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Πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας που εφαρμόζονται ή που υλοποιήθηκαν μέχρι 

σήμερα, ιδιαίτερα σε σχέση με την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

 

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου το 2013 διαπιστώθηκε αμέσως 

ότι η κατάσταση τόσο καθόσον αφορά το ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας 

αλλά και ιδιαίτερα καθόσον αφορά στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, είχε αφεθεί 

να φτάσει σε οριακό σημείο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών εμπειρογνωμόνων αλλά 

και της ίδιας της ηγεσίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ο όγκος εργασίας 

των λειτουργών λόγω της διαχείρισης του Δημοσίου Βοηθήματος ήταν τόσο μεγάλος 

ώστε απορροφούσε μέχρι και το 70% των ανθρωποωρών των Λειτουργών 

Κοινωνικής Ευημερίας, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για τους υπόλοιπους τομείς 

ευθύνης του τμήματος. Ταυτόχρονα, είχαν ήδη συσσωρευτεί διαπιστώσεις για 

σημαντικά κενά στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην κοινωνική πρόνοια καθώς και 

στο διαδικαστικό πλαίσιο λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

 

2. Υπό το φως της ανωτέρω διαπιστωθείσας κατάστασης, η μεταρρύθμιση του 

συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας τέθηκε σε ύψιστη προτεραιότητα και το Υπουργικό 

Συμβούλιο ενέκρινε τον Αύγουστο 2013 το πλάνο μεταρρύθμισης που καταρτίστηκε 

από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το οποίο 

άρχισε να υλοποιείται αμέσως. Οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν και 

εφαρμόζονται αφορούν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, αλλαγές στην οργάνωση του 

Υπουργείου με στόχο την αποφόρτιση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) 

και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ΥΚΕ ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά η 

δυνατότητα του τμήματος να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στους τομείς ευθύνης του. 

Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται 

παρατίθενται συνοπτικά για την ενημέρωση του Συμβουλίου: 

 

Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου – Εθνικές Στρατηγικές 

 Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για Καταπολέμηση Σεξουαλικής 

Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών: Ολοκληρώθηκε και εφαρμόζεται η 

Εθνική Στρατηγική η οποία περιλαμβάνει σειρά μέτρων και πολιτικών για την 

Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών. Σε 

αυτό το πλαίσιο ψηφίστηκε ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της 

Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και 

της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 και εφαρμόζεται έκτοτε. Η νέα 

νομοθεσία περιέχει αυστηρότατες και αναλυτικές διατάξεις για την προστασία των 

παιδιών από την κακοποίηση και την εκμετάλλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

ευθύνες και υποχρεώσεις όλων όσων οφείλουν να πράττουν τα δέοντα για την 

προστασία των παιδιών και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους. 

 Πλαίσιο για την Προστασία των Παιδιών «Σπίτι του Παιδιού»: Με την απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 80.430, ημερ. 21/03/2016 εγκρίθηκε η 

πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη 

δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου πλαισίου πρόληψης και προστασίας του 
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παιδιού από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, με την ονομασία 

«Σπίτι του Παιδιού». Το «Σπίτι του Παιδιού» λειτουργεί από το 2017 και είναι μία 

αναγνωρισμένη δομή που λειτουργεί με ευρωπαϊκές αρχές, βασισμένο στο 

πρότυπο Barnahus («Σπίτι του Παιδιού») της Ισλανδίας. Διαχειρίζεται 

περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων σε ένα 

περιβάλλον φιλικό προς το παιδί, διασφαλίζοντας την ασφάλεια, την προστασία 

και την ευημερία του. Παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες κάτω από την ίδια 

στέγη με σκοπό να αποφύγει τον επανατραυματισμό του παιδιού κατά τη διάρκεια 

της διερεύνησης. Επίσης συντονίζει τη συνεργασία διάφορων αρμόδιων 

υπηρεσιών όπως η αστυνομία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι ιατρικές υπηρεσίες, οι 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

 Αναθεώρηση νομοθεσίας για τη Βία Στην Οικογένεια: Με τροποποιητική 

νομοθεσία που τέθηκε σε εφαρμογή το 2015 αναθεωρήθηκε ο περί της 

Πρόληψης της Βίας στην Οικογένεια και για την Προστασία των Θυμάτων 

Νόμος του 2000 ούτως ώστε να μην απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων ή 

κηδεμόνων ανήλικου προσώπου όταν υπάρχει έστω και η υποψία για 

οποιασδήποτε μορφής βία στην οικογένεια, ιδιαίτερα για παιδιά, ενώ βάσει των 

διατάξεων της νομοθεσίας η αστυνομία έχει την υποχρέωση να συνοδεύει τους 

αρμόδιους λειτουργούς σε κάθε τέτοια επίσκεψη, όταν οι αρμόδιοι λειτουργοί 

κρίνουν ότι πιθανό να παρεμποδιστούν στο έργο τους. 

 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια: Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 82.656, ημερ. 

25/5/2017 εγκρίθηκε η πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια 2017-2019 με κύριο στόχο την 

ολοκλήρωση των δράσεων που επιβάλλεται να υλοποιηθούν βάσει της Σύμβασης 

της Κωνσταντινούπολης αλλά και για την άρτια εφαρμογή των νέων εθνικών 

Νομοθεσιών που αναφέρονται ανωτέρω. Βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

έχουν τεθεί ως βασικοί στόχοι προτεραιότητας η παρακολούθηση του 

προβλήματος της βίας στην οικογένεια, η πρόληψη του φαινομένου, η 

επιμόρφωση και εξειδίκευση των επαγγελματιών, η αποτελεσματική εφαρμογή 

της νομοθεσίας, η ενίσχυση των υπηρεσιών προστασίας και στήριξης θυμάτων 

βίας στην οικογένεια και ο συντονισμός και αξιολόγηση της εφαρμογής του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης. 

 Αναθεώρηση εγχειριδίου Διατμηματικών Διαδικασιών για την Αντιμετώπιση 

Περιστατικών Βίας Στην Οικογένεια (για παιδιά): Το Σχετικό εγχειρίδιο που είχε 

αρχικά εκδοθεί το 2002, αναθεωρήθηκε πλήρως υπό το φως των νέων 

νομοθετικών διατάξεων. Την αναθεώρηση επιμελήθηκαν η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια και οι 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια τμήματα. 

Το νέο εγχειρίδιο, μετά από Πρόταση της Υπουργού Εργασίας Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την 

Απόφαση με αρ. 83.680 ημερομηνίας 8/11/2017 και αποτελεί έκτοτε 

υποχρεωτικής εφαρμογής οδηγό για τη διαχείριση όλων των περιστατικών 
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οποιασδήποτε μορφής βίας ενάντια σε παιδιά, για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες 

και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα με θέματα παιδιών. 

 Προστασία Γυναικών από Βία στην Οικογένεια – Σπίτι της Γυναίκας: Μετά από 

πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος η πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη δημιουργία του πλαισίου «Σπίτι της Γυναίκας». 

Το «Σπίτι της Γυναίκας» θα λειτουργεί ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς 

τα θύματα βίας, όπου επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και κρατικοί 

λειτουργοί, όπως κλινικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικά εκπαιδευμένα 

μέλη της Αστυνομίας κλπ, θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς 

παροχής της κατάλληλης στήριξης στα θύματα και τις οικογένειες τους, με τρόπο 

που να προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον τους. 

 Αναθεώρηση των περί Παιδιών και περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμων: 

Έχει ολοκληρωθεί από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων η νομοπαρασκευαστική διαδικασία αναφορικά με την πλήρη 

αναθεώρηση του περί Παιδιών Νόμου. Επιπλέον, μετά από υποδείξεις του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας, έχει 

αναθεωρηθεί και ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος στον οποίο έχουν 

προστεθεί σειρά διατάξεων για τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού σε 

κάθε περίπτωση. Και τα δύο νομοσχέδιο βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία για 

νομοτεχνικό έλεγχο από το 2015 και 2018 αντίστοιχα. 

 Προίκα του Μωρού: Από το 2016 άρχισε η παροχή της «Προίκας του Μωρού» 

σε οικογένειες που είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή που 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, για κάθε νεογέννητο παιδί. Η «Προίκα του 

Μωρού» είναι ένα πακέτο που περιλαμβάνει βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως 

εξοπλισμό, λευκά είδη, βρεφικές πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής και 

φροντίδας για μωρά, συνολικής αξίας €1.649, τα οποία παρέχονται δωρεάν με 

τον ερχομό του νεογέννητου. 

 

3. Παράλληλα με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, τέθηκε σε άμεση 

προτεραιότητα η αποφόρτιση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ώστε να 

μπορούν να επικεντρωθούν στον ρόλο τους που είναι η στήριξη του ανθρώπου και 

της οικογένειας: 

 

Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας – Αποφόρτιση ΥΚΕ 

 Η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) ξεκίνησε από 

τον Ιούλιο 2014, βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού. Ως πρώτο και πιο ουσιαστικό 

βήμα καθορίστηκε η σημαντική αποφόρτιση των ΥΚΕ με την μεταφορά όλων των 

αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση επιδομάτων (Δημόσιο Βοήθημα και σχετικά 

επιδόματα) από τις ΥΚΕ στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) 

με βάση τις πρόνοιες του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 

περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου. Σημειώνεται ότι πριν την εφαρμογή της 

Μεταρρύθμισης το 2014, σημαντικός αριθμός λειτουργών ΥΚΕ απασχολείτο με τη 
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διαχείριση του Δημοσίου Βοηθήματος ενώ η ΥΔΕΠ συστάθηκε και στελεχώθηκε 

χωρίς να μετακινηθούν λειτουργοί των ΥΚΕ. 

 

 Με τη δημιουργία της ΥΔΕΠ μεταφέρονται σταδιακά για διαχείριση όλα τα 

επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας που διαχειρίζονταν οι ΥΚΕ, ενώ βάσει των προνοιών 

της νέας Νομοθεσία παρέχονται για πρώτη φορά στους Λειτουργούς τα απαραίτητα 

εργαλεία για να επιτελέσουν το ρόλο τους, επιτυγχάνοντας τα επόμενα χρόνια τα 

ακόλουθα: 

 Για πρώτη φορά αρχίζουν να γίνονται μηχανογραφικοί έλεγχοι για το κατά 

πόσο οι λήπτες και αιτητές επιδομάτων πληρούν τα εισοδηματικά και άλλα 

κριτήρια, 

 Αποφορτίζονται ουσιαστικά οι ΥΚΕ αφού παύουν σταδιακά να έχουν την 

ευθύνη για τη διαχείριση του Δημοσίου Βοηθήματος, μια ευθύνη με την οποία 

απασχολούνταν σημαντική μερίδα λειτουργών των ΥΚΕ, 

 Βάσει της περί ΕΕΕ Νομοθεσίας, οι ΥΚΕ έχουν άμεση πρόσβαση στο 

μηχανογραφικό μητρώο της ΥΔΕΠ και βάσει των προνοιών της ανωτέρω νέας 

νομοθεσίας είναι υποχρέωση του κάθε αιτητή και δικαιούχου ΕΕΕ όπως: 

 να αποδέχεται την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης 

από ειδικευμένους συμβούλους, 

 να αποδέχεται συναντήσεις και επισκέψεις στην κατοικία του για 

επιτόπου αξιολόγηση των δεδομένων του από αρμόδιους λειτουργούς 

των ΥΚΕ σχετικά με τον προγραμματισμό δράσεων για την 

επαγγελματική, συμβουλευτική καθοδήγηση και την ψυχοκοινωνική 

στήριξη και την κοινωνική αποκατάστασή του, 

 να συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης της κοινωνικής αυτονομίας, 

 να αποδέχεται Κοινωνική Παρέμβαση, μια θεσμοθετημένη διαδικασία 

βάσει των διατάξεων της Νομοθεσίας, για την ολοκληρωμένη και 

συνεκτική στήριξη του κάθε δικαιούχου. Για την εφαρμογή της 

Κοινωνικής Παρέμβασης έχει εκδοθεί αναλυτικός οδηγός από την 

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2016). 

 

Η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ολοκλήρωση της μεταφοράς όλων των ληπτών Δημοσίου 

Βοηθήματος στο ΕΕΕ, περιλαμβανομένων και πολύ δύσκολων περιπτώσεων που 

αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες καταστάσεις και χρειάζονταν εξατομικευμένο χειρισμό και 

κατάλληλη στήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο, από το 2015 μέχρι το 2017 ολοκληρώνεται η 

μεταφορά των αρμοδιοτήτων και μπαίνουν σε εφαρμογή σημαντικές μεταρρυθμίσεις: 

 Μεταφορά της αρμοδιότητας για αξιολόγηση των ατόμων με αναπηρία 

αναφορικά με την παροχή αναπηρικού επιδόματος και επιδόματος φροντίδας, 

από τις ΥΚΕ στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 

 Εισαγωγή για πρώτη φορά αξιόπιστου Συστήματος Αξιολόγησης της 

Αναπηρίας, βάσει διεθνών προτύπων και αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων για 

αξιολόγηση της αναπηρίας, 



 

 

- 5 - 

 

 Δημιουργία των πρώτων δύο Κέντρων Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της 

Αναπηρίας ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο η δημιουργία του τρίτου Κέντρου, 

 Έκδοση Υπουργικού Διατάγματος το 2017 για τη μεταφορά της αρμοδιότητας 

αξιολόγησης αναγκών φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία από τις ΥΚΕ στα 

Κέντρα Αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες 

 

4. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Ληπτών Δημοσίου Βοηθήματος στο 

ΕΕΕ και της αξιολόγησης των Ατόμων με Αναπηρία για επίδομα αναπηρίας και 

επίδομα φροντίδας στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 

καταρτίστηκε το Πλαίσιο Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το 

οποίο τέθηκε αρχικά σε διαβούλευση εντός του Υπουργείου και στη συνέχεια το 

τελικό προσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η οποία έχει ολοκληρωθεί με την 

παραλαβή δεκάδων εισηγήσεων και απόψεων από οργανωμένα σύνολα και 

ενδιαφερόμενους φορείς και πρόσωπα. Βασικές αρχές στις οποίες εδράζεται το 

Πλαίσιο Αναδιάρθρωσης:  

 η ανθρωποκεντρική προσέγγιση προς τον πολίτη λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανάγκες και τις ιδιαίτερες του συνθήκες σε όλες τις περιπτώσεις,  

 η συνεχής εκπαίδευση των λειτουργών για τα θέματα που καλούνται να 

διαχειριστούν,  

 η αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων και από τον ιδιωτικό τομέα για συνεργασία 

αλλά και για την αναθεώρηση των εγχειριδίων και πρωτοκόλλων για κάθε 

θεματικό τομέα που χειρίζονται οι Υπηρεσίες,  

 η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών αλλά και η απαραίτητη 

εξωστρέφεια των Υπηρεσιών ώστε να υπάρχει αλληλοενημέρωση με την 

κοινωνία, 

 η άμεση Κοινωνική Παρέμβαση εκεί και όπου χρειάζεται, 

 Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων για κάθε θέμα που οι Λειτουργοί των 

ΥΚΕ καλούνται να διαχειριστούν. 

 

5. Το πλήρες Πλαίσιο Αναδιάρθρωσης είχε τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση  

η οποία ολοκληρώθηκε στις 20/5/2019 και ακολούθως, αφού οι απόψεις και 

εισηγήσεις των όσων συνέβαλαν έτυχαν επεξεργασίας, αξιολόγησης και 

ενσωμάτωσης στο Πλαίσιο, έχει υποβληθεί και εγκριθεί από το Υπουργικό 

Συμβούλιο στις 30/9/2019. Με την ολοκλήρωση της τελικής Δημόσιας 

Διαβούλευσης στις 12/10/2019, το Πλαίσιο Αναδιάρθρωσης τίθεται άμεσα σε 

εφαρμογή.  

 

Πέραν όμως των ανωτέρω, έχουν ήδη υλοποιηθεί παράλληλα και σειρά 

μεταρρυθμίσεων, αλλαγών και εκπαιδεύσεων για τον εκσυγχρονισμό και την 

καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ως ακολούθως: 
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Αλλαγές στο διαδικαστικό πλαίσιο λειτουργίας των ΥΚΕ 

 Στελέχωση ΥΚΕ με 30 επιπρόσθετους Λειτουργούς με κονδύλια του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου: Με πρόταση της Υπουργού Εργασίας Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχουν 

προσληφθεί 30 επιπρόσθετοι Λειτουργοί στις ΥΚΕ για κάλυψη αναγκών του 

τμήματος σχετικά με την προωθούμενη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών. 

 Δομημένη επαναξιολόγηση όλων των εσωτερικών διαδικασιών και δημιουργία 

αξιόπιστων και ολοκληρωμένων εργαλείων για τους Λειτουργούς: Διαπιστώθηκαν 

συστηματικές αδυναμίες στο πλαίσιο λειτουργίας των προγραμμάτων των ΥΚΕ 

και από το 2013-2014 τέθηκε σε προτεραιότητα η επαναξιολόγηση όλων των 

διαδικασιών και η ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω 

δομημένης επαγγελματική εκτίμησης, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών με αντικειμενικότητα και συνέπεια, την αξιοποίηση 

εμπειρικά αποδεδειγμένων τεχνικών παρέμβασης, τη βελτίωση της ταχύτητας 

παροχής υπηρεσιών και την έγκαιρη και αξιόπιστη εκτίμηση κινδύνου για 

επείγουσες περιπτώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα 

εργαλεία και υλοποιήθηκαν τα αντίστοιχα προγράμματα: 

 Εργαλείο Αξιολόγησης και Υλοποίησης Κοινωνικής Παρέμβασης (2017): 

Εγχειρίδιο διαδικασιών για την αξιολόγηση και καταγραφή προβλημάτων 

που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη ατόμων στο κοινωνικό σύνολο. Ανάλογα 

με το είδος των προβλημάτων που εντοπίζονται, ενεργοποιούνται τα 

αντίστοιχα εργαλεία ή και διαδικασίες που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Σημειώνεται ότι όλοι οι αιτητές και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται και να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες Κοινωνικής Παρέμβασης που τους αφορούν. 

 Εργαλείο Αξιολόγησης και Υλοποίησης Προληπτικής Παρέμβασης για 

Οικογένειες με Παιδιά (2017): Μέσω αξιοποίησης διεθνούς συλλογικής 

εμπειρίας και βιβλιογραφίας διαπιστώθηκαν συγκριμένα συστηματικά 

προβλήματα στις διαδικασίες (π.χ. απουσία συγκεκριμένων στόχων στις 

παρεμβάσεις, αφηρημένες καταχωρήσεις από λειτουργούς, 

υποκειμενικότητα, απουσία οδηγιών από επόπτες και συντονιστές, 

απουσία αξιολόγησης της δράσης και του ιστορικού της περίπτωσης κ.α.). 

Μέσω της ανάλυσης των μέχρι τότε διαδικασιών που εφαρμόζονταν, 

σχεδιάστηκαν συγκεκριμένα πακέτα διαδικασιών τα οποία εφαρμόζονται 

ανάλογα με τη διάγνωση της κάθε περίπτωσης. Τα πακέτα αυτά 

περιλαμβάνουν: 

 Περιγραφή του προβλήματος / προβλημάτων με μετρήσιμους 

δείκτες 

 Ετοιμασία και υλοποίηση ατομικού / οικογενειακού πλάνου 

προληπτικής παρέμβασης 

 Μακροπρόθεσμοι στόχοι για το επιθυμητό αποτέλεσμα της 

παρέμβασης που υλοποιείται 

 Μεσοπρόθεσμοι στόχοι για το επιθυμητό αποτέλεσμα μετά από 

κάθε συνάντηση με τον εξυπηρετούμενο 
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 Άμεσες δράσεις που αφορούν συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους 

παρέμβασης, οι οποίες ανταποκρίνονται στην επίτευξη των 

μεσοπρόθεσμων στόχων 

 Εργαλείο Αξιολόγησης και Υλοποίησης Προληπτικής Παρέμβασης για 

Ενήλικες (2017): Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που αναφέρεται 

ανωτέρω και για την ετοιμασία του αντίστοιχου εργαλείου για ενήλικες. 

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου για ενήλικες διαπιστώθηκε ότι 

πολύ μεγάλο ποσοστό από όσους αξιολογήθηκαν είχαν έλλειψη βασικών 

δεξιοτήτων διαβίωσης σε συνδυασμό με χαοτικό / ασταθή τόπο ζωής. Τα 

αποτελέσματα αυτά έδωσαν το έναυσμα για την ετοιμασία του 

προγράμματος «Ψυχοεκπαίδευση στις δεξιότητες διαχείρισης νοικοκυριού» 

το οποίο παρουσιάζεται πιο κάτω. 

 Αξιολόγηση επικινδυνότητας για βίαιη συμπεριφορά βάσει εργαλείων 

SAPROF και HCR-20 (2013): Επιλέγηκαν εργαλεία τα οποία 

χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Ηνωμένου 

Βασιλείου και άλλων ανεπτυγμένων κρατών. 

 Εργαλείο Αξιολόγησης Γονικού Ρόλου και Ετοιμασίας Εκθέσεων Γονικής 

Μέριμνας (2017): Στο επίκεντρο της αξιολόγησης των ΥΚΕ τίθεται το 

συμφέρον του παιδιού και για το εργαλείο παρέμβασης 

(περιλαμβανομένου οδηγού συνέντευξης γονέων και άλλων πρότυπων 

παρεμβάσεων) χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο προσδιορισμού της ευημερίας 

και προστασία του παιδιού μέσω της αξιολόγησης της ικανοποίησης των 

αναπτυξιακών αναγκών του παιδιού, της αξιολόγησης του γονικού ρόλου 

και τέλος της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

συγκείμενων της ανάπτυξης του παιδιού. 

 Παρεμβατικό πρόγραμμα Ψυχοεκπαίδευσης στις δεξιότητες διαχείρισης 

νοικοκυριού (2018): Πρόκειται για πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης σε 

συνδυασμό με παροχή υπηρεσιών φροντίδας (όπου χρειάζεται) για μικρό 

χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα είναι παρέμβαση σε ενήλικες (συνήθως 

άτομα με μείζονα ψυχοπαθολογία ή διαταραχές προσωπικότητας) με 

χαοτικό τρόπο ζωής / άθλιες συνθήκες διαβίωσης / αδυναμία διαχείρισης 

οικονομικών, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα αυτοσυντήρησης, ένταξης στο 

κοινωνικό σύνολο και ανεξάρτητης διαβίωσης τους. 

 Οι ανωτέρω παρεμβάσεις και διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί, 

αφού οι αρμόδιοι λειτουργοί έτυχαν ενδελεχούς εκπαίδευσης. Παράλληλα, 

βρίσκονται σε τελικό στάδιο άλλα σημαντικά προγράμματα όπως για την 

κηδεμονευτική επιτήρηση ανηλίκων και νεαρών παραβατών, αξιολόγησης 

υποψήφιων ανάδοχων και προς τεκνοθεσία κηδεμόνων και άλλα σημαντικά 

προγράμματα. 

 Για τα ανωτέρω αναφερόμενα εργαλεία και πακέτα διαδικασιών και παρεμβάσεων, 

διενεργούνται συστηματικές εκπαιδεύσεις όλων των αρμόδιων λειτουργών των 

ΥΚΕ. Αναφέρεται για παράδειγμα ότι εντός του 2018 έχουν ολοκληρωθεί 28 

σεμινάρια / εκπαιδεύσεις για τους λειτουργούς ΥΚΕ αναφορικά με τα πιο πάνω 

εργαλεία. 
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 Πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο των εξουσιών της Υπουργού βάσει του περί 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 

Νόμου, έχουν εκδοθεί τα Διατάγματα Κ.Δ.Π. 162/2016, Κ.Δ.Π. 23/2017, Κ.Δ.Π. 

354/2017, Κ.Δ.Π. 365/2017, Κ.Δ.Π. 158/2018 και Κ.Δ.Π. 188/2019 με τα οποία 

έχουν εκσυγχρονιστεί και αναβαθμιστεί οι διαδικασίες για την παροχή φροντίδας 

σε όσους έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα καθόσον αφορά άτομα με αναπηρία και 

ηλικιωμένους, ομάδες στόχου για τις οποίες οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί 

πλήρως. 


