.π.δ.δ. (Κέντρα
Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα), γενικό σύνολο: 2.120.000 €
Η συγχρηματοδότηση θα προταθεί για τους πρώτους 18-36 μήνες.
Μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης από τα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας
θα καλύπτονται κατ’ έτος από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, και ειδικότερα για τα ν.π.ι.δ.
από τον ΚΑΕ 2544.
ΕΣΠΑ 2014-2020

Δράση 2η : Δύο (2) ξενώνες βραχείας παραμονής και ένα (1) Κέντρο Ημέρας για ανηλίκους
με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στην Αττική
Θεματική
Στεγαστική υποστήριξη εφήβων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
Σύσταση από Εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης
Δύο (2) ξενώνες βραχείας παραμονής και ένα (1) Κέντρο Ημέρας για
ανηλίκους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στην Αττική
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Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Δημιουργία δύο ξενώνων βραχείας παραμονής και ενός Κέντρου
Ημέρας για ανηλίκους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Οι ωφελούμενοι
των μονάδων προέρχονται κατά προτεραιότητα από Γενικά Νοσοκομεία
Παίδων, ώστε αφενός να προληφθεί η ιδρυματοποίηση των εφήβων και
οι δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη λόγω της
παρατεταμένης παραμονής τους σε νοσοκομειακό περιβάλλον, και
αφετέρου να αποσυμφορηθούν τα νοσηλευτικά τμήματα των εν λόγω
Νοσοκομείων.
Στους ξενώνες εντάσσονται έφηβοι και των δύο φύλων εγκαταλειμμένοι
σε Νοσοκομεία Παίδων, ηλικίας από 12 έως 18 ετών, σε κατάσταση
ανάγκης φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης λόγω
προβλημάτων λειτουργικότητας της οικογένειας.
Η δυναμικότητα εκάστου ξενώνα είναι δέκα (10) κλινών και η παραμονή
των ωφελούμενων σε αυτούς είναι βραχεία.
Φορέας Υλοποίησης Α.Μ.Κ.Ε. ΠΛΟΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη
09.07.2019
Λήξη
Στάδια Υλοποίησης
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Προϋπολογισμός

Η ανάπτυξη των δύο (2) ξενώνων και του Κέντρου Ημέρας αποσκοπεί
στην κάλυψη των υφιστάμενων ελλειμμάτων του συστήματος παροχής
υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εφήβους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
και στην προαγωγή της κοινωνικής τους ένταξης.
Προς εκπλήρωση αυτού του στόχου παρέχονται οι παρακάτω
υπηρεσίες:
• Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των εφήβων
• Υπηρεσίες που σχετίζονται με την γνωσιακή τους ανάπτυξη
(διδασκαλία σχολικών μαθημάτων, εκμάθηση ξένων γλωσσών,
εκμάθηση υπολογιστών και καλλιτεχνικές δραστηριότητες)
• Υπηρεσίες προώθησης, παρακολούθησης και υποστήριξης των
εφήβων στην κοινότητα (προώθηση σε ανάδοχες οικογένειες ή
λοιπές δομές παραμονής εφήβων)
• Υπηρεσίες υποστήριξης οικογενειών, φροντιστών και λοιπών
επαγγελματιών που εμπλέκονται στην φροντίδα των εφήβων
1.130.500,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας (Φ 201 Λογαριασμό
Εξόδων 2310802053)

Δράση 3η : Έναρξη λειτουργίας Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων στο Γ.Ν.
Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ
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Θεματική

Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Τμημάτων σε Γενικά Νοσοκομεία

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Έναρξη λειτουργίας Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων στο
Γ.Ν. Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Δημιουργία ενός Παιδοψυχιατρικού Τμήματος σε ένα Γενικό
Νοσοκομείο, στελέχωσή του με το απαιτούμενο προσωπικό προς
κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών.
Το προσωπικό που θα στελεχώσει το Τμήμα θα αποτελείται από:
Έναν (1) Παιδοψυχίατρο
Έναν (1) Ψυχολόγο
Δώδεκα (12) Νοσηλευτές

Φορέας Υλοποίησης Γ.Ν. Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Β’ εξάμηνο 2021

Λήξη

-

Στάδια Υλοποίησης

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η κάλυψη των υφιστάμενων ελλειμμάτων σε παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών για τη νοσηλεία παιδιών και εφήβων πασχόντων από
ψυχιατρικά προβλήματα.

Προϋπολογισμός

475.080,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2014-2020

Δράση 4η : Πρόγραμμα κατάρτισης για την κοινωνική/συναισθηματική ενδυνάμωση και
ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων στο πλαίσιο της πανδημίας
Θεματική

Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη παιδιών και εφήβων
στο πλαίσιο της πανδημίας.

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Πρόγραμμα κατάρτισης για την κοινωνική/συναισθηματική
ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων στο
πλαίσιο της πανδημίας

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης για την
κοινωνική/συναισθηματική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα
παιδιών και εφήβων πλαίσιο της πανδημίας, με την πρόσληψη δέκα
(10) επαγγελματιών με τις ειδικότητες του παιδοψυχίατρου,
ψυχολόγου, στατιστικολόγου, διοικητικού υπαλλήλου, παιδίατρου –
αναπτυξιολόγου εφηβικής ιατρικής.
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Φορέας Υλοποίησης ΑΜΚΕ «ΙΑΣΩΝ» σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Έναρξη

10.12.2020

Λήξη

10.12.2021

Το πρόγραμμα προβλέπει:
1. Επιμόρφωση σε 250 επαγγελματίες ψυχικής υγείας σχετικά με
τις εξαρτήσεις από το διαδίκτυο σε όλη τη χώρα.
2. Επιδημιολογική μελέτη για τις συνέπειες στην ψυχική υγεία στη
μετά-COVID εποχή σε παιδιά και εφήβους.
Στόχος είναι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα:
• Να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με το αναπτυξιακό,
γνωστικό και συμπεριφορικό υπόβαθρο της παιδικής και
εφηβικής ηλικίας
• Να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη νόσο Covid19 και τις οργανικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της
πανδημίας στα παιδιά και τους νέους
• Να καλλιεργήσουν τεχνικές κοινωνικής-συναισθηματικής
ενδυνάμωσης (social-emotional empowerment) και δεξιοτήτων
ζωής (life skills) που οδηγούν στην κατάκτηση ανθεκτικότητας
(resilience) και την πρόληψη συμπεριφορών υψηλού κινδύνου
• Να κατανοήσουν τις διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού
κινδύνου (εκφοβισμός, αποπλάνηση, ρητορική του μίσους,
κατάχρηση
προσωπικών
δεδομένων,
δυσλειτουργική
διαδικτυακή χρήση κ.λπ.) και την συσχέτισή τους με την περίοδο
της πανδημίας
• Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά το παιδί και τον/την
έφηβο/η και να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στις περιόδους
αυτές της ζωής
• Να κατέχουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας με το
παιδί, τον/την έφηβο/η, όσο και με το οικογενειακό περιβάλλον,
προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή
αντιμετώπιση των θεμάτων σε πνεύμα κατανόησης και
συνεργασίας
• Να συμβάλλουν στην ενημέρωση και στήριξη των
συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων και της οικογένειας με στόχο
την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων
• Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και να
ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας
γνώσης
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•
•

Να οργανώνουν υπηρεσίες, υλικά και events σχεδιασμένα για
τις ηλικίες-στόχο
Να γνωρίζουν τους τρόπους επικοινωνίας και διάχυσης των
δράσεων στους νέους και να αξιοποιούν τη συμμετοχή τους
(youth participation)

Προϋπολογισμός

82.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας (Φ 201 Λογαριασμό
Εξόδων 2310802053)

Δράση 5η : Ανάπτυξη πλατφόρμας για την παρακολούθηση των Επιπτώσεων της Πανδημίας
του Κορωνοϊού στην Ψυχική Υγεία των νέων
Θεματική

Η παρακολούθηση των Επιπτώσεων της Πανδημίας του Κορωνοϊού στην
Ψυχική Υγεία των νέων.

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη πλατφόρμας για την παρακολούθηση των Επιπτώσεων της
Πανδημίας του Κορωνοϊού στην Ψυχική Υγεία των νέων

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας για την παρακολούθηση των
Επιπτώσεων της Πανδημίας του Κορωνοϊού στην Ψυχική Υγεία των νέων
μέσω της επέκτασης της δράσης του Νοσοκομείου Ημέρας που
λειτουργεί υπό την ευθύνη του φορέα «A.μ.Κ.Ε. «ΙΑΣΩΝ». Η στελέχωση
του Κέντρου Ημέρας του φορέα «A.μ.Κ.Ε. «ΙΑΣΩΝ» ενισχύεται με την
πρόσληψη δύο (2) Ψυχιάτρων / Παιδοψυχιάτρων, τεσσάρων (4)
Ψυχολόγων και ενός (1) Αναλυτή Δεδομένων.

Φορέας Υλοποίησης ΑΜΚΕ «ΙΑΣΩΝ» σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Έναρξη

2.12.2020

Λήξη

2.12.2021

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

1) Καταγραφή των ψυχικών επιπτώσεων της πανδημίας, όπως αυτή
αποτυπώνεται στη διακύμανση της κλινικής εικόνας παιδιών που
παρακολουθούνται από δομές ψυχικής υγείας ανά την Ελλάδα.
2) Προσφορά ψυχοεκπαίδευσης και εξειδικευμένων θεραπειών στα
παιδιά εκείνα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Να συμβάλλουν στην
ενημέρωση και στήριξη των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων και της
οικογένειας, με στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων

Προϋπολογισμός

240.000,00 €
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Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας (Φ 201 Λογαριασμό
Εξόδων 2310802053)

Δράση 6η : Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως ψυχοεκπαίδευσης και στήριξης της
οικογένειας και κατ’ οίκον βοήθειας των φροντιστών των παιδιών και των εφήβων
με προβλήματα ψυχικής υγείας
Θεματική

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών και φροντιστών παιδιών και
εφήβων με προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως ψυχοεκπαίδευσης και
στήριξης της οικογένειας και κατ’ οίκον βοήθειας των φροντιστών των
παιδιών και των εφήβων με προβλήματα ψυχικής υγείας

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως
ψυχοεκπαίδευσης και στήριξης της οικογένειας και της κατ’ οίκον
βοήθειας των φροντιστών των παιδιών και των εφήβων με προβλήματα
ψυχικής υγείας μέσω της επέκτασης της δράσης Κέντρων Ημέρας που
ήδη λειτουργούν υπό την ευθύνη νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 του ν.2716/99 (ΦΕΚ
96 Α΄).

Φορέας Υλοποίησης ΑΜΚΕ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» & ΑΜΚΕ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Έναρξη

2.12.2020

Λήξη

31.12.2021

Κύριο σκοπό της δράσης αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας και ο
εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων δομών ψυχικής υγείας που
προσφέρουν υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους.
Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι αναλύονται στους παρακάτω:
• Αποδοτικότερη λειτουργία, με την καλύτερη δυνατή χρήση των
πόρων του συστήματος.
• Προσβασιμότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλο τον
πληθυσμό που ανήκει στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα.
• Κάλυψη των βασικών αναγκών των ασθενών για περίθαλψη
ολόκληρο το 24ωρο.
• Κατά την περίοδο της πανδημίας (COVID-19), να αξιοποιηθούν
σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, με σκοπό την παροχή
θεραπευτικών παρεμβάσεων καθώς και υποστήριξη τόσο σε
παιδιά όσο και σε εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα
ψυχικής υγείας.
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•

Κάλυψη των υφιστάμενων ελλειμμάτων του συστήματος
παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εφήβους με
ψυχοκοινωνικά προβλήματα και στην προαγωγή της κοινωνικής
τους ένταξης.

Προϋπολογισμός

70.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας (Φ 201 Λογαριασμό
Εξόδων 2310802053)

Δράση 7η : Δημιουργία Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων
Θεματική

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων μέσω τις παροχής
κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Δημιουργία Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Δημιουργία τεσσάρων (4) Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιού
και Εφήβου με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες σε εναρμόνιση με τις
αρχές της τομεοποίησης και με στόχο την παροχή κοινοτικών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους.

Φορέας Υλοποίησης ΑΜΚΕ (αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με ΝΠΙΔ)
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

1.1.2022

Λήξη

31.12.2025

Στάδια Υλοποίησης

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Με τη δημιουργία των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και
Εφήβων αναμένεται να καλυφθούν κατά ένα μέρος τα υφιστάμενα
ελλείματα αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη συγκεκριμένη
ομάδα στόχο. Μέσω της ανάπτυξης εξειδικευμένων κοινοτικών δομών
ανά περιφέρεια, στόχος είναι η διασφάλιση της πρόσβασης της
πλειονότητας παιδιών και εφήβων σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και η
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη διασφάλιση της
υποστήριξης ανηλίκων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Προϋπολογισμός

1.650.000,00 €/ έτος

Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας – ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 8η : Παροχή στεγαστικής υποστήριξης σε παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση και
παραμέληση σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Θεματική

Προστασία των Παιδιών από την Κακοποίηση – Παραμέληση

Σύσταση από εθνικό 83

ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Παροχή στεγαστικής υποστήριξης σε παιδιά που έχουν υποστεί
κακοποίηση και παραμέληση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Δημιουργία ξενώνων βραχείας παραμονής στην Αττική και τη
Θεσσαλονίκη για παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση ή παραμέληση
και έχουν απομακρυνθεί από το πρόσωπο που διατηρεί την επιμέλειά
τους.

Φορέας Υλοποίησης ΑΜΚΕ ή/και ΝΠΙΔ & ΟΤΑ
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

1.1.2022

Λήξη

31.12.2025

Στάδια Υλοποίησης

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Με τη λειτουργία ξενώνων βραχείας παραμονής για παιδιά που έχουν
υποστεί κακοποίηση και παραμέληση στο ενδοοικογενειακό και
ευρύτερο περιβάλλον τους και εμφανίζουν συμπτώματα ψυχικής
διαταραχής, στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός δυσλειτουργικών
συμπεριφορών των παιδιών και των γονέων/φροντιστών τους και η
ανάληψη κατάλληλων παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή τους.

Προϋπολογισμός

800.000,00 €/ έτος

Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας – ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 9η : Ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση
Θεματική

Υποστήριξη των πασχόντων από ψύχωση και πρόληψη μέσω της
έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης της διαταραχής.

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Νομοθετήθηκε η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Έγκαιρης
Παρέμβασης στην Ψύχωση. Αφορά σε περίπου 3.500 παιδιά και
εφήβους στη χώρα ετησίως. Καταρχήν, προβλέπεται η δημιουργία 7
Μονάδων, μία ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
1. Οι Μονάδες προβλέπεται να παρέχουν ενδεικτικά τις παρακάτω
υπηρεσίες:
α. Κλινική
εκτίμηση,
εκτίμηση
αναγκών
και
εκπόνηση
εξατομικευμένου σχεδίου φροντίδας και αποκατάστασης και
φαρμακευτική αγωγή.
β. Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
και σε επίπεδο οικογένειας.
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γ. Ψυχοεκπαίδευση στον ασθενή και στην οικογένεια του.
δ. Συμβουλευτική ατομική ή και ομαδική και συμβουλευτική
οικογένειας.
ε. Εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες και
επαγγελματικός προσανατολισμός.
στ. Προγράμματα και δράσεις δημιουργικής αξιοποίησης του
ελεύθερου χρόνου των εξυπηρετούμενών της, με οργάνωση
κατάλληλων ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στο
πλαίσιο και σε συνεργασία με φορείς και δραστηριότητες της
κοινότητας.
ζ. Προγράμματα συνεργασίας, ενημέρωσης και κινητοποίησης
φορέων της κοινότητας, επίσημων και μη, για τις ψυχωτικές
διαταραχές και τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης αυτών.
η. Δράσεις ενημέρωσης για την καταπολέμηση του κοινωνικού
στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές
διαταραχές.
θ. Προγράμματα αρχικής και διαρκούς εκπαίδευσης του στελεχιακού
της δυναμικού καθώς και επαγγελματιών ψυχικής υγείας άλλων
φορέων και εθελοντών.
ι. Συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της και ερευνητικές
δραστηριότητες.
ια. Δημιουργία εκπαιδευτικών πρωτοκόλλων και πρωτοκόλλων
αξιολόγησης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών έγκαιρης
παρέμβασης στην ψύχωση.
Φορέας Υλοποίησης Παιδοψυχιατρικές κλινικές (ΕΣΥ και Πανεπιστημιακές), Ιδιωτικά
Νοσοκομεία, ΑΜΚΕ
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

1.1.2022

Λήξη

31.12.2025

Στάδια Υλοποίησης

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Στόχο αποτελεί η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων των ψυχωσικών διαταραχών στα αρχικά τους στάδια,
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εξέλιξή
τους και να αποτραπούν ή μειωθούν οι πιθανότητες υποτροπών.
Παράλληλα, στόχος είναι να ενισχυθεί η βελτίωση της λειτουργικότητας
των νέων ασθενών και να επιτευχθεί η ένταξή και επάνοδός τους στο
εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Προϋπολογισμός

500.000,00 €/ μονάδα / έτος

Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας – ΕΣΠΑ 2021-2027
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Δράση 10η : Δημιουργία Κέντρου Ημέρας για παιδιά και εφήβους με Διαταραχές
Πρόσληψης Τροφής
Θεματική

Υποστήριξη παιδιών και εφήβων πασχόντων από Διαταραχές
Πρόσληψης Τροφής

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Δημιουργία Κέντρου Ημέρας για παιδιά και εφήβους με Διαταραχές
Πρόσληψης Τροφής

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα Κέντρο Ημέρας για παιδιά και
εφήβους που πάσχουν από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής για την
υποστήριξη των ιδίων και των οικογενειών τους, με στόχο την πρόληψη,
την αντιμετώπιση της διαταραχής και την ψυχοκοινωνική
αποκατάστασή των ωφελούμενων.

Φορέας Υλοποίησης ΑΜΚΕ (αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με ΝΠΙΔ & ΟΤΑ)
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Έναρξη

1.1.2022

Λήξη

31.12.2025

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση της υποστήριξης των
παιδιών κι εφήβων πασχόντων από Διαταραχές Πρόληψης Τροφής
μέσω της δημιουργίας ενός κοινοτικού Κέντρου Ημέρας που θα
παρέχει:
• Υπηρεσίες διάγνωσης, ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης,
συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης παιδιών και εφήβων
πασχόντων από διαταραχές πρόσληψης τροφής και των
οικογενειών τους.
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων με στόχο την
επανένταξη και λειτουργική αυτονόμησή τους.
• Διεξαγωγή προγραμμάτων για την πρόληψη, την προαγωγή
υγείας με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού αναφορικά με τις διαταραχές πρόληψης τροφής

Προϋπολογισμός

250.000,00 € / έτος

Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας – ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 11η : Δημιουργία πλατφόρμας Τηλεσυμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και
Εφήβους
Θεματική

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
τηλεψυχιατρικής
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παιδιών

και

εφήβων

μέσω

της

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Δημιουργία πλατφόρμας Τηλεσυμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας για
Παιδιά και Εφήβους

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η πλατφόρμα θα διαθέτει βασικές λειτουργίες σε ό,τι αφορά την εξ
αποστάσεων παρακολούθηση των χρηστών του δημοσίου συστήματος
ψυχικής υγείας. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας του ΕΣΥ και των
πανεπιστημιακών κλινικών θα έρχονται σε εξ αποστάσεως επικοινωνία
με τους χρήστες του συστήματος κατόπιν αιτήματος. Η επικοινωνία θα
γίνεται με την χρήση υπολογιστή και μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης
που ήδη αναπτύσσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Φορέας Υλοποίησης Υπουργείο Υγείας, ΗΔΙΚΑ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Β’ Εξάμηνο 2021

Λήξη

Αορίστου Διαρκείας

Στάδια Υλοποίησης

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Υποστήριξη των παιδιών – εφήβων και των γονέων τους που επιθυμούν
την παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Επίσης,
παρακολούθηση των ασθενών και καταγραφή της πορείας των
συμπτωμάτων μέσω μητρώου ασθενών και της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.

Προϋπολογισμός

Υπό διαμόρφωση

Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας – ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 12η : Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για τον κορωνοϊό (10306)
Θεματική

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
τηλεψυχιατρικής

παιδιών

και

εφήβων

μέσω

της

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για τον κορωνοϊό
(10306)

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Υποστήριξη των παιδιών – εφήβων και των οικογενειών τους που
αναζητούν την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο διάστημα της
καραντίνας

Φορέας Υλοποίησης Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο και
φορείς του δικτύου «Ψυχαργώς»
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

1.4.2020

Λήξη

Πέρας της πανδημίας (με προοπτική επέκτασης
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πέραν αυτής)
Στάδια Υλοποίησης

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας προσφέρει ένα παράθυρο διαλόγου,
συμβουλών και ελπίδας και δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που
αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα ψυχικής υγείας, για παράδειγμα
παθολογικό άγχος, παθολογικό φόβο, πανικό, να μιλήσουν, να
στηριχθούν και να έρθουν πιο κοντά στη λύση του προβλήματος. Με
ειδικά διαμορφωμένη επέκταση της γραμμής, παρέχεται ψυχολογική
στήριξη σε παιδιά και οικογένειες σε 24ωρη βάση.

Προϋπολογισμός

Συνεχής χρηματοδότηση ανάλογα με τις ανάγκες

Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας

Δράση 13η : Ανάπτυξη 5ετούς επιστημονικού προγράμματος για την Ψυχική Υγεία Παιδιών
και Εφήβων στην Ελλάδα
Θεματική

Ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους για
την κάλυψη άμεσων αναγκών στο πεδίο και βελτίωση της ποιότητας
της φροντίδας, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και
στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη 5ετούς επιστημονικού προγράμματος για την Ψυχική Υγεία
Παιδιών & Εφήβων στην Ελλάδα

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

-

Εκπαίδευση των επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας, σε αρχές και
τεχνικές της θεραπευτικής προσέγγισης παιδιών και εφήβων
Σύσταση ενός πρότυπου Εθνικού Κέντρου Αναφοράς για την
Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων με σκοπό:
α) την παροχή εξατομικευμένης στήριξης των παιδιών και των
οικογενειών τους με σύνθετες ανάγκες ψυχικής υγείας
β) τη δημιουργία και υποστήριξη ενός Εθνικού Δικτύου
Επαγγελματιών παιδικής ψυχικής υγείας
γ) Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και μέσων τηλε-ψυχιατρικής
για την εξ αποστάσεως παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε
όλη την Ελλάδα

Φορέας Υλοποίησης Υ.Υ. σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος & Child Mind Institute
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Έναρξη

Β’ Εξάμηνο 2021

Λήξη

31.12.2026
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Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

- Δημιουργία δικτύου για την παροχή και διασύνδεση υπηρεσιών
ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους σε όλη τη χώρα για την
υποστήριξη σύνθετων αναγκών ψυχικής υγείας
- Σχεδιασμός και παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης
και ανάπτυξης θεραπευτικών πρωτοκόλλων
- Εξασφάλιση κλινικής τεχνολογίας αιχμής καθώς και ανάπτυξη ενός
σύγχρονου μοντέλου φροντίδας για την αναβάθμιση της πρόσβασης
των παιδιών στην προστασία και την ενδυνάμωση που χρειάζονται.
- Ένταξη του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς στο ΕΣΥ.

Προϋπολογισμός

15.000.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δράση 14η : Δημιουργία δεκατριών (13) Κινητών Μονάδων για την παροχή υπηρεσιών
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων
Θεματική

Ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη παιδιών και εφήβων

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Δημιουργία δεκατριών (13) Κινητών Μονάδων για την παροχή
υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Ανάπτυξη δεκατριών (13) Κινητών Μονάδων για την ψυχοκοινωνική
υποστήριξη παιδιών και εφήβων. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους,
προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών πρώιμης διάγνωσης στο πλαίσιο της
πρόληψης, ψυχολογικής υποστήριξης και θεραπευτικής καθώς και η
παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους, όταν
υφίσταται τέτοια ανάγκη.

Φορέας Υλοποίησης ΝΠΙΔ - ΑΜΚΕ
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Έναρξη

Β’ εξάμηνο 2021

Λήξη

31.12.2022

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Οι υπηρεσίες και οι δράσεις που παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας
της Κινητής Μονάδας είναι:
• η πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και
συμβουλευτική σε παιδιά και εφήβους,
• η ψυχοκοινωνική μέριμνα,
• η εκπαίδευση σε θέματα ψυχικής υγείας,
• η καταπολέμηση των διακρίσεων, του “στίγματος” και των
προκαταλήψεων.

Προϋπολογισμός

2.000.000,00 €
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Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης

Δράση 15η : Ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής και ευαισθητοποίησης για την ψυχική
υγεία παιδιών και εφήβων
Θεματική

Προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής και ευαισθητοποίησης για την
ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η ανάπτυξη προγραμμάτων για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και
ενημέρωση σχετικά με την ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων και
την αποφυγή του στιγματισμού των παιδιών εφήβων με θέματα
ψυχικής διαταραχής.

Φορέας Υλοποίησης ΝΠΙΔ – ΑΜΚΕ
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Β’ εξάμηνο 2021

Λήξη

31.12.2022

Στάδια Υλοποίησης

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Στόχο αποτελεί η προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και
εφήβων, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού
αναφορικά με αυτά τα ζητήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω των
προγραμμάτων προωθείται και προασπίζεται η αρχή της
καταπολέμησης των προκαταλήψεων που υπάρχουν για θέματα
ψυχικής υγείας και η αποτροπή του στίγματος και της
περιθωριοποίησης που μπορεί να δημιουργηθεί σε περιπτώσεις νέων
ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Προϋπολογισμός

3.000.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης

Δράση 16η : Δημιουργία τριών (3) ξενώνων για την υποστήριξη παραβατικών ανηλίκων
Θεματική

Στεγαστική υποστήριξη παραβατικών ανηλίκων.

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Δημιουργία τριών (3) ξενώνων για την υποστήριξη παραβατικών
ανηλίκων

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η ανάπτυξη τριών (3) ξενώνων για την ψοιχοκοινωνική υποστήριξη και
αποκατάσταση παραβατικών ανηλίκων
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Φορέας Υλοποίησης Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Β΄Εξάμηνο2021

Λήξη

31.12.2022

Στάδια Υλοποίησης

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η υποστήριξη ανηλίκων που παρουσιάζουν παραβατικές
συμπεριφορές με στόχο την ενίσχυση των υγιών πλευρών του εαυτού
τους μέσω ψυχοκοινωνικής πλαισίωσης, υποστήριξης και
αποκατάστασης με την εφαρμογή κατάλληλων θεραπευτικών μεθόδων
και παραπομπών για την επανένταξή τους και την πρόληψη
επανεμφάνισης/εκδήλωσης παραβατικών συμπεριφορών.

Προϋπολογισμός

1.800.000 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης

Δράση 17η : Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ (ΕΠΑΑ) για την ενίσχυση των
προστατευτικών παραγόντων που επιδρούν στην επίπτωση της συγκεκριμένης
διαταραχής
Θεματική

Πρόληψη από εξαρτήσεις στην πληθυσμιακή ομάδα μαθητών/εφήβων.

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ (ΕΠΑΑ) για την ενίσχυση
των προστατευτικών παραγόντων που επιδρούν στην επίπτωση της
συγκεκριμένης διαταραχής

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η υλοποίηση ενδεδειγμένων δράσεων για την πρόληψη των κινδύνων
που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ ειδικά σε ηλικιακές ομάδες
μαθητών καθώς και σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Φορέας Υλοποίησης Εθνικοί Φορείς, ΝΠΙΔ
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Έναρξη

1.1.2021

Λήξη

31.12.2026

Από την εν λόγω δράση αναμένονται τα κάτωθι αποτελέσματα:
1. η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως στα σχολεία για
τις βλαπτικές συνέπειες της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ, με τη
συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
2. η εντατικοποίηση ελέγχων στα σημεία διάθεσης αλκοόλ ιδίως ως
προς κάθε πράξη παράνομης διάθεσης σε ανηλίκους,
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3. η διατύπωση προτάσεων επικαιροποίησης και αυστηροποίησης των
κυρώσεων για τις παραβάσεις που προβλέπει η ισχύουσα
νομοθεσία,
4. η ενίσχυση των κέντρων απεξάρτησης και η εκστρατεία ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού με έμφαση στους ανηλίκους
5. η διαμόρφωση δομών τηλεφωνικής υποστήριξης και επικοινωνίας
ως προς την εξάρτηση από το αλκοόλ
6. η εφαρμογή παρεμβάσεων με επίκεντρο τους ανήλικους
Προϋπολογισμός

28.260.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης

Δράση 18η : Παρεμβάσεις πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και προαγωγή της
ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων
Θεματική

Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ανηλίκους – Διασφάλιση
της προαγωγής της υγείας τους.

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Παρεμβάσεις πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και προαγωγή
της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η Παρέμβαση στοχεύει στη πρωτογενή πρόληψη των σύγχρονων
φαινομένων επιρροής της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών και
εφήβων.

Φορέας Υλοποίησης Εθνικοί Φορείς, ΝΠΙΔ
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Έναρξη

1.1.2021

Λήξη

31.12.2026

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Προβλέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις:
1. Ενημέρωση για τα φαινόμενα της ενδοσχολικής και ηλεκτρονικής
βίας (bullying, ebullying) των μαθητών και Εκπαίδευση σε τρόπους
διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων (anti-bullying programs) στο
σχολείο.
2. Ενημέρωση για τις Συναισθηματικές Δυσκολίες: Άγχος, Κατάθλιψη
και άλλα. Εκπαίδευση σε Τεχνικές διαχείρισης της συμπεριφοράς για
παρεμβάσεις σε παιδιά Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας
3. Εκπαίδευση στη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα παιδιά
4. Ενημέρωση για την επίδραση των Ψηφιακών Μέσων στο παιδί.
Τρόποι Πρόληψης από την Ηλεκτρονική Εξάρτηση.

Προϋπολογισμός

52.135.000,00 €
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Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης

Δράση 19η : Δημιουργία τεσσάρων (4) Κέντρων Ημέρας για ενήλικες, παιδιά και εφήβους
με Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος
Θεματική

Παροχή υποστήριξης σε άτομα που πάσχουν από Διαταραχές
Αυτιστικού Φάσματος

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Δημιουργία τεσσάρων (4) Κέντρων Ημέρας για ενήλικες, παιδιά και
εφήβους με Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η υποστήριξη παιδιών και εφήβων με Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος
με την ανάπτυξη τεσσάρων (4) Κέντρων Ημέρας και με βάση τις αρχές
της τομεοποίησης και των υφιστάμενων αναγκών.

Φορέας Υλοποίησης Εθνικοί Φορείς, ΝΠΙΔ
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

1.1.2021

Λήξη

31.12.2026

Στάδια Υλοποίησης

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η φιλοξενία των ωφελούμενων σε ένα κατάλληλο περιβάλλον που
ενισχύει τις υγιείς πλευρές του εαυτού μέσω της ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης και ειδικά
διαμορφωμένων εκπαιδευτικών και
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και
ερεθισμάτων.

Προϋπολογισμός

1.000.000,00 € /έτος

Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας – ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 20η : Δημιουργία τεσσάρων (4) ξενώνων για εφήβους με Διαταραχές Αυτιστικού
φάσματος
Θεματική

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και θεραπευτική σε άτομα που πάσχουν
από Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Δημιουργία τεσσάρων (4) ξενώνων για εφήβους με Διαταραχές
Αυτιστικού φάσματος

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Ανάπτυξη τεσσάρων (4) ξενώνων εφήβων με διαταραχές Αυτιστικού
φάσματος με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και των υφιστάμενων
αναγκών για την παροχή την ψυχοκοινωνική και θεραπευτική τους
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υποστήριξη.
Φορέας Υλοποίησης Εθνικοί Φορείς, ΝΠΙΔ
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Β’ εξάμηνο 2021

Λήξη

31.12.2022

Στάδια Υλοποίησης

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

• Πρώιμη εντατική παρέμβαση για την πλαισίωση και ψυχοκοινωνική

υποστήριξη σε παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος
• Υπηρεσίες
διάγνωσης,
Ψυχοθεραπευτικής
υποστήριξης,
συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης παιδιών και εφήβων
πασχόντων από διαταραχές αυτιστικού φάσματος και των
οικογενειών τους.
• Πρόληψη
ψυχοκοινωνικής
αναπηρίας
και
κοινωνικής
περιθωριοποίησης σε παιδιά και εφήβους
• Διεξαγωγή προγραμμάτων για την πρόληψη, την προαγωγή υγείας
με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
αναφορικά με τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος

Προϋπολογισμός

2.444.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης

Δράση 21η : Προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και θεραπευτικής υποστήριξης για παιδιά με
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και τις οικογένειές τους
Θεματική

Προγράμματα υποστήριξης για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού
Φάσματος και τις οικογένειές τους.

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και θεραπευτικής υποστήριξης για
παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και τις οικογένειές τους

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοεκπαίδευσης και
θεραπευτικής υποστήριξης για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού
Φάσματος και τις οικογένειές τους.

Φορέας Υλοποίησης ΑΜΚΕ, ΝΠΙΔ
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Έναρξη

1.1.2021

Λήξη

31.12.2026

Ψυχοεκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό και των οικογενειών τους.
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού αναφορικά
με τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος.
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Προϋπολογισμός

1.000.100,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης

Δράση 22η : Ανάπτυξη υποστηρικτικών στεγαστικών δομών και Προγραμμάτων
Προστατευόμενων Διαμερισμάτων για ασθενείς με αυτισμό
Θεματική

Υποστήριξη για παιδιά και εφήβους με Διαταραχές Αυτιστικού
Φάσματος και τις οικογένειές τους.

Σύσταση από εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη υποστηρικτικών στεγαστικών δομών και Προγραμμάτων
Προστατευόμενων Διαμερισμάτων για ασθενείς με αυτισμό

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Ανάπτυξη υποστηρικτικών στεγαστικών δομών και Προγραμμάτων
Προστατευμένων Διαμερισμάτων για ασθενείς με αυτισμό. Τα εν λόγω
προγράμματα ανατίθενται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 του ν.2716/99 (ΦΕΚ
96 Α )¢ τα οποία έχουν ήδη υπό την ευθύνη τους τη λειτουργία μονάδων
ψυχικής υγείας που προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με αυτισμό.

Φορέας Υλοποίησης ΝΠΙΔ
[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΑΛΜΑ», Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία &
Θεραπεία του Παιδιού & της Οικογένειας «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ», ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», «ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ»]
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2.12.2020

Λήξη

-

Στάδια Υλοποίησης

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

• Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της ποιότητας των υφιστάμενων δομών
που προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς που κινούνται στο φάσμα
του αυτισμού.
• Αποδοτική λειτουργία, με την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων του
συστήματος.
• Προσβασιμότητα των υπηρεσιών αυτισμού από όλον τον πληθυσμό.
• Αποφυγή της ιδρυματοποίησης των ασθενών

Προϋπολογισμός

580.000,00 € / έτος

Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
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Δράση 1η : Ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών β'βάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα
αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής
Θεματική

Προστασία σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας και πρόληψη έμφυλης
βίας σε μαθητές/μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σύσταση από
Εθνικό ή Διεθνή
Φορέα

- Σύσταση από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη

Τίτλος Δράσης

Ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών β'βάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα
αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γενικό
Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και τα Γραφεία Αγωγής
Υγείας των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας, πραγματοποιεί από το
2014, πρόγραμμα που περιλαμβάνει παρουσιάσεις -εισηγήσεις σε
μαθητές/τριες σχολείων, σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής
αγωγής από εξειδικευμένες συμβούλους-μαίες.

Φορέας
Υλοποίησης

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων/ Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» /Γραφεία Αγωγής Υγείας των Δ/νσεων Δ/θμιας
Εκπ/σης Αθήνας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2014

Λήξη

Διαρκής δράση

των διακρίσεων κατά των γυναικών επί της έβδομης περιοδικής
έκθεσης της Ελλάδος κατά την 54η Σύνοδο της ως άνω Επιτροπής
(11/2-1/3/2013)
- Άρθρο 34: Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
- Παρ.7 του άρθρου 3 και Παρ.8 και 9 του άρθρου 5 του Ψηφίσματος
της Βουλής των Εφήβων

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Οι στόχοι του προγράμματος αυτού είναι:
• Η προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων δεδομένου ότι η
ενημέρωση και συμβουλευτική για την αναπαραγωγική και
σεξουαλική υγεία αποτελεί θεματικό πεδίο εξειδικευμένης δημόσιας
πολιτικής για την ισότητα των φύλων.
• Η προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας μέσω της
υιοθέτησης στάσεων και συμπεριφορών της ευαίσθητης
πληθυσμιακής ομάδας των μαθητών και μαθητριών.

Προϋπολογισμός

Δεν απαιτείται δαπάνη

Πηγές
Χρηματοδότησης

Δεν απαιτείται δαπάνη

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
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Δράση 1η : Βελτίωση της πρόσβασης ανήλικων προσφύγων σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Θεματική
Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε
ανήλικους πρόσφυγες μετανάστες
Σύσταση από
Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των
Εθνικό ή Διεθνή
ατόμων με αναπηρία
Φορέα
Τίτλος Δράσης
Βελτίωση της πρόσβασης ανήλικων προσφύγων σε υπηρεσίες ψυχικής
υγείας
Συνοπτική
Η παροχή κατάλληλων πολιτισμικά επικεντρωμένων υπηρεσιών
Περιγραφή Δράσης ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ανήλικους πρόσφυγεςμετανάστες και τις οικογένειές τους, καθώς και η παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης των δομών και επαγγελματιών που εργάζονται με
ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες, με σκοπό την υποστήριξη του
πληθυσμού προσφύγων και μεταναστών.
Φορέας Υλοποίησης ΝΠΙΔ
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη
2021
Λήξη
2027
Στάδια Υλοποίησης
- Έναρξη διαδικασίας στελέχωσης από το Υπουργείο Υγείας
- Υλοποίηση δράσης
- Αξιολόγηση δράσης

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα
Προϋπολογισμός

Κάλυψη αναγκών ψυχικής υγείας

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027

900.000 €

Ø ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Δράση 1η : Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης της
Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών σε όλη την ελληνική επικράτεια
Θεματική
Προστασία των Παιδιών από την Κακοποίηση - Παραμέληση
Σύσταση από
Εθνικό ή Διεθνή
Φορέα

- Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Κακοποίησης

και Παραμέλησης Παιδιών (2015) από τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας και
Κοινωνικής Πρόνοιας του Ι.Υ.Π.
- Οδηγός Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και
Διαχείρισης Κακοποίησης- Παραμέλησης Παιδιών για Επαγγελματίες
(2015) από τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του
Ι.Υ.Π.
- Καταληκτικές παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
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Τίτλος Δράσης

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος, 2012): Συστάσεις στο
συμβαλλόμενο κράτος σχετικά με τη «Βία κατά των παιδιών
συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και της παραμέλησης»
- Έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων
του Παιδιού του ΟΗΕ: Διαπιστώσεις και Προτάσεις της Ανεξάρτητης
Αρχής για την Εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα
(Ιούλιος 2003 - Δεκέμβριος 2011)
- Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και
Διαχείρισης της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών σε όλη
την ελληνική επικράτεια
- Υποστήριξη και καθοδήγηση των επαγγελματιών (στους τομείς της
Πρόνοιας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Δημόσιας τάξης και Εκπαίδευσης)
που εργάζονται με και για τα παιδιά, κατά περίπτωση, στην
εφαρμογή του Πρωτοκόλλου -Λειτουργία Κέντρου Αναφοράς και
Πληροφόρησης (400 επαγγελματίες από τις 13 περιφέρειες έχουν
ήδη εκπαιδευτεί το 2014)
- Συστηματική επιμόρφωση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής και

των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου με στόχο την
υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας στη διαχείριση περιστατικών
Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών
Φορέας Υλοποίησης Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και
Κοινωνικής Πρόνοιας
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη
2020 (κατά προσέγγιση)
Λήξη
2021 (κατά προσέγγιση)
Στάδια Υλοποίησης - Υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για υποχρέωση εφαρμογής του
Πρωτοκόλλου από τους επαγγελματίες και τους εκπαιδευτικούς
- Επικαιροποίηση του δικτύου των εκπαιδευμένων επαγγελματιών στο
Πρωτόκολλο
- Καθοδήγηση και υποστήριξη των επαγγελματιών πρώτης γραμμής στην
αναγνώριση ενδείξεων κακομεταχείρισης και στις ενέργειες στις οποίες
θα πρέπει να προβούν κατά περίπτωση
Προσδοκώμενο
13 περιφέρειες σε όλη τη χώρα
Αποτέλεσμα
Διατομεακή-Διεπιστημονική Συνεργασία από όλους τους δυνητικά
Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

εμπλεκόμενους επαγγελματίες, υπηρεσίες και οργανισμούς.
100.000 €
H πρόταση υπεβλήθη προς χρηματοδότηση σε διάφορες χορηγικές
πηγές και κυβερνητικούς φορείς (αξιολόγηση σε εξέλιξη)

Δράση 2η : Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης Κακοποίησης και
98

Παραμέλησης των Παιδιών (ΚαΠα-Π) βάσει κοινού ελάχιστου συνόλου δεδομένων
και μεθοδολογίας (CAN-MDS) στις χώρες της ΕΕ
Θεματική
Προστασία των Παιδιών από την Κακοποίηση - Παραμέληση
Σύσταση από
- Ντιναπόγιας, Α, & Νικολαΐδης, Γ. (2015). CAN-MDS Εγχειρίδιο
Εθνικό ή Διεθνή
Πολιτικών και Διαδικασιών - Συντονισμένη απόκριση στην
Φορέα
κακοποίηση-παραμέληση παιδιών βάσει ενός ελάχιστου συνόλου
δεδομένων.
- General comment (No. 13) of United Nations Committee on the
Rights of the Child (2011). The right of the child to freedom from all
forms of violence.
- Policy guidelines of the Council of Europe on integrated national
strategies for the protection of children from violence. Integrated
strategy against violence.
- WHO (2014). Investing in children: the European child maltreatment
prevention action plan 2015–2020, Written Evidence. DIRECTIVE
2012/29/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights,
support and protection of victims of crime, and replacing Council
Framework Decision. Καταληκτικές παρατηρήσεις για την Ελλάδα της
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος, 2012):
Συστάσεις στο συμβαλλόμενο κράτος σχετικά με τη «Βία κατά των
παιδιών συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και της
παραμέλησης»
- Έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων
του Παιδιού του ΟΗΕ: Διαπιστώσεις και Προτάσεις της Ανεξάρτητης
Αρχής για την Εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα
(Ιούλιος 2003- Δεκέμβριος 2011).
Τίτλος Δράσης
Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης
Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών (ΚαΠα-Π) βάσει κοινού
ελάχιστου συνόλου δεδομένων και μεθοδολογίας (CAN-MDS) στις
χώρες της ΕΕ
Συνοπτική
- Συστηματική συλλογή αξιόπιστης και συγκρίσιμης -σε εθνικό και
Περιγραφή Δράσης
ευρωπαϊκό επίπεδο- πληροφορίας για την ανάληψη πρωτοβουλιών
δημόσιας υγείας με στόχο την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη
της ΚαΠα-Π (βάσει της απόκρισης κοινωνικών και κοινοτικών
υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας ή/και ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης,
δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης σε μεμονωμένες περιπτώσεις ΚαΠαΠ)
- Χρήση της πληροφορίας στην καθημερινή πρακτική (αξιολόγηση,
διερεύνηση και παρακολούθηση της πορείας παιδιών θυμάτων ΚαΠα
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ή/και παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο επαναθυματοποίησης)
- Εναρμόνιση υπαρχόντων Εθνικών συστημάτων με το CAN-MDS
Φορέας Υλοποίησης Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

και Κοινωνικής Πρόνοιας
Έναρξη
01/01/2019
Λήξη
31/12/2021
- Αναθεώρηση του ελάχιστου συνόλου δεδομένων και προσαρμογή στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρών μελών της ΕΕ
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων εθνικών συντονιστών/-τριών και χρηστών/τριών του συστήματος
- Εφαρμογή επιδημιολογικής επιτήρησης μέσω του CAN- MDS
- Παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργικότητας και της
αποτελεσματικότητας του συστήματος συμπεριλαμβανομένων της
επίδρασης στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της ΚαΠα-Π,
στη βελτίωση της διατομεακής συνεργασίας και της καθημερινής
πρακτικής των επαγγελματιών και στη βελτίωση της υποαναφοράς
περιπτώσεων.
Βελτίωση της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της ΚαΠα-Π
και βελτίωση της υποαναφοράς περιπτώσεων μέσα από τη διατομεακή
και διεπιστημονική συνεργασία όλων των δυνητικά εμπλεκόμενων
μερών [σε ευρωπαϊκό επίπεδο (9 κράτη μέλη της ΕΕ) και σε εθνικό
επίπεδο (13 περιφέρειες σε όλη τη χώρα)]
Συνολικός (BG, CY, FR, GR, RO, ES): 767.510,03 €
Εθνικός: 288.039,00 €
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Justice
Διακρατικό πρόγραμμα “Coordinated Response to Child Abuse and
Neglect (CAN) via Minimum Data Set (MDS) – CAN-MDS II” (REC-RDAPGBV-AG-2017 SEP-210473437)

Δράση 3η : Ανάπτυξη «Ψυχοκοινωνικής παρέμβασης προστασίας των παιδιών στον καιρό της
επιδημίας (ψυχικό τραύμα, ενδοοικογενειακή βία, διαδικτυακή εκμετάλλευση)»
Θεματική
Προστασία των Παιδιών από την Κακοποίηση-Παραμέληση
Σύσταση από
Εθνικό ή Διεθνή
Φορέα

•

•

•

General comment (No. 13) of United Nations Committee on the
Rights of the Child (2011). The right of the child to freedom from all
forms of violence.
Policy guidelines of the Council of Europe on integrated national
strategies for the protection of children from violence. Integrated
strategy against violence
WHO (2014). Investing in children: the European child
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maltreatment prevention action plan 2015–2020, Written
Evidence. DIRECTIVE 2012/29/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012 establishing minimum
standards on the rights, support and protection of victims of crime,
and replacing Council Framework Decision (αρθ. 54 του
Ν.4478/2017) Καταληκτικές παρατηρήσεις για την Ελλάδας της
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος, 2012):
Συστάσεις στο συμβαλλόμενο κράτος σχετικά με τη «Βία κατά των
παιδιών συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και της
παραμέλησης»
• Έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού προς την Επιτροπή
Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ: Διαπιστώσεις και Προτάσεις
της Ανεξάρτητης Αρχής για την Εφαρμογή των Δικαιωμάτων του
Παιδιού στην Ελλάδα (Ιούλιος 2003- Δεκέμβριος 2011)
Τίτλος Δράσης
Ανάπτυξη «Ψυχοκοινωνικής παρέμβασης προστασίας των παιδιών
στον καιρό της επιδημίας (ψυχικό τραύμα, ενδοοικογενειακή βία,
διαδικτυακή εκμετάλλευση)»
Συνοπτική
Μονάδα Ψυχικής Υγείας - Κέντρο Ημέρας παροχής κλινικών υπηρεσιών
Περιγραφή Δράσης σε παιδιά και εφήβους και τις οικογένειές τους που κατά την διάρκεια
της επιδημίας και των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισής της (ή και
μετά):
• βίωσαν ή βιώνουν συμπτωματολογία της αγχώδους ή
καταθλιπτικής σειράς απότοκη έμμεσα ή άμεσα της ψυχοπιεστικής
συνθήκης της επιδημίας (και της εμβιούμενης απειλής κατά της
ζωής) και των μέτρων αντιμετώπισής της (περιορισμός κατ’ οίκον,
απώλεια καθημερινής ρουτίνας και συνηθισμένων κοινωνικών
υποστηρικτικών συστημάτων)
• έχουν βιώσει ή εκτεθεί σε ψυχο-τραυματικές εμπειρίες
(κακοποίηση-παραμέληση),
εκδηλώνουν
προβλήματα
συμπεριφοράς ή εν γένει αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο
θυματοποίησης
• έπεσαν ή διακινδύνευσαν να πέσουν θύματα διαδικτυακής
θυματοποίησης ή εκμετάλλευσης δια μέσου των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνίας
Φορέας Υλοποίησης Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας
και Κοινωνικής Πρόνοιας
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη
01/06/2021
Λήξη
31/05/2023
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Στάδια Υλοποίησης - Διασφάλιση κτηρίων και πρόσληψη και εισαγωγική κατάρτιση
προσωπικού
- Έναρξη λειτουργίας
- Αξιολόγηση σε ongoing βάση
- Διατηρησιμότητα δράσης μετά από ένταξη στον πάγιο προϋπολογισμό
του φορέα υλοποίησης ή ένταξη σε άλλο πάγιο χρηματοδοτικό σχήμα
του Υπουργείου Υγείας
Προσδοκώμενο
Το ΚΗ αποτελώντας πρωτοποριακή και μοναδική στην χώρα
Αποτέλεσμα
εξειδικευμένη δομή παροχής διαγνωστικών και θεραπευτικών
υπηρεσιών σε θυματοποιημένα παιδιά θα παρέχει δια ζώσης και
διαδικτυακή θεραπευτική αντιμετώπιση των ανωτέρω. Στο ΚΗ θα
παρέχονται
διεπιστημονική
διαγνωστική
αξιολόγηση
των
παιδιών/εφήβων, κατανόηση των αναγκών της οικογένειας, και
αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου, θεραπευτικός σχεδιασμός και
ολοκληρωμένη θεραπευτική πλαισίωση των παιδιών/εφήβων από
διεπιστημονική ομάδα καθώς και παροχή συμβουλευτικής γονέωνφροντιστών και οικογενειακή παρέμβαση. Περαιτέρω στόχοι του θα
αποτελούν η πρόληψη περιστατικών κακοποίησης – παραμέλησης
παιδιών, η αντιμετώπιση/αποτροπή επικίνδυνων/δυσλειτουργικών
συμπεριφορών παιδιών/εφήβων και των γονέων/φροντιστών τους
προς αυτά και η προαγωγή της ψυχικής υγείας των οικογενειών. Στις
επωφελούμενες ομάδες θα ανήκουν και επαγγελματίες υπηρεσιών
ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα που έχουν ανάγκη εποπτείας ή
εκπαίδευσης στον προληπτικό ή θεραπευτικό χειρισμό των ανωτέρω
καταστάσεων ψυχοπαθολογίας παιδιών/εφήβων. Τέλος, θα παραχθεί
σχετικό ηλεκτρονικό και έντυπο ενημερωτικό υλικό
Προϋπολογισμός
500.000 €
Πηγές
ΕΣΠΑ – Υπ. Υγείας
Χρηματοδότησης
Δράση 4η : Ανάπτυξη Πανευρωπαϊκού Δικτύου επιστημονικών και ερευνητικών
ανταλλαγών πάνω σε ζητήματα σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση
της κακοποίησης – παραμέλησης των παιδιών
Θεματική
Προστασία των Παιδιών από την Κακοποίηση-Παραμέληση
Σύσταση από
Εθνικό ή Διεθνή
Φορέα

• General comment (No. 13) of United Nations Committee on the

Rights of the Child (2011). The right of the child to freedom from all
forms of violence.
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• WHO (2014). Investing in children: the European child maltreatment

prevention action plan 2015–2020, Written Evidence. DIRECTIVE
2012/29/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights,
support and protection of victims of crime, and replacing Council
Framework Decision. Καταληκτικές παρατηρήσεις για την Ελλάδας
της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος, 2012):
Συστάσεις στο συμβαλλόμενο κράτος σχετικά με την «Βία κατά των
παιδιών συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και της
παραμέλησης»
• UN General Assembly resolution 44/25, Convention on the Rights of
the Child, 20 November 1989. Policy guidelines of the Council of
Europe on integrated national strategies for the protection of
children from violence. Integrated strategy against violence.
• Έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων
του Παιδιού του ΟΗΕ: Διαπιστώσεις και Προτάσεις της Ανεξάρτητης
Αρχής για την Εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα
(Ιούλιος 2003- Δεκέμβριος 2011).
Τίτλος Δράσης
Ανάπτυξη Πανευρωπαϊκού Δικτύου επιστημονικών και ερευνητικών
ανταλλαγών πάνω σε ζητήματα σχετικά με την πρόληψη και
αντιμετώπιση της κακοποίησης – παραμέλησης των παιδιών
Συνοπτική
• Ανάπτυξη δικτύου ερευνητών – επιστημόνων «πρώτης γραμμής» για
Περιγραφή Δράσης
την ανταλλαγή πρακτικών και τεχνογνωσίας σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο με συμμετοχή και επιστημονικού δυναμικού από την
Ελλάδα
Φορέας Υλοποίησης Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας
και Κοινωνικής Πρόνοιας
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη
01/05/2020
Λήξη
30/04/2024
Στάδια Υλοποίησης - Ανταλλαγές τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών
- Διάχυση επιστημονικής πληροφορίας state of the art
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

Ενδυνάμωση επιστημονικού δυναμικού της χώρας με επικαιροποίηση
των γνώσεων και βελτίωση των δεξιοτήτων του στην πρόληψη,
αναγνώριση και αντιμετώπιση του φαινομένου της κακοποίησης –
παραμέλησης των παιδιών
≈65.000 € ετησίως για υποστήριξη της δικτύωσης και των ανταλλαγών
σε ευρωπαϊκό επίπεδο
COST - European Commission
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5. Δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση
Καθώς το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα,
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των παιδιών πρέπει να προστατεύονται όλα τα δικαιώματά
τους. Το σχολείο οφείλει να είναι ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον που προάγει την
ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Ειδικά, στο άρθρο 29 της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού προβλέπεται ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί,
μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή
ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του, καθώς
και στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις θεμελιώδεις
ελευθερίες.
Η εκπαίδευση, καθώς και το δικαίωμα σε αυτήν δεν περιορίζεται μόνο στις μεθόδους
τυπικής μάθησης εντός του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά περιλαμβάνει και τη μη τυπική
μάθηση, η οποία υλοποιείται μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκτός της σχολικής
αίθουσας. Καθίσταται σαφές ότι ο Πολιτισμός και οι Τέχνες αποτελούν ισχυρό όχημα για το
δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση, στην ελευθερία έκφρασης, στον ελεύθερο χρόνο και
στην ψυχαγωγία καθώς και στη συμμετοχή παιδιών - προσφύγων και παιδιών με αναπηρίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε να
εφαρμόζεται στην Ελλάδα η μουσειακή εκπαίδευση, δηλαδή τα ειδικά σχεδιασμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
προκειμένου να εξοικειώσουν το μαθητικό κοινό με επιμέρους θέματα της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς με ένα πιο ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο από την καθιερωμένη έως τότε απλή
ξενάγηση στα σημαντικά μνημεία της αρχαιότητας.
Προκειμένου να διασφαλιστεί πληρέστερα το δικαίωμα των παιδιών στην
εκπαίδευση, συντονίζονται οι ακόλουθες δράσεις:
Ø

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δράση 1η : Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα
Θεματική

Ένταξη/νόμιμη μετανάστευση

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 27.

Τίτλος Δράσης

Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό
Σύστημα

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η υποστήριξη της ένταξης των
παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό,
ιδρύονται Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων
(Δ.Υ.Ε.Π.), προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής
και διδακτικής παρέμβασης, ώστε τα τέκνα των προσφύγων ηλικίας
104

μέχρι και 15 ετών να στηριχθούν εκπαιδευτικά. Οι εν λόγω Δ.Υ.Ε.Π. θα
λειτουργήσουν στις Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας, στα όρια των
οποίων υπάρχουν και λειτουργούν χώροι φιλοξενίας προσφύγων. Οι
Δ.Υ.Ε.Π. δύναται να λειτουργήσουν:
• Εντός των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε.
• Σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και
• Σε άλλους διαθέσιμους χώρους.
Η ίδρυση και λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. στοχεύει στην εκπαιδευτική
στήριξη των παιδιών προσφύγων μέσω:
• της εκμάθησης των ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
• της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και
δραστηριοτήτων.
Οι Δ.Υ.Ε.Π. ορίζονται στην ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 139654 /ΓΔ4) «Οργάνωση,
λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και
διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών». Η λειτουργία των εν
λόγω Δ.Υ.Ε.Π. αποτυπώνεται και περιγράφεται στην προαναφερόμενη
ΚΥΑ. Η υλοποίηση της Δράσης θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων
κύριων ενεργειών:
• Υποστήριξη στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. με Εκπαιδευτικό Προσωπικό
(αναπληρωτές εκπαιδευτικοί), με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
και με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
• Υποστήριξη της υλοποίησης και του συντονισμού της Δράσης
• Προβολή και Δημοσιότητα Δράσης
• Προμήθεια Αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτούμενων για τη
λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π.
• Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων μονάδων
προσχολικής ηλικίας εντός δομών φιλοξενίας
Φορέας Υλοποίησης

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Συνδικαιούχοι φορείς το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος και η Αυτοτελής
Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής (ΑΔΙΚΤΥΥΠ)

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

16-09-2016

Λήξη

31-12-2021

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η εκπαιδευτική στήριξη των παιδιών προσφύγων μέσω:
• της εκμάθησης των ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
• της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και
δραστηριοτήτων.
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Γενικότερα, αναμενόμενα οφέλη αποτελούν:
- η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών προσφύγων
χωρίς διακρίσεις
- η επίτευξη ομαλότερης ενσωμάτωσής των παιδιών προσφύγων στο
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο - βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.
Ωφελούμενος πληθυσμός:
- μαθητές πρόσφυγες
- οικογένειες των μαθητών προσφύγων.
Προϋπολογισμός

17.998.204,63 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Δράση 2η : Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της
πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και
εφήβους
Θεματική

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη τυπικών)
δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και
κατάρτιση.

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 27, 28, 60, 70.

Τίτλος Δράσης

Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της
πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά
και εφήβους

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Στόχοι, περιεχόμενο και διάρκεια της Πράξης:
Η Πράξη, μέσω παιδαγωγικών, διαδικτυακών, ψυχοκοινωνικών και
εμψυχωτικών δραστηριοτήτων στοχεύει:
· στη μείωση της εγκατάλειψης από μαθητές μέλη των κοινοτήτων
ΡΟΜΑ οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης (προσχολική,
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια – Γυμνάσιο, Λύκειο) πριν την
ολοκλήρωσή της
· στην ενίσχυση της πρόσβασης μελών των κοινοτήτων ΡΟΜΑ σε όλες
τις βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια).
Ομάδα στόχος: Το σύνολο του εν δυνάμει μαθητικού πληθυσμού των
κοινοτήτων ΡΟΜΑ που αφορά στις βαθμίδες εκπαίδευσης από το
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νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση
κοινωνικών και ενδοσχολικών προβλημάτων που αναφύονται στο
πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και επιβαρύνουν μια ομάδα
πολιτών κοινωνικά ευάλωτη, όπως είναι οι Ρομά. Πρόκειται για
προσέγγιση με ολιστικό χαρακτήρα, η οποία αφορά, εκτός από τα μέλη
της ομάδας των Ρομά, συνολικά το κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο
αυτοί διαβιούν. Στο πλαίσιο δε της ολιστικής προσέγγισης της
διαπολιτισμικότητας προκειμένου να υπάρξει το επιθυμητό
αποτέλεσμα των παρεμβατικών δράσεων, θα πρέπει τα εκπαιδευτικά
θέματα των Ρομά να αντιμετωπισθούν σε συνδυασμό, όπου αυτό είναι
εφικτό μέσα από την Πράξη, με θέματα τριών άλλων αξόνων- κλειδιών
για την κοινωνική τους ένταξη, δηλαδή τη στέγαση, την υγεία και την
απασχόληση. Με την υλοποίηση της πράξης επιδιώκεται η
αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής ανισότητας και περιθωριοποίησης
αυτής της κοινωνικής ομάδας μέσα από τη βελτίωση των συνθηκών
ένταξης και συμμετοχής Ρομά παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι
δράσεις υλοποιούνται μέσω εφαρμογής παιδαγωγικών, διδακτικών,
ψυχοκοινωνικών και εμψυχωτικών δραστηριοτήτων και αποσκοπούν
στην ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο, αλλά και στην
ενθάρρυνση νέων Ρομά ή ενηλίκων που δεν έχουν ολοκληρώσει την
υποχρεωτική εκπαίδευση να
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και δομές εκπαίδευσης ή και να επανασυνδεθούν με
το εκπαιδευτικό σύστημα. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί και εμψυχωτές
του Προγράμματος, τα στελέχη εκπαίδευσης, ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί και επιστημονικοί συνεργάτες επιμορφώνονται από
προσωπικό εξειδικευμένο σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας. Τα Πακέτα Εργασίας της πράξης αναπτύσσονται στον
καταυλισμό και στον οικισμό με τη συνεργασία των αρμόδιων τοπικών
φορέων, (Κέντρα Κοινότητας ΚοινωνικέςΥπηρεσίες, Διοιικητικές
Υπηρεσίες της εκπαίδευσης, Σύλλογοι Γονέων,τοπικοί Πολιτιστικοί
Σύλλογοι, ΜΚΟ κ.ά.).
Φορέας Υλοποίησης

ΑΕΙ

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2020

Λήξη

2023

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται
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Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η δράση θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τους άξονες πολιτικής και
κοινωνικής ένταξης πολιτικής για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ
(στέγαση, υγεία, απασχόληση) και επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις
εκπαιδευτικές ανισότητες και την περιθωριοποίηση των ΡΟΜΑ.

Προϋπολογισμός

6.000.000 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικοί πόροι

Δράση 3η : Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών/τριών στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
Θεματική

Η υποστήριξη του δικαιώματος των παιδιών στον αθλητισμό για την
προαγωγή των ανθρωπίνων και δημοκρατικών αξιών μέσα από τη
σχολική φυσική αγωγή

Σύσταση από Εθνικό Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
ή Διεθνή Φορέα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ. 25, 56, 60.
Τίτλος δράσης

Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών/τριών στα ανθρώπινα
δικαιώματα μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Συνοπτική
Περιγραφή
Δράσης

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του
Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών/τριών
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (γηγενών και προσφύγων) στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και στη διαμόρφωσή τους σε δημοκρατικούς
πολίτες που καλούνται να ζήσουν ειρηνικά στις σύγχρονες
πολυπολιτισμικές κοινωνίες μέσα από την πρακτική ενασχόλησή τους
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Για το λόγο αυτό, έχει κριθεί
αναγκαία, αρχικά, η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής όσον αφορά στις μεθόδους και
τεχνικές προώθησης των αξιών αυτών τις οποίες και θα κληθούν να
εφαρμόσουν μέσα στο μάθημα για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση
και την ουσιαστική εκπαίδευση των μαθητών/τριών σε πραγματικές
συνθήκες εξάσκησης. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς
των σχολικών μονάδων που έχουν δεχθεί μαθητές/τριες πρόσφυγες.
Αναλυτικότερα, για την επίτευξη του στόχου αυτού:
α. θα δημιουργηθεί ένα εστιασμένο στην εκπαίδευση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ιδιότητας του πολίτη, εγχειρίδιο
Φυσικής Αγωγής,
β. θα επιμορφωθούν στο περιεχόμενο του εγχειριδίου εκπαιδευτικοί
Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι στη
συνέχεια θα εφαρμόσουν πιλοτικό πρόγραμμα σε σύνολο περίπου
108

15.500 μαθητών/τριών,
γ. θα υπάρξει αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής,
δ. θα διοργανωθεί μια κοινή δράση όλων των συμμετεχόντων
σχολικών μονάδων,
ε. θα δημιουργεί ένα πλάνο αξιοποίησης του εγχειριδίου στη
διδακτική πρακτική σε πανελλαδικό επίπεδο.
Χρονοδιάγραμμα

2 έτη

Στάδια υλοποίησης

Υπό έγκριση

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

α. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών/τριών στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατική ιδιότητα του Πολίτη. Οι
μαθητές/τριες θα γνωρίσουν, κατανοήσουν και αποκτήσουν
εμπειρία με τις αρχές των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και της
Δημοκρατικής Ιδιότητας του Πολίτη μέσα από την ενεργή
ενασχόλησή τους με αυτές στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
β. Ευαισθητοποίηση και πρακτική εφαρμογή των αρχών της
Εκπαίδευσης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και της Δημοκρατικής
Ιδιότητας του Πολίτη από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς
Φυσικής Αγωγής μέσα από το μάθημα.

Προϋπολογισμός

416.660,00 €

Πηγές
χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ (EKT και εθνική συμμετοχή)

Δράση 4η : Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και της ποιότητας της εκπαίδευσης
2018-2022 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», σχ. έτος 2020-2021
Θεματική

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη τυπικών)
δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και
κατάρτιση.

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Βλ. Περιγραφή δράσης και Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την
Ελλάδα της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος
2012), παρ 28.

Τίτλος Δράσης

Παρεμβάσεις ενίσχυσης των σχολικών δομών και της ποιότητας της
εκπαίδευσης 2018-2022 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», σχ.
έτος 2020-2021

109

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

H σημασία της αναβάθμισης της αγωγής και εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία με δίχρονη προσχολική αγωγή αποτελεί βασικό
πυλώνα και βασική προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης,
σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης(2007).H
αναβάθμιση της αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία
υποστηρίζεται με επιτυχία στο πλαίσιο του προγράμματος
προσχολικής εκπαίδευσης. Η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη της
λειτουργίας του θεσμού των νηπιαγωγείων με δίχρονη προσχολική
εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της δράσης απασχολούνται οι αναγκαίοι
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να στελεχωθούν τα τμήματα των
νηπιαγωγείων για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Τα
αποτελέσματα της Δράσης αφορούν στη:· Στήριξη της προετοιμασίας
των νηπίων για τη μετάβασή τους στη Δημοτική Εκπαίδευση.· Ενίσχυση
των βασικών δεξιοτήτων των νηπίων για την προσωπική ολοκλήρωση,
ανάπτυξη και κοινωνική τους ένταξη.· Ανάπτυξη αντιληπτικών
ικανοτήτων
και
κοινωνικο-συναισθηματικών
δεξιοτήτων.
Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

Φορέας Υλοποίησης

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2020

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται (με δυνατότητα επέκτασης στα επόμενα σχολικά έτη)

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Υποστήριξη της λειτουργίας του θεσμού των νηπιαγωγείων κατά το
σχολικό έτος 2020-2021 με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης
ποιότητας της εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με δίχρονη
προσχολική εκπαίδευση. Στήριξη, ενίσχυση και αναβάθμιση του
θεσμού των νηπιαγωγείων καλύπτοντας τη δίχρονη προσχολική
εκπαίδευση,
η
οποία
κρίνεται
αναγκαία
λόγω
των
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας.

Προϋπολογισμός

64.864.808,42 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

8.330.474,02 € Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνική συμμετοχή
και το υπόλοιπο ποσό Εθνικό ΠΔΕ

Δράση 5η : Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο, σχολικό έτος 2020-2021
Θεματική

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη τυπικών)
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δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και
κατάρτιση.
Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 27, 28.

Τίτλος Δράσης

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο, σχολικό έτος 2020-2021

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ εδράζεται στη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων
ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας
βαθμίδας και επιχειρείται, αφενός μεν, με την ενιαία παροχή κοινών
γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους
δημοτικών σχολείων της χώρας, αφετέρου δε, με την επέκταση των
προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων. Το Ενιαίου Τύπου
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί με ενιαίο ωράριο και με ζώνη
ολοήμερου προγράμματος. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του Ενιαίου
Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου προσφέρεται ένα σύνολο από
επιλογές διδακτικών αντικειμένων που προσφέρουν την ευκαιρία για
την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών
δεξιοτήτων των μαθητών. Η Δράση προβλέπει την πρόσληψη
αναπληρωτών εκπαιδευτικών (δασκάλων και εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων) προκειμένου το σύνολο των σχολικών μονάδων να
λειτουργήσουν ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.
Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

Φορέας Υλοποίησης

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2020

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται (με δυνατότητα επέκτασης στα επόμενα σχολικά έτη)

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της
ίδιας βαθμίδας. Η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της
δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση επιχειρείται με την ενιαία παροχή
κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους
δημοτικών σχολείων. Ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων για την
προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη καθώς και για την ενεργή
συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή. Ανάπτυξη κοινωνικών,
ψυχικών και ηθικών αρετών και ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων,
ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, παρακίνηση στη μάθηση ξένων
γλωσσών, καθώς και επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Προϋπολογισμός

161.420.419,58 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνική συμμετοχή 9.665.505,08 € και
Εθνικό ΠΔΕ οι υπόλοιποι πόροι

Δράση 6η : Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχ. έτος 2020-2021
Θεματική

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη τυπικών)
δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και
κατάρτιση.

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 27, 28.

Τίτλος Δράσης

Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχ. έτος 20202021

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή αυτοτελούς υποστηρικτικού
προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών Γυμνασίου που έχουν
μαθησιακά κενά ή προβλήματα μάθησης. Σκοπός της Ενισχυτικής
Διδασκαλίας (ΕΔ) είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη
μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους, με
αποτέλεσμα τη μείωση της μαθητικής διαρροής καθώς και την
ενίσχυση της πρόσβασης και της ομαλής συμμετοχής όλων των
μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπροσθέτως το πρόγραμμα της
Ενισχυτικής Διδασκαλίας σκοπεύει στην ολοκλήρωση της
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και στην παροχή της δυνατότητας
πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
για όλους τους φοιτούντες μαθητές. Στο πλαίσιο της ΕΔ οι
μαθητές/τριες δύνανται να παρακολουθήσουν μαθήματα όπως
ενδεικτικά είναι η Γλωσσική Διδασκαλία (Αρχαία και Νέα Ελληνικά), τα
Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία κλπ. σε Σχολικά Κέντρα
Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), τα οποία συστήνονται με
Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε κάθε Σχολικό Κέντρο ορίζεται ένας
Υπεύθυνος για τη λειτουργία του. Για την υποστήριξη του του
αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας προβλέπεται
απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού και λοιπών υποστηρικτικών
παρεμβάσεων. Για τον καθορισμό της Οργάνωσης και Λειτουργίας της
ΕΔ, της διαδικασίας ορισμού των Σχολικών Κέντρων και της
λειτουργίας τους, των διδακτέων μαθημάτων, των αρμοδιοτήτων,
του πλαισίου απασχόλησης των συμμετεχόντων θα εκδοθεί για το
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σχολικό έτος 2020-2021 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις
δημοσιότητας.
Φορέας Υλοποίησης

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2020

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται (με δυνατότητα επέκτασης στα επόμενα σχολικά έτη)

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΔ) είναι η
επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση
της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική
Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης
στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προϋπολογισμός

8.351.984,56 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνική συμμετοχή 6.584.343,36 €
και Εθνικό ΠΔΕ οι υπόλοιποι πόροι

Δράση 7η : Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2020-2021
Θεματική

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη τυπικών)
δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και
κατάρτιση.

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 27, 50.

Τίτλος Δράσης

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το
σχολικό έτος 2020-2021
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Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η Δράση αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής
αγωγής από εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους
μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό, την
υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με
αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη
όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. Στόχος της
δράσης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η
εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με
αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την
αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό απασχολούνται εκπαιδευτικοί οι
οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη
στήριξη) και υποστηρίζουν τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, απασχολείται το
αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που
αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ). Συμπληρωματικά υλοποιούνται
δράσεις δημοσιότητας.

Φορέας Υλοποίησης

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Παιδείας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2020

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται (με δυνατότητα επέκτασης σε επόμενα έτη)

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί
παράλληλης στήριξης πρωτίστως στην πρωτοβάθμια, αλλά και στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πράξη αναμένεται να συμβάλει
σημαντικά στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο γενικό σχολείο και κατ’
επέκταση στην προώθηση των στόχων της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Προϋπολογισμός

145.996.652,56 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ (ΕΚΤ και εθνική συμμετοχή 7.212.530,36 €) και τα υπόλοιπα
Εθνικό ΠΔΕ.

Δράση 8η : Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην
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εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και
σχολικό έτος 2020-2021

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

Θεματική

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη τυπικών)
δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και
κατάρτιση.

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 27, 50.

Τίτλος Δράσης

Ενίσχυση υποστηρικτών δομών εκπαίδευσης 2020-2021

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των Υποστηρικτικών δομών
εκπαίδευσης μέσω: 1) Των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ,αποστολή των οποίων είναι η υποστήριξη των
σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της περιοχής
αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων
ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της
αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου, σύμφωνα με
τον Ν. 4547/2018(ΦΕΚ102), και 2) Των ΣΔΕΥ (Σχολικά Δίκτυα
Εκπαιδευτικής Υποστήριξης) και της λειτουργίας των Επιτροπών
Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)
για την υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας, την
εκπαιδευτική αξιολόγηση και την παραπομπή των μαθητών στα Κέντρα
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) όταν
απαιτείται, τη διαμόρφωση Εξατομικευμένων Προγραμμάτων
Εκπαίδευσης, την υποστήριξη εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων
κλπ. Στο πλαίσιο της Δράσης απασχολούνται οι αναγκαίοι
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΕΠ) για τη στελέχωση των ΚΕΣΥ, καθώς και οι αναγκαίοι αναπληρωτές
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη στελέχωση των
ΕΔΕΑΥ. Συμπληρωματικά, υλοποιούνται και δράσεις δημοσιότητας.

Φορέας Υλοποίησης

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2020

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται (με δυνατότητα επέκτασης στα επόμενα σχολικά έτη)

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της
αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και
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Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών
Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των
Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης
(ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη
των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή
τους στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για
γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν
να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό
περιβάλλον.
Προϋπολογισμός

24.534.287,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνική συμμετοχή 5.558.038,36 €
και τα υπόλοιπα Εθνικό ΠΔΕ.

Δράση 9η : Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2019-2021 στα επιχειρησιακά
προγράμματα των ΠΕΠ
Θεματική

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη τυπικών)
δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και
κατάρτιση.

Σύσταση από Εθνικό Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
ή Διεθνή Φορέα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 27, 50.
Τίτλος Δράσης

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος
2019-2021 στα επιχειρησιακά προγράμματα των ΠΕΠ

Συνοπτική
Περιγραφή
Δράσης

Η δράση αφορά στην υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολικές μονάδες. Στόχος της δράσης είναι
η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των μαθητών
στο κοινωνικό γίγνεσθαι και κατ’ επέκταση, η αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου. Στο πλαίσιό της προσλαμβάνεται το
αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των
μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) (σχολικοί νοσηλευτές) για όσους
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μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.
Φορέας Υλοποίησης

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Παιδείας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2019

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

Κατά την τρέχουσα περίοδο το πρόγραμμα βρίσκεται σε στάδιο
υλοποίησης.

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Στο πλαίσιο του προγράμματος, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά,
διατίθενται πιστώσεις, για την πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Οι
πιστώσεις αυτές και η Πράξη συνολικά κρίνεται ότι συμβάλλουν
σημαντικά στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβασή τους
στο εκπαιδευτικό αγαθό.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός Π/Υ του έργου ανέρχεται σε 18.225.389,00 €.
Η χρηματοδότηση για τα ΠΕΠ αφορά:
Α) 2 έτη (2019-2021) για 11 Περιφέρειες (Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνιοι
Νήσοι, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη) Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος,
Β. Αιγαίο)
Β) Για 1 έτος για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΚΤ και εθνική συμμετοχή

Δράση 10η : Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2020-2021
Θεματική

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη τυπικών)
δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και
κατάρτιση.

Σύσταση Εθνικό ή από Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
Διεθνή Φορέα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 27, 50.
Τίτλος Δράσης

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με
αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος
2020-2021
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Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που
λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα
πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες,
που είναι προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας της
εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης
(ΤΕ). Στο πλαίσιο της Πράξης, απασχολούνται οι αναγκαίοι
αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)
και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προκειμένου να
στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία. Συμπληρωματικά
υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

Φορέας Υλοποίησης

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Παιδείας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2020

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται (με δυνατότητα επέκτασης σε επόμενα σχολικά έτη)

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η Πράξη συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη των μαθητών με
αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εξασφαλίζει τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ισότιμη πρόσβασή τους στην
εκπαίδευση, στο πλαίσιο μίας ενταξιακής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Προϋπολογισμός

49.763.990,80 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

15.725.020,00 € Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνική συμμετοχή)
και τα υπόλοιπα Εθνικό ΠΔΕ

Δράση 11η : Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού (http://www.prosvasimo.gr/el/)
Θεματική

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη τυπικών)
δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και
κατάρτιση.
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Σύσταση από Εθνικό ή Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
Διεθνή Φορέα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 27, 50.
Τίτλος Δράσης

Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού (http://www.prosvasimo.gr/el/)

Συνοπτική Περιγραφή Η πράξη προβλέπει την ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
Δράσης
εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (από την Γ’
έως και την ΣΤ’ Δημοτικού) για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, το εν λόγω υλικό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και από μαθητές των Ειδικών σχολείων και των
Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
(ΕΕΕΕΚ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί συνέχεια της
δράσης με την οποία έγινε η προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων
για όλα τα μαθήματα των τάξεων της Α’ και Β’ Δημοτικού, ώστε να
καταστούν προσβάσιμα σε μαθητές με διάφορες αναπηρίες. Οι ειδικές
μαθησιακές ανάγκες που καλύπτονται από την υλοποίηση της δράσης
είναι αυτές των μαθητών που παρουσιάζουν: 1) προβλήματα όρασης
(τυφλοί, αμβλύωπες), 2) προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), 3)
κινητικά προβλήματα, 4) μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία, 5)
διαταραχή αυτιστικού φάσματος, 6) ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και
7) προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης. Το εκπαιδευτικό υλικό
προβλέπεται να αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή ανάλογα
με το είδος της αναπηρίας και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης στην
οποία απευθύνεται και θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ψηφιακή
τεχνολογία που θα το καθιστά πλήρως προσβάσιμο. Παράλληλα, θα
αναπτυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό που θα αφορά στους
εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στους γονείς και στην εκπαιδευτική
πρακτική εν γένει.
Φορέας Υλοποίησης

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ν.Π.Ι.Δ.)

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

10/2016

Λήξη

12/2021

Στάδια Υλοποίησης

Δημοσιοποίηση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π.,
υποβολή τεχνικού δελτίου και όλων των απαραίτητων συνημμένων
εγγράφων, δημοσιοποίηση απόφασης ένταξης, υλοποίηση της
δράσης.

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων για όλα τα μαθήματα των
τάξεων της Α’ και Β’ Δημοτικού, ώστε να καταστούν προσβάσιμα από
μαθητές με διάφορες αναπηρίες.

Προϋπολογισμός

1.537.757,06 €
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Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ. και εθνική συμμετοχή
1.531.322,06 € και τα υπόλοιπα εθνικοί πόροι)
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δράση 12η : Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό.
Δράσεις επιμόρφωσης (10.1.1.01.02_Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου
στρατηγικής πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και άλλες διαπολιτισμικές
δράσεις)
Θεματική

Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ.

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 28, 43.

Τίτλος Δράσης

Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ
και λοιπές διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα σπουδών και
εκπαιδευτικό
υλικό.
Δράσεις
επιμόρφωσης
(10.1.1.01.02_Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου στρατηγικής
πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και άλλες διαπολιτισμικές δράσεις)

Συνοπτική Περιγραφή Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην υλοποίηση Πράξεων από φορείς
Δράσης
του Υ.ΠAΙ.Θ. και οι οποίες εντάσσονται στις ακόλουθες κύριες
κατηγορίες παρέμβασης:
• Παρεμβάσεις Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της
ΠΕΣ
• Λοιπές διαπολιτισμικές δράσεις
Φορέας Υλοποίησης

Υ.ΠAΙ.Θ. και εποπτευόμενοι φορείς

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2016

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

Εξειδίκευση δράσης, δεν έχει ενεργοποιηθεί η υλοποίηση.

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ μέσω της διερεύνησης
του φαινομένου της μαθητικής διαρροής, του σχεδιασμού οριζόντιων
δράσεων της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της διαμόρφωσης του
κατάλληλου πλαισίου στρατηγικής.

Προϋπολογισμός

1.667.625,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ (ΕΚΤ και εθνική συμμετοχή)
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Δράση 13η : Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό –
Δράσεις επιμόρφωσης (10.1.2.01.08_Νέα προγράμματα σπουδών και νέο
εκπαιδευτικό υλικό)
Θεματική

Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του
Νέου Σχολείου Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της α’βάθμιας
και β΄βάθμιας εκπαίδευσης

Σύσταση από Εθνικό Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
ή Διεθνή Φορέα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 28, 43.
Τίτλος Δράσης

Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ
και λοιπές διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα σπουδών και
εκπαιδευτικό υλικό – Δράσεις επιμόρφωσης (10.1.2.01.08_Νέα
προγράμματα σπουδών και νέο εκπαιδευτικό υλικό)

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην υλοποίηση Πράξεων από φορείς
του Υ.ΠΑΙ.Θ. και οι οποίες εντάσσονται στις ακόλουθες κύριες
κατηγορίες παρέμβασης:
•
Νέα προγράμματα σπουδών
•

Νέο εκπαιδευτικό υλικό

•

Λοιπές διαπολιτισμικές δράσεις

Φορέας Υλοποίησης Υ.ΠΑΙ.Θ. και εποπτευόμενοι φορείς
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2016

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

Εξειδικευμένη δράση, έχει ενεργοποιηθεί η πράξη αναβάθμισης
προγραμμάτων σπουδών υλικού α/θμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ μέσω της διερεύνησης
του φαινομένου της μαθητικής διαρροής, του σχεδιασμού οριζόντιων
δράσεων, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της διαμόρφωσης του
κατάλληλου πλαισίου στρατηγικής.

Προϋπολογισμός

Υλοποιείται δράση π/υ 5.834.663,72 € ενώ παραμένει διαθέσιμο
υπόλοιπο 4.165.337,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ (ΕΚΤ και εθνική συμμετοχή)

Δράση 14η : Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές
διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό –
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Δράσεις επιμόρφωσης
Θεματική

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών

Σύσταση από Εθνικό Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
ή Διεθνή Φορέα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 28, 43.
Τίτλος Δράσης

Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ
και λοιπές διαπολιτισμικές δράσεις – Προγράμματα σπουδών και
εκπαιδευτικό υλικό – Δράσεις επιμόρφωσης

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην υλοποίηση Πράξεων από φορείς
του Υ.ΠΑΙ.Θ. και οι οποίες εντάσσονται στις ακόλουθες κύριες
κατηγορίες παρέμβασης:
Δράσεις Επιμόρφωσης συμπεριλαμβανομένων δράσεων επιμόρφωσης
για τη μείωση της διασποράς και των επιπτώσεων της πανδημίας
COVID 19.
Έχουν ενεργοποιηθεί και υλοποιούνται οι παρακάτω πράξεις:
1. Επιμόρφωση Συντονιστών ΠΕΚΕΣ 236.870,00€
2. Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών στο πλαίσιο
της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ) με π/υ 1.487.110,41 € (20192022, επιμόρφωση 25.000 εκπαιδευτικών)
3.Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους
κοινωνικούς εταίρους για την μείωση της ΠΕΣ π/υ 1.505.400,00 €
(2020-2022)
4.Επιμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών για το
εκπαιδευτικό υλικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
π/υ 438.113,62 €
5. Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση) π/υ 2.000.000,00 €
(επιμόρφωση 83.000 εκπαιδευτικών περίπου)
6. Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών παρεμβάσεων μικρής
κλίμακας στις θεματικές ενότητες του Γλωσσικού Εγγραμματισμού,
του Εγγραμματισμού στα Μαθηματικά και του Εγγραμματισμού στις
Φυσικές Επιστήμες π/υ 3.800.000,00 €
7. Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών π/υ 3.380.000,00 €
8. Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων
384.339,30 € επιλέξιμη δαπάνη και 14.211,00 € μη επιλέξιμη

Φορέας Υλοποίησης Υ.ΠΑΙ.Θ. και εποπτευόμενοι φορείς
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2016

Λήξη

2021
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Στάδια Υλοποίησης

Η δράση έχει ενεργοποιηθεί με προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ενώ για πολλές επιμέρους δράσεις έχουν εκδοθεί
αποφάσεις ένταξης και υλοποιούνται κανονικά

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ μέσω της διερεύνησης
του φαινομένου της μαθητικής διαρροής, του σχεδιασμού οριζόντιων
δράσεων, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της διαμόρφωσης του
κατάλληλου πλαισίου στρατηγικής. Δράσεις επιμόρφωσης.

Προϋπολογισμός

17.246.045,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ (ΕΚΤ και εθνική συμμετοχή )

Δράση 15η : Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,
Διαδραστικών Βιβλίων και Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων»
Θεματική

Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο
του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της
α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης

Σύσταση από Εθνικό Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
ή Διεθνή Φορέα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 28, 43.
Τίτλος Δράσης

Επέκταση, αξιοποίηση της «Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,
Διαδραστικών Βιβλίων και Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων»

Συνοπτική
Περιγραφή
Δράσης

Η προτεινόμενη δράση αποσκοπεί στην επέκταση και αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων της Πράξης "Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα,
διαδραστικά βιβλία και αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων" που
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής
περιόδου και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: α) επέκταση,
διαμόρφωση και υποστήριξη της λειτουργίας σε ευρεία κλίμακα και της
βιωσιμότητας της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me για
μαθητές και εκπαιδευτικούς β) ανάπτυξη, προσαρμογή και
επικαιροποίηση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) γ) επέκταση,
βελτίωση και υποστήριξη της λειτουργίας και της βιωσιμότητας των
ψηφιακών αποθετηρίων μαθησιακών αντικειμένων Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 3 δ) επέκταση, βελτίωση και
υποστήριξη της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του Εθνικού
Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση
«Φωτόδεντρο» ε) επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμό και δημοσίευση
ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στα Ψηφιακά Αποθετήρια
«Φωτόδεντρα» στ) αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του ιστότοπου
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«Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» ζ) επέκταση, βελτίωση, επικαιροποίηση
και εμπλουτισμό «Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων» η) ανάδειξη και
προβολή καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου.
Φορέας Υλοποίησης Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

31/01/2017

Λήξη

31/06/2021

Στάδια Υλοποίησης

Ενεργοποιημένη δράση

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Υποστήριξη της μάθησης, της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της
δικτύωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας μέσω της
ενίσχυσης της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Προϋπολογισμός

2.799.955,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ (ΕΚΤ) και εθνικοί πόροι

Δράση 16η : Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, για νέα Προγράμματα Σπουδών και
εφαρμογή νέας εκπαιδευτικής πολιτικής
Θεματική

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών

Σύσταση από Εθνικό Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
ή Διεθνή Φορέα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 28, 43.
Τίτλος Δράσης

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των
ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’
επιπέδου Τ.Π.Ε.)

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η δράση στοχεύει στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών :
• της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την
αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη,
• σε ΤΠΕ διαφόρων επιπέδων

Φορέας Υλοποίησης ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
Χρονοδιάγραμμα

Η ένταξη αφορά σε χρονικό διάστημα 01/04/2016 - 2022 και ο β΄
κύκλος αφορά στο 2021-2023

Στάδια Υλοποίησης

Έχει ενεργοποιηθεί μόνο ως προς την επιμόρφωση στις ΤΠΕ.
Δεν έχει ενεργοποιηθεί ως προς τη γενική επιμόρφωση

Προσδοκώμενο

Η επιμόρφωση σε ΤΠΕ 35.000 εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται και
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Αποτέλεσμα

άμεσα ξεκινάει η επιμόρφωση επιπλέον 25.000 εκπαιδευτικών με τον
β΄κύκλο της δράσης (συνολικά επιμόρφωση 60.000 εκπαιδευτικών)

Προϋπολογισμός

23.000.000 € η εξειδίκευση της δράσης (9.602.500,00 € με πρόσκληση
ο β΄ κύκλος και με ένταξη ο α΄ κύκλος με π/υ 13.397.500,00 €)

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ (ΕΚΤ και εθνική συμμετοχή)

Δράση 17η : Δράσεις Υποστήριξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της
Μαθητείας: Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια
Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας
Θεματική

Αύξηση των μαθητών/σπουδαστών/αποφοίτων που συμμετέχουν
σε προγράμματα μαθητείας

Σύσταση από Εθνικό Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
ή Διεθνή Φορέα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 28, 43.
Τίτλος Δράσης

Δράσεις Υποστήριξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και
της Μαθητείας: Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη
Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό
έτος τάξη μαθητείας

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

1. Συγκρότηση Μητρώων για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και
Μητρώων επιμορφωτών
2. Εκπόνηση πακέτων εκπαιδευτικού υλικού κατά διδακτικό
αντικείμενο και κατά ειδικότητα. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.
3. Αξιολόγηση
4. Δράσεις Δημοσιότητας

Φορέας Υλοποίησης ΙΕΠ
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2018

Λήξη

30/6/2022

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται.

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Αναβάθμιση του περιεχομένου σπουδών στην Δευτεροβάθμια
Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη
μαθητείας μέσω της ριζικής επανεξέτασης και επικαιροποίησης των
προγραμμάτων σπουδών για όλα τα διδακτικά αντικείμενα που
συγκροτούν το περιεχόμενο των μαθημάτων κάθε μιας από τις
ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των
αντίστοιχων ειδικεύσεων στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Προϋπολογισμός

12.021.440 € εκ των οποίων 12.018.800 € συγχρηματοδοτούμενα από
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το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους και 2.640 €
εθνικοί πόροι του ΠΔΕ
Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ (ΕΚΤ και εθνική συμμετοχή) Εθνικό ΠΔΕ

Δράση 18η : Δράσεις Υποστήριξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της
Μαθητείας: Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ
Θεματική

Αύξηση των μαθητών/σπουδαστών/αποφοίτων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

Σύσταση από Εθνικό Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
ή Διεθνή Φορέα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 28, 43.
Τίτλος Δράσης

Δράσεις Υποστήριξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και
της Μαθητείας: Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

1. Ομαλή ένταξη μαθητών ΕΠΑΛ (υποστήριξη μαθητών και
εκπαιδευτικών και δίκτυο ψυχολόγων)
2. Υλοποίηση επιμόρφωσης
3. Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία
4. Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης
5. Επιστημονική υποστήριξη έργου Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ
6. Επένδυση σε Υποδομές
7. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
8. Αξιολόγηση Δράσεων

Φορέας Υλοποίησης ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ./ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Χρονοδιάγραμμα

έως 31/12/2021 η δράση Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, έως 31/12/2022 η
δράση Υλοποίηση επιμόρφωσης, έως 30/09/2021 η δράση Υποστήριξη
και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα
ΕΠΑΛ”

Στάδια Υλοποίησης

Ενταγμένη, υλοποιείται.

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ευαισθητοποίηση των στελεχών της εκπαίδευσης και γενικά της
σχολικής κοινότητας στα θέματα κοινωνικοποίησης, σχολικής
προσαρμογής και ψυχικής υγείας. Μείωση της σχολικής διαρροής
μέσα από τη δράση των ψυχοκοινωνικών δικτύων αλλά και την
Εναλλακτική Ενισχυτική διδασκαλία. Παροχή εξοπλισμού για
πραγματοποίηση από απόσταση επικοινωνίας μεταξύ των
εμπλεκομένων προκειμένου να βελτιωθεί η παρεχόμενη εκπαίδευση
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όσον αφορά στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και στο γνωστικό
αντικείμενο.
Προϋπολογισμός

32.436.068,33 € για τη δράση Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ ,
832.862,07 € για τη δράση Υλοποίηση επιμόρφωσης και
3.326.736,00 € για τη δράση Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων
Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”.

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ (32.436.068,33 € ΕΚΤ και εθνική συμμετοχή),
και 50.160,00 € τακτικός για τη δράση Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, ΕΣΠΑ
(832.862,07€ ΕΚΤ και εθνική συμμετοχή) και 5.500,00 € τακτικός για τη
δράση Υλοποίηση επιμόρφωσης και 3.326.736,00 € ΕΚΤ και εθνική
συμμετοχή για τη δράση Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων
Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ’’

Δράση 19η : Δράσεις Υποστήριξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της
Μαθητείας: Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της
Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Θεματική

Αύξηση των μαθητών/σπουδαστών/αποφοίτων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας

Σύσταση από Εθνικό Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
ή Διεθνή Φορέα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 28, 43.
Τίτλος Δράσης

Δράσεις Υποστήριξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και
της Μαθητείας: Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος
παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

1. Επιτελικός συντονισμός και εποπτεία της εφαρμογής του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ.
2. Υποστήριξη της Διακυβέρνησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης της Μαθητείας.

Φορέας Υλοποίησης Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Έναρξη

-

Λήξη

31/12/2021

Ενταγμένη, υλοποιείται.
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Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Αναβάθμιση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης και της μαθητείας καθώς και ενίσχυση της ελκυστικότητας
και αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και μαθητείας.

Προϋπολογισμός

455.401,96 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ (430.981,96 € ΕΚΤ και εθνική συμμετοχή) και 24.420 € τακτικός

Δράση 20η : Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής
Θεματική

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων
(τυπικών, άτυπων και μη τυπικών) δυνατοτήτων μάθησης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Σύσταση από Εθνικό Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
ή Διεθνή Φορέα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος 2012), παρ 27, 28.
Τίτλος Δράσης

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις
Υποδοχής σχολικό έτος 2020-2021

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και
μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς
και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο
γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε
συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να
ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο
εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Επίσης, η
πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των
προσφυγοπαίδων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του
εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των
παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία
που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών). Ειδικότερα, οι
εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης,
θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ και τις λοιπές δομές, σε
σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης, με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση
της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας αλλά και τη διδακτική
στήριξη σε άλλα αντικείμενα. Επίσης, στο πλαίσιο της Πράξης θα
απασχοληθεί το αναγκαίο ΕΕΠ (ΠΕ23– Ψυχολόγοι και ΠΕ30– Κοινωνικοί
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Λειτουργοί) σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης για τη στήριξη μαθητών από ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις
υποστήριξης της Πράξης (π.χ.ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και
Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λπ.).
Φορέας Υλοποίησης Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2020

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται (με δυνατότητα επέκτασης στα επόμενα σχολικά έτη).

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων
(τυπικών, άτυπων και μη τυπικών) δυνατοτήτων μάθησης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Προϋπολογισμός

24.689.947,44 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

15.960.566,72 € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς
πόρους, και τα υπόλοιπα από εθνικό ΠΔΕ

Δράση 21η : Ο πολιτισμός στο Νέο Σχολείο
Θεματική

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων
(τυπικών, άτυπων και μη τυπικών) δυνατοτήτων μάθησης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Σύσταση από Εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Ο πολιτισμός στο Νέο Σχολείο
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Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Σκοπός της δράσης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου, για την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επαφή και
γνωριμία των μαθητών αφενός με την πολιτιστική κληρονομιά και
αφετέρου με τις διάφορες μορφές σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης,
όπως το θέατρο, η μουσική, ο χορός και ο κινηματογράφος. Η υλοποίηση
των προτεινόμενων δράσεων αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση
της ποιότητας του περιεχομένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη
δημιουργία συνθηκών ισότιμης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών, καθώς
και στην ανάπτυξη και διάδοση εκπαιδευτικών μεθόδων πολιτισμικής
ενσωμάτωσης.

Φορέας Υλοποίησης Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., εποπτευόμενοι φορείς ΥΠ.ΠΟ.Α., και άλλοι
πολιτιστικοί φορείς.
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2017

Λήξη

2023

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων αναμένεται να συμβάλει
στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιεχομένου της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, στη δημιουργία συνθηκών ισότιμης πρόσβασης και ίσων
ευκαιριών, καθώς και στην ανάπτυξη και διάδοση εκπαιδευτικών
μεθόδων πολιτισμικής ενσωμάτωσης.

Προϋπολογισμός

15.000.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικοί πόροι

Δράση 22η : Επιμορφωτική δράση ενάντια στη Σχολική Βία
Θεματική

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων
(τυπικών, άτυπων και μη τυπικών) δυνατοτήτων μάθησης για την
επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Σύσταση από Εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Τίτλος Δράσης

Επιμορφωτική δράση ενάντια στη Σχολική Βία
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Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η δράση στοχεύει στην αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι
τα τελευταία χρόνια η επιθετικότητα μεταξύ των παιδιών και των
εφήβων παρατηρείται σε μία κλίμακα, η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί,
έχοντας αρνητικές επιπτώσεις τόσο το σχολικό περιβάλλον όσο και την
κοινωνία.
Η παρέμβαση αποτελείται από τρεις (3) δράσεις υλοποίησης:
Δράση 1: Σχεδιασμός, οργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση της
δράσης
Δράση 2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού
υλικού
Δράση 3: Υλοποίηση επιμόρφωσης
Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) στην Α’ φάση θα
επιμορφωθούν εκπαιδευτικοί -πολλαπλασιαστές (εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης όλης της χώρας). β) στη Β ¢ φάση θα υλοποιηθεί
εκτεταμένη επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια

Φορέας Υλοποίησης Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2020

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

Έχει εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

-

Προϋπολογισμός

150.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικοί πόροι

Δράση 23η : Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων επιμελούς φοίτησης σε μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρομά
Θεματική

Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

Σύσταση από Εθνικό
Δράση εναρμονισμένη με το πλαίσιο αρχών της Εθνικής Στρατηγικής
ή Διεθνή Φορέα
για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Ρομά, αλλά και της υπό
διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά
2021-2030, η οποία συντάσσεται βάσει των νέων ευρωπαϊκών
κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων από την Γενική Γραμματεία
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΠΔ 84/2019, ΠΔ
134/2017).
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Τίτλος Δράσης

Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων επιμελούς φοίτησης σε μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρομά

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η προτεινόμενη πιλοτική δράση που συμβαδίζει με τους στόχους της
Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, έχει
παράπλευρα οφέλη με την υλοποίηση των συνοδευτικών δράσεων οι
οποίες περιγράφονται και εστιάζουν στα θέματα ευαισθητοποίησης
των Ρομά σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, στην
καταγραφή του πραγματικού πλήθους των εφήβων Ρομά, και στην
αυτοβελτίωση της ίδιας της παρέμβασης.
Το οικονομικό βραβείο χορηγείται αποκλειστικά σε δικαιούχους του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και ορίζεται σε 80 ευρώ ανά
μήνα και μέχρι 9 μήνες που διαρκεί το σχολικό έτος και για όσους μήνες
οι ωφελούμενοι είναι δικαιούχοι του ΕΕΕ (ήτοι το οικονομικό βραβείο
θα ανέλθει στο ανώτατο ποσό των 720 Ευρώ για κάθε ωφελούμενο δικαιούχο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για ένα σχολικό
έτος/9 μήνες).
Τόσο στο στρατηγικό σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της δράσης
το ΙΚΥ θα συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας - Εθνικό Σημείο
Επαφής της ΕΕ για θέματα Ρομά, ώστε η πιλοτική αυτή δράση να
λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τη διαμόρφωση ενός πλέγματος
παρεμβάσεων που θα στηρίξουν την υλοποίηση βασικών σχετικών
στόχων της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των
Ρομά στον τομέα της εκπαίδευσης. Επίσης, με δεδομένο ότι πρόκειται
για πρωτοποριακή παρέμβαση που σχεδιάζεται και υλοποιείται για
πρώτη φορά, θα συνοδευτεί από δευτερεύουσες συμπληρωματικές
δράσεις, που θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της επιτυχίας και
αποτελεσματικότητας του προγράμματος ως εξής:
- Μελέτη καταγραφής πληθυσμού φοιτητών Ρομά και συγκρότησης
δικτύου «πρεσβευτών» διάδοσης των ωφελημάτων της εκπαίδευσης.
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
o
Την εκπόνηση μελέτης σε ότι αφορά τους φοιτητές και
απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ρομά τα τελευταία έτη,
τόσο σε ότι αφορά ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία, αξιοποιώντας
τα δεδομένα του ΙΚΥ αλλά και των ΑΕΙ της χώρας, με σκοπό τη
δημιουργία ενός δικτύου «πρεσβευτών» διάδοσης των ωφελημάτων
της εκπαίδευσης, που θα λειτουργήσουν επικοινωνιακά και
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συμβουλευτικά στις κοινότητες Ρομά.
o
Τη δημιουργία ενός μεθοδολογικού μοντέλου λειτουργίας και
επικοινωνίας του δικτύου αυτού των «πρεσβευτών» διάδοσης των
ωφελημάτων της εκπαίδευσης, σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς
των Ρομά και με το συντονισμό του ΙΚΥ και την υποστήριξη της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας, Εθνικού Σημείου Επαφής της ΕΕ για θέματα Ρομά.
- Δράσεις άμεσης ενημέρωσης των ωφελουμένων Ρομά και των
οικογενειών τους με πρόσβαση στις κοινότητες Ρομά. Την διενέργεια
παρεμβάσεων συμβουλευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα σε
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
διδακτικού έτους ώστε να διαπιστώνονται έγκαιρα πιθανοί λόγοι
εγκατάλειψης του σχολείου, εστιάζοντας στην προσπάθεια αποφυγής
τους ώστε να στηριχθεί το συνολικό εγχείρημα της παρέμβασης που
ερίζει στην χορήγηση βραβείου επιμελούς παρακολούθησης του
διδακτικού έτους. Στην εν λόγω δράση θα συμβάλλει η Γενική
Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας δια μέσω των Παραρτημάτων Ρομά και των Κέντρων
Κοινότητας των Δήμων της χώρας, των τριτοβάθμιων οργάνων
εκπροσώπησης και τοπικών συλλόγων Ρομά και της πλατφόρμας
ενημέρωσης
και
διαβούλευσης
για
θέματα
Ρομά
https://egroma.gov.gr
- Μελέτη αποτίμησης του προγράμματος και των λόγων πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου, που θα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση
προτάσεων πολιτικής. Συγκεκριμένα πρόκειται για την εκπόνηση
μελέτης με πραγματικά στοιχεία που θα απορρέουν τόσο από το ίδιο
το πρόγραμμα και τις δράσεις αυτού όσο και από ειδικά σχεδιασμένη
έρευνα πεδίου με σκοπό τη στήριξη της νέας Εθνικής Στρατηγικής για
την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά αλλά κυρίως τη βελτίωση του ίδιου του
προγράμματος χορήγησης οικονομικών βραβείων επιμελούς φοίτησης
για τον επόμενο κύκλο αυτού.
Φορέας Υλοποίησης Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας.
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Έναρξη

2021

Λήξη

2023

Η Δράση έχει εξειδικευτεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
προετοιμάζεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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και

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

ü Διαμόρφωση ενός πλέγματος παρεμβάσεων που θα στηρίξουν την
υλοποίηση βασικών σχετικών στόχων της νέας Εθνικής Στρατηγικής
για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στον τομέα της εκπαίδευσης
ü Eυαισθητοποίηση των Ρομά σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη
του σχολείου
ü Kαταγραφή του πραγματικού πλήθους των εφήβων Ρομά

Προϋπολογισμός

2.134.800,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 20142020» ΕΣΠΑ

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δράση 1η : Κάλυψη δαπανών για τα λειτουργικά έξοδα σχολείων
Θεματική

Μέριμνα για τη λειτουργία και συντήρηση των σχολείων

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

• Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
• Παρ. 27γ και Παρ. 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής

ΗΕ
Τίτλος Δράσης

Κατανομή ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Κάλυψη δαπανών για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

1990

Λήξη

Διαρκής δράση

Στάδια Υλοποίησης

Κατανομή ποσών κατόπιν επεξεργασίας διαθέσιμων στο ΥΠΕΣ
στατιστικών στοιχείων, όπως στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των
μαθητών, τον αριθμό των σχολικών μονάδων και τον αριθμό των
σχολικών κτιρίων. Η κατανομή λαμβάνει χώρα με υπουργικές
αποφάσεις τέσσερις φόρες το έτος.

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η εξασφάλιση της κάλυψης των λειτουργικών εξόδων των
Σχολείων

Προϋπολογισμός

112.000.000,00 € *

Πηγές
Χρηματοδότησης

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) –
Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΕΣ
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* Το προαναφερθέν ποσό αφορά εκτίμηση22 για το έτος 2021, εκτίμηση που βασίζεται στα
αντίστοιχα ποσά που διατέθηκαν τα προηγούμενα έτη, ήτοι 2020, 2019 και 2018, ενώ
σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσό για το 2017 ήταν 100.000.000,00 ευρώ.
Η δράση αυτή αποτελεί πάγια ετήσια δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας διαμορφώνεται
ετησίως ανάλογα με τα διαθέσιμα προς κατανομή ποσά. Τα διατιθέμενα ποσά κατανέμονται
από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
και αποδίδονται τέσσερις φορές ανά έτος.
Δράση 2η : Κάλυψη σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων
της χώρας
Θεματική

Λειτουργία των ειδικών διατοπικών σχολείων

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

• Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
• Παρ.24 του άρθρου 4 του Ψηφίσματος της Βουλής των Εφήβων
• Παρ. 27γ και Παρ. 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής

ΗΕ
Τίτλος Δράσης

Κατανομή ΚΑΠ για την κάλυψη σίτισης μαθητών μουσικών και
καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Κάλυψη δαπανών για την σίτιση μαθητών μουσικών και
καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας υπέρ της
διευκόλυνσης των μαθητών

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2010

Λήξη

Διαρκής δράση

Στάδια Υλοποίησης

1. Αιτήματα Δήμων
2. Αποφάσεις επιχορηγήσεων
3. Κατανομή ποσών με υπουργικές αποφάσεις δυο φορές το έτος

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η εξασφάλιση της δωρεάν σίτισης των μαθητών μουσικών και
καλλιτεχνικών σχολείων

Προϋπολογισμός

4.200.000,00 €*

Πηγές
Χρηματοδότησης

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) –
Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΕΣ

* Το προαναφερθέν ποσό αφορά εκτίμηση23 για το έτος 2021, εκτίμηση που βασίζεται στο
αντίστοιχο ποσό που διατέθηκε το προηγούμενο έτος 2020, ενώ τα προηγούμενα έτη, ήτοι 2019
και 2018 το ποσό που κατανεμήθηκε ανήλθε περίπου σε 4,5 εκ. ευρώ ετησίως.

22

Η εν λόγω εκτίμηση ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω και των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω
των μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού.
23
Η εν λόγω εκτίμηση ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω και των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω
των μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού.

135

Η δράση αυτή αποτελεί πάγια ετήσια δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας διαμορφώνεται
ετησίως ανάλογα με τα διαθέσιμα προς κατανομή ποσά. Τα διατιθέμενα ποσά κατανέμονται
από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
και αποδίδονται δύο φορές ανά έτος.
Δράση 3η : Κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
Θεματική

Μεταφορά μαθητών στα σχολεία

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

• Παρ.57 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη,
• Παρ.5, 15 και 16 του άρθρου 1 του Ψηφίσματος της Βουλής των
Εφήβων
• Παρ. 27γ, 50 και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ

Τίτλος Δράσης

Κατανομή ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Κάλυψη δαπανών μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο
διαμονής σε σχολεία δημόσιας εκπαίδευσης ανάλογα με την
χιλιομετρική απόσταση

Φορέας Υλοποίησης

Περιφέρειες της χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη
Λήξη

Διαρκής δράση

Στάδια Υλοποίησης

1.
2.
3.
4.

Αιτήματα Σχολείων προς Περιφέρειες
Αιτήματα Περιφερειών σε ΥΠΕΣ
Αποφάσεις επιχορηγήσεων
Κατανομή ποσών με υπουργικές αποφάσεις περίπου ανά
δίμηνο

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η εξασφάλιση δωρεάν πρόσβασης των μαθητών στην Α/θμια και
Β/θμια εκπαίδευση

Προϋπολογισμός

175.000.000,00 €*

Πηγές
Χρηματοδότησης

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) –
Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΕΣ

* Το προαναφερθέν ποσό αφορά εκτίμηση24 για το έτος 2021, εκτίμηση που βασίζεται στα
αντίστοιχα ποσά που διατέθηκαν τα προηγούμενα έτη, ήτοι 2020, 2019 και 2018.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα έτη 2018 και 2019 το αντίστοιχο ποσό ήταν 175 εκ. ευρώ ετησίως,
ποσό στο οποίο ανερχόταν κι ο αρχικός προϋπολογισμός για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς
μαθητών για το έτος 2020. Ο αρχικός αυτός προϋπολογισμός μειώθηκε και ανήλθε σε 147 εκατ.
€ λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του covid-19.
Η δράση αυτή αποτελεί πάγια ετήσια δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας διαμορφώνεται
ετησίως ανάλογα με τα διαθέσιμα προς κατανομή ποσά. Τα διατιθέμενα ποσά κατανέμονται
24

Η εν λόγω εκτίμηση ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω και των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω
των μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού.
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από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Περιφέρειες μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων κι από τις Περιφέρειες στους δικαιούχους ανάλογα με τις διαμορφούμενες
συμβάσεις.
Δράση 4η : Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Θεματική

Συντήρηση και λειτουργία σχολείων

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

- Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη

Τίτλος Δράσης

Κατανομή ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Κάλυψη δαπανών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2001

Λήξη

Διαρκής δράση

- Παρ. 27γ και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ

Στάδια Υλοποίησης

Κατανομή ποσών κατόπιν επεξεργασίας διαθέσιμων στο ΥΠΕΣ
στατιστικών στοιχείων όπως στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των
μαθητών, τον αριθμό των σχολικών μονάδων και τον αριθμό των
σχολικών κτιρίων.
Η κατανομή λαμβάνει χώρα με υπουργική απόφαση μια φορά το
έτος.

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η βελτίωση της κτιριακής υποδομής των σχολείων

Προϋπολογισμός

30.000.000,00 €*

Πηγές
Χρηματοδότησης

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) –
Τακτικός προϋπολογισμός ΥΠΕΣ

* Το προαναφερθέν ποσό αφορά εκτίμηση25 για το έτος 2021, εκτίμηση που βασίζεται στα
αντίστοιχα ποσά που διατέθηκαν τα προηγούμενα έτη, ήτοι 2020, 2019 και 2018.
Η δράση αυτή αποτελεί πάγια ετήσια δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας διαμορφώνεται
ετησίως ανάλογα με τα διαθέσιμα προς κατανομή ποσά. Τα διατιθέμενα ποσά κατανέμονται
από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων και αποδίδονται μια φορά ανά έτος.
Δράση 5η : Ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), επαγγελματικά
λύκεια (ΕΠΑΛ)) και ειδικών σχολείων – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

25

Η εν λόγω εκτίμηση ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω και των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω
των μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού.
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Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα σχολικά Κτίρια όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης

Σύσταση από Εθνικό Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
ή Διεθνή Φορέα
Παρ. 27γ και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ
Τίτλος Δράσης

Ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια,
γενικά λύκεια (ΓΕΛ), επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ)) και ειδικών
σχολείων

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων για όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης εντάσσεται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης V «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»
του επενδυτικού Προγράμματος ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της Χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

19.11.2018

Λήξη

31.12.2022 (προθεσμία υλοποίησης)

Στάδια Υλοποίησης

1. Πρόσκληση
2. Υποβολή Αιτήσεων Δήμων
3. Έλεγχος αιτήσεων με βάση τα σχετικά κριτήρια
4. Επιλογή Δικαιούχων

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η ανέγερση, επανάχρηση αλλά κι επέκταση των σχολικών κτιρίων
στους δήμους της χώρας

Προϋπολογισμός

120.000.000,00 €*

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Επενδυτικά Δάνεια που χορηγούνται από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών

* Το πρόγραμμα αυτό έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Ανέγερση και Επανάχρηση
δημοτικών κτιρίων» του επενδυτικού Προγράμματος ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’. Τα ενταγμένα έργα στο
πλαίσιο αυτής της δράσης ανέρχονται σε 31.316.831,20 € και είναι σε εξέλιξη μέχρι 31.12.2022
ως προς την υλοποίησή τους κατά την ως άνω πρόσκληση.
Δράση 6η : Επισκευή, Συντήρηση σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
– ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα σχολικά Κτίρια και τις
αυλές αυτών

Σύσταση από Εθνικό Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
ή Διεθνή Φορέα
Παρ. 27γ και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ
138

Τίτλος Δράσης

Επισκευή, Συντήρηση σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων και
λοιπές δράσεις

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Στον άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
τις ‘Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των
δήμων ’ και σύμφωνα με την πρόσκληση 5133/23.02.2018, οι
δήμοι της χώρας καλούνται να υποβάλλουν πρόταση για
χρηματοδότηση για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων
και αύλειων χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης, που
στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της Χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

23.02.2018

Λήξη

31.07.2018 (Υποβολή Προτάσεων)
31.12.2021 (προθεσμία υλοποίησης)*

Στάδια Υλοποίησης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πρόσκληση
Υποβολή Αιτήματος Ένταξης Δήμων - Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Έλεγχος πρότασης με βάση τα σχετικά κριτήρια
Επιλογή Δικαιούχων – Απόφαση Ένταξης
Εγγραφή σε ΠΔΕ
Ανάθεση Συμβάσεων
Υλοποίηση Έργου

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων και έργων βελτίωσης
κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών από τους δήμους, με
στόχο την τοπική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Προϋπολογισμός

50.000.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Αποπληρωμή από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ ΥΠΕΣ)

*Η δράση αυτή έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Α.Π. 5133/23.02.2018 Πρόσκλησης του Ειδικού
Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’. Η καταληκτική προθεσμία για την
υλοποίηση των ενταγμένων έργων παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021.
Δράση 7η : Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες της χώρας- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
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Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για πυροπροστασία στα σχολικά
κτίρια

Σύσταση από Εθνικό Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
ή Διεθνή Φορέα
Παρ. 27γ και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ
Τίτλος Δράσης

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας

και

μέσων

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Στον άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
τις ‘Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των
δήμων’ και σύμφωνα με την πρόσκληση 29816/18.04.2019 οι δήμοι
της χώρας καλούνται να υποβάλλουν πρόταση για χρηματοδότηση
για: Α) Τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας - σχεδίων
κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων
πυροπροστασίας, Β) Την επικαιροποίηση παλαιών μελετών Γ) Τη
σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την
υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας Δ) Την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και
μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της Χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

18.04.2019

Λήξη

28.02.2020 (Υποβολή Προτάσεων)
31.12.2021 (προθεσμία υλοποίησης)*

Στάδια Υλοποίησης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πρόσκληση
Υποβολή Αιτήματος Ένταξης Δήμων - Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Έλεγχος πρότασης με βάση τα σχετικά κριτήρια
Επιλογή Δικαιούχων – Απόφαση Ένταξης
Εγγραφή σε ΠΔΕ
Ανάθεση Συμβάσεων
Υλοποίηση Έργου

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων και έργων βελτίωσης
κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών από τους δήμους, με στόχο
την τοπική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την
αναβάθμιση της ποιότητας των σχολικών κτιρίων.

Προϋπολογισμός

52.500.000 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.
Αποπληρωμή από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ
ΥΠΕΣ)
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*Η δράση αυτή ξεκίνησε στο πλαίσιο της Α.Π. 29816/18.04.2019 Πρόσκλησης του Ειδικού
Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ και είναι σε εξέλιξη.
Δράση 8η : Ράμπες σχολείων και τουαλέτες αναπήρων στα σχολεία - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα σχολικά Κτίρια υπέρ της
διευκόλυνσης μαθητών με αναπηρία.

Σύσταση από Εθνικό Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
ή Διεθνή Φορέα
Παρ. 27γ, 50 και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ
Τίτλος Δράσης

Ράμπες σχολείων και τουαλέτες αναπήρων στα σχολεία

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Στον άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
τις ‘Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των
δήμων’ και σύμφωνα με την πρόσκληση 29878/18.04.2019, οι δήμοι
της χώρας καλούνται να υποβάλλουν πρόταση για χρηματοδότηση
για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στην κατασκευή
χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, στις
σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα.
Βασικό στόχο αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης
των ατόμων με αναπηρία στους χώρους των σχολείων.

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της Χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

18.04.2019

Λήξη

28.02.2020 (Υποβολή Προτάσεων)
31.12.2021 (προθεσμία υλοποίησης)*

Στάδια Υλοποίησης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πρόσκληση
Υποβολή Αιτήματος Ένταξης Δήμων - Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Έλεγχος πρότασης με βάση τα σχετικά κριτήρια
Επιλογή Δικαιούχων – Απόφαση Ένταξης
Εγγραφή σε ΠΔΕ
Ανάθεση Συμβάσεων
Υλοποίηση Έργου

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων και έργων βελτίωσης
κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών από τους δήμους, με στόχο
την τοπική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη διευκόλυνση των μαθητών με
αναπηρία.

Προϋπολογισμός

35.000.000 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Ευρωπαϊκή
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Τράπεζα Επενδύσεων.
Αποπληρωμή από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ ΥΠΕΣ)
* Η δράση αυτή ξεκίνησε στο πλαίσιο της με την πρόσκληση 29878/18.04.2019 Πρόσκλησης
του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’, και είναι σε εξέλιξη.
Δράση 9η : Σχολεία- Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων - Πρόσκληση ΑΤ10 Ανοιχτοί
Χώροι. Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα / Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υποδομές/σχολικά κτίρια
–
Επισκευή, Συντήρηση και Λειτουργία σχολείων

Σύσταση από Εθνικό ή Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
Διεθνή Φορέα
Παρ. 27γ – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ
Τίτλος Δράσης

Ανοιχτοί Χώροι: Σχολεία
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Συνοπτική Περιγραφή Α) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά τη συντήρηση και επισκευή
Δράσης
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
βαψίματα, ελαιοχρωματισμοί, επισκευές, προμήθεια εξοπλισμού,
παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου (π.χ.
γήπεδα μπάσκετ, συνθετικοί τάπητες, προμήθεια εξοπλισμού για
τις ανάγκες άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών),
αντικατάσταση
υλικών
αντικεραυνικής
προστασίας,
ανελκυστήρες, αναβατόρια ατόμων με αναπηρία, κλπ.
β) Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες
γ) Επίσης, κατασκευή ραμπών πρόσβασης ατόμων με αναπηρία
που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον
χώρο του σχολείου, χώρων υγιεινής ατόμων με αναπηρία,
παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας
των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά
κτίρια. Για το σκοπό αυτό, δύναται να υλοποιούνται παρεμβάσεις
στον αύλειο/περιβάλλοντα χώρο του σχολείου, καθώς και να
υποστηρίζονται υλικοτεχνικά οι χώροι, βάσει του σχεδιασμού και
των διαπιστωμένων αναγκών (ενδεικτικά: εξωτερικά όργανα
εκγύμνασης, ράμπες και WC ατόμων με αναπηρία,
δενδροφυτεύσεις, φαρμακεία - απινιδωτές, κ.α).
Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της χώρας
Περιφέρειες της χώρας
Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
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Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

29.09.2020

Λήξη

31.05.2021 (προθεσμία υποβολής των αιτήσεων)

Στάδια Υλοποίησης

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πρόσκληση
Υποβολή Προτάσεων Δήμων με Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Αξιολόγηση πρότασης
Απόφαση Ένταξης
Ανάθεση Συμβάσεων
Υλοποίηση Έργου

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

-

Προϋπολογισμός

30.000.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

*Η σχετική πρόσκληση έχει ήδη δημοσιευθεί. Πρόκειται για την Α.Π. 18213/29.09.2020
πρόσκληση (ΑΤ 10)26 με συνολικό προϋπολογισμό 40.000.000,00 ευρώ.
** Σημειώνεται, δε, ότι το Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα /Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» εκτείνεται χρονικά την περίοδο
2020- 2023 και τα έργα που εντάσσονται σε αυτό είναι σε εξέλιξη την περίοδο αυτή.
Δράση 10η : Ανέγερση ή επέκταση ειδικών σχολείων. Πρόσκληση ΑΤ07 Αξιοποίηση
Κτιριακού Αποθέματος. Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα / Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα σχολικά Κτίρια όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

• Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
• Παρ. 27γ και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ

Τίτλος Δράσης

Ανέγερση ή επέκταση ειδικών σχολείων

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Ανέγερση 14 ειδικών σχολείων και δράσεις για επέκταση
σχολικών κτιρίων σε ειδικά σχολεία

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της Χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

28.08.2020

Λήξη

31.05.2021 (προθεσμία υποβολής των αιτήσεων)

Στάδια Υλοποίησης

26

1. Πρόσκληση
2. Υποβολή Προτάσεων Δήμων με Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
3. Αξιολόγηση πρότασης
4. Απόφαση Ένταξης
5. Ανάθεση Συμβάσεων
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6. Υλοποίηση Έργου
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

-

Προϋπολογισμός

40.000.000,00€

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

* Η σχετική πρόσκληση έχει ήδη δημοσιευθεί. Πρόκειται για την Α.Π. 16401/28.08.2020
πρόσκληση ΑΤ 0727 με συνολικό προϋπολογισμό 200.000.000,00 ευρώ.
**Σημειώνεται, δε, ότι το Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα /Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» εκτείνεται χρονικά την περίοδο
2020- 2023 και τα έργα που εντάσσονται σε αυτό είναι σε εξέλιξη την περίοδο αυτή.
Δράση 11η : Ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), επαγγελματικά
λύκεια (ΕΠΑΛ)). Πρόσκληση ΑΤ07 Αξιοποίηση Κτιριακού Αποθέματος. Νέο
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα /Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Θεματική
Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα σχολικά Κτίρια όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης
•
•

Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
Παρ. 27γ και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ

Τίτλος Δράσης

Ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής (παιδικοί
σταθμοί), πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ)) και
ειδικών σχολείων

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων
ιδιόκτητων χώρων και συνθηκών ασφαλούς παραμονής των
χρηστών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων για την
αντιμετώπιση του προβλήματος των ποιοτικών και ποσοτικών
ελλείψεων κατά τη διάρκεια της προσχολικής και υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, καθώς και την πρόληψη διαρροών από την
εκπαιδευτική διαδικασία ως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Τα έργα αφορούν στα κτίρια και στον περιβάλλοντα
χώρο των σχολικών μονάδων.

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

28.08.2020

Λήξη

31.05.2021 (προθεσμία υποβολής των αιτήσεων)
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Στάδια Υλοποίησης

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πρόσκληση
Υποβολή Προτάσεων Δήμων με Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Αξιολόγηση πρότασης
Απόφαση Ένταξης
Ανάθεση Συμβάσεων
Υλοποίηση Έργου

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

-

Προϋπολογισμός

50.000.000,00€

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων –
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

* Η σχετική πρόσκληση έχει ήδη δημοσιευθεί. Πρόκειται για την Α.Π. 16401/28.08.2020
πρόσκληση ΑΤ 0728 με συνολικό προϋπολογισμό 200.000.000,00 ευρώ.
**Σημειώνεται, δε, ότι το Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα /Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» εκτείνεται χρονικά την περίοδο
2020- 2023 και τα έργα που εντάσσονται σε αυτό είναι σε εξέλιξη την περίοδο αυτή.
Δράση 12η : Μαθητικές Εστίες. Πρόσκληση ΑΤ07 Αξιοποίηση Κτιριακού Αποθέματος. Νέο
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα /Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπέρ της διευκόλυνσης
μαθητών

Σύσταση από Εθνικό •
ή Διεθνή Φορέα
•

Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
Παρ. 27γ, 50 και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ

Τίτλος Δράσης

Μαθητικές Εστίες

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η δράση θα περιλάβει τόσο τις υποδομές όσο και τον εξοπλισμό
μαθητικών εστιών σε πόλεις που φιλοξενούν μαθητές, όταν τα
σχολεία τους κυρίως Λύκεια είναι μακριά από τον τόπο κύριας
κατοικίας

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της Χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

28.08.2020

Λήξη

31.05.2021 (προθεσμία υποβολής των αιτήσεων)

Στάδια Υλοποίησης

28

1.
2.
3.
4.
5.

Πρόσκληση
Υποβολή Προτάσεων Δήμων με Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Αξιολόγηση πρότασης
Απόφαση Ένταξης
Ανάθεση Συμβάσεων
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6. Υλοποίηση Έργου
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

-

Προϋπολογισμός

10.000.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων –
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

* Η σχετική πρόσκληση έχει ήδη δημοσιευθεί. Πρόκειται για την Α.Π. 16401/28.08.2020
πρόσκληση ΑΤ 0729 με συνολικό προϋπολογισμό 200.000.000,00 ευρώ.
**Σημειώνεται, δε, ότι το Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα /Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» εκτείνεται χρονικά την περίοδο
2020- 2023 και τα έργα που εντάσσονται σε αυτό είναι σε εξέλιξη την περίοδο αυτή.
Δράση 13η : Μελέτες και έργα αντισεισμικής προστασίας σε σχολικά κτίρια και κτίρια της
αυτοδιοίκησης. Πρόσκληση ΑΤ11 Αντισεισμική Προστασία Κτιρίων. Νέο Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα / Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Θεματική

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπέρ της προστασίας των
μαθητών εντός των σχολικών κτιρίων – προσεισμικός έλεγχος

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

• Παρ.62 προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
• Παρ. 27γ, 50 και 58 – Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ΗΕ

Τίτλος Δράσης

Μελέτες και έργα αντισεισμικής προστασίας σε σχολικά κτίρια και
κτίρια της αυτοδιοίκησης

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η δράση θα περιλάβει τόσο μελέτες όσο και έργα αντισεισμικής
προστασίας και προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια

Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι της Χώρας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

24.07.2020

Λήξη

31.05.2021 (προθεσμία υποβολής των αιτήσεων)

Στάδια Υλοποίησης

1. Πρόσκληση
2. Υποβολή Προτάσεων Δήμων με Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
3. Αξιολόγηση πρότασης
4. Απόφαση Ένταξης
5. Ανάθεση Συμβάσεων
6. Υλοποίηση Έργου

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

-

Προϋπολογισμός

40.000.000,00 €

29

https://eyde.ypes.gr/tritsis/invitations - Βλέπετε και τροποποιήσεις

146

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων –
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

* Η σχετική πρόσκληση έχει ήδη δημοσιευθεί. Πρόκειται για την Α.Π. 14578/24.07.2020
πρόσκληση ΑΤ 1130 με συνολικό προϋπολογισμό 40.000.000,00 ευρώ.
**Σημειώνεται, δε, ότι το Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα /Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» εκτείνεται χρονικά την περίοδο
2020- 2023 και τα έργα που εντάσσονται σε αυτό είναι σε εξέλιξη την περίοδο αυτή.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προαναφερθέντος νέου Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ‘Αντώνης Τρίτσης’ αναμένεται να αναληφθούν
δράσεις και πρωτοβουλίες ολιστικής προσέγγισης, προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση να
διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο και να κεφαλαιοποιήσει τις χρηματοδοτήσεις σε έργα πνοής για
τις τοπικές κοινωνίες. Η λειτουργική προσέγγιση των έργων, η ένταξη δράσεων σε άλλες δράσεις
και η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των δράσεων αναμένεται να προσδώσουν βιώσιμο
χαρακτήρα στην τοπική ανάπτυξη.
Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Δράση 1η : Καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών που φιλοξενούνται στους
ξενώνες φιλοξενίας -μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας και δημιουργία
σχετικού εργαλείου
Θεματική

Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών σε παιδιά φιλοξενούμενα μαζί με τις
μητέρες τους στους ξενώνες φιλοξενίας των ΟΤΑ για γυναίκες θύματα
ενδοοικογενειακής βίας

Σύσταση
από Εθνικό ή Διεθνή
Φορέα
Τίτλος δράσης

Καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών που φιλοξενούνται
στους ξενώνες φιλοξενίας -μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας και
δημιουργία σχετικού εργαλείου

Συνοπτική
περιγραφή
δράσης

Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων έχουσα την επιστημονική εποπτεία του εθνικού
Δικτύου Δομών κατά της ενδοοικογενειακής βίας, θα προβεί, στο
πλαίσιο υλοποίησης του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Ισότητας των Φύλων 2021-2025, στην εκτίμηση των αναγκών των
παιδιών (ημεδαπών και προσφύγων) που διαμένουν με τις μητέρες
τους στους ξενώνες φιλοξενίας του Δικτύου Δομών, προκειμένου να
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σχεδιάσει στοχευμένες δράσεις για την ικανοποίηση των αναγκών που
θα προκύψουν.
Φορέας
υλοποίησης

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων- ΟΤΑ - UNICEF

Χρονοδιάγραμμα Ετήσια δράση
Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Δημιουργία εργαλείου, διάχυση και αξιοποίηση του

Προϋπολογισμός

-

Πηγές
χρηματοδότησης

Δεν απαιτείται δαπάνη

Δράση 2η : Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ευρύτερου πληθυσμού για την ισότητα των
φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Θεματική

Πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας

Σύσταση
από Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2015
Εθνικό ή Διεθνή Εφαρμογή προβλέψεων Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης
Φορέα
(Ν.4531/2018)
Τίτλος δράσης

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ευρύτερου πληθυσμού για την
ισότητα των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών

Συνοπτική
περιγραφή
δράσης

Υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης ευαισθητοποίησης σχετικά με την
βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία σε ομάδες
στόχους, όπως:
Μαθητές/μαθήτριες
Άνδρες/αγόρια

Φορέας
υλοποίησης

ΓΓΔΟΠΙΦ

Χρονοδιάγραμμα 22/3/2021 - 22/9/2023
Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Η άρση των στερεοτύπων και αντιλήψεων για τη βία κατά των
γυναικών, η καταπολέμηση των εκφράσεων και εκδηλώσεων της
τοξικής αρρενωπότητας

Προϋπολογισμός 74.210 € (σύνολο Υποέργου 7)
Πηγές
χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ: ΕΠ ΜΔΤ (ΟΠΣ: 5000490 - ΥΠΟΕΡΓΟ 7)

Δράση 3η : Βελτίωση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδαΠρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»
Θεματική

Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ή/και προσωπικής
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ζωής
Σύσταση
από Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ισότητα 2021-2027
Εθνικό ή Διεθνή Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, 2021-2025
Φορέα
Τίτλος δράσης

Βελτίωση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδαΠρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Συνοπτική
περιγραφή
δράσης

Πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» για τη φύλαξη βρεφών από την
ηλικία των έξι μηνών έως 2,5 ετών. Το πρόγραμμα αυτό αφορά κυρίως
τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από έξι μηνών έως 4 ετών και προβλέπει
την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων -κυρίως- γονέων, των
μονογονέων, των αναδόχων και γενικά της οικογένειας οριζόντια, για
τη φύλαξη του παιδιού ή των παιδιών τους, είτε εντός της
οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι μιας/ενός παιδαγωγού-φύλακα.

Φορέας
υλοποίησης

ΓΓΔΟΠΙΦ

Χρονοδιάγραμμα

Ολοκλήρωση πιλοτικής εφαρμογής 2021
Υλοποίηση προγράμματος 2022 - 2027

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Φύλαξη παιδιών, συμφιλίωση οικογενειακής και προσωπικής ζωής

Προϋπολογισμός

3.000.000 € (πιλοτική εφαρμογή)
(θα προσδιοριστεί για την υλοποίηση)

Πηγές
χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ

Δράση 4η : Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας του ΕΚ για την ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις
Θεματική

Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ή/και προσωπική ζωής

Σύσταση
από Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ισότητα 2021-2027
Εθνικό ή Διεθνή Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, 2021-2025
Φορέα
Οδηγία 2019/1158 του ΕΚ 2019/1158 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές
Τίτλος δράσης

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας του ΕΚ για την ισορροπία
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και άλλες νομοθετικές
παρεμβάσεις
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Συνοπτική
περιγραφή
δράσης

Παρακολούθηση πορείας ενσωμάτωσης (EU/2019/1158)
Πρωτοβουλίες για την επέκταση νομοθεσίας για την γονική άδεια
Η Οδηγία εισάγει θέματα που σχετίζονται με άδεια πατρότητας, γονική
άδεια, άδεια φροντίδας, άδεια απουσίας του πατέρα για την ανατροφή
του παιδιού καθώς και πληρωμή του εργαζόμενου πατέρα κατά τη
χρήση των αδειών αυτών.

Φορέας
υλοποίησης

ΓΓΔΟΠΙΦ

Χρονοδιάγραμμα 2021- 2022
Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Ενσωμάτωση Οδηγίας2019/1158 στο εθνικό δίκαιο

Προϋπολογισμός

Δεν απαιτείται

Πηγές
χρηματοδότησης

Ίδιοι πόροι

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Δράση 1η : Σχολικά Γεύματα
Θεματική

Εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της
πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης

Σύσταση από
Εθνικό ή Διεθνή
Φορέα

-

Τίτλος δράσης

Σχολικά Γεύματα

Συνοπτική
περιγραφή δράσης

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίζει,
συντονίζει και εποπτεύει πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Σχολικά
Γεύματα», Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών παρασκευής –
συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 12 του Ν.4455/2017 Α΄ 22).
Κατά την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος (Απρίλιος-Ιούνιος
2017) καλύφθηκαν 60 σχολικές μονάδες με μαθητές-τριες δήμων
του Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είχαν πληγεί ιδιαίτερα
από την οικονομική κρίση και την αποβιομηχάνιση με συνέπεια την
υψηλή ανεργία και την όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων.
Κατά τα επόμενα σχολικά έτη (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020),
το Πρόγραμμα εφαρμόστηκε πανελλαδικά, με σταδιακή επέκταση
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του αριθμού των ημερήσιων γευμάτων, ανά σχολικό έτος.
Συγκεκριμένα, κατά το σχολικό έτος 2017-2018 διανέμονταν
ημερησίως 130.122 σχολικά γεύματα, κατά το σχολικό έτος 20182019 διανέμονταν 151.276 και κατά το σχολικό έτος 2019-2020 τα
γεύματα ανήλθαν στα 185.311. Ισάριθμα γεύματα διανέμονται κατά
την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2020-2021 σε 1353 δημοτικά σχολεία
της χώρας.
Φορέας
υλοποίησης

Υπουργείο Εργασίας, αρχικά η Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και στη συνέχεια ο ΟΠΕΚΑ. Συνεργασία με Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Χρονοδιάγραμμα

Ορίζεται ανά διδακτικό έτος

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Ομάδα Στόχος σχολικής χρονιάς 2020 - 2021: 185.311 μαθητές
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προϋπολογισμός

-

Πηγές
χρηματοδότησης

Εθνικοί πόροι – τακτικός προϋπολογισμός

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχεδιάζει την επέκταση του προγράμματος
της παροχής σχολικών γευμάτων, με χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία «Εγγύηση για το
Παιδί» (Child guarantee), συμπληρωματικά προς το κύριο πρόγραμμα των «σχολικών
γευμάτων», προκειμένου να στηριχθούν τα άπορα παιδιά και να προωθηθεί η κοινωνική
ένταξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, τα οποία με βάση τα στοιχεία
ΕΛΣΤΑΤ 2019 αποτελούν το 21,4% του συνολικού αριθμού των παιδιών στην χώρα.
Δράση 2η : Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών, μέσω παροχής θέσεων φροντίδας
και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, με στόχο την εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ενίσχυση της παιδικής
προστασίας.
Θεματική

Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών

Σύσταση από
Εθνικό ή Διεθνή
Φορέα

Με το άρθρο 35 του Ν.4704/2020 (Α΄133).
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η με α.π.
Δ11/οικ.32940/1376 /14- 8-2020, κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του
προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά
προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3538).
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Τίτλος δράσης

Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών, μέσω παροχής θέσεων
φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, με στόχο την
εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ενίσχυση
της παιδικής προστασίας.

Συνοπτική
περιγραφή
δράσης

Με το πρόγραμμα αυτό διευρύνεται ο κύκλος των ωφελούμενων του
προγράμματος συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
που υλοποιείτο ήδη και συχγρηματοδοτούνταν από το ΕΚΤ και στις
οικογένειες των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
(α΄και β΄ βαθμού). Επιπλέον, αυξάνεται ο αριθμός των ωφελουμένων
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς αυξάνεται το εισοδηματικό
κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος κατά 3.000 € για κάθε
κατηγορία, με αποτέλεσμα να εντάσσονται οικογένειες, οι οποίες
αποκλείονται από τη συγχρηματοδοτούμενη δράση εναρμόνισης
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, λόγω εισοδήματος.

Φορέας
υλοποίησης

Φορέας υλοποίησης και διαχείρισης της χρηματοδότησης του
ανωτέρω προγράμματος έχει ορισθεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης( Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε), με την από 17/9/2020
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Χρονοδιάγραμμα Έναρξη για τη σχολική χρονιά
2020-2021

Σεπτέμβριος 2020 και λήξη 30
Ιουλίου 2021

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Πρόσβαση όσον το δύνατον περισσότερων βρεφών και νηπίων σε
βρεφικούς/βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Προϋπολογισμός

30.000.000 € για τη τρέχουσα σχολική χρονιά

Πηγές
χρηματοδότησης

Εθνικοί πόροι (Προϋπολογισμός Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δράση 3η : Ενίσχυση της συμμετοχής παιδιών Ρομά σε παιδικές κατασκηνώσεις στο πλαίσιο
του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά»
Θεματική

Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά

Σύσταση
από Νέο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ένταξη, την Ισότητα και τη
Εθνικό ή Διεθνή Συμμετοχή των Ρομά, 2020-2030 και Σύσταση του Συμβουλίου της
Φορέα
Ευρώπης της 12ης Μαρτίου 2021 (2021/C 93/01).
Τίτλος δράσης

Ενίσχυση της συμμετοχής παιδιών Ρομά σε παιδικές κατασκηνώσεις
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση
των Ρομά»

Συνοπτική
περιγραφή
δράσης

Η δράση αποτελεί μέρος του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ «Κοινωνική
Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» το οποίο αποτελείται από δυο
προκαθορισμένα έργα και τρία προγράμματα μικρών επιχορηγήσεων
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(small grant schemes).
1. Έργο 1: Σύσταση Ομάδας Δράσης σε τέσσερις Περιφέρειες με
μεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσμών Ρομά (Αττική, Κεντρική
Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Δυτική Ελλάδα)
για την υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης
των Ρομά.
2. Έργο 2: Ολοκληρωμένο πιλοτικό έργο στα πρότυπα της
κοινωνικής κατοικίας με τίτλο «Προσωρινή Μετεγκατάσταση
Οικισμού Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στην θέση «Πέλεκα»
του Δήμου Κατερίνης», για 56 οικογένειες Ρομά (περίπου 330
άτομα) με Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Κατερίνης.
Τρία μικρά προγράμματα επιχορήγησης που αφορούν σε: (1) δράσεις
ενδυνάμωσης νέων και γυναικών Ρομά, (2) συμμετοχή παιδιών Ρομά
σε παιδικές κατασκηνώσεις και (3) σε μικρής κλίμακας τοπικές
παρεμβάσεις.
Φορέας
υλοποίησης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Στρατηγικός Εταίρος:
Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας, Φορέας Διαχείρισης: ΕΥ ΑΠΚΟ, Διεθνής Εταίρος:
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Χρονοδιάγραμμα Έναρξη

2018

Λήξη

2024

Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Προώθηση, προετοιμασία και υποστήριξη 50 παιδιών Ρομά για
συμμετοχή σε παιδικές θερινές κατασκηνώσεις, ανάπτυξη δεξιοτήτων,
διαμόρφωση θετικών προτύπων και ενδυνάμωση των γονέων και
παιδιών Ρομά μέσα από τη συμμετοχή σε αθλητικές και καλλιτεχνικές
δραστηριότητες.

Προϋπολογισμός

Συνολικός Π/Υ Προγράμματος 7.000.000€ -Π/Υ Δράσης 250.000€

Πηγές
χρηματοδότησης

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜΕΟΧ)

Δράση 4η : Παραρτήματα Ρομά των Κέντρων Κοινότητας
Θεματική

Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά

Σύσταση
από Νέο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ένταξη, την Ισότητα και τη
Εθνικό ή Διεθνή Συμμετοχή των Ρομά, 2020-2030 και Σύσταση του Συμβουλίου της
Φορέα
Ευρώπης της 12ης Μαρτίου 2021 (2021/C 93/01).
Τίτλος δράσης

Παραρτήματα Ρομά των Κέντρων Κοινότητας

Συνοπτική
περιγραφή
δράσης

Τα Παραρτήματα Ρομά των Κέντρων Κοινότητας σε συνεργασία με τις
αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες των δήμων αποτελούν τη δομή που
συνδέει όλες τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την κοινωνική
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ένταξη των Ρομά με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και επιπρόσθετα αναπτύσσουν δίκτυα
συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα καθώς και
άλλων φορέων όπως ΜΚΟ, εκκλησία κ.λπ. που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά. Οι υπηρεσίες των Παραρτημάτων Ρομά των Κέντρων Κοινότητας
είναι
οι
εξής:
• Βοήθεια για τη διευκόλυνση συμμετοχικών διαδικασιών που
σχετίζονται με συγκεκριμένα μέτρα για την κοινότητα και τον
περιβάλλοντα
πληθυσμό.
• Υπηρεσίες και υποστήριξη της κοινότητας και οικοδόμηση δεσμών με
την
ευρύτερη
κοινότητα.
• Γενική συμβουλευτική υποστήριξη για ένταξη στην αγορά εργασίας,
υπηρεσίες
επαγγελματικού
προσανατολισμού
• Συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών, ενηλίκων και
οικογενειών.
• Δημιουργικές δραστηριότητες και υποστήριξη της μάθησης για τα
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν και αξιοποιώντας τα
διδάγματα που αντλήθηκαν από την υλοποίηση του έργου ROMED του
Συμβουλίου
της
Ευρώπης.
• Προγράμματα βοήθειας για τη δημιουργία ευκαιριών για νέους,
ευαισθητοποίηση σε σημαντικά θέματα, γνώσεις πληροφορικής και
εισαγωγή σε ΤΠ, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες κλπ.
• Υποστήριξη για την ενεργοποίηση των πολιτών και εκπαιδευτικά
σεμινάρια για την υγεία, τις συνθήκες διαβίωσης κλπ.
• Δικτύωση με κύριους παράγοντες της τοπικής κοινότητας (σχολεία,
πολιτιστικοί
σύλλογοι,
επαγγελματικοί
φορείς
κ.λπ.).
• Ενδυνάμωση και στήριξη των γυναικών, σεμινάρια για τη διαχείριση
των νοικοκυριών, θέματα υγιεινής, οικογενειακός προγραμματισμός,
ενημέρωση και υποστήριξη για τη συμμετοχή σε σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας, επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση.
• Ενδυνάμωση της νεολαίας για τη δημιουργία μιας οργανωτικής
κοινότητας που δραστηριοποιείται στην τοπική κοινότητα και
δικτύωση με άλλες οργανώσεις νέων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
Φορέας
υλοποίησης

Δήμοι

Χρονοδιάγραμμα Έναρξη

2016

Λήξη

2023
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Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα

Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης με στόχο την πλήρη κοινωνική
ενσωμάτωση

Προϋπολογισμός

-

Πηγές
χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ (ΕΚΤ-ΠΕΠ)

Δράση 5η : Βιωματικά Εργαστήρια και Παιδικές Κατασκηνώσεις Ρομά
Θεματική

Κοινωνική Ένταξη των παιδιών Ρομά

Σύσταση
από - Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2013
Εθνικό ή Διεθνή
σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα κοινωνικής ένταξης των Ρομά προς
Φορέα
τα Κράτη Μέλη 78/1, 24.12.2013
- Πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την ισότητα,
ένταξη και συμμετοχή των Ρομά [COM (2020) 621 final 07.10.2020 EU
Roma strategic Framework for equality, inclusion and participation
COM(2020) 620 final
- /2020 / 0288 (NLE)]
- European Pillar of Social Rights
- Second subparagraph of Article 3(3) of the Treaty on European Union,
- Νέα Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2027
Τίτλος Δράσης

Βιωματικά Εργαστήρια και Παιδικές Κατασκηνώσεις Ρομά

Συνοπτική
Περιγραφή
Δράσης

Η πράξη απευθύνεται σε παιδιά και γονείς που διαβιούν σε οικισμούς –
καταυλισμούς Ρομά των δήμων της περιοχής παρέμβασης. Από τον
πληθυσμό αυτό θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι, με συγκεκριμένες
διαδικασίες, ενώ θα αξιοποιηθεί η εμπειρία των φορέων (ΟΤΑ) στο πεδίο
της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, οι οποίοι ήδη παρέχουν υπηρεσίες
προς την εν λόγω ομάδα στόχο αλλά και έχουν προβεί σε καταγραφή
πληθυσμού, αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, κλπ. του πληθυσμού αυτού, είτε
ως δικαιούχοι σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (όπως τα Κέντρα
Κοινότητας με ή χωρίς παραρτήματα Ρομά), αλλά και εν γένει μέσω των
κοινωνικών τους υπηρεσιών.
Αντικείμενο της δράσης «Βιωματικά Εργαστήρια και Συμμετοχή σε
Παιδικές Κατασκηνώσεις» είναι η υποστήριξη παιδιών που διαβιούν σε
καταυλισμούς και οικισμούς Ρομά, ηλικίας 6 – 12 ετών για συμμετοχή σε
κατασκηνώσεις και πολιτισμικές – αθλητικές δραστηριότητες κατά την
διάρκεια του έτους με στόχο την αρμονική και εποικοδομητική
συνύπαρξη μεταξύ παιδιών που προέρχονται από την κυρίαρχη
κουλτούρα και των παιδιών Ρομά.
Η προαναφερθείσα δράση θα συμβάλει στην άρση των διακρίσεων και
στην προώθηση των ίσων ευκαιριών κοινωνικής ένταξης για άτομα που
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διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή και κοινωνικού αποκλεισμού, και
περιλαμβάνει ενέργειες όπως: η στελέχωση και λειτουργία εργαστηρίων,
η συμμετοχή σε κατασκηνώσεις, η διοργάνωση εκδηλώσεων και η
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου αλλά και της κοινής
γνώμης.
Φορέας
Υλοποίησης

Δήμοι ή τα νομικά πρόσωπα αυτών

Χρονοδιάγραμμα Έναρξη
Λήξη

2021
2023

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ενδυνάμωση της ομάδας στόχου (νήπια και παιδιά σχολικής ηλικίας),
ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων (ομαδικότητα, κοινωνικοποίηση,
δημιουργία δεσμών) και διευκόλυνση της διαδικασίας εισαγωγής,
συμμετοχής, παραμονής, ενίσχυσης, ένταξης και προσαρμογής τους
στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό και στο σχολικό περιβάλλον.

Προϋπολογισμός

-

Πηγές
Χρηματοδότησης

Συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

Δράση 6η : Θερινές Κατασκηνώσεις Παιδιών Ρομά
Θεματική

Κοινωνική ένταξη των παιδιών Ρομά

Σύσταση
από - Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2013
Εθνικό ή Διεθνή
σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα κοινωνικής ένταξης των Ρομά προς
Φορέα
τα Κράτη Μέλη 78/1, 24.12.2013
- Πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την ισότητα,
ένταξη και συμμετοχή των Ρομά [COM (2020) 621 final 07.10.2020
- /2020 / 0288 (NLE)]
- Framework for equality, inclusion and participation COM(2020) 620
final
- European Pillar of Social Rights
- Second subparagraph of Article 3(3) of the Treaty on European Union,
Νέα Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2027
Τίτλος Δράσης

Θερινές Κατασκηνώσεις Παιδιών Ρομά

Συνοπτική
Περιγραφή
Δράσης

Η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος για την προώθηση και την
υποστήριξη παιδιών Ρομά στις παιδικές θερινές κατασκηνώσεις, έχει
αξιολογηθεί πολύ θετικά και έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει καθοριστικά
στην άρση των αρνητικών στερεοτύπων, στη διαμόρφωση θετικών
προτύπων και στην ενδυνάμωση των παιδιών Ρομά μέσα από τη
διαδικασία του βιωματικού παιχνιδιού, της ομαδικής άθλησης, της
156

ψυχαγωγικής δραστηριότητας και εν γένει της συγκατοίκησης, της
συμμετοχής και της αυτο-οργάνωσης.
Τα παιδιά Ρομά, όπως και τα υπόλοιπα μη Ρομά παιδιά της
κατασκήνωσης, μαθαίνουν τους κανόνες συμβίωσης και παιχνιδιού μέσα
από τις αθλητικές και τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες και νιώθουν
ισότιμα μέλη μίας μικρής κοινωνίας - ομάδας. Αυτό δημιουργεί θετικούς
δεσμούς και καταρρίπτει τις αρνητικές στερεοτυπικές αντιλήψεις σε
όλους, μικρούς και μεγάλους.
Για την επιτυχή έκβαση της δράσης, απαιτείται:
α) Η καλή προετοιμασία και υποστήριξη των παιδιών Ρομά, ώστε να
μπορέσουν να έχουν ομαλή ένταξη και προσαρμογή στους κανόνες της
μικρής "πολιτείας" της κατασκήνωσης.
β) Να συνοδευτούν από εκπαιδευμένους παιδαγωγούς και άλλους
εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι με συγκεκριμένα μεθοδολογικά
εργαλεία θα αναπτύξουν πρωτοβουλίες και κοινές δραστηριότητες με τα
υπόλοιπα μέλη της κατασκήνωσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της
κοινωνικής συνοχής και θετικής αλληλεπίδρασης.
γ) Να εκμεταλλευτούν τον χρόνο της παραμονής στην κατασκήνωση των
παιδιών οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί για να ενισχύσουν την
αυτοπεποίθηση των παιδιών και την επιθυμία τους για μάθηση.
Φορέας
Υλοποίησης

Δήμοι

Χρονοδιάγραμμα Έναρξη
Λήξη

2021
2022

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ενίσχυση των δεξιοτήτων και εμπειριών συλλογικής συμμετοχής και
συνύπαρξης.
Ενίσχυση της διαπολιτισμικής προσέγγισης και της κοινωνίας χωρίς
στερεότυπα.
Ενδυνάμωση των παιδιών Ρομά στις σχέσεις τους με μη Ρομά παιδιά.
Διευκόλυνση και στήριξη της συνύπαρξης

Προϋπολογισμός

250.000 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

90% Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) και 10% εθνικοί πόροι

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δράση 1η : Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για προστασία ανηλίκων
Θεματική
Δράσεις προστασίας ανηλίκων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων
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Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

- Ν. 4198/2013, Άρθρο 6 (ενσωμάτωση

Τίτλος Δράσης

Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για προστασία
ανηλίκων
α. Πρόγραμμα που αφορά στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
των
μαθητών
στα
Ανθρώπινα
Δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων αρμοδιότητας του Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.
που είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών, παιδιών και γονέων
αναφορικά με τους κινδύνους της Εμπορίας Ανθρώπων και την
προστασία των παιδιών από τυχόν εξαπάτηση και εκμετάλλευσή
τους.
β. Πρόγραμμα που αφορά στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
των μαθητών ως προς το φαινόμενο της Εμπορίας Ανθρώπων
μέσα από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και παροχή εύληπτου
εκπαιδευτικού υλικού (σε μορφή video, comics, κλπ).
α. Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β. Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. σε συνεργασία με το Γραφείο ΟΗΕ για τον Έλεγχο των
Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) και το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Πρόγραμμα α΄ Έναρξη
1.1.2019
Λήξη
Ανοιχτό
Πρόγραμμα β΄ Έναρξη
2021
Λήξη
Ανοιχτό

Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Φορέας Υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Ευρωπαϊκής Οδηγίας
36/2011), σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, φορείς της
κοινωνίας των πολιτών και διεθνείς οργανισμούς
- Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2019-2023 Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. (Στρατηγικός Άξονας
Δράσης υπ’ αρ. 5)
- Οι τρεις τόμοι του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για το
Δημοκρατικό Πολιτισμό (Reference Framework of Competences
for Democratic Culture-RFCDC) του Συμβουλίου της Ευρώπης
- Education for Justice (E4J) UNODC

Πρόγραμμα α’:
Α’ στάδιο: Μετάφραση ενημερωτικού υλικού, πραγματοποίηση
διημερίδας
επιμορφωτικών
εργαστηρίων
εκπαιδευτικών,
διαγωνισμός για την επιλογή της ειδικότερης θεματικής.
Β’ στάδιο: εκπαιδευτικά εργαστήρια σε διαφορετικά σχολεία της
χώρας από τους συνεργαζόμενους φορείς της Κοινωνίας των
Πολιτών, καθώς και από την νικήτρια ομάδα του α’ σταδίου.

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Πρόγραμμα
β’:
Μετάφραση
εκπαιδευτικού
υλικού,
πραγματοποίηση επιμορφωτικών εργαστηρίων εκπαιδευτικών.
α. Ένταξη της θεματικής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του
δημοκρατικού πολιτισμού στην εκπαίδευση, με σκοπό την
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Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

ευαισθητοποίηση και αφύπνιση των μαθητών. Στο πλαίσιο των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά με την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και προσωπική ελευθερία, οι μαθητές θα γνωρίσουν
την παγκόσμια απειλή της Εμπορίας Ανθρώπων.
β. Ένταξη στην εκπαίδευση των θεματικών της Εμπορίας
Ανθρώπων, καθώς και της συμπεριληπτικής σεξουαλικής
εκπαίδευσης. Προσδοκάται ότι το πρόγραμμα θα συνεισφέρει
στην αφύπνιση της νέας γενιάς κατά της ανησυχητικής αύξησης
της ζήτησης, αλλά και ανοχής στην Εμπορία και Εκμετάλλευση
Ανθρώπων. Παράλληλα, θα συμβάλει στην πρόληψη της
θυματοποίησης μέσω της εξοικείωσης των μαθητών με τα
ζητήματα της αναπαραγωγικής υγείας και συμπεριληπτικής
σεξουαλικής εκπαίδευσης.
α. Συνεργαζόμενοι Διεθνείς Οργανισμοί, ΕΣΠΑ και κοινωφελή
ιδρύματα (π.χ. Ίδρυμα Μποδοσάκη).
β. Συνεργαζόμενοι Διεθνείς Οργανισμοί, ΕΣΠΑ.

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δράση 1η : Ελλάδα και Unesco: Παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη
χώρων και μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην ελληνική Επικράτεια
Θεματική

- Βελτίωση

της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος
- Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Δια Βίου Μάθησης - Σύνδεση με
την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της Δια Βίου Μάθησης - Σύνδεση με
την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Άρθρα 28, 29 & 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Τίτλος Δράσης

«Ελλάδα και Unesco: Παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την
ανάδειξη χώρων και μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην
ελληνική Επικράτεια»

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η Δράση αφορά στο σχεδιασμό πρότυπων και βιώσιμων
εκπαιδευτικών εργαλείων ως μέσου ενίσχυσης της διδασκαλίας των
μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα
εργαλεία αυτά αφορούν στην παραγωγή εκπαιδευτικής κασετίνας
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(εκπαιδευτικού φακέλου) ως κορμού για την προβολή της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας μέσω της
ανάδειξης μνημείων της Unesco στον ελλαδικό χώρο. Η Δράση
συμβάλλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μαθητών με την
τοπική ιστορία και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα
προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Φορέας Υλοποίησης

Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

01.09.2018

Λήξη

31.12.2022

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται (με δυνατότητα παράτασης της λήξης)

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Αναβάθμιση της ποιότητας του περιεχομένου της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, δημιουργία συνθηκών ισότιμης πρόσβασης και ίσων
ευκαιριών, ανάπτυξη και διάδοση εκπαιδευτικών μεθόδων
πολιτισμικής ενσωμάτωσης.

Προϋπολογισμός

435.800,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση»

Δράση 2η : Θ-ΙΝΚ: Το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία
Θεματική

Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος

Σύσταση από
Εθνικό ή Διεθνή
Φορέα

Άρθρα 13, 23, 28, 29, 30 & 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του
Παιδιού

Τίτλος Δράσης

Θ-ΙΝΚ: Το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία
μνημεία

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η Δράση αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός
ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για σχολικές ομάδες
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
στους
αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Αγοράς, του Κεραμεικού και των
Δυτικών Λόφων, οι οποίοι φιλοξενούν μνημεία παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς. Το υλικό που θα παραχθεί δύναται να
αξιοποιηθεί περαιτέρω στη σχολική τάξη, καθώς συμβάλει στην
ανάπτυξη τόσο της τυπικής, όσο και της άτυπης μάθησης.

Φορέας Υλοποίησης Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών - Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

01.09.2018
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Λήξη

31.03.2022

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται (με δυνατότητα παράτασης της λήξης)

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Αναβάθμιση της ποιότητας του περιεχομένου της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, δημιουργία συνθηκών ισότιμης πρόσβασης και ίσων
ευκαιριών, ανάπτυξη και διάδοση εκπαιδευτικών μεθόδων
πολιτισμικής ενσωμάτωσης

Προϋπολογισμός

695.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση»

Δράση 3η : Από το Μουσείο στο Θέατρο. Ανιχνεύοντας τη θεατρική πράξη της αρχαίας
τραγωδίας
Θεματική

Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Άρθρα 13, 28, 29 & 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Τίτλος Δράσης

Από το Μουσείο στο Θέατρο. Ανιχνεύοντας τη θεατρική πράξη της
αρχαίας τραγωδίας

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η Δράση στοχεύει στη γνωριμία και εξοικείωση μαθητών και
μαθητριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη γλώσσα, τα
νοήματα, το περιεχόμενο και τη δραματουργία της αρχαίας ελληνικής
τραγωδίας, καθώς και με τη γλώσσα του σύγχρονου θεάτρου. Μέσω
του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός πλούσιου εκπαιδευτικού
υλικού, το οποίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση
εκπαιδευτικού προγράμματος και τη δημιουργία θεατρικών
παραστάσεων, τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα
έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους θεατρικούς
δημιουργούς και να εξοικειωθούν με την αρχαία ελληνική
γραμματεία.

Φορέας Υλοποίησης

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων/Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού - Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Πειραιά

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

01.10.2018

Λήξη

31.12.2021

Στάδια Υλοποίησης

Υλοποιείται (με δυνατότητα παράτασης της λήξης)

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Αναβάθμιση της ποιότητας του περιεχομένου της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, δημιουργία συνθηκών ισότιμης πρόσβασης και ίσων
ευκαιριών, ανάπτυξη και διάδοση εκπαιδευτικών μεθόδων
161

πολιτισμικής ενσωμάτωσης
Προϋπολογισμός

429.500,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση»

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Δράση 1η : Μείωση του ποσοστού των παιδιών μεταναστών ή των παιδιών δικαιούχων
διεθνούς προστασίας που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο
Άξονας
Προτεραιότητας

Δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση

Θεματική

Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2018 «Τα δικαιώματα των
παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα», σελίδα 114. Οι συστάσεις
αφορούν τα κάτωθι:
- «ενίσχυση του θεσμού της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης και
διερμηνείας στο σχολικό περιβάλλον, ιδίως στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση»,
- «παρέμβαση του κράτους μέσω συναντήσεων και δράσεων
ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και τοπικές
κοινότητες, ώστε να υπάρχει επαρκής προετοιμασία της κοινότητας
για την υποδοχή και αποδοχή των παιδιών στα σχολεία, ώστε να
αποφεύγονται αντιδράσεις»,
- «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μέσω της αξιοποίησης της
τεχνογνωσίας και των εργαλείων που έχουν εφαρμοστεί στο πεδίο της
εκπαίδευσης των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών καθώς και για
την καλλιέργεια των κύριων δεξιοτήτων διαπολιτισμικής
επικοινωνίας»,
- «ενίσχυση των δραστηριοτήτων άτυπης εκπαίδευσης με σκοπό την
εξοικείωση των παιδιών με το σχολικό περιβάλλον και την βελτίωση
της αποδοτικότητας»,
- «ενδυνάμωση του ρόλου των γονέων και της οικογένειας μέσα από
την ενημέρωση των γονέων αναφορικά με το εκπαιδευτικό σύστημα
στην Ελλάδα, την έννοια και σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και την
παροχή συμβουλευτικής, τόσο ως προς την υποχρεωτική σχολική
φοίτηση όσο και ως προς άλλα σχετικά θέματα αναφορικά με την
σχολική ζωή»,
- «ανάπτυξη μηχανισμού για την παρακολούθηση και την καταγραφή
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της μαθητικής διαρροής».
Τίτλος Δράσης

Μείωση του ποσοστού των παιδιών μεταναστών ή των παιδιών
δικαιούχων διεθνούς προστασίας που εγκαταλείπουν πρόωρα το
σχολείο

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Η δράση θα υλοποιηθεί πιλοτικά σε τριάντα (30) σχολεία τριών (3)
Περιφερειών της χώρας, οι οποίες θα επιλεγούν με βάση τον υψηλό
αριθμό μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας μαθητικής
ηλικίας. Στο πλαίσιο της δράσης προτείνεται να υλοποιηθούν οι
κάτωθι ενέργειες:
- Συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων αναφορικά με το
μαθητικό πληθυσμό μεταναστευτικής καταγωγής και ανάπτυξη
μηχανισμού για την παρακολούθηση και την καταγραφή της
σχολικής διαρροής
- Απασχόληση διαπολιτισμικών μεσολαβητών σε σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αρθούν τυχόν γλωσσικά ή
άλλα εμπόδια και να ενισχυθεί ο δεσμός μεταξύ των μαθητών και
των υπόλοιπων μελών της σχολικής κοινότητας
- Επιμορφωτικές παρεμβάσεις για εκπαιδευτικούς, αναφορικά με
τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική διαρροή παιδιών
μεταναστών και προσφύγων, αλλά και αναφορικά με θέματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
- Ενημέρωση γονέων αλλοδαπών μαθητών αναφορικά με το
εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, την έννοια και σπουδαιότητα
της εκπαίδευσης και παροχή συμβουλευτικής, τόσο ως προς την
υποχρεωτική σχολική φοίτηση όσο και ως προς άλλα σχετικά θέματα
αναφορικά με την σχολική ζωή
- Ενδοσχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά
μεταναστών/δικαιούχων διεθνούς προστασίας, σχετικές με τα
ενδιαφέροντά τους, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, με σκοπό την
εξοικείωση των παιδιών με το σχολικό περιβάλλον και την ενίσχυση
του ενδιαφέροντός τους για τη μάθηση

Φορέας Υλοποίησης

- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
- Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
- Ανάδοχος φορέας που θα επιλεγεί για την απασχόληση των

διαπολιτισμικών μεσολαβητών
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Έναρξη

Σεπτέμβριος 2022

Λήξη

Σεπτέμβριος 2023

α. Επικοινωνία με φορείς χρηματοδότησης (ΤΑΜΕ, ΕΚΤ+) για
εξεύρεση καταλληλότερης πηγής χρηματοδότησης
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β. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου για την δράση
γ. Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς σε κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο για τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τους
αλλοδαπούς μαθητές που φοιτούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της χώρας, ώστε να επιλεγούν οι Περιφέρειες και τα
σχολεία στα οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα
δ. Αναλυτικός σχεδιασμός των πακέτων υλοποίησης της δράσης
ε. Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στη δράση
(ως επιμορφωτές, σύμβουλοι γονέων κλπ.)
στ. Δημιουργία προγράμματος παρεμβάσεων (σε συνεργασία με τα
συμμετέχοντα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς)
ζ. Πρόσκληση για απασχόληση διαπολιτισμικών μεσολαβητών
η. Δημιουργία μηχανισμού για την παρακολούθηση και την
καταγραφή της σχολικής διαρροής στις επιλεγμένες Περιφέρειες.
Σημειώνεται ότι ο μηχανισμός θα δημιουργηθεί με ίδια μέσα του
Υπουργείου Παιδείας.
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της δράσης είναι:
- Η διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών μεταναστών/ δικαιούχων
διεθνούς προστασίας στην εκπαίδευση και την ευρύτερη κοινωνία.
- Η μείωση του ποσοστού των παιδιών μεταναστών/δικαιούχων
διεθνούς προστασίας που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο

Προϋπολογισμός

360.000 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF )
2021-2027
- ΕΚΤ+

Ø ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Δράση 1η : Α. Συνδιοργάνωση, ετησίως, Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους.
Β. Πρωτοβουλίες για την προώθηση της Παιδείας για τα Μέσα (συμμετοχή σε
δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Θεματική

Εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας και την πληροφορία –(media
& information literacy)

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

- Ευρωπαϊκή Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την παιδεία για τα
Μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον για ανταγωνιστικότερο
οπτικοακουστικό κλάδο και κλάδο περιεχομένου και για μια
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κοινωνία της γνώσης χωρίς αποκλεισμούς Ε(2009)6464.
- Σύσταση της UNESCO για την Παιδεία για τα Μέσα και την
Πληροφορία στην Ψηφιακή Εποχή (Παρίσι, 2014).
- Ευρωπαϊκή οδηγία 2018/1808 , σύμφωνα με την οποία τα κ-μ
προωθούν και λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
σχετικά με την παιδεία για τα μέσα.
Τίτλος Δράσης

Α. Συνδιοργάνωση, ετησίως, Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών
Μικρού Μήκους
Β. Πρωτοβουλίες για την προώθηση της Παιδείας για τα Μέσα
(συμμετοχή σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Α. Καινοτόμα εκπαιδευτική δράση που στοχεύει σε μαθητές όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης και αφορά στη δημιουργία ταινιών και
συνοδευτικού υλικού, καθώς και στην αξιολόγησή τους από ειδική
Επιτροπή.
Β. Δράσεις στο πλαίσιο της Παιδείας για τα Μέσα με ευρωπαϊκή
προοπτική:
i. Συμβολή σε μελλοντικές και εν εξελίξει δράσεις και
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ε.Ε. για την Παιδεία
για τα Μέσα
ii. Ενέργειες δημοσιότητας για την ενθάρρυνση συμμετοχής στις
δράσεις που θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας για την Παιδεία για τα Μέσα

Φορέας Υλοποίησης - Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
- Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
- Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας
- Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων
του ΥΠ.Π.Ε.Θ
- ΕΡΤ
- Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα (Μορφωτικό Γραφείο-Σπίτι της
Κύπρου)
Χρονοδιάγραμμα
Στάδια Υλοποίησης

Έναρξη

01-01-2021

Λήξη

31-12-2023

Α. Ετήσιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους
1. Προκήρυξη Διαγωνισμού
2. Δηλώσεις συμμετοχής από σχολεία και αποστολή σχετικού
υλικού
3. Αξιολόγηση του υλικού από Ειδική Επιτροπή και πρόκριση των
καλύτερων ταινιών ανά κατηγορία και βαθμίδα εκπαίδευσης
4. Βράβευση των καλύτερων ταινιών ανά κατηγορία και
βαθμίδα εκπαίδευσης.
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Β. Πρωτοβουλίες για την προώθηση της Παιδείας για τα Μέσα
(συμμετοχή σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Τα στάδια θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και σε συνάρτηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
των εν λόγω δράσεων.
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Α.
- Εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα της κινηματογραφικής
αφήγησης.
- Απόκτηση δεξιοτήτων οπτικοακουστικού αλφαβητισμού.
- Ευαισθητοποίηση ως προς τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα και
καλλιτεχνική έκφρασή τους.
- Καλλιέργεια ομαδικής συνεργασίας για την ολοκλήρωση ταινιών.
- Επιβράβευση προσπάθειας και τιμητικές διακρίσεις ως κίνητρο
για συμμετοχή.
Β.
- Παιδιά με κριτικές δεξιότητες στην ψηφιακή εποχή.
- Μιντιακές και ψηφιακές δεξιότητες στα μέσα για νέους.

Προϋπολογισμός

Τακτικός Προϋπολογισμός ΓΓΕΕ/Προεδρία της Κυβέρνησης

Πηγές
Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/ Προεδρία της
Κυβέρνησης

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δράση 1η : Προτάσεις του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας
αναφορικά με την εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
αντιμετώπισης του ρατσισμού
Θεματική

Εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιμετώπισης
του ρατσισμού.

Τίτλος Δράσης

Προτάσεις του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της
Μισαλλοδοξίας αναφορικά με την εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και αντιμετώπισης του ρατσισμού

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Διαμόρφωση προτάσεων του Εθνικού Συμβουλίου κατά του
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας αναφορικά με την εκπαίδευση σε
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιμετώπισης του ρατσισμού
και συνέργειες με άλλους φορείς.

Φορέας Υλοποίησης

Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2018

Λήξη

Διαρκής δράση
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Στάδια Υλοποίησης

α. Διαμόρφωση προτάσεων
β. Ανάπτυξη συνεργειών με άλλους φορείς

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και αντιμετώπισης του ρατσισμού
2. Πρόληψη

Προϋπολογισμός

Δεν απαιτούνται πόροι

Πηγές
Χρηματοδότησης

-

6. Προστασία της οικογένειας και των παιδιών στην κοινότητα
αποϊδρυματοποίηση

–

Με στόχο την προσήκουσα φροντίδα και προστασία, οι δράσεις στον άξονα αυτό
αφορούν κυρίως στα παιδιά που αποχωρίζονται το οικογενειακό τους περιβάλλον, τα παιδιά
που είναι θύματα βίας, κακοποίησης και παραμέλησης και γενικά τα παιδιά που διαμένουν
σε ιδρύματα. Αποτελεί προτεραιότητα η αποϊδρυματοποίηση, ήτοι η στήριξη της παροχής
υπηρεσιών εντός της κοινότητας και η ενίσχυση θεσμών, όπως η υιοθεσία και η αναδοχή.

6.1. Εφαρμογή του Ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της
αναδοχής και της υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85)
Τον Απρίλιο του 2019 τέθηκε σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και
Υιοθεσίας (εφεξής ΠΣ) www.anynet.gr . Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που
προβλέπει ο νόμος 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της
υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» και αφορά στην καταγραφή των ανηλίκων που διαβιούν σε
δομές παιδικής προστασίας ΝΠΔΔ και ΝΠΔΙΔ. Η ύπαρξη του συστήματος αποσκοπεί στην πιο
αποτελεσματική παρακολούθηση των δράσεων παιδικής προστασίας μέσω της επιτάχυνσης
των διοικητικών διαδικασιών διαχείρισης των αιτημάτων υιοθεσίας – αναδοχής, παρέχοντας
ταυτόχρονα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία όπως τον αριθμό των υιοθεσιών που αφορούν σε
παιδιά τα οποία προέρχονται από δομές κλειστής περίθαλψης, τον αριθμό των υιοθεσιών
που τελέστηκαν μετά από απευθείας συνεννόηση των φυσικών και των θετών γονέων, το εάν
αυτές αποτελούν ενδοοικογενειακές ή συγγενικές υιοθεσίες κ.λπ..
Σύμφωνα με το Ν. 4538/2018 και την υπ. αριθμ. Δ11 οικ. 13734/538/2019 Υπουργική
Απόφαση (B΄ 1163) που εξειδικεύει το άρθρο 27 του ανωτέρω νόμου, πρόσβαση στο
Πληροφοριακό Σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας έχουν:
• κάθε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας που λειτουργεί ως ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ,
• οι κοινωνικές υπηρεσίες των δημοσίων νοσοκομείων και των δημοσίων μαιευτηρίων,
• οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας ή τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των
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Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή
Περιφερειακών Ενοτήτων,
• τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και τα δημοτικά βρεφοκομεία,
• οι κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι βασικές ενέργειες που δρομολογήθηκαν για τη λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας είναι οι ακόλουθες:
• εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα αναδοχής - υιοθεσίας όλων των φορέων παιδικής
προστασίας που προβλέπει ο νόμος ως πιστοποιημένων χρηστών, μέσω της ταυτοποίησης
και αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο Π.Σ.
• εγγραφή όλων των ανηλίκων που φιλοξενούνται σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων που λειτουργεί στη Διαδικτυακή Πύλη
www.anynet.gr.
Α. Αιτήσεις Υποψήφιων Αναδόχων / Θετών Γονέων
Μετά την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και
Υιοθεσίας (ΠΣ), η υποβολή αιτήσεων για αναδοχή και υιοθεσία ανηλίκων σε πανελλαδικό
επίπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Αναδοχής –
Υιοθεσίας, www.anynet.gr . Έως το τέλος του 2019 όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα
των υιοθεσιών και των αναδοχών (άρθ. 1 του π.δ/τος 226/99 (Α΄ 226) και άρθ. 13 του
Ν.4538/2018 (Α΄85)) είχαν πιστοποιηθεί και αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στο ΠΣ.
Τον Μάιο 2020, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, διεξήχθη τριήμερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προετοιμασία
και την επιμόρφωση των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων των φορέων εποπτείας της
αναδοχής, οι οποίοι στη συνέχεια κλήθηκαν να οργανώσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για
τους υποψήφιους ανάδοχους / θετούς γονείς. Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί για τους υποψήφιους ανάδοχους και θετούς γονείς
απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο αντίστοιχο Εθνικό Μητρώο.
Από το καλοκαίρι του 2020, οι αρμόδιοι φορείς οργανώνουν και υλοποιούν, δια ζώσης
ή διαδικτυακά, εκπαιδευτικά προγράμματα, για την επιμόρφωση των υποψηφίων γονέων
που είναι εγγεγραμμένοι στα Ειδικά Μητρώα τους. Οι υποψήφιοι γονείς που ολοκληρώνουν
επιτυχώς την παρακολούθηση τους, εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο.
Β. Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων
Όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας, ν.π.δ.δ. ή
ν.π.ι.δ., για πρώτη φορά καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων με υποχρεωτικότητα
σύνταξης για κάθε ένα από αυτά εξειδικευμένου Ατομικού Σχεδίου Οικογενειακής
Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ). Το ΑΣΟΑ είναι το πλάνο οικογενειακής αποκατάστασης κάθε
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ανηλίκου, λαμβάνοντας υπόψη τη νομική κατάσταση του, τις επαφές με τη φυσική του
οικογένεια, την κατάσταση της υγείας του κ.λ.π., δεδομένου ότι το ΑΣΟΑ αποτελεί βασικό
εργαλείο για την αποϊδρυματοποίηση.
Επιπλέον, μετά από συντονισμένη προσπάθεια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), εγράφησαν οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δημόσιων Νοσοκομείων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας, προκειμένου να καταγράψουν στο Εθνικό
Μητρώο Ανηλίκων τους ανήλικους που παραμένουν στα νοσοκομεία, χωρίς να
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
Εντός του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο
Ανηλίκων όλων των ανηλίκων που φιλοξενούνται στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και σε
Δομές που φιλοξενούν ασυνόδευτα ανήλικα ή ανήλικα που χρήζουν κοινωνικής προστασίας
ως αποτέλεσμα μεταναστευτικών ή προσφυγικών ροών.
Γ. Διαδικασίες Σύνδεσης ανηλίκων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων και
Υποψήφιων Γονέων εγγεγραμμένων στα Εθνικά Μητρώα.
Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και των
Εθνικών Μητρώων ΥΑΓ και ΥΘΓ, μετά από νομοθετική παρέμβαση για τη διασύνδεση των δύο
μητρώων, ξεκίνησε πανελλαδικά, τον Αύγουστο του 2020, η ηλεκτρονική διασύνδεση των
ανηλίκων, εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων με υποψήφιους αναδόχους ή /και
υποψήφιους θετούς γονείς εγγεγραμμένους στα αντίστοιχα Εθνικά Μητρώα. Η ηλεκτρονική
σύνδεση γίνεται μέσω αλγόριθμου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την χρονολογική σειρά
εγγραφής των Υποψήφιων Ανάδοχων/Θετών Γονέων στα αντίστοιχα Εθνικά, τα κριτήρια που
ένα ζευγάρι Υποψήφιων Αναδόχων/ Θετών Γονέων έχει θέσει στην αίτησή του, όσο και με τα
χαρακτηριστικά του προς υιοθεσία ανηλίκου.
Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από το ΕΚΚΑ, στις 21.12.2020 στο
Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας υπήρχαν:
Αιτήσεις αναδοχής
ΥΑΓ (εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο ΥΑΓ)
Επιτυχείς αναδοχές
Αιτήσεις υιοθεσίας
ΥΘΓ (εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο ΥΘΓ)
Επιτυχείς υιοθεσίες
Πηγή: Ε.Κ.Κ.Α., 21.12.2020

253
17
144
1184
628
277

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δράση 1η: Καμπάνια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για το θεσμό της αναδοχής
Θεματική

Προώθηση της αποίδρυματοποίησης – προώθηση και ενίσχυση του
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θεσμού της αναδοχής
Σύσταση από Εθνικό • Σύμβαση των Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού
ή Διεθνή Φορέα
• Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης, Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Τίτλος Δράσης

Καμπάνια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για το θεσμό της
αναδοχής

Συνοπτική
περιγραφή Δράσης

Η καμπάνια αποσκοπεί σε:
• ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με το θεσμό της
αναδοχής,
• αποσαφήνιση των διαφορών των θεσμών της αναδοχής και της
υιοθεσίας,
• προσέλκυση υποψήφιων ανάδοχων γονέων,
• προώθηση στην κοινή γνώμη των διαφορετικών μορφών αναδοχής
και
• αύξηση των αναδοχών και συνακόλουθα η προώθηση
αποϊδρυματοποίησης.

Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - UNICEF
Χρηματοδότηση: UNICEF

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Q2 2021

Λήξη

Q4 2021

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης, προσέλκυση υποψήφιων
ανάδοχων γονέων, προώθηση της οικογενειακής υποκατάστασης
των παιδιών, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών στην
κοινότητα,
στήριξη
της
φυσικής
οικογένειας,
παροχή
εξατομικευμένης φροντίδας στα παιδιά των ιδρυμάτων.

Δράση 2η: Εφαρμογή του θεσμού της επαγγελματικής αναδοχής
Θεματική

Προώθηση της αποίδρυματοποίησης – προώθηση και ενίσχυση του
θεσμού της αναδοχής

Σύσταση από Εθνικό • Σύμβαση των Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού
ή Διεθνή Φορέα
• Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης, Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Τίτλος Δράσης

Εφαρμογή του θεσμού της επαγγελματικής αναδοχής
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Συνοπτική
περιγραφή Δράσης

Ο θεσμός της επαγγελματικής αναδοχής έχει προβλεφθεί
νομοθετικά για συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδιών, που είναι πιο
δύσκολα να βρουν μια οικογένεια να τα αναλάβει, λόγω
προβλημάτων υγείας (67% και άνω). Η, αρχικά πιλοτική εφαρμογή
του θεσμού, αποσκοπεί στην απόϊδρυματοποίηση των παιδιών
αυτών, με την παροχή επιπρόσθετων κινήτρων στους επαγγελματίες
αναδόχους, (φορολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και
μισθολογικά).
Θεσπίζεται η καταβολή μηνιαίας αντιμισθίας στους επαγγελματίες
αναδόχους γονείς, επαυξημένη σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση
της αναδοχής.
Επιπλέον οι επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς θα εκπαιδευτούν ειδικά
για τις υπηρεσίες αυτές και θα παρακολουθούνται από τριμελή
επιτροπή ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης

Προϋπολογισμός

6.773.976,00 €

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Q2 2021

Λήξη

Q4 2024

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης, προσέλκυση υποψήφιων
επαγγελματιών ανάδοχων γονέων, προώθηση της οικογενειακής
υποκατάστασης των παιδιών, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των παιδιών στην κοινότητα, παροχή εξατομικευμένης φροντίδας
στα παιδιά των ιδρυμάτων.

6.2. Στρατηγική για την Αποϊδρυματοποίηση
Η αυξανόμενη αναγνώριση, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, των αρνητικών συνεπειών της
ιδρυματοποίησης στην ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών έχει αναδείξει
διεθνώς την ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών και υπηρεσιών για την αποτροπή της εισαγωγής
παιδιών σε ιδρύματα ή την ελαχιστοποίηση της διάρκειας παραμονής τους σε αυτά και για
την υποστήριξη των φυσικών οικογενειών και την αποτροπή της απομάκρυνσης των παιδιών
από αυτές και της προαγωγής εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας, όπως η αναδοχή.
Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται η τάση πλήρους κατάργησης της εισαγωγής σε ιδρύματα παιδιών
προσχολικής ηλικίας (κάτω των 4 ετών).
Στις μέρες μας, στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, τα παραδοσιακά ιδρύματα
παιδικής προστασίας έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί από μικρές μονάδες
οικογενειακού τύπου ή μονάδες με θεραπευτικό προσανατολισμό για παιδιά και εφήβους με
συναισθηματικές ή συμπεριφορικές δυσκολίες. Η εισαγωγή σε ίδρυμα αντιμετωπίζεται ως
έσχατη λύση, καθώς πάγια πολιτική είναι η προσπάθεια τοποθέτησης των παιδιών - ιδίως
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παιδιών μικρής ηλικίας - σε ανάδοχες οικογένειες, ενώ σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται ο
περιορισμός στο ελάχιστο της διάρκειας παραμονής στα ιδρύματα των παιδιών που
εισάγονται σε αυτά.
Η τοποθέτηση του παιδιού σε πλαίσιο προστασίας πρέπει να αποτελεί έσχατο μέτρο και
να θέτει ως πρωταρχικό στόχο το ύψιστο συμφέρον του παιδιού και την επιτυχή κοινωνική
του ένταξη ή επανένταξη το συντομότερο δυνατόν. Η τοποθέτηση πρέπει να εγγυάται την
πλήρη ικανοποίηση των θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Η εκπόνηση και προώθηση ενός Σχεδίου Στρατηγικής για την αποϊδρυματοποίηση
παιδιών, παιδιών με αναπηρία, ενήλικων με αναπηρία και ηλικιωμένων, από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών,
αποτελεί βούληση της πολιτείας.
Η στρατηγική αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα αποσκοπεί στην προώθηση και
ανάπτυξη σταθερών νομοθετικών και οικονομικών μέτρων και δράσεων για την
αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών των ομάδων στόχων: των παιδιών, των παιδιών
με αναπηρία, των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων.
Για την προστασία της οικογένειας και των παιδιών στην κοινότητα –
αποïδρυματοποίηση, συντονίζονται οι ακόλουθες δράσεις:
Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δράση 1η : Παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών στα φιλοξενούμενα παιδιά των Κέντρων
Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και Αττικής
Θεματική

Μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο
τοπικής κοινότητας – Υποστήριξη των ενοίκων μέσα από ατομικά
θεραπευτικά πλάνα
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Σύσταση από Εθνικό ή Ηνωμένα Έθνη (2019), Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του
Διεθνή Φορέα
Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
Κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από
την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής
κοινότητα για τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με
προβλήματα ψυχικής υγείας και τους ηλικιωμένους στην Ευρώπη
από Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (2012).
Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα
σε επίπεδο τοπικής κοινότητας από Ευρωπαϊκή Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων (2012)
WHO Quality Rights Tool Kit (2012) (Eργαλειοθήκη του ΠΟΥ για τα
δικαιώματα στην ποιότητα
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα
δικαιώματα (2010) Forgotten Europeans – Forgotten Rights: The
Human Rights of Persons Placed in Institutions.
Ηνωμένα Έθνη (2009) Κατευθυντήριες Γραμμές για την εναλλακτική
φροντίδα των παιδιών. Νέα Υόρκη: Ηνωμένα Έθνη, παράγραφος 23
Τίτλος Δράσης

Παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών στα φιλοξενούμενα παιδιά των
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και Αττικής

Συνοπτική Περιγραφή Πρόγραμμα υποκατάστασης των δομών και Υπηρεσιών φιλοξενίας
Δράσης
και φροντίδας ενοίκων ΚΚΠ Δυτικής Ελλάδας και Αττικής
Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής.

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

01/01/2017 – πρόγραμμα υποκατάστασης δομών και
υπηρεσιών

Λήξη

30/06/2023 – πρόγραμμα υποκατάστασης δομών και
υπηρεσιών

Στάδια Υλοποίησης

Πρόγραμμα υποκατάστασης δομών και υπηρεσιών:
Δημιουργία και στελέχωση μικρών δομών φιλοξενίας
Μετακίνηση όλων των ενοίκων στις νέες δομές
Υποστήριξη της μεταβατικής περιόδου είτε σε πλαίσια φιλοξενίας
(«Μικρά Σπίτια») είτε σε άλλα πλαίσια εναλλακτικής φιλοξενίας
Ατόμων με Αναπηρία

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Πρόγραμμα υποκατάστασης δομών και υπηρεσιών: Μόνιμη
ανατοποθέτηση ενοίκων σε εναλλακτικά πλαίσια φροντίδας

Προϋπολογισμός

15.000.000,00 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Τακτικός Προϋπολογισμός
(ΚΥΑ υπ,. αρ. οικ. 60135/1579/12.12.2017)
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Ø

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΛ.ΑΣ.

Δράση 1η : Καταπολέμηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας
Θεματική

Ενδοοικογενειακή Βία

Σύσταση από Εθνικό ή • Ενέργειες και εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση του κοινού
Διεθνή Φορέα
σχετικά με την εφαρμογή της απαγόρευσης κάθε μορφής βίας κατά
των παιδιών, σε συνδυασμό με την κατάλληλη ενημέρωση και
υποστήριξη των γονέων για την θετική άσκηση του γονεϊκού ρόλου.
• [παρ. 38 ενοτ. (IV) Οικογένεια και εναλλακτική φροντίδα, προστασία
του παιδιού από την βία και την κακομεταχείριση(άρθρα
5,9,10,11,18,19,20,21,25,27 και 39/ Προτάσεις Συνηγόρου Πολίτη)]
• Άρθρο 6 του Ψηφίσματος της Βουλής των Εφήβων
Τίτλος Δράσης

Καταπολέμηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

Συνοπτική περιγραφή
Δράσης

1. Συνεργασία των αρμοδίων Αστυνομικών Υπηρεσιών με τις κατά
τόπους Εισαγγελικές Αρχές, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, το Συνήγορο του
Πολίτη, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τις κοινωνικές Υπηρεσίες
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Συμβουλευτικά
Κέντρα, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., τις Πρεσβείες-Αστυνομίες
ξένων κρατών, καθώς και τους έτερους Φορείς και Οργανισμούς,
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αντιμετώπισης της
ενδοοικογενειακής βίας.
2. Ίδρυση
&
λειτουργία
Υπηρεσιών
Αντιμετώπισης
Ενδοοικογενειακής Βίας, σε όλη την Επικράτεια, με σκοπό την
αποτελεσματική
αντιμετώπιση
των
περιστατικών
ενδοοικογενειακής βίας, από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες [Π.Δ.
37/2019 (Α΄-63)].
3. Δημιουργία κόμβου στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας
«www.astynomia.gr», στον οποίο παρέχονται οδηγίες και
κατευθύνσεις προς πολίτες, φορείς και αστυνομικό προσωπικό,
όπως το νομοθετικό πλαίσιο, οι τρόποι καταγγελίας περιστατικού,
οι
αρμοδιότητες
των
Υπηρεσιών
Αντιμετώπισης
Ενδοοικογενειακής Βίας και τα στοιχεία αυτών.
4. Κατάρτιση εκπαιδευτικού-ενημερωτικού υλικού με θέμα την
Ενδοοικογενειακή Βία, προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί για την
πραγματοποίηση διαλέξεων – παρουσιάσεων στις σχολικές
μονάδες, στο πλαίσιο του υπογραφέντος Μνημονίου μεταξύ των
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πρώην Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων (νυν Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και
Παιδείας & Θρησκευμάτων).
5. Σύναψη Συμφωνητικού Συνεργασίας, με αντικείμενο την πρόληψη
ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των άλλων συναρμόδιων
Φορέων, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται δράσεις
ενημέρωσης, που απευθύνονται σε παιδιά.
6. Συμμετοχή-συνεισφορά στις εκστρατείες ενημέρωσης του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των οποίων παρέχεται, μεταξύ
άλλων, ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και
αναλαμβάνονται σχετικές δράσεις.
7. Έκδοση επικαιροποιημένου εγχειριδίου Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας με κατευθυντήριες οδηγίες, προς το αστυνομικό
προσωπικό, για τον χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας
(επίκειται).
Φορέας Υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ελληνική Αστυνομία
Έναρξη

Διαρκής Δράση

Λήξη
Προστασία ανηλίκων - Χειρισμός υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας

Δράση 2η : Εκπαίδευση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ενδοοικογενειακής
βίας
Θεματική

Εκπαίδευση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα
ενδοοικογενειακής βίας.

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

1. Προώθηση της συστηματικής και συνεχούς επιμόρφωσης των
επαγγελματιών που εργάζονται με και για τα παιδιά, ιδίως των
εκπαιδευτικών, των κοινωνικών λειτουργών, των αστυνομικών και
άλλων οργάνων επιβολής του νόμου, αναφορικά με την προστασία
των δικαιωμάτων του παιδιού. [παρ. 8 ενοτ. (I) Γενικά Μέτρα
Εφαρμογής της Σύμβασης (άρθρα 4, 42, και 44/ Προτάσεις Συνηγόρου
Πολίτη)]
2. Ενίσχυση των μηχανισμών καταγραφής του αριθμού των υποθέσεων
και της έκτασης της βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης, της
παραμέλησης,
της
κακομεταχείρισης
ή
εκμετάλλευσης,
συμπεριλαμβανομένων και των φαινομένων στο εσωτερικό της
οικογένειας, στα σχολεία και στην ιδρυματική και άλλη φροντίδα (εδ.
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α΄, παρ. 47, ενοτ. Βία κατά των παιδιών συμπεριλαμβανομένης της
κακοποίησης και της παραμέλησης/Καταληκτικές παρατηρήσεις για
την Ελλάδα της Επιτροπή Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού)
3. Παρ.25 Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για
τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ
4. Παρ. 3 Κειμένου Αρχών Παιδικής Προστασίας
5. Παρ.14, 15, 16, 17, 18 και 20 του άρθρου 6 του Ψηφίσματος της
Βουλής των Εφήβων
Τίτλος Δράσης

Εκπαίδευση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα
ενδοοικογενειακής βίας

Συνοπτική
περιγραφή Δράσης

1. Στο πλαίσιο κατάρτισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων της
Αστυνομικής
Ακαδημίας,
καταβάλλονται
προσπάθειες
ενσωμάτωσης μαθησιακών πεδίων που προάγουν την προστασία
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το σεβασμό της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, εν γένει, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση του
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της προάσπισης
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών
του.
2. Συμμετοχή αστυνομικού προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια
και σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από συναρμόδιους
κυβερνητικούς ή μη φορείς, για την ευαισθητοποίηση και τη συνεχή
ενημέρωσή του σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
3. Τακτικές εκπαιδεύσεις, για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, του
προσωπικού που στελεχώνει τα Γραφεία Αντιμετώπισης
Ενδοοικογενειακής Βίας και των Αξιωματικών Υπηρεσίας των
Αστυνομικών Τμημάτων, καθώς και του αστυνομικού προσωπικού
που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Άμεσης Δράσης.
4. Συμμετοχή στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε εκπαιδευτικά
προγράμματα αντίστοιχης θεματολογίας (στο εσωτερικό και
εξωτερικό) καθώς και σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναρμοδίων ή
μη φορέων, σχετικά με την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής
βίας από αστυνομικούς πρώτης γραμμής που έρχονται αντιμέτωποι
με αντίστοιχα περιστατικά.

Φορέας Υλοποίησης

Ελληνική Αστυνομία

Χρονοδιάγραμμα
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Έναρξη
Λήξη

Διαρκής Δράση

Χειρισμός υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας

Δράση 3η : Εξαφανίσεις ανηλίκων
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Θεματική

Εξαφανίσεις ανηλίκων

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

Παρ.14, 15,16, 17, 18 και 20 του άρθρου 6 του

Τίτλος Δράσης

Εξαφανίσεις ανηλίκων

Συνοπτική περιγραφή
Δράσης

Φορέας Υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ψηφίσματος της Βουλής των Εφήβων
1. Διαβίβαση από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προς τις
Αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας διαταγών για τον ορθό χειρισμό
υποθέσεων εξαφάνισης ανηλίκων και επικαιροποίηση αυτών ανά
τακτά χρονικά διαστήματα, σύνταξη ενημερωτικού εγχειριδίου με
κατευθυντήριες οδηγίες και τακτικές χειρισμού υποθέσεων
εξαφάνιση και αρπαγής ανηλίκων, βάσει και του νέου νομικού
πλαισίου για το SISII (Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862, άρθρο 32).
2. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Σύλλογο "Το Χαμόγελο του
Παιδιού" και συμμετοχή στο πρόγραμμα αναζητήσεων
εξαφανισθέντων ανηλίκων "Amber Alert" για την έγκαιρη και έγκυρη
ειδοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για περιστατικά
εξαφάνισης-απαγωγής ανηλίκων.
3. Συνεργασία των αρμοδίων διωκτικών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας με ευρωπαϊκές/διεθνείς διωκτικές Αρχές (Europol,
Interpol, Selec) μέσω διμερών σχέσεων και σύναψη συμφωνιών
αστυνομικής συνεργασίας για συναφή ζητήματα με κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τρίτες χώρες.
Ελληνική Αστυνομία - Χαμόγελο του Παιδιού (Μ.Κ.Ο.)
Έναρξη
Διαρκής Δράση
Λήξη
Αποτροπή του φαινομένου της εξαφάνισης ανηλίκων - ανεύρεση
εξαφανισθέντων ανηλίκων.

Δράση 4η : Εντοπισμός ανηλίκων στο χώρο Schengen
Θεματική

Εθνική Κεντρική Βάση Δεδομένων για τα παιδιά

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

- Ενίσχυση των μηχανισμών συλλογής δεδομένων και δημιουργία

εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων για τα παιδιά με δείκτες
συμβατούς προς τη Σύμβαση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα
δεδομένα συλλέγονται σε όλους τους τομείς που καλύπτει η
Σύμβαση, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βία, την παράνομη διακίνηση και
τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών [παρ. 5 ενότ. (I) Γενικά
Μέτρα Εφαρμογής της Σύμβασης (άρθρα 4, 42, και 44/ Προτάσεις
Συνηγόρου Πολίτη)]
- Παρ.78-83: Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη
- Παρ. 5 και 8 Κειμένου Αρχών Παιδικής Προστασίας
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- Παρ.14, 15,16, 17, 18 και 20 του άρθρου 6 του Ψηφίσματος της

Βουλής των Εφήβων
Τίτλος Δράσης

Εντοπισμός ανηλίκων στο χώρο Schengen

Συνοπτική περιγραφή
Δράσης

Για τον εντοπισμό των ανηλίκων στο χώρο Schengen χρησιμοποιείται
το Σύστημα Πληροφοριών SIS II. Συγκεκριμένα, τα πρόσωπα
καταχωρούνται με σχετική ένδειξη "ειδικού χειρισμού" της υπόθεσης
σύμφωνα με την οποία θα πρέπει όταν εντοπιστούν να τεθούν υπό
προστατευτική φύλαξη έως ότου παραληφθούν από οικείους ή από
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ασκεί μόνιμα ή προσωρινά την
κηδεμονία τους. Πλήρης αξιοποίηση του άρθρου 32 του νέου
Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862.

Φορέας Υλοποίησης

Ελληνική Αστυνομία

Χρονοδιάγραμμα
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Έναρξη
Λήξη

Διαρκής Δράση

Κατηγοριοποίηση δεδομένων εξαφανισμένων ανηλίκων στο SIS II
προκειμένου να επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικός χειρισμός των
σχετικών υποθέσεων από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου των κρατώνμελών.

Δράση 5η: Προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την πλοήγησή
τους στο διαδίκτυο - τρόποι αποφυγής των κινδύνων αυτών
Θεματική
Προστασία των παιδιών από πληροφόρηση και υλικό
επιβλαβές για την ευημερία τους
Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

- Παροχή κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία

των παιδιών από πληροφόρηση και υλικό που είναι επιβλαβές για
την ευημερία τους (εδ. α’, παρ. 39, ενοτ. Πρόσβαση στην
κατάλληλη πληροφόρηση/Καταληκτικές παρατηρήσεις για την
Ελλάδα της Επιτροπή Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού)
- Παρ.18 και 76: Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη

Τίτλος Δράσης

Προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την
πλοήγησή τους στο διαδίκτυο - τρόποι αποφυγής των κινδύνων αυτών

Συνοπτική περιγραφή
Δράσης

1. Διοργάνωση Ημερίδων Ασφαλούς Πλοήγησης για την ενημέρωση
μαθητών (συμπεριλαμβανομένων και αυτών της προσχολικής
ηλικίας), γονέων και εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση κινδύνων
προερχομένων από τις νέες τεχνολογίες, καθώς και συνεδρίων για
την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
2. Τηλεοπτικά "σποτ" στο πλαίσιο της εκστρατείας πληροφόρησης
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων για τις "παγίδες" του διαδικτύου.
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3. Τηλεδιασκέψεις με σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια. σε
πραγματικό χρόνο, όπου επιτρέπεται η συνομιλία και οι ερωτοαπαντήσεις ομιλητών-ακροατών.
4. Συγγραφή και διαμοιρασμός ενημερωτικών φυλλαδίων με 10
διαφορετικές θεματικές συμβουλών για ασφαλέστερη πλοήγηση.
5. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και άλλων φορέων στις
εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
όπου προβάλλεται επικαιροποιημένο διαδραστικό υλικό, συνοδεία
σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού. Μέσα από τη συζήτηση με
εξειδικευμένα στελέχη της Υπηρεσίας στον τομέα της
Πληροφορικής, της Νομικής, των Οικονομικών και της Ψυχολογίας
παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες και ιδιαίτερα στα παιδιά, να
αναγνωρίσουν τις επισφαλείς συμπεριφορές που μπορούν να
εκδηλωθούν μέσω διαδικτύου. Οι εν λόγω παρουσιάσεις
ανανεώνονται διαρκώς και εμπλουτίζονται αναλόγως καθώς
προκύπτουν καθημερινά νέες μορφές κυβερνοεγκλήματος, ενώ
είναι προσαρμοσμένες ανά ηλικιακή ομάδα (Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού,
Γυμνάσιο, Λύκειο).
6. Δημιουργία ιστότοπου cyberkid.gr με χρήσιμες πληροφορίες για τα
θετικά σημεία των σύγχρονων τεχνολογιών και του διαδικτύου.
7. Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με την Εθνική
Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, την Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία της Ελλάδας, το Χαμόγελο του Παιδιού, κ.α.
8. Σελίδα Cyberkid στο Facebook, σελίδα CYBER ALERT στο facebook,
Τwitter cyberalertGR.
Φορέας Υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ελληνική Αστυνομία/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Έναρξη
Λήξη

Διαρκής Δράση

Θωράκιση της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας των παιδιών και των
εφήβων, καθώς οι ενημερωμένοι χρήστες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια το διαδίκτυο, μέσω της ενημέρωσης,
ειδικότερα σε θέματα σχετικά με:
α) την αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
β) τις διαδικτυακές απειλές και τα μέτρα προστασίας,
γ) τα αδικήματα και τους τρόπους που αυτά διαπράττονται μέσω
διαδικτύου,
δ) το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού (Cyberbullying)
ε) τις κυβερνοεπιθέσεις ενάντια σε πληροφοριακά συστήματα και την
ψηφιακή υποκλοπή δεδομένων,
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στ) τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια και τον εθισμό σ’αυτά,
ζ) τον σεξουαλικό εκβιασμό και εξαναγκασμό μέσω διαδικτύου και το
sexting,
η) την παρουσίαση της ενημερωτικής καμπάνιας SAY NO ενάντια στον
σεξουαλικό εκβιασμό και εξαναγκασμό, ανηλίκων και ενηλίκων,
μέσω του διαδικτύου και
θ) τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).

Ø ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Δράση 1η : «Προστασία και στήριξη κακοποιημένων παιδιών δια μέσω της διεπιστημονικής
παρέμβασης» - “PROtection and support of abused CHILDren through
multidisciplinary intervention – PROCHILD”
Θεματική

Διατομεακός – Διακλαδικός συντονισμός δράσεων συναρμόδιων
υπηρεσιών σε περιπτώσεις κακοποίησης – παραμέλησης παιδιών στην
Ελλάδα

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

• General comment (No. 13) of United Nations Committee on the Rights

Τίτλος Δράσης

«Προστασία και στήριξη κακοποιημένων παιδιών δια μέσω της
διεπιστημονικής παρέμβασης» - “PROtection and support of abused

of the Child (2011). The right of the child to freedom from all forms of
violence.
• UN General Assembly resolution 44/25, Convention on the Rights of
the Child, 20 November 1989. Policy guidelines of the Council of
Europe on integrated national strategies for the protection of children
from violence. Integrated strategy against violence.
WHO (2014). Investing in children: the European child maltreatment
prevention action plan 2015–2020, Written Evidence. DIRECTIVE
2012/29/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of
25 October 2012 establishing minimum standards on the rights,
support and protection of victims of crime, and replacing Council
Framework Decision. Καταληκτικές παρατηρήσεις για την Ελλάδα της
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ (Ιούνιος, 2012):
Συστάσεις στο συμβαλλόμενο κράτος σχετικά με τη «Βία κατά των
παιδιών συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και της
παραμέλησης»
• Έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων
του Παιδιού του ΟΗΕ: Διαπιστώσεις και Προτάσεις της Ανεξάρτητης
Αρχής για την Εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα
(Ιούλιος 2003- Δεκέμβριος 2011).
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CHILDren through multidisciplinary intervention – PROCHILD”
Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

• Πρόγραμμα ανάπτυξης συνεργατικών πρωτοκόλλων λειτουργίας

Φορέας Υλοποίησης

• Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και

όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την
αποτελεσματικότερη απάντησή τους σε περιστατικά κακοποίησης
παραμέλησης παιδιών
• Εκπαίδευση προσωπικού όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και
φορέων στην ενιαία εφαρμογή των συνεργατικών πρωτοκόλλων
λειτουργίας
Κοινωνικής Πρόνοιας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2018

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

Σε φάση υλοποίησης ήδη.
Τα παραδοτέα του προγράμματος (πρωτόκολλα συνεργατικής
λειτουργίας εμπλεκόμενων υπηρεσιών των τομέων της υγείας,
πρόνοιας, δικαιοσύνης, προστασίας του πολίτη και εκπαίδευσης για
περιστατικά κακοποίησης – παραμέλησης των παιδιών μεθοδολογία
εκπαίδευσης επαγγελματιών των ανωτέρω αναφερόμενων τομέων
πάνω σε θέματα κακοποίησης – παραμέλησης παιδιών και εν γένει
προστασίας των παιδιών και δη των πλέον ευάλωτων, εκπαιδευτικό
υλικό και πλατφόρμα διάχυσης – ασύγχρονης εκπαίδευσης
επαγγελματιών) έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Οι δράσεις του προγράμματος θα συνεχιστούν με εκπαιδεύσεις
επαγγελματιών σε διαρκή, συνεχιζόμενη βάση.

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ενοποίηση διατμηματικών διακλαδικών διαδικασιών όλων των
συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση
περιστατικών κακοποίησης – παραμέλησης παιδιών στην Ελλάδα

Προϋπολογισμός

Ελληνικό σκέλος προϋπολογισμού: 134.530 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα REC (κωδικός: REC-RDAP-GBV-AG2017, SEP-210486385)

Δράση 2η : Εγγύηση για τα παιδιά: μετασχηματίζοντας την ιδρυματική φροντίδα και
ενισχύοντας την εναλλακτική φροντίδα στην κοινότητα των παιδιών στην Ελλάδα
(«Child Guarantee: transforming institutional care and enhancing alternative and
community-based care for children in Greece»)
Θεματική

Μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο
τοπικής κοινότητας – Υποστήριξη των ενοίκων μέσα από ατομικά
θεραπευτικά πλάνα – πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη
ιδρυματοποίησης παιδιών σε κίνδυνο
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Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

• Κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από
την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής
κοινότητας για τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με
προβλήματα ψυχικής υγείας και τους ηλικιωμένους στην Ευρώπη
από Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (2012).
• «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα
σε επίπεδο τοπικής κοινότητας από Ευρωπαϊκή Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων (2012)
• WHO Quality Rights Tool Kit (2012) (Eργαλειοθήκη του ΠΟΥ για τα
δικαιώματα στην ποιότητα
• Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα
δικαιώματα (2010) Forgotten Europeans – Forgotten Rights: The
Human Rights of Persons Placed in Institutions.
• Ηνωμένα Έθνη (2009) Κατευθυντήριες Γραμμές για την εναλλακτική
φροντίδα των παιδιών. Νέα Υόρκη: Ηνωμένα Έθνη, παράγραφος 23
• UNICEF & Παγκόσμια Τράπεζα (2003) Changing Minds, Policies and
Lives, Improving Protection of Children in Eastern Europe and Central
Asia, Ιmproving Standards of Child Protection Services

Τίτλος Δράσης

Εγγύηση για τα παιδιά: μετασχηματίζοντας την ιδρυματική φροντίδα
και ενισχύοντας την εναλλακτική φροντίδα στην κοινότητα των
παιδιών στην Ελλάδα («Child Guarantee: transforming institutional
care and enhancing alternative and community-based care for children
in Greece»)

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

• Ανάπτυξη

Φορέας Υλοποίησης •

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και
Κοινωνικής Πρόνοιας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

μοντελοποιημένων δράσεων πρωτογενούς και
δευτερογενούς πρόληψης της ιδρυματοποίησης των παιδιών στην
Περιφέρεια Αττικής
• Ανάπτυξη δράσεων μετασχηματισμού 4 ιδρυμάτων στην
Περιφέρεια Αττικής στην κατεύθυνση της εναλλακτικής –
οικογενειακής φιλοξενίας παιδιών που χρήζουν κοινωνικής
προστασίας
• Χαρτογράφηση του συνόλου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του
συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα και ανάπτυξη
κατευθυντήριων οδηγιών για τον μετασχηματισμό του όλου
συστήματος παιδικής προστασίας στην κατεύθυνση των
σύγχρονων αντιλήψεων για την λειτουργία του

01/04/2021
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Λήξη
Στάδια Υλοποίησης

31/06/2022

• Πρωτογενής

και Δευτερογενής Πρόληψη Ιδρυματοποίησης:
Ανάπτυξη πρότυπων μεθοδολογιών ανίχνευσης οικογενειών με
παιδιά σε κίνδυνο, εκτίμησης της επικινδυνότητας, πρώιμης
παρέμβασης σε αυτές, και εντατικής παρέμβασης σε οικογένειες των
οποίων τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από αυτές λόγω
επικινδυνότητας, εκπαίδευση επαγγελματιών στην εφαρμογή των
ανωτέρω, εφαρμογή των πρότυπων αυτών μεθοδολογιών εργασίας
σε πιλοτική βάση σε κοινοτικές υπηρεσίες εντός των ορίων της
Περιφέρειας Αττικής.

• Δράσεις

μετασχηματισμού ιδρυμάτων: ανάπτυξη πρότυπης
μεθοδολογίας ανάπτυξης εξατομικευμένων πλάνων προστασίας
παιδιών, εκπαίδευση προσωπικού στην εφαρμογή τους, εκπαίδευση
προσωπικού στον αναπροσανατολισμό των υπηρεσιών προστασίας
παιδιού, ανάπτυξη σχεδίων αναμόρφωσης ιδρυμάτων.

• Δράσεις χαρτογράφησης του συστήματος παιδικής προστασίας:

καταγραφή υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, εμπλεκόμενων
υπηρεσιών σε όλους τους τομείς (δικαιοσύνη, προστασία πολίτη,
υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση), αποτύπωση λειτουργικότητας δομών
παιδικής
φιλοξενίας,
καταγραφή
διαλειτουργικότητας
εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αποτίμηση υφιστάμενων πόρων,
ανάπτυξη προτάσεων βελτιστοποίησης και συνεργατικής
λειτουργίας των εμπλεκόμενων μερών του συστήματος.
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

• Αποτροπή ιδρυματοποίησης νέων περιστατικών
• Αποϊδρυματοποίηση παιδιών που βρίσκονται ήδη σε κλειστή

φιλοξενία
• Λειτουργικός μετασχηματισμός ιδρυμάτων
• Ανάπτυξη εργαλείων τεκμηριωμένης κοινωνικής πολιτικής για την
προστασία των παιδιών
Προϋπολογισμός
Πηγές
Χρηματοδότησης

•

706,051.80 €
UNICEF – Ινστιτούτο
GRC/PD/2021/009)

Υγείας

του

Παιδιού

(PD

Ref.

No.:

Δράση 3η : Προγραμματική Ανασκόπηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά
φιλοξενούμενα σε δομές της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας («Programmatic Review of Services available and accessible to
Children in the shelters of the Network of the General Secretariat for
Demographic and Family Policy and Gender Equality»)
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Θεματική

Μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο
τοπικής κοινότητας – Υποστήριξη των ενοίκων μέσα από ατομικά
θεραπευτικά πλάνα – πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη
ιδρυματοποίησης παιδιών σε κίνδυνο

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

• Κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από
την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής
κοινότητας για τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με
προβλήματα ψυχικής υγείας και τους ηλικιωμένους στην Ευρώπη
από Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (2012)
• «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη
φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας από Ευρωπαϊκή Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων (2012)
• WHO Quality Rights Tool Kit (2012) (Eργαλειοθήκη του ΠΟΥ για τα
δικαιώματα στην ποιότητα
• Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα
δικαιώματα (2010) Forgotten Europeans – Forgotten Rights: The
Human Rights of Persons Placed in Institutions.
• Ηνωμένα Έθνη (2009) Κατευθυντήριες Γραμμές για την
εναλλακτική φροντίδα των παιδιών. Νέα Υόρκη: Ηνωμένα Έθνη,
παράγραφος 23
• UNICEF & Παγκόσμια Τράπεζα (2003) Changing Minds, Policies and
Lives, Improving Protection of Children in Eastern Europe and
Central Asia, Ιmproving Standards of Child Protection Services

Τίτλος Δράσης

Προγραμματική Ανασκόπηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά
φιλοξενούμενα σε δομές της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας («Programmatic Review of Services available
and accessible to Children in the shelters of the Network of the General
Secretariat for Demographic and Family Policy and Gender Equality»)

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Αποτύπωση διαδικασιών και υφιστάμενης κατάστασης για την
φροντίδα και την προστασία παιδιών που βρίσκονται να διαβιούν σε
ξενώνες του δικτύου υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας

Φορέας Υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα

•

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και
Κοινωνικής Πρόνοιας

Έναρξη

01/04/2021

Λήξη

31/06/2021
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Στάδια Υλοποίησης

• Καταγραφή υφιστάμενων διαδικασιών και προνοιών
• Αποτύπωση

βασικότερων προβλημάτων και εντοπισμός
ενδεχόμενων λύσεων
• Ανάπτυξη κατευθυντηρίων οδηγιών για την αποτελεσματικότερη
προστασία των παιδιών στις δομές αυτές
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Αποτροπή ιδρυματισμού και προστασία των παιδιών αυτών που
βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένης ευαλωτότητας

Προϋπολογισμός

43,899.54 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

UNICEF – Ινστιτούτο
GRC/PD/2021/007)

Υγείας

του

Παιδιού

(PD

Ref.

No.:

6.3. Θεσμός «Προσωπικού Βοηθού»
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχεδιάζει την υλοποίηση
προγράμματος «Προσωπικού Βοηθού» για παροχή εξατομικευμένης βοήθειας σε παιδιά με
αναπηρία, με αναπτυξιακά προβλήματα μέσα στην οικογένεια, προκειμένου να ενισχυθεί η
ποιότητα της ζωής τους και η ανεξάρτητη διαβίωσή τους, με συγχρηματοδότηση από
ευρωπαϊκούς πόρους.

6.4. Σχεδιασμός Συστήματος-Μηχανισμού Αναφοράς
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχεδιάζει τη δημιουργία
συστήματος - μηχανισμού αναφοράς και προστασίας περιστατικών παιδικής κακοποίησης
και βίας και ενδυνάμωσης οικογένειας. Το έργο θα αποτελέσει μοντέλο συνεργασίας φορέων
σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να υποστηρίξει τις πολιτικές για την παιδική προστασία στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για το Παιδί – Child Guarantee».

6.5. Πρώιμη Παρέμβαση για Παιδιά με Αναπηρία 0-6 ετών
Η Πρώιμη Παρέμβαση για τα παιδιά με αναπηρία συντίθεται από ένα πλέγμα
πολιτικών και δράσεων, που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
κρίσιμης ηλικιακής ομάδας, 0-6 ετών. Η συγκεκριμένη περίοδος στη ζωή ενός παιδιού είναι
εξαιρετικά σημαντική και η διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης
κατά το διάστημα αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ώστε να μπορεί να φτάσει στο μέγιστο
των δυνατοτήτων του.
Σχετικές διατάξεις της Σύμβασης του Ο.Η.Ε για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της
Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τη προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες
προκρίνουν τον σχεδιασμό πολιτικών πρώιμης παρέμβασης που θα επιτρέπουν στα παιδιά
να μεγαλώσουν με τις οικογένειές τους, ενταγμένα ισότιμα στη κοινωνία. Η πρώιμη
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παρέμβαση συμβάλλει στο να αναπτυχθούν ποικίλες ικανότητες και να ξεπεραστούν τα
μειονεκτήματα και οι ανισότητες που τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν.
Στην περίπτωση που δεν διασφαλιστεί η έγκαιρη και πρώιμη παρέμβαση, παιδιά με
αναπτυξιακές δυσκολίες ή αναπηρία καθώς και οι οικογένειες τους, πολλές φορές μπορεί να
υποστούν συνέπειες, όπως φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, στιγματισμό, διακριτική
μεταχείριση, ιδρυματοποίηση, κακοποίηση και περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε
κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας.
Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δράση 1η : Πρώιμη Παρέμβαση για Παιδιά με Αναπηρίες 0-6
Θεματική

Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς
κοινωνικές πολιτικές

Σύσταση από Εθνικό ή Τελικές Συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ προς την Ελλάδα για τα
Διεθνή Φορέα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 29.10.2019.
Σύμβαση των Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης, Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Τίτλος Δράσης

Πρώιμη Παρέμβαση για Παιδιά με Αναπηρίες 0-6

Συνοπτική
Δράσης

1. Σύνταξη κανονιστικού πλαισίου για την Πρώιμη Παρέμβαση
2. Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης για
παιδιά με αναπηρία, το οποίο θα αφορά 1.450 παιδιά. Το
πιλοτικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε συγκεκριμένες περιοχές,
σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ικανότητες των τοπικών αρχών
και τη δημογραφική ανάλυση της αναπηρίας. Το πρόγραμμα θα
εφαρμοστεί με την προσφορά vouchers για την παροχή
εξατομικευμένων θεραπευτικών / εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για παιδιά με αναπηρία από μια διεπιστημονική ομάδα, με τη
συμμετοχή της οικογένειας και της υποστήριξής της,
επικεντρωμένο στην κοινωνική διάσταση του πρώιμης
παρέμβασης.

περιγραφή

Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

Q3 2021

Λήξη

Q4 2025

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Ενίσχυση
της
αποϊδρυματοποίησης,
ενδυνάμωση
της
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού και απόκτησης δεξιοτήτων,
ενδυνάμωση της οικογενειακής συνοχής και πρακτικών
συμπερίληψης
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Δράση 2η : Μεταρρύθμιση του πλαισίου παρέμβασης στην παιδική ηλικία (ECI) για παιδιά
με αναπηρία
Θεματική

Παροχή τεχνικής Βοήθειας από τη
Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γενική

Διεύθυνση

Σύσταση από Εθνικό ή Κατάθεση Πρότασης από τη Δ/νση Προστασίας Παιδιού και
Διεθνή Φορέα
Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και έγκρισή της από την Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε.
Η αξιολόγηση βασίστηκε στα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό
για την παροχή τεχνικής βοήθειας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις
αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.
Τίτλος Δράσης

Μεταρρύθμιση του πλαισίου παρέμβασης στην παιδική ηλικία (ECI)
για παιδιά με αναπηρία

Συνοπτική περιγραφή 1. Εκτίμηση επιπτώσεων του νέου μοντέλου πρώιμης παρέμβασης
Δράσης
στην Ελλάδα
2. Ανάλυση υφιστάμενων νομικών πλαισίων για την υποστήριξη
μικρών παιδιών με αναπηρία
3. Ανάλυση των αναγκών των παρόχων υπηρεσιών πρώιμης
παρέμβασης
4. Σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση ποιοτικών υπηρεσιών
πρώιμης παρέμβασης, ανάπτυξης εξατομικευμένου πλάνου
υποστήριξης παιδιών και οικογένειας, εκπαίδευσης του
προσωπικού των παρόχων, οριοθέτηση και περίγραμμα των
εμπλεκόμενων υπουργείων.
Φορέας Υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Technical
Instrument)
Έναρξη

Q3 2021

Λήξη

Q3 2023

Support

Υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας/καλών πρακτικών στο τομέα
της πρώιμης παρέμβασης,

7. Οριζόντια δράση για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες και διεθνής
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού
Βάσει του Ν. 4488/2017 (που περιλαμβάνει κατευθυντήριες διατάξεις για την
εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες),
η Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
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τέθηκε Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης. Η
Σύμβαση ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη μαζί με το συνοδευτικό Προαιρετικό
Πρωτόκολλο, με την κύρωσή τους µε το Ν. 4074/2012 (Α΄ 88). Οι σχετικές διατάξεις (που
αποτελούν το Τέταρτο Μέρος του Ν. 4488/2017) στοχεύουν στην εξειδίκευση των διατάξεων
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων µε αναπηρίες και την
προαγωγή της εφαρμογής της. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως στόχο την εξάλειψη των
προσκομμάτων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, σε αντιστοιχία προς το άρθρο 21 του
Συντάγματος που αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τα άτομα µε αναπηρίες δικαιούνται να
απολαμβάνουν μέτρα που κατοχυρώνουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτική ζωή της Χώρας.
Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις των άρθρων 59 επ. Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ A 137/13.9.2017)
λήφθηκαν οργανωτικά μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών της κυρωθείσας δυνάμει του Ν.
4074/2012 (ΦΕΚ Α 88/11.4.2012) Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου 2007, και του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου αυτής. Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα άτομα με
αναπηρία, με επιμέλεια του Υπουργού Επικρατείας ως Εθνικού Συντονιστικού Μηχανισμού
κατά τις παραπάνω διατάξεις.
Παράλληλα, η χώρα μας προτίθεται να εξακολουθήσει και να ενισχύσει τις
προσπάθειές της για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στους διεθνείς οργανισμούς
και στα διεθνή πολυμερή fora, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έμφυλη διάσταση
Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζονται οι ακόλουθες δράσεις:
Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Δράση 1η : Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Άτομα με Αναπηρία
Θεματική

Προάσπιση των Δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία

Σύσταση από Εθνικό
ή Διεθνή Φορέα

- N. 4488/2017, ΦΕΚ. 137, Μέρος Δ΄, Κατευθυντήριες- οργανωτικές

διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
- Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Ελλάδα της Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ, 2012, παρ. 18 και 19.

Τίτλος Δράσης

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Άτομα με Αναπηρία

Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία

Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Επικρατείας

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2019
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Στάδια Υλοποίησης

- Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τα δικαιώματα

-

και την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα.
Καταγραφή σχετικής νομοθεσίας, χάρτη αρμοδιοτήτων,
προσβασιμότητας.
Καταγραφή καλών πρακτικών άλλων χωρών και συλλογή
βιβλιογραφίας.
Συγκέντρωση δράσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Εκπόνηση αρχικού Σχεδίου Δράσης με δράσεις που θα καλύπτουν
συγκεκριμένους και ορισμένους τομείς δραστηριοποίησης.
Διαβούλευση με την Κοινωνία των Πολιτών.
Οριστικοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για άτομα με αναπηρία.
Υποβολή στην Βουλή των Ελλήνων προς έγκριση.

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

- Έγκριση από την Βουλή των Ελλήνων και εφαρμογή του Σχεδίου

Προϋπολογισμός

Δεν απαιτείται

Πηγές
Χρηματοδότησης

-

Δράσης με γενικούς στόχους:
- Αφαίρεση υφιστάμενων εμποδίων κάθε είδους για τα άτομα με
αναπηρία.
- Προσβασιμότητα υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών.
- Άρση πρακτικών διακρίσεων κάθε είδους σε βάρος των ατόμων
με αναπηρία.

Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δράση 1η : Προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού σε διεθνείς οργανισμούς και διεθνή
πολυμερή fora
Θεματική

Προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού σε διεθνείς οργανισμούς
και διεθνή πολυμερή fora

Σύσταση από Εθνικόή Διεθνή Φορέα

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992)

Τίτλος Δράσης

Προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε διεθνείς οργανισμούς
και διεθνή πολυμερή fora
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Συνοπτική
Περιγραφή Δράσης

Προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε διεθνείς οργανισμούς
και διεθνή πολυμερή fora, ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής
Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) των Ηνωμένων Εθνών, αποδίδοντας ιδιαίτερη
έμφαση:
• στον οικουμενικό, αδιαίρετο, αλληλοεξαρτώμενο χαρακτήρα
όλων των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ατομικών, πολιτικών,
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών,
• στην ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης σε όλο το εύρος των
Δικαιωμάτων του Παιδιού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη
προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του κοριτσιού και
την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας,
• στην προβολή των Δικαιωμάτων του Παιδιού στο πλαίσιο της
Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης των Ηνωμένων Εθνών,
• στην ενίσχυση της συνοχής μεταξύ της εσωτερικής και της
εξωτερικής πτυχής του θεσμικού πλαισίου προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού,
• στην υποστήριξη και ενίσχυση των πρωτοβουλιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού,
τις οποίες υποβάλλει στα διεθνή πολυμερή fora, ιδιαίτερα στην
Τρίτη Επιτροπή ΓΣΗΕ και το ΣΑΔ.

Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Εξωτερικών

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2021 (σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών
δράσεων)

Λήξη

2023

Στάδια Υλοποίησης -

-

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

Η ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής του διεθνούς και
εθνικού πλαισίου προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

-

Προϋπολογισμός

-

Πηγές
Χρηματοδότησης

-
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΕΙΣ
Επιπρόσθετα, τους ανωτέρω άξονες υψηλής προτεραιότητας συμπληρώνουν
επιπλέον δράσεις που εντάσσονται στις εξής θεματικές:
A.
Κατάργηση υφιστάμενων διακρίσεων - Προαγωγή δικαιωμάτων.
B.
Ενίσχυση της Προστασίας των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο / ψηφιακό περιβάλλον.

Α. Κατάργηση υφιστάμενων διακρίσεων - Προαγωγή δικαιωμάτων
Για την κατάργηση υφιστάμενων διακρίσεων και την προαγωγή δικαιωμάτων,
συντονίζονται οι ακόλουθες δράσεις:
Ø ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δράση 1η : Σύνταξη/υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+
Θεματικός άξονας

Κατάργηση υφιστάμενων διακρίσεων - Προαγωγή δικαιωμάτων

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

- Ν.2101/92 κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα

του παιδιού
- Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών – Στρατηγική της ΕΕ για την
ισότητα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, τρανς,
κουίρ και ίντερσεξ (ΛΟΑΤΚΙ) και μη δυαδικών ατόμων (20202025), COM(2020) 698 final38
Τίτλος Δράσης

Σύνταξη/υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των
ΛΟΑΤΚΙ+

Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Προαγωγή των δικαιωμάτων και καταπολέμησης των διακρίσεων
σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+

Φορέας Υλοποίησης

Αρμόδια Υπουργεία και Φορείς

Χρονοδιάγραμμα

‘Έναρξη 2021
Λήξη

2023
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Στάδια Υλοποίησης

- Λειτουργία της Επιτροπής με σκοπό τη σύνταξη Εθνικής
-

Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+
Συλλογή – καταγραφή προτάσεων
Υποβολή προτάσεων
Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+
Υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+

Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

• Κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα καθορίζει
οριζόντια τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις
Υπουργείων και αρμόδιων φορέων για τον σχεδιασμό, την
εκπόνηση και την υλοποίηση πολιτικών για την ισότητα των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
• Ασφαλής, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς Ελλάδα όπου όλα τα
άτομα ενθαρρύνονται να ζήσουν τη ζωή που επιθυμούν,
ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, ή την
ταυτότητα, την έκφραση ή τα χαρακτηριστικά φύλου. Στόχος
είναι η συμπερίληψη, η προστασία των δικαιωμάτων, η βελτίωση
της ποιότητας ζωής και η ευημερία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έτσι
ώστε να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνική,
οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της χώρας.

Προϋπολογισμός

Δεν έχει προσδιοριστεί

Πηγές
Χρηματοδότησης

Κρατικός προϋπολογισμός – άλλοι πόροι

Δράση 2η : Υλοποίηση έργου χρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘’Rights,
Equality, Citizenship” (REC) για την «Feature A protective enviRonment fOr lgbti+
personS» για την προστασία των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΙ+ στην
Ελλάδα. Καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων με ρατσιστικά
χαρακτηριστικά, συμπερίληψη και αποδοχή
Θεματικός άξονας

Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά - ευαισθητοποίηση

Σύσταση από Εθνικό ή
Διεθνή Φορέα

- Ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου
- Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

(Ν. 2101/92)
- Ν. 4478/17 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της
εγκληματικότητας
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Τίτλος Δράσης

Υλοποίηση έργου χρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα ‘’Rights, Equality, Citizenship” (REC) για την «Feature A
protective enviRonment fOr lgbti+ personS» για την προστασία των
δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΙ+ στην Ελλάδα. Καταπολέμηση
της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων με ρατσιστικά
χαρακτηριστικά, συμπερίληψη και αποδοχή.

Συνοπτική Περιγραφή
Δράσης

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προβλέπονται τα εξής:
- η ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, παρακολούθησης των
εγκλημάτων μίσους και πρόληψης,
- η ενίσχυση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της
δημιουργίας δικτύου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών,
- ο σχεδιασμός και διεξαγωγή σεμιναρίων που θα απευθύνονται
στοχευμένα σε δημόσιους υπαλλήλους που θα κατέχουν θέσεις
ειδικού ενδιαφέροντος. Οι συμμετέχοντες σε σεμινάρια όχι μόνο
θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε σχετικά ζητήματα, αλλά θα
είναι σε θέση να εντοπίσουν, να κατευθύνουν και να υποδείξουν
το κατάλληλο υποστηρικτικό και προστατευτικό πλαίσιο στα
θύματα εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Δικαιοσύνης (συντονιστής του έργου: ΚΜΟΠ, Orlando
LGBT, Colour Youth, Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, Θετική Φωνή)

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη

2020

Λήξη

2021

Στάδια Υλοποίησης

- Ευαισθητοποίηση – ενημέρωση και ανάπτυξη/ενδυνάμωση

-

-

-

-

δημόσιων υπηρεσιών (δικαιοσύνης) προκειμένου να αυξηθεί η
συμπερίληψη και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών και
εργαλείων προστασίας θυμάτων
Υλοποίηση (συνολικά) 20 σεμιναρίων κυρίως στην Αθήνα (για
όλους τους δημόσιους φορείς μεταξύ των οποίων και για τη
δικαιοσύνη) και σε κέντρα υποδοχής (νησιωτικές περιοχές και
Έβρος)
Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας για την καταπολέμηση των
διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την
ταυτότητα φύλου
Δημιουργία δικτύου αρμόδιων φορέων για την παρακολούθηση
και την αναφορά περιστατικών ρατσιστικών εγκλημάτων κατά
ΛΟΑΤΙ+ ατόμων
Συνεργασία φορέων (εθνικές αρχές, Κοινωνία των Πολιτών,
πανεπιστήμια), οργάνωση διαλόγου και κοινών δράσεων –
193

σύναψη συμφωνιών
- Υιοθέτηση μνημονίου κατανόησης (διάδοση αποτελεσμάτων σε
τύπο και ΜΜΕ, συνέντευξη τύπου, παραγωγή μνημονίου σε
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή – σύνοψη στην αγγλική γλώσσα)
Προσδοκώμενο
Αποτέλεσμα

- Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση επαγγελματιών του κλάδου
- Αύξηση της εμπιστοσύνης των θυμάτων ρατσιστικής βίας (και της

πληττόμενης παιδικής - νεανικής κοινότητας) προς τις υπηρεσίες
που έρχονται σε (πρώτη) επαφή με το θύμα
- Αύξηση αναφοράς (καταγγελίας) περιστατικών ρατσιστικού
εγκλήματος και ρητορικής μίσους (βελτίωση τήρησης
στατιστικών στοιχείων από δικαιοσύνη).
Προϋπολογισμός

26.182,90 €

Πηγές
Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα REC – ΠΔΕ

Β. Ενίσχυση της Προστασίας των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο / ψηφιακό
περιβάλλον
Για την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο/ ψηφιακό περιβάλλον,
ορίζονται οι ακόλουθες δράσεις:
Ø ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο των παρόχων
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας συνιστά μια από τις σημαντικότερες συνεισφορές του
πρόσφατου Ν. 4779/2021 (ΦΕΚ 27 Α’/20-2-2021) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου
2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει
τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».
Συγκεκριμένα, με τον Ν. 4779/2021, διασφαλίζεται:
• η ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και ακατάλληλες
διαφημίσεις καθώς και του ευρέος κοινού από περιεχόμενο υποκίνησης βίας, μίσους και
τρομοκρατίας, και από περιεχόμενο που αποτελεί ποινικό αδίκημα, όπως τη δημόσια
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έκκληση για διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας, την παιδική πορνογραφία, τον ρατσισμό
ή την ξενοφοβία, υπό τη στάθμη ωστόσο του σεβασμού στα ισχύοντα θεμελιώδη
δικαιώματα (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης,
επιχειρηματική ελευθερία, απαγόρευση διακρίσεων και δικαιώματα του παιδιού),
• η προστασία των ανηλίκων σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες
παρέχονται μόνο κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι οι ανήλικοι κατά κανόνα δεν έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, ψυχική ή ηθική
ανάπτυξή τους,
• η πρόβλεψη της κατάταξης και σήμανσης των προγραμμάτων των υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων σε κατηγορίες, ανάλογα με τον βαθμό της δυσμενούς επίδρασης
που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και την ανάπτυξη των
ανηλίκων,
• η ενθάρρυνση των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας να καταρτίζουν κώδικες
δεοντολογίας, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με το Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο συρρύθμισης, με στόχο
την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και των ανηλίκων,
• η ενίσχυση των διατάξεων για την προστασία των ανηλίκων από τις ανθυγιεινές τροφές
και το αλκοόλ,
• η απαγόρευση των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων να θίγουν την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις, ιδίως βάσει φύλου, φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, παθήσεως,
ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς
επιβλαβείς για την υγεία ή την ασφάλεια, να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς
καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος,
• η λήψη κατάλληλων μέτρων από τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο για την προστασία:
α) των ανηλίκων από προγράμματα, βίντεο παραγόμενα από χρήστες και
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, που ενδέχεται να έχουν αρνητική επίδραση
στη σωματική, ψυχική ή ηθική τους ανάπτυξη, β) του ευρέος κοινού από προγράμματα,
βίντεο παραγόμενα από χρήστες και οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που
εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας που
προσδιορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική
καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο
προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου, γ) του ευρέος κοινού από
προγράμματα, βίντεο παραγόμενα από χρήστες και οπτικοακουστικές εμπορικές
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ανακοινώσεις με περιεχόμενο του οποίου η διάδοση συνιστά εγκληματική δράση,
• η προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των πολιτών για την ενίσχυση της «Παιδείας για
τα Μέσα» (Media Literacy), τόσο από τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας όσο
και από τους παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, σε συνεργασία με όλους τους
ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στην Αθήνα, στις 17 Ιουνίου 2021.

Οι Υπουργοί-Υφυπουργοί
Εξωτερικών

Προστασίας του Πολίτη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Υγείας

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Υφυπουργός Δικαιοσύνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
196

Υφυπουργός Πρόνοιας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υφυπουργός
για τη Δημογραφική Πολιτική
και την Οικογένεια

ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ

Οι Γενικοί Γραμματείς
Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Συντονισμού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
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