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1. Συντομογραφίες

ΓΔ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων

EASPD
European Association of Service providers
for Persons with Disabilities (Ευρωπαϊκή Ένωση
παρόχων υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία)

EKT+
Συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΥΠΕΚΥΠ
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ε.Σ.Α.μεΑ
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

ΜΚΟ
Μη κυβερνητική οργάνωση

ΑμεΑ
Άτομα με αναπηρία

ΜΑΑ
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΚΚΠ
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

TSI
Technical Support Instrument (Μέσο Τεχνικής 
Υποστήριξης)

ΟΗΕ
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

ΣΔΠ
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΣΔΑΑ
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία
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2. Εισαγωγή
Η αξιοπρέπεια, η μη διάκριση και η ισότητα απο-
τελούν αξίες που κατοχυρώνονται σε όλες τις 
σημαντικές διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπι-
να δικαιώματα, καθώς και στις συνθήκες, τη νο-
μοθεσία και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ). Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι η 
πρώτη συνθήκη που δεν υιοθετήθηκε απλώς από 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και από την ίδια 
την ΕΕ και, μαζί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αποτε-
λεί καταλύτη για την αλλαγή του τρόπου με τον 
οποίο θα πρέπει να απολαμβάνονται τα δικαιώ-
ματα και να παρέχονται οι υπηρεσίες, ώστε να 
διευκολύνεται η πλήρης πρόσβαση σε αυτές. Οι 
δομές κοινωνικής πρόνοιας καλούνται, συνεπώς, 
να προσαρμοστούν και να αναπτύξουν νέα καινο-
τόμα συστήματα, για την εξυπηρέτηση των ανα-
γκών, παιδιών και ενηλίκων.  
Το παρόν Σχέδιο Δράσης αναπτύχθηκε στο πλαί-
σιο της τεχνικής υποστήριξης της διαδικασίας 
αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα με στόχο την 
στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και των ενδι-
αφερόμενων μερών στον σχεδιασμό μιας αποτε-
λεσματικής διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης. Το 
παρόν έργο εκπονείται με χρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και σε 
συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Δι-
αρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.. Το πρώτο στοιχείο θέτει ως στόχο 
την ολοκλήρωση της στρατηγικής, ενός οδικού 
χάρτη και ενός σχεδίου δράσης για την αποϊδρυ-
ματοποίηση στην Ελλάδα. Η στρατηγική απο-
σκοπεί στην ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου 

συστημάτων υποστήριξης της κοινωνικής φρο-
ντίδας, ώστε τα παιδιά, οι ενήλικες και οι ηλικιω-
μένοι, που έχουν διάφορες ανάγκες υποστήριξης, 
να μπορούν να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία 
και να συμμετάσχουν σε αυτήν απολαμβάνοντας 
τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Καλύπτει συ-
γκεκριμένα τις ανάγκες των ακόλουθων ομάδων 
στόχου: παιδιά, παιδιά με αναπηρία, ενήλικες με 
αναπηρία και ηλικιωμένοι. Επίσης θέτει μια σει-
ρά προτεραιοτήτων και παρεπόμενων στρατη-
γικών στόχων για τις ομάδες στόχου της μεταρ-
ρύθμισης της αποϊδρυματοποίησης: παιδιά και 
παιδιά με αναπηρία, ενήλικες με αναπηρία και 
ηλικιωμένοι.

Η δομή του Σχεδίου Δράσης βασίζεται σε εκείνη 
της στρατηγικής αποϊδρυματοποίησης και για 
καθέναν από τους στρατηγικούς στόχους, το Σχέ-
διο καθορίζει:

• Εργασίες (αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη 
του στόχου)

• Δείκτες (δείχνουν πώς να μετράμε την επιτυχία 
των δράσεων)

• Χρονικό πλαίσιο (το αναγκαίο χρονικό διάστη-
μα για την ολοκλήρωση των εργασιών)

• Αρμόδια αρχή
• Συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
• Διαθέσιμους οικονομικούς πόρους (πηγή 

χρηματοδότησης).

Το Σχέδιο συντάχθηκε σε συνεργασία με το 
ΥΠΕΚΥΠ και σε διαβούλευση με τους κύριους 
φορείς που εκπροσωπούν τις ομάδες στόχου. 
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Προτεραιότητα 3.1 Διασφάλιση μιας ισχυρής βάσης υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την 
ενίσχυση και την ενδυνάμωση των οικογενειών, των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

3.1.1 Ενίσχυση, 
περαιτέρω ανά-
πτυξη και εναρ-
μόνιση της σειράς 
των διαθέσιμων 
προγραμμάτων,
υπηρεσιών και
παροχών
καθολικής
κοινωνικής
φροντίδας (π.χ., 
προσχολική εκ-
παίδευση, οικο-
γενειακά επιδό-
ματα, πρόσβαση 
σε υγειονομικές 
υπηρεσίες), ώστε 
να διασφαλιστεί η 
προσβασιμότητα, η 
διαθεσιμότητα και 
η οικονομική προ-
σιτότητα όλων των 
υπηρεσιών σε όλη 
τη χώρα – συμπερι-
λαμβανομένων των 
αγροτικών περιο-
χών και καλύπτο-
ντας τη φροντίδα 
τόσο πριν όσο και 
μετά τον τοκετό.

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

Δημιουργία της 
Ενιαίας Πύλης Ψη-
φιακής Πρόσβα-
σης στην Κοινω-
νική Προστασία. 
Αναβάθμιση της 
υφιστάμενης πλατ-
φόρμας, με την 
ενσωμάτωση όλων 
των πληροφορια-
κών συστημάτων, 
μέσω των οποίων 
υποβάλλονται αι-
τήσεις για κοινωνι-
κές παροχές καθώς 
και κάθε είδους 
προγράμματα και 
υπηρεσίες κοινωνι-
κής φροντίδας. 

2021-
2023

ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο 
Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  

ΕΚΤ+/ΜΑΑ 
συμπληρωμα-
τικά  

Καταγραφή των 
υφιστάμενων 
προγραμμάτων, 
υπηρεσιών και 
παροχών καθολι-
κής κοινωνικής 
φροντίδας, ανάλυ-
ση των δεδομένων 
σχετικά με τη δια-
θεσιμότητα των εν 
λόγω προγραμμά-
των, υπηρεσιών και 
παροχών σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανο-
μένης της καταγρα-
φής του ανθρώπι-
νου δυναμικού στον 
τομέα Κοινωνικής
Φροντίδας.

Έκθεση με λε-
πτομερή ανάλυ-
ση σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα των 
προγραμμάτων, 
υπηρεσιών και 
παροχών καθολι-
κής κοινωνικής 
φροντίδας, τις 
τρέχουσες ανάγκες 
ενίσχυσης των υφι-
στάμενων υπηρε-
σιών και ανάπτυξη 
νέων.  Διασφάλιση 
της αξιοποίησης 
των αποτελεσμά-
των από τη δράση 
του EASPD «Χαρ-
τογράφηση και 
ανάλυση / ανασκό-
πηση υποστηρικτι-
κών υπηρεσιών και 
διαδικασιών που 
εφαρμόζονται σε 
επίπεδο τοπικής 
κοινότητας στην 
Ελλάδα».

2022-
2023

ΥΠΕΚΥΠ ΜΑΑ/ΕΚΤ+/
Εθνικός προ-
ϋπολογισμός 
συμπληρωμα-
τικά 

3. Παιδιά και παιδιά
με αναπηρία 
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Προτεραιότητα 3.1 Διασφάλιση μιας ισχυρής βάσης υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την 
ενίσχυση και την ενδυνάμωση των οικογενειών, των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

3.1.2 Ανάπτυξη σε 
όλη τη χώρα ενός 
ευρύτερου φάσμα-
τος εξειδικευμέ-
νων προγραμμά-
των, υπηρεσιών 
και παροχών (π.χ. 
εκπαιδευτική υπο-
στήριξη, επιδό-
ματα αναπηρίας, 
βοήθεια σε είδος, 
κάρτες ελεύθερης 
μετακίνησης, σύ-
νταξη αναπηρίας) 
που θα διατίθε-
νται στην τοπική 
κοινότητα για την 
υποστήριξη οικογε-
νειών και παιδιών 
με υψηλές ανάγκες 
υποστήριξης.  

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

Δημιουργία της 
Ενιαίας Πύλης Ψη-
φιακής Πρόσβασης 
στην Κοινωνική 
Προστασία
Αναβάθμιση της 
υφιστάμενης πλατ-
φόρμας, με την 
ενσωμάτωση όλων 
των πληροφορια-
κών συστημάτων, 
μέσω των οποίων 
υποβάλλονται αι-
τήσεις για κοινωνι-
κές παροχές καθώς 
και κάθε είδους 
προγράμματα και 
υπηρεσίες κοινωνι-
κής φροντίδας.

2021-
2023

ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο 
Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 

ΕΚΤ+/ΜΑΑ 
συμπληρωμα-
τικά

Καταγραφή των 
υφιστάμενων 
προγραμμάτων, 
υπηρεσιών και πα-
ροχών εξειδικευ-
μένης υποστήρι-
ξης, ανάλυση των 
δεδομένων σχετικά 
με τη διαθεσιμό-
τητα των εν λόγω 
προγραμμάτων, 
υπηρεσιών και πα-
ροχών σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανο-
μένης της καταγρα-
φής του ανθρώπι-
νου δυναμικού στον 
κοινωνικό τομέα.  

Έκθεση με λε-
πτομερή ανάλυση 
σχετικά με τη δι-
αθεσιμότητα των 
προγραμμάτων, 
υπηρεσιών και πα-
ροχών εξειδικευ-
μένης υποστήρι-
ξης, τις τρέχουσες 
ανάγκες ενίσχυσης 
των υφιστάμενων 
υπηρεσιών και 
ανάπτυξη νέων.   
Διασφάλιση της 
αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων 
από τη δράση του 
EASPD «Χαρτογρά-
φηση και ανάλυ-
ση / ανασκόπηση 
υποστηρικτικών 
υπηρεσιών και 
διαδικασιών που 
εφαρμόζονται σε 
επίπεδο τοπικής 
κοινότητας στην 
Ελλάδα». 

2022-
2023

ΥΠΕΚΥΠ ΜΑΑ/ΕΚΤ+/
Εθνικός προ-
ϋπολογισμός 
συμπληρωμα-
τικά 
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Προτεραιότητα 3.1 Διασφάλιση μιας ισχυρής βάσης υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την 
ενίσχυση και την ενδυνάμωση των οικογενειών, των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

3.1.3 Ανάπτυξη νο-
μοθεσίας και ενός 
προγράμματος με 
στόχο τη ρύθμιση 
των δράσεων Πρώ-
ιμης Παρέμβασης 
(ΠΠ) για παιδιά 
ηλικίας 0 έως 6 
ετών, το οποίο θα 
λειτουργεί σε εθνι-
κό επίπεδο ως ένα 
σύστημα υποστή-
ριξης για οικογέ-
νειες με ανάγκες 
και ως εξειδικευ-
μένη υποστήρι-
ξη για παιδιά με 
αναπηρία.

Καταγραφή των 
υφιστάμενων υπη-
ρεσιών ΠΠ και 
αξιολόγηση των 
αναγκών/ Ανάπτυ-
ξη μητρώου για την 
παρακολούθηση 
των παιδιών και 
των οικογενειών με 
ανάγκες που ενδέ-
χεται να χρειάζο-
νται υπηρεσίες ΠΠ.

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

2021-
2022

ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο 
Παιδείας, 
Υπουργείο 
Υγείας 

TSI 

Προσδιορισμός 
εμπειρογνωμόνων 
και συγκρότηση 
ομάδας εργασίας 
για την ανάπτυξη 
του μοντέλου ΠΠ 
και την προετοιμα-
σία των αναγκαί-
ων βημάτων προς 
υιοθέτηση.

Έκθεση της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων 
ΠΠ που θα προσδι-
ορίζει το μοντέλο 
ΠΠ και τα επόμενα 
βήματα δράσης. 

2021-
2022

ΥΠΕΚΥΠ Κρατικός προ-
ϋπολογισμός

Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη πιλοτι-
κού προγράμματος 
Πρώιμης Παρέμβα-
σης που περιλαμ-
βάνει εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, 
τύπους παροχής 
εξατομικευμέ-
νων υπηρεσιών σε 
παιδιά και οικογέ-
νειες με βάση τη 
συνεργασία μεταξύ 
κοινωνικών υπηρε-
σιών σε διάφορους 
τομείς, δηλαδή 
υγειονομική πε-
ρίθαλψη, παιδεία 
κ.λπ. και τοπι-
κών κοινωνικών 
υπηρεσιών.

Υιοθέτηση κανονι-
σμών για πιλο-
τικό πρόγραμμα 
ΠΠ και έκθεση 
αξιολόγησης του 
πιλοτικού προγράμ-
ματος ΠΠ, συμπε-
ριλαμβανομένου 
του αριθμού των 
παιδιών και των 
οικογενειών που 
προσεγγίστηκαν.

2021-
2023

ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο 
Παιδείας, 
Υπουργείο 
Υγείας

TSI/ΜΑΑ/
ΕΚΤ+ συμπλη-
ρωματικά

Καθορισμός πρω-
τοκόλλων και λει-
τουργικών διαδικα-
σιών για την ΠΠ.

Θέσπιση νομι-
κού πλαισίου για 
την ΠΠ με ειδι-
κά πρωτόκολλα 
και λειτουργικές 
διαδικασίες. 

2021-
2023

ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο 
Παιδείας, 
Υπουργείο 
Υγείας

ΜΑΑ / TSI 
συμπληρωμα-
τικά

Ένταξη πιστοποι-
ημένων παρόχων 
υπηρεσιών ΠΠ, 
στο ηλεκτρονικό 
Μητρώου
Υπηρεσιών
Πρόνοιας και
Φορέων Παροχής
Κοινωνικής
Πρόνοιας. 

Μητρώου παρόχων 
υπηρεσιών ΠΠ σε 
λειτουργία.

2023 ΥΠΕΚΥΠ ΕΚΤ+ /ΜΑΑ 
συμπληρωμα-
τικά 
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Προτεραιότητα 3.1 Διασφάλιση μιας ισχυρής βάσης υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την 
ενίσχυση και την ενδυνάμωση των οικογενειών, των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

3.1.4 Ενίσχυση της 
διαθεσιμότητας 
μέτρων κατά της 
φτώχειας, καθώς 
και της πρόσβα-
σης σε προγράμ-
ματα προσωπικής 
βοήθειας, τα οποία 
λειτουργούν ως 
προστασία ενάντια 
στον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τη 
φτώχεια, συμπερι-
λαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγα-
σης, της υποστή-
ριξης των βασικών 
αναγκών (μεταφο-
ρά, σίτιση, υγειονο-
μική περίθαλψη, 
υλικά αγαθά) και 
της ψυχολογικής 
υποστήριξης με 
στόχο την ενδυνά-
μωση της οικογέ-
νειας, την αντιμε-
τώπιση έκτακτων 
αναγκών και την 
πρόληψη του χω-
ρισμού του παιδιού 
από την οικογένειά 
του.

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

Έκθεση σχετικά 
με τον προσδιο-
ρισμό των ορθών 
πρακτικών και των 
συστάσεων για 
εναλλακτικές λύ-
σεις αντί της ιδρυ-
ματικής φροντίδας, 
συμπεριλαμβανο-
μένης μιας μελέτης 
σκοπιμότητας για 
την ενίσχυση των 
υπηρεσιών υποστή-
ριξης και πρόλη-
ψης για την παροχή 
βοήθειας σε οικο-
γένειες που έχουν 
ανάγκη και βρίσκο-
νται στο όριο της 
φτώχειας.

2023-
2025

ΥΠΕΚΥΠ ΜΑΑ/ΕΚΤ+ 
συμπληρωμα-
τικά

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

Έκθεση με συστά-
σεις για την ενίσχυ-
ση των ΟΠΑ. 

2023-
2025

ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο 
Εσωτερικών

ΜΑΑ/ΕΚΤ+/ 
Κρατικός προ-
ϋπολογισμός 
συμπληρωμα-
τικά
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Προτεραιότητα 3.1 Διασφάλιση μιας ισχυρής βάσης υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την 
ενίσχυση και την ενδυνάμωση των οικογενειών, των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

3.1.5 Ενίσχυση της 
ικανότητας του 
δικτύου Κέντρων 
Κοινότητας να 
παρέχουν συμβου-
λευτικές υπηρεσί-
ες και υπηρεσίες 
παρακολούθησης, 
καθώς και να εξα-
σφαλίζουν συνεχή 
υποστήριξη σε 
άτομα με ανάγκες 
υποστήριξης και 
στις οικογένειές 
τους, ανάλογα με 
τις ατομικές τους 
ανάγκες.

Επαναξιολόγη-
ση και αναβάθμι-
ση του ρόλου και 
των αρμοδιοτή-
των των Κέντρων 
Κοινότητας.

Έκθεση με συγκε-
κριμένες συστάσεις 
για την ενίσχυση 
του ρόλου των Κέ-
ντρων Κοινότητας, 
συμπεριλαμβα-
νομένων ειδικών 
δεικτών για τον 
αριθμό των Κέ-
ντρων Κοινότητας 
που αναπτύσσο-
νται ανά πληθυ-
σμό και τον αριθμό 
των απαιτούμενων 
επαγγελματιών.

2021-
2022

ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο 
Εσωτερικών

ΕΚΤ+

Ενίσχυση των 
Κέντρων Κοινό-
τητας με επαρκείς 
οικονομικούς και 
ανθρώπινους πό-
ρους, σύνδεση των 
Κέντρων Κοινότη-
τας με την ενιαία 
ψηφιακή πύλη 
Πρόσβασης
στην Κοινωνική
Προστασία και 
ανάπτυξη πρωτο-
κόλλων συνεργα-
σίας μεταξύ των 
Κέντρων Κοινότη-
τας και των υφι-
στάμενων κοινωνι-
κών υπηρεσιών σε 
τοπικό επίπεδο.

Επανεξέταση 
της σχετικής 
νομοθεσίας.

2023 ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο 
Εσωτερικών

ΕΚΤ+

Ανάπτυξη και πα-
ροχή εκπαιδευτι-
κών σεμιναρίων 
για το προσωπικό, 
ώστε να διασφαλι-
στεί ότι τα Κέντρα 
Κοινότητας μπο-
ρούν να ενεργούν 
ως «διαχειριστές 
περιστατικών, 
"case managers"», 
οι οποίοι εξετάζουν 
τις ανάγκες φρο-
ντίδας και υποστή-
ριξης με βάση τις 
διαθέσιμες επιλο-
γές στην τοπική 
κοινότητα. 

Αριθμός προσωπι-
κού που εκπαιδεύε-
ται και ενημερώνε-
ται σχετικά με τις 
επιλογές υποστή-
ριξης στην τοπική 
κοινότητα. 

2023-
2025

ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο 
Εσωτερικών

ΕΚΤ+
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Προτεραιότητα 3.1 Διασφάλιση μιας ισχυρής βάσης υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την 
ενίσχυση και την ενδυνάμωση των οικογενειών, των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

3.1.6 Ενίσχυση του 
συστήματος ελέγ-
χου παραπομπών 
(gatekeeping) σε 
περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, 
ώστε να αποτρέπε-
ται ο διαχωρισμός, 
εάν αυτός δεν
κρίνεται απαραίτη-
τος, των παιδιών 
από την οικογένειά 
τους και η τοποθέ-
τηση σε ιδρυματική 
φροντίδα.

Συγκρότηση διυ-
πουργικής ομά-
δας εργασίας (με 
τη συμμετοχή του 
Υπουργείου Εργασί-
ας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, του 
Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, του Υπουρ-
γείου Υγείας, του 
Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, του Υπουρ-
γείου Παιδείας, του 
Υπουργείου Οικο-
νομικών, καθώς και 
των τοπικών και 
περιφερειακών αρ-
χών) για να εξετά-
σει τις υφιστάμενες 
νομικές διατάξεις 
σχετικά με την προ-
στασία των παιδιών 
στην κοινότητα και 
την εναλλακτική 
φροντίδα, να κα-
ταγράψει όλες τις 
αρμοδιότητες κάθε 
αρχής, να εντοπίσει 
επικαλυπτόμενους 
τομείς και να απο-
σαφηνίσει τα καθή-
κοντα κάθε αρχής. 
Αυτή η διυπουργική 
ομάδα εργασίας θα 
εξετάσει τη δημι-
ουργία δομών οικο-
γενειακής στήριξης 
και επανένταξης σε 
επίπεδο Δήμων, τη 
δημιουργία συμβου-
λίων διαχείρισης σε 
επίπεδο Περιφερει-
ών και τη δημιουρ-
γία πρωτοκόλλων/
μέσων για τις δι-
αδικασίες  ελέγ-
χου παραπομπών 
(gatekeeping).

Έκθεσης με συγκε-
κριμένες συστάσεις 
αναφορικά με τον 
ρόλο της Εισαγγε-
λικής αρχής και την 
αποσαφήνιση του 
ρόλου και των αρ-
μοδιοτήτων όλων 
των εμπλεκόμενων 
ενδιαφερομένων 
μερών.

2024 ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο 
Εσωτερικών, 
Υπουργείο
Υγείας,
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, 
Υπουργείο 
Παιδείας, 
Υπουργείο 
Οικονομικών

ΕΚΤ+/Κρατι-
κός προϋ-
πολογισμός 
συμπληρωμα-
τικά

Υιοθέτηση νό-
μου-πλαισίου για 
την προστασία των 
παιδιών, ο οποίος 
κωδικοποιεί όλες 
τις σχετικές δια-
τάξεις και ενισχύ-
ει τον ρόλο και τις 
αρμοδιότητες των 
κοινωνικών υπηρε-
σιών των τοπικών 
και περιφερειακών 
αρχών για την πρό-
ληψη του χωρισμού 
των οικογενειών. Ο 
νόμος-πλαίσιο θα 
πρέπει να περιλαμ-
βάνει ολοκληρωμέ-
νη αξιολόγηση του 
κοινωνικού τομέα, 
σαφές σχέδιο για 
την παροχή οικογε-
νειακής στήριξης ή 
την τοποθέτηση σε 
εναλλακτική φρο-
ντίδα για όλα τα 
παιδιά που προτεί-
νονται για χωρισμό. 

2024-
2026

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

ΕΚΤ+/Κρατι-
κός προϋ-
πολογισμός 
συμπληρωμα-
τικά

Χρήση των υφιστά-
μενων πόρων/υλι-
κών και ανάπτυξη 
πρωτοκόλλου και 
διαδικασιών για τη 
διαχείριση της κα-
κοποίησης και πα-
ραμέλησης παιδιών 
που θα ισχύουν για 
όλες τις υπηρε-
σίες προστασίας 
παιδιών σε εθνικό 
επίπεδο. 

Υιοθέτηση του 
πρωτοκόλλου κα-
θώς και των σχετι-
κών εργαλείων.

2021-
2022

ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, 
Υπουργείο 
Εσωτερικών

ΕΚΤ+ / Εγ-
γύηση για το 
Παιδί

Εκπαίδευση των 
εργαζομένων κοι-
νωνικών υπηρεσι-
ών στη διαχείριση 
της κακοποίησης 
και της παραμέλη-
σης των παιδιών 
σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο που 
υιοθετήθηκε.
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Προτεραιότητα 3.2 Ανάπτυξη μιας σειράς εναλλακτικών μέτρων φροντίδας
με στόχο την παροχή στα παιδιά χωρίς γονεϊκή φροντίδα - συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών με αναπηρία - ενός περιβάλλοντος οικογενειακού τύπου

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

3.2.1 Ανάπτυξη 
ενός προγράμματος 
ανάδοχης φροντί-
δας, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει:
Διαδικασίες αξιολό-
γησης και εκπαί-
δευσης των υπο-
ψηφίων αναδόχων 
που σχεδιάζονται 
και εφαρμόζονται 
με εναρμονισμένο 
τρόπο∙
συνεχή παρακολού-
θηση, εποπτεία και 
υποστήριξη των  
ανάδοχων γονέων∙
περαιτέρω ανάπτυ-
ξη του εθνικού μη-
τρώου υποψηφίων 
αναδόχων γονέων∙ 
ανάπτυξη κατάλ-
ληλου ανθρώπι-
νου δυναμικού, 
συμπεριλαμβανο-
μένων κοινωνικών 
λειτουργών, ψυχο-
λόγων, ανάδοχων 
φροντιστών και 
άλλων επαγγελμα-
τιών που συμμετέ-
χουν στην παροχή 
ποιοτικών υπη-
ρεσιών ανάδοχης 
φροντίδας.

Εκστρατείες ευαισθη-
τοποίησης και προ-
σέλκυσης αναδόχων 
γονέων.

Αριθμός παιδιών 
σε αναδοχή

2021 ΥΠΕΚΥΠ UNICEF Εγγύηση για 
το Παιδί

Αύξηση των αιτήσεων 
για αναδοχή.

Αριθμός υποψήφι-
ων ανάδοχων που 
εντοπίστηκαν και 
υποστηρίχθηκαν. 

2021-
2022

ΥΠΕΚΥΠ UNICEF Μ/Δ (δεν 
ισχύει)

Επανεξέταση του θε-
σμικού πλαισίου για 
την αναδοχή και υιοθε-
σία (Ν.4538/2018). 

 Έκδοση σχετι-
κής υπουργικής 
απόφασης.

2021-
2022

ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ 

Καθιέρωση και εφαρ-
μογή του ρυθμιστικού 
πλαισίου για το «επί-
δομα αναδοχής» και 
ανάπτυξη συστήματος 
που θα διασφαλίζει 
την επέκταση της χρη-
ματοδότησης και θα 
καλύπτει όλους τους 
δικαιούχους.

 Έκδοση σχετι-
κής υπουργικής 
απόφασης.
Ηλεκτρονική 
πλατφόρμα και 
μηχανισμός χορή-
γησης του επιδό-
ματος αναδοχής.

2021 ΥΠΕΚΥΠ/ 
ΟΠΕΚΑ

UNICEF Κρατικός 
προϋπολο-
γισμός/Εγ-
γύηση για 
το Παιδί συ-
μπληρωμα-
τικά

Ένταξη της ομάδας 
ασυνόδευτων ανηλί-
κων και των υποψήφι-
ων ανάδοχων οικο-
γενειών προσφύγων 
στο Εθνικό Σύστημα 
Ανάδοχης, όπως αυτό 
υλοποιείται μέσω του 
πληροφοριακού συ-
στήματος «ΑΝΥΝΕΤ»

Ασυνόδευτοι ανή-
λικοι και οικογέ-
νειες προσφύ-
γων που έχουν 
ενταχθεί στο 
Εθνικό Σύστημα 
Αναδοχής. 

2021-
2022

ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

Ανάπτυξη επαγγελ-
ματικής αναδοχής για 
παιδιά με αναπηρία.

Έκδοση ρυθμιστι-
κού πλαισίου και 
ανάπτυξη πλαισί-
ου λειτουργίας.

2021-
2022

ΥΠΕΚΥΠ/
Υπουργείο 
Οικονομι-
κών

ΜΑΑ / ΕΚΤ+ 
συμπληρω-
ματικά

Συνέχιση και επέκτα-
ση των εκπαιδευτι-
κών δράσεων για τους 
υποψήφιους ανάδο-
χους γονείς με τη συ-
μπερίληψη διαπολι-
τισμικών στοιχείων.  
Οι υποψήφιοι ανάδο-
χοι γονείς λαμβάνουν 
υποχρεωτική εκπαί-
δευση, η οποία διεξά-
γεται παράλληλα με 
την αξιολόγηση κάθε 
υποψηφίου για ανά-
δοχη. Επιπλέον, όσοι 
έχουν ήδη αναλάβει 
την αναδοχή παιδιών 
θα πρέπει να λαμβά-
νουν συνεχή υποστή-
ριξη, εκπαίδευση και 
εποπτεία. 

Εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα και εκπαι-
δευτικό υλικό για 
υποχρεωτική βα-
σική εκπαίδευση 
που αναπτύχθηκε 
και εγκρίθηκε από 
το Υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων.

2021-
2022

ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

Διαδικασίες για 
τον προσδιορι-
σμό των αναγκών 
εκπαίδευσης, 
επιμόρφωσης 
και υποστήριξης, 
καθώς και για τον 
τρόπο κάλυψης 
τους.
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Προτεραιότητα 3.2 Ανάπτυξη μιας σειράς εναλλακτικών μέτρων φροντίδας
με στόχο την παροχή στα παιδιά χωρίς γονεϊκή φροντίδα - συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών με αναπηρία - ενός περιβάλλοντος οικογενειακού τύπου

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

3.2.2 Ανάπτυξη 
μιας σειράς επιλο-
γών στέγασης οι-
κογενειακού τύπου 
σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας, οι 
οποίες θα εξυπη-
ρετούν το βέλτι-
στο συμφέρον των 
παιδιών.
Οι υπηρεσίες στέ-
γασης στην τοπική 
κοινότητα θα πρέ-
πει να αποτελούν 
την ύστατη λύση 
όταν η οικογένεια 
καταγωγής δεν 
είναι σε θέση να 
φροντίσει το παιδί 
ή δεν υπάρχει δυνα-
τότητα αναδοχής/
υιοθεσίας. Οι στε-
γαστικές δομές μι-
κρής κλίμακας δεν 
θα πρέπει επ’ ουδε-
νί να ομοιάζουν με 
ιδρύματα και, για 
τον σκοπό αυτό, 
θα πρέπει να ανα-
πτυχθούν και να 
υιοθετηθούν πρό-
τυπα ποιότητας σε 
συμμόρφωση με τη 
ΣΔΠ και τη ΣΔΑΑ 
του ΟΗΕ. Όλες οι 
δομές στεγαστικής 
φροντίδας (ιδιωτι-
κές, κρατικές και 
θρησκευτικές) θα 
πρέπει να είναι εγ-
γεγραμμένες και να 
έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας, καθώς 
και να παρακολου-
θούνται τακτικά, 
ώστε να διασφαλί-
ζεται η παροχή ποι-
οτικής φροντίδας. 

Συγκρότηση ομάδας 
εργασίας για την ανά-
πτυξη του κανονιστι-
κού πλαισίου και του 
πλαισίου λειτουργί-
ας των υφιστάμενων 
υπηρεσιών στέγασης, 
με σκοπό την εναρμό-
νιση του είδους και της 
ποιότητας των παρεχό-
μενων υπηρεσιών και 
την ευθυγράμμιση των 
συνθηκών διαβίωσης 
των παιδιών με τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα.

Υιοθέτηση της 
σχετικής υπουρ-
γικής απόφασης 
και των προτύπων 
φροντίδας.

2021-
2022

ΥΠΕΚΥΠ  Μ/Δ

Επικαιροποίηση του 
μηχανισμού εποπτεί-
ας των υφιστάμενων 
υπηρεσιών στέγα-
σης και συμμόρφω-
ση με συγκεκριμένα 
πρότυπα ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομέ-
νης της πρόβλεψης για 
επαρκές και καταρ-
τισμένο προσωπικό. 
Ανάπτυξη πλαισίου 
για τη διαπίστευση /
αδειοδότηση παρόχων 
υπηρεσιών φροντίδας 
σε επίπεδο κοινότητας 
και την επιθεώρηση 
των υπηρεσιών σύμ-
φωνα με τους κανονι-
σμούς και τα πρότυπα 
φροντίδας.

Θέσπιση μηχανι-
σμού εποπτείας 
για την παρακο-
λούθηση της ποι-
ότητας των υπηρε-
σιών φροντίδας.

2021-
2023

ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

Ανάπτυξη εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων 
για τους υπεύθυνους 
υπηρεσιών κοινωνι-
κής φροντίδας και 
τους εργαζόμενους 
κοινωνικής φροντί-
δας αναφορικά με την 
εφαρμογή των νέων 
κανονισμών και προ-
τύπων φροντίδας.

Εκπαιδευτικά 
προγράμματα που 
παρασχέθηκαν 
σε κοινωνικούς 
λειτουργούς και 
διευθυντές.

2022-
2024

ΥΠΕΚΥΠ/ 
Περιφερει-
ακές αρχές

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

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

Ανάπτυξη νέων υπη-
ρεσιών στέγασης σε 
επίπεδο κοινότητας, 
οικογενειακού τύπου, 
για εφήβους που ζουν 
επί του παρόντος σε 
ιδρύματα, ως προπα-
ρασκευαστικό στάδιο 
για τη μετάβασή τους 
στην ανεξάρτητη δια-
βίωση στην κοινότη-
τα, συμπεριλαμβανο-
μένων των υπηρεσιών 
φροντίδας και της 
ανάπτυξης επαγγελμα-
τικών δεξιοτήτων. 
Το πρόγραμμα αυτό θα 
αποτελέσει τη συνέ-
χεια και επέκταση του 
πιλοτικού προγράμμα-
τος που θα υλοποιηθεί 
σε συνεργασία με τη 
UNICEF.

Ανάπτυξη νομοθε-
τικού πλαισίου.

2021-
2026

ΥΠΕΚΥΠ/
Οργανισμοί 
Τοπικής 
Αυτοδιοί-
κησης

UNICEF Εγγύηση για 
το Παιδί, 
ΜΑΑ, ΕΚΤ+, 
Κρατικός 
προϋπολο-
γισμός συ-
μπληρωμα-
τικά

Ανάπτυξη ψηφι-
ακού μητρώου 
ωφελούμενων.

Πρόσληψη ατό-
μων αναφοράς.

Μίσθωση 
διαμερισμάτων.

Κατάρτιση των 
ωφελούμενων για 
ενίσχυση της απα-
σχολησιμότητας.

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

Θέσπιση μηχανισμών 
με στόχο τη διασφά-
λιση της συμμετοχής 
των παιδιών στη λήψη 
αποφάσεων, στο μέ-
τρο του εφικτού, σε 
όλες τις αποφάσεις 
που επηρεάζουν τη 
ζωή τους, στο πλαίσιο 
των κανονισμών και 
των προτύπων ποιό-
τητας για τη λειτουρ-
γία των υπηρεσιών. Οι 
συμμετοχικοί μηχα-
νισμοί θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των παιδιών, 
με τη χρήση κατάλλη-
λων εργαλείων ανά-
λογα με την ωριμότη-
τα και τις ικανότητες 
κάθε παιδιού.
Ανάπτυξη συμβουλευ-
τικών επιτροπών παι-
διών και ενδυνάμωση 
των υφιστάμενων.

Έκθεση με συστά-
σεις για την ανά-
πτυξη μηχανισμών 
που εξασφαλίζουν 
μια εξατομικευμέ-
νη προσέγγιση της 
φροντίδας των 
παιδιών, όπου οι 
απόψεις των παι-
διών βρίσκονται 
στο επίκεντρο.

2022-
2023

ΥΠΕΚΥΠ Κρατικός 
προϋπολογι-
σμός

Επαγγελματίες 
που έχουν εκ-
παιδευτεί στην 
αξιολόγηση των 
επιθυμιών και 
της γνώμης των 
παιδιών.

Έκθεση με συστά-
σεις για την ανά-
πτυξη συμβουλευ-
τικών επιτροπών 
παιδιών και την 
ενδυνάμωση των 
υφιστάμενων. 
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Προτεραιότητα 3.3 Διασφάλιση του κλεισίματος όλων των δομών ιδρυματικής φροντίδας,
της επανένταξης των παιδιών και των παιδιών με αναπηρία στις οικογένειές τους ή της
μετάβασης των παιδιών από δομές ιδρυματικής φροντίδας στην οικογενειακή φροντίδα
ή στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

3.3.1 Συλλο-
γή αναλυτικών 
δεδομένων για 
τα παιδιά που 
ζουν σε μεγά-
λες και μικρές 
δομές ιδρυμα-
τικής φροντί-
δας, καθώς και 
για τις ανάγκες 
υποστήριξης των 
παιδιών και την 
κατάσταση της 
οικογένειάς τους.

Παροχή αναλυτικής 
έκθεσης σχετικά με τα 
Πληροφοριακά Συστή-
ματα Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών και διεξαγωγή 
«ανάλυσης κενών» (gap 
analysis) μεταξύ των δε-
δομένων που πραγματικά 
συλλέγονται και των δε-
δομένων που θα πρέπει 
να συλλέγονται για τους 
σκοπούς της αποϊδρυμα-
τοποίησης (δηλαδή τις 
ανάγκες των παιδιών και 
την οικογενειακή τους 
κατάσταση, επομένως 
ανάλυση των εξατομι-
κευμένων σχεδίων των 
παιδιών).

Υποβολή της 
έκθεσης

2022-
2024

ΥΠΕΚΥΠ Κρατικός 
προϋπολογι-
σμός/ΕΚΤ+ 
συμπληρω-
ματικά

Αναβάθμιση των πλη-
ροφοριακών συστημά-
των κατά τρόπο ώστε να 
ανταποκρίνονται στην 
προαναφερθείσα ανάλυ-
ση χάσματος. 

Τροποποίηση των 
πληροφοριακών 
συστημάτων.

3.3.2 Ανάπτυξη 
σχεδίων αποϊ-
δρυματοποίησης, 
με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμ-
μα για κάθε δομή 
ιδρυματικής 
φροντίδας με-
γάλης κλίμακας 
με στόχο το στα-
διακό κλείσιμο 
της ιδρυματι-
κής δομής αυτής 
καθαυτής. Θα 
πρέπει να διερευ-
νηθεί η εναλλα-
κτική χρήση των 
κτιρίων – εκτός 
των επιλογών 
ιδρυματικής 
φροντίδας.

Ανάπτυξη εργαλείων για 
την υποστήριξη της δι-
αδικασίας αποϊδρυματο-
ποίησης (π.χ. Πρωτόκολ-
λο Εκτίμησης Αναγκών, 
Κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις τυποποι-
ημένες διαδικασίες για 
την αποϊδρυματοποίηση 
και τις δομές φροντίδας 
σε επίπεδο κοινότητας, 
οδικός χάρτης για την 
αποϊδρυματοποίηση μιας 
δομής).

Ανάπτυξη των 
εργαλείων.

2021 ΥΠΕΚΥΠ/ 
EASPD

TSI/ ΓΔ
Μεταρρυθμί-
σεων 

Πρόσληψη συμβούλων 
και οργάνωση χωριστών 
ομάδων εργασίας για 
κάθε δομή ιδρυματικής 
φροντίδας, προκειμέ-
νου να σχεδιάσουν τη 
μετάβαση στην τοπική 
κοινότητα, συμπερι-
λαμβανομένων κατευ-
θυντήριων γραμμών για 
την αναπροσαρμογή της 
υπηρεσίας και την επι-
μόρφωση / επανειδίκευ-
ση και αναβάθμιση δεξιο-
τήτων του υφιστάμενου 
ανθρώπινου δυναμικού 
με συγκεκριμένο χρονο-
διάγραμμα και διαθέσι-
μους πόρους. 

Πρόσληψη συμ-
βούλων και υιο-
θέτηση σχεδίων 
μετασχηματισμού 
από τους φορείς 
διαχείρισης κάθε 
δομής ιδρυματικής 
φροντίδας.

2024-
2026

ΥΠΕΚΥΠ/ 
Κέντρα 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 
(ΚΚΠ)

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

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

Ανάπτυξη Σχεδίων Μετα-
σχηματισμού για 4 ιδρύ-
ματα στην Περιφέρεια 
Αττικής σε συνεννόηση 
με το προσωπικό των 
ιδρυμάτων και των αρμό-
διων φορέων.

Προσδιορισμός 
εταίρου και ανά-
πτυξη σχεδίων 
μετασχηματισμού.

2021-
2022

UNICEF Εγγύηση για 
το Παιδί

Ανάπτυξη πιλοτικού προ-
γράμματος αποϊδρυματο-
ποίησης για 2 ιδρύματα, 
το οποίο  περιλαμβάνει 
σχέδια μετάβασης, διαδι-
κασίες αναπροσαρμογής 
για το προσωπικό, επι-
μόρφωση επιλεγμένων 
ατόμων για υπηρεσίες 
σε επίπεδο κοινότητας, 
ανάδοχη φροντίδα. 

Κλείσιμο αυτών 
των ιδρυμάτων και 
ασφαλής επανέ-
νταξη των παιδιών 
σε οικογένειες, 
ή μετάβαση σε 
εναλλακτική φρο-
ντίδα σε επίπεδο 
κοινότητας μετά 
την εξάντληση 
όλων των δυνατο-
τήτων αναδοχής ή 
υιοθεσίας.

2021-
2023

ΥΠΕΚΥΠ/
ΚΚΠ
Αττικής 
και Δυτικής 
Ελλάδας 

Κρατικός 
προϋπολογι-
σμός/ΕΚΤ+ 
συμπληρω-
ματικά

3.3.3 Ανάπτυξη 
ενός ατομικού 
σχεδίου φρο-
ντίδας για κάθε 
παιδί που ζει σε 
χώρο ιδρυματι-
κής φροντίδας, 
ώστε να διασφα-
λιστεί η επανέ-
νταξη του στην 
οικογένεια ή η 
μετάβαση του σε 
πλαίσιο φροντί-
δας οικογενεια-
κού τύπου και 
κοινότητας. 

Επανεξέταση της υφι-
στάμενης διαδικασίας 
Ατομικού Σχεδίου Οικο-
γενειακής Αποκατάστα-
σης (ΑΣΟΑ), ώστε να 
πάψει να υφίσταται η 
επιλογή της παραμονής 
στο ίδρυμα.  Υποχρεωτι-
κή περιοδική ανασκόπη-
ση του ατομικού σχεδίου. 
Διασφάλιση ότι λαμβά-
νονται υπόψη οι γνώμες 
των παιδιών και ότι προ-
βλέπονται εναλλακτικοί 
τρόποι επικοινωνίας όπο-
τε απαιτείται. Εκπαίδευ-
ση του προσωπικού που 
εργάζεται σε ιδρύματα 
σχετικά με τη χρήση 
του επικαιροποιημέ-
νου εργαλείου ατομικού 
σχεδιασμού.

Το εργαλείο ατο-
μικού σχεδιασμού 
είναι διαθέσιμο και 
χρησιμοποιείται.

2021-
2023

ΥΠΕΚΥΠ/
Εθνικό 
Συμβούλιο 
Αναδο-
χής και 
Υιοθεσίας 

UNICEF Κρατικός 
προϋπολογι-
σμός

Ολοκλήρωση ανά-
πτυξης ατομικών 
σχεδίων μετάβα-
σης για κάθε παι-
δί, σε 4 ιδρύματα 
της Περιφέρειας 
Αττικής.

2021-
2022

Εγγύηση για 
το Παιδί

3.3.4 Υποστήρι-
ξη των δήμων, 
ώστε να δημιουρ-
γήσουν υπηρεσί-
ες φροντίδας σε 
επίπεδο οικογέ-
νειας και τοπικής 
κοινότητας

Προσδιορισμός των υφι-
στάμενων δημοτικών 
υπηρεσιών σε επίπεδο 
τοπικής κοινότητας, των 
εμποδίων και των βέλτι-
στων πρακτικών.

Υποβολή έκθεσης 
με συστάσεις.

2025- 
2026

ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο
Εσωτερικών,
Οργανισμοί
Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

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

Στρατηγικός στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 
πλαίσιο 

Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

3.3.5 Εισαγωγή ενός 
μηχανισμού στα-
διακής αναστολής 
(moratorium) παράλ-
ληλα με την ανάπτυξη 
υπηρεσιών σε επίπεδο 
τοπικής κοινότητας. 
Για τα παιδιά χωρίς 
γονεϊκή φροντίδα, θα 
πρέπει να διερευνώ-
νται επιλογές εναλ-
λακτικής φροντίδας, 
εξετάζοντας αρχικά τη 
συγγενική φροντίδα 
και έπειτα τη φροντί-
δα σε οικογενειακό 
(αναδοχή) ή οικογενει-
ακού τύπου περιβάλ-
λον, διασφαλίζοντας 
ότι τα αδέλφια παρα-
μένουν μαζί.

Ανάπτυξη επιχει-
ρησιακού σχεδί-
ου, που περιλαμ-
βάνει δράσεις και 
χρονοδιάγραμμα, 
για τη διασφά-
λιση της επίση-
μης υιοθέτησης 
του moratorium 
και, στη συνέ-
χεια, επιβολή του 
moratorium με 
προτεραιότητα 
στην απαγόρευση 
της τοποθέτησης 
παιδιών ηλικίας 
κάτω των 3 ετών 
σε ιδρυματική 
φροντίδα.

Υιοθέτηση του 
moratorium.

2023-2024 ΥΠΕΚΥΠ Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

Μ/Δ

3.3.6 Διασφάλιση της 
επανένταξης στην 
οικογένεια, εφόσον 
είναι εφικτή και προς 
το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού, προσφέ-
ροντας στις οικογένει-
ες την απαιτούμενη 
υποστήριξη (οικονο-
μική, υλική, ψυχολο-
γική και πρακτική), 
καθώς και φροντίζο-
ντας για τη διασύνδε-
ση τους με επαγγελ-
ματική υποστήριξη 
στην κοινότητα και το 
ευρύτερο οικογενει-
ακό περιβάλλον. Θα 
πρέπει να σχεδιαστεί 
και να εφαρμοστεί ένα 
σχέδιο οικογενειακής 
υποστήριξης/ενδυνά-
μωσης/επανένταξης, 
το οποίο θα βοηθήσει 
την οικογένεια κατα-
γωγής.  Θα πρέπει να 
καταρτιστεί ένα στρα-
τηγικό σχέδιο δράσης 
δεσμευτικού χαρακτή-
ρα για τη συνεργασία 
όλων των σχετικών 
κοινωνικών υπηρεσι-
ών, το οποίο να αντι-
κατοπτρίζεται στη 
σχετική νομοθεσία.

Βλέπε 3.1.6
Νόμο-πλαίσιο για 
την προστασία των 
παιδιών.

Βλέπε 3.1.6
Νόμο-πλαίσιο 
για την προστα-
σία των παιδιών.

Βλέπε 3.1.6
Νόμο-πλαί-
σιο για την 
προστασία 
των παιδιών.

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

Βλέπε 3.1.6 
Νόμο-πλαί-
σιο για την 
προστασία 
των παιδιών.
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Προτεραιότητα 3.4 Ενίσχυση, προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για τα παιδιά και τα παιδιά με αναπηρία

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

3.4.1 Συλλογή δε-
δομένων για την 
παρακολούθηση 
των αναγκών των 
παιδιών, τη σχολι-
κή φοίτηση και την 
εκπαιδευτική πο-
ρεία τους με σκοπό 
τον προγραμματι-
σμό παρεμβάσεων, 
την μεταπαρακο-
λούθηση σχετικά 
με την κάλυψη 
των αναγκών και 
την πρόληψη της 
πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης.

Δημιουργία Εθνι-
κού Μητρώου με 
αναλυτικά στοιχεία 
για τις ανάγκες 
υποστήριξης των 
παιδιών, στην εκ-
παίδευση. Σύνδε-
ση της υπάρχου-
σας πλατφόρμας 
«myschool» με τα 
υπάρχοντα Κέντρα 
Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (Κ.Ε.
Σ.Υ.). Δημιουργία 
σημείων επαφής 
ανά περιφέρεια  για 
παιδιά με ανάγκες 
υποστήριξης στην 
εκπαίδευση (αξι-
οποίηση των σχο-
λικών κοινωνικών 
υπηρεσιών για την 
επίτευξη αυτού του 
στόχου).

Παραπομπή 
στο Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Να προσδι-
οριστεί από 
το Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμά-
των

Υπουργείο 
Παιδείας 
και Θρη-
σκευμάτων 

Εντοπισμός όλων 
των παιδιών που 
δεν φοιτούν σε 
σχολείο, ενώ θα 
έπρεπε, και έχουν 
απομονωθεί στο 
σπίτι τους, μέσω 
απόδοσης  κωδικού 
αριθμού σε κάθε 
παιδί κατά τη γέν-
νησή του. Ο αριθ-
μός αυτός θα μπο-
ρεί να συνδέεται 
με την πλατφόρ-
μα «myschool», 
η οποία παρακο-
λουθεί κάθε παι-
δί, εάν πηγαίνει 
στο σχολείο ή το 
έχειεγκαταλήψει.

Παραπομπή 
στο Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Να προσδι-
οριστεί από 
το Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμά-
των

Υπουργείο 
Παιδείας 
και Θρη-
σκευμάτων 

Εγκαθίδρυση  υπο-
στηρικτικών κοι-
νωνικών υπηρεσι-
ών στα σχολεία, 
οι οποίες  θα είναι 
υπεύθυνες για  τον 
έγκαιρο εντοπισμό 
και την αντιμετώ-
πιση των αναγκών 
των παιδιών και 
των οικογενει-
ών  σε κίνδυνο, σε 
συνεργασία με τις 
κοινωνικές και άλ-
λες υπηρεσίες της 
κοινότητας.

Παραπομπή 
στο Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Να προσδι-
οριστεί από 
το Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμά-
των

Υπουργείο 
Παιδείας 
και Θρη-
σκευμάτων 
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Προτεραιότητα 3.4 Ενίσχυση, προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για τα παιδιά και τα παιδιά με αναπηρία

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

3.4.2 Χορήγηση 
πλήρους δικαιώ-
ματος πρόσβασης 
στην τυπική εκπαί-
δευση, σε παιδιά με 
ανάγκες υποστή-
ριξηςπαρέχοντας 
τους παράλληλα,  
εξειδικευμένη υπο-
στήριξη.   Θα πρέ-
πει να καταρτιστεί 
ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο που να  προ-
βλέπει την ένταξη 
των παιδιών με 
αναπηρία, υποστη-
ρίζοντας τα σχο-
λεία με τους απαι-
τούμενους πόρους, 
την εκπαίδευση 
του  προσωπικού 
σχολικής εκπαίδευ-
σης καθώς και την 
να ευαισθητοποί-
ηση της σχολικής 
κοινότητας.

Επανεξέταση των 
προγραμμάτων 
εκπαίδευσης χω-
ρίς αποκλεισμούς. 
Ανάπτυξη ικανοτή-
των του προσωπι-
κού σε πρακτικές 
εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και 
ανάπτυξη πλαισί-
ου για τη βελτίωση 
της συνεργασίας 
και της λογοδοσίας. 

Παραπομπή 
στο Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Να προσδι-
οριστεί από 
το Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμά-
των

Υπουργείο 
Παιδείας 
και Θρη-
σκευμάτων 

Ανάπτυξη εξατομι-
κευμένου σχεδί-
ου εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για 
παιδιά με ανάγκες 
υποστήριξης.
Σχεδιασμός εκ-
στρατείας ευαισθη-
τοποίησης της κοι-
νότητας σχετικά με 
την εκπαίδευση χω-
ρίς αποκλεισμούς.

Παραπομπή 
στο Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Να προσδι-
οριστεί από 
το Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμά-
των

Υπουργείο 
Παιδείας 
και Θρη-
σκευμάτων 

3.4.3 Έκδοση 
κατευθυντήριων 
γραμμών για  το 
προσωπικό που 
απασχολείται 
στην εκπαίδευςη, 
προκειμένου να 
αναγνωρίζει και 
να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των 
παιδιών που χρειά-
ζονται υποστήριξη.

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

Παραπομπή 
στο Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Να προσδι-
οριστεί από 
το Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμά-
των

Υπουργείο 
Παιδείας 
και Θρη-
σκευμάτων 
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Προτεραιότητα 3.5 Ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης για παιδιά και παιδιά
με αναπηρία που φεύγουν από το σύστημα φροντίδας και για τη μετέπειτα υποστήριξή τους

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομι-
κών πόρων

3.5.1 Ανάπτυξη 
ενός εθνικού προ-
γράμματος για τη 
την υλοποίηση δρά-
σεων υποστήριξης 
σε  παιδιά που απο-
χωρούν από το σύ-
στημα φροντίδας, 
ώστε να διασφαλί-
ζεται η ένταξή τους 
στην κοινότητα. 
Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να περιλαμ-
βάνει ψυχολογική 
υποστήριξη και 
καθοδήγηση από 
καταρτισμένους 
επαγγελματίες, 
οικονομικά επιδό-
ματα, επιδόματα 
στέγασης και πολ-
λά άλλα. Τα παιδιά 
που αποχωρούν 
από το σύστη-
μα φροντίδας θα 
πρέπει να υποστη-
ρίζονται για όσο 
διάστημα χρειά-
ζεται μετά από τη 
μετάβασή τους, 
στην ανεξάρτητη 
διαβίωση.  

Προσδιορισμός των 
γενικών αναγκών για 
παιδιά που φεύγουν από 
το σύστημα φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών που φεύ-
γουν από την ανάδοχη 
φροντίδα, και καταγρα-
φή των υφιστάμενων 
διαθέσιμων υποστηρι-
κτικών υπηρεσιών.

Έκθεση με αξιο-
λόγηση αναγκών, 
παρουσίαση των κε-
νών και συστάσεις 
σχετικά με τις υπη-
ρεσίες υποστήριξης 
κατά την αποχώρη-
ση από το σύστημα 
φροντίδας. 

2021- 
2023

ΥΠΕΚΥΠ Κρατικός 
Προϋπολο-
γισμός

Θέσπιση ενός συστή-
ματος  πόντων επιβρά-
βευσης για τα άτομα 
που αποχωρούν από το 
σύστημα φροντίδας, για 
να επωφεληθούν από τις 
υφιστάμενες, καθολι-
κές «δράσεις κοινωνικής 
συνοχής».

Θέσπιση του συ-
στήματος πόντων 
επιβράβευσης.

2023- 
2025

ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

Ανάπτυξη ενός ολο-
κληρωμένου εργαλείου 
όσον αφορά τις επιλο-
γές μετά την αποχώ-
ρηση από το σύστημα 
φροντίδας.

Η εργαλειοθήκη 
όσον αφορά τις 
επιλογές  μετά την 
αποχώρηση από το 
σύστημα φροντί-
δας, είναι διαθέσι-
μη (π.χ. στεγαστική 
στήριξη, επιδόμα-
τα, εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες, επιλο-
γές απασχόλησης & 
επιχειρηματικότη-
τα, συμπεριλαμβα-
νομένης πρακτικής 
άσκησης / μαθητεί-
ας και ψυχοκοινωνι-
κής υποστήριξης και 
καθοδήγησης).

2025-
2026

ΥΠΕΚΥΠ,
Υπουργείο 
Παιδείας

Κρατικός 
Προϋπολο-
γισμός

3.5.2 Διασφάλιση 
δημιουργίας  εξατο-
μικευμένου πλάνου 
υποστήριξης για 
κάθε παιδί που πρό-
κειται να αποχωρή-
σει από το σύστη-
μα φροντίδας. Στα 
σχέδια αυτά θα  
πρέπει να προβλέ-
πεται η υποστήριξη 
του παιδιού, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής δια-
δικασίας, (δευτε-
ροβάθμια,  τριτο-
βάθμια εκπαίδευση 
κλπ.)  καθώς και 
υποστήριξη για την 
ανάπτυξη δεξιοτή-
των διαβίωσης.

Εκπαίδευση των εργα-
ζομένων κοινωνικής 
φροντίδας, ώστε να 
μπορούν να αναγνωρί-
ζουν  και να αξιοποιούν 
τις  υφιστάμενες παρο-
χές κοινωνικής συνο-
χής προς όφελος των 
ατόμων που αποχωρούν 
από το σύστημα φροντί-
δας  και  για την παροχή 
συνεχούς στήριξης κατά 
την ανάπτυξη του Ατο-
μικού Σχεδίου Οικογε-
νειακής Αποκατάστασης 
(ΑΣΟΑ) των ατόμων που 
αποχωρούν από το σύ-
στημα φροντίδας.

Ανάπτυξη και παρο-
χή σχετικής εκπαί-
δευσης για εργαζο-
μένους κοινωνικής 
φροντίδας.

2023-
2026

ΥΠΕΚΥΠ 
Υπουργείο 
Παιδείας

Κρατικός 
προϋπο-
λογισμός/
ΕΚΤ+ συ-
μπληρωμα-
τικά
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4. Ενήλικες με αναπηρία

Προτεραιότητα 4.1 Σταδιακό κλείσιμο όλων των ιδρυμάτων και μετεγκατάσταση
των διαμένοντων σε στέγαση κοινοτικού τύπου

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

4.1.1 Σαφής πολι-
τική δέσμευση και 
νομικά δεσμευτικές 
αποφάσεις για το 
σταδιακό κλείσιμο 
των ιδρυμάτων. 

Υιοθέτηση της 
εθνικής στρατηγι-
κής και του σχεδίου 
δράσης αποϊδρυμα-
τοποίησης

Υιοθέτηση και 
παρουσίαση της 
στρατηγικής και 
του σχεδίου δράσης 
αποϊδρυματοποί-
ησης.

2021 ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

Ανάπτυξη πλαισίου 
για την παρακολού-
θηση της διαδικα-
σίας αποϊδρυματο-
ποίησης σε εθνικό 
επίπεδο και εκπαί-
δευσης σχετικά με 
το πλαίσιο παρακο-
λούθησης της αποϊ-
δρυματοποίησης.

Ανάπτυξη του πλαι-
σίου παρακολούθη-
σης της αποϊδρυμα-
τοποίησης.

2021 EASPD/ 
ΥΠΕΚΥΠ

SRSS

Δημιουργία θεσμι-
κού πλαισίου  που 
θα εξασφαλίζει τη 
δέσμευση στην δι-
αδικασία αποϊδρυ-
ματοποίησης, σε 
εθνικό επίπεδο.

Θεσμικό πλαίσιο 
σε ισχύ

2022-
2024

ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

Κατάρτιση σχεδίου 
αποϊδρυματοποίη-
σης (με χρονοδιά-
γραμμα, δράσεις, 
κόστος) για κάθε 
Κέντρο Κοινωνικής 
Πρόνοιας και για 
κάθε στεγαστική 
δομή φροντίδας 
ΝΠΙΔ, ακολουθού-
μενο από δεσμευ-
τική απόφαση 
εφαρμογής του 
moratorium βάσει 
του χρονοδιαγράμ-
ματος του σχεδίου 
αποϊδρυματοποίη-
σης. Εξασφάλιση 
της αναπροσαρ-
μογής των κτιρίων 
των ιδρυμάτων και 
της επιμόρφωσης/
επανειδίκευσης 
του ανθρώπινου 
δυναμικού. 

Καταρτισμένα 
σχέδια αποϊδρυ-
ματοποίησης για 
κάθε ίδρυμα και 
εφαρμογή του 
moratorium.

2025-
2026

ΥΠΕΚΥΠ/ 
ΚΚΠ

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

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

4.1.2 Χαρτογρά-
φηση των υφιστά-
μενων ιδρυμάτων, 
από τα Κέντρα Κοι-
νωνικής Πρόνοιας, 
ως προς τον αριθμό 
και το προφίλ των 
διαμένοντων, τον 
αριθμό των μελών 
του προσωπικού 
κ.λπ.

Προσδιορισμός 
ενός συνόλου 
ποιοτικών και πο-
σοτικών δεικτών. 
Συλλογή συγκε-
κριμένων στοι-
χείων σχετικά με 
τον αριθμό των 
ιδρυμάτων, τον 
αριθμό των διαμέ-
νοντων, τον αριθμό 
του προσωπικού 
ανά ίδρυμα, καθώς 
και την ποσότητα 
και το είδος των 
οικονομικών και 
υλικών πόρων που 
διατίθενται σε κάθε 
ίδρυμα. Συλλογή 
ποιοτικών δεδομέ-
νων για την εκτί-
μηση των αναγκών 
υποστήριξης και 
της ποιότητας ζωής 
των διαμένοντων.

Έκθεση σχετι-
κά με την ανάλυ-
ση της παρούσας 
κατάστασης όλων 
των υφιστάμενων 
ιδρυμάτων. 

2022- 
2023

ΥΠΕΚΥΠ/ 
ΚΚΠ

Μ/Δ

4.1.3 Ανάπτυξη 
ενός σχεδίου με-
τάβασης στην 
κοινότητα για κάθε 
ίδρυμα, παροχή 
σαφών οδηγιών για 
τον τρόπο που θα 
προχωρήσει η δια-
δικασία μετασχη-
ματισμού και ενός 
σχεδίου δράσης με 
σαφές χρονοδιά-
γραμμα και με όλα 
τα απαιτούμενα 
βήματα.  

Εκπαίδευση του 
προσωπικού και 
των διευθυντικών 
στελεχών που ερ-
γάζονται σε κάθε 
ίδρυμα σχετικά με 
τις αξίες και τη δια-
δικασία αποϊδρυμα-
τοποίησης.

Ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης του 
προσωπικού και 
των διευθυντικών 
στελεχών σε ιδρύ-
ματα (χρήση εκ-
παιδευτικού υλικού 
που ανέπτυξε το 
EASPD για τη δια-
δικασία αποϊδρυμα-
τοποίησης).

2023- 
2025

ΥΠΕΚΥΠ/ 
ΚΚΠ

ΕΚΤ+

Συγκρότηση ομά-
δων εργασίας για 
την ανάπτυξη δια-
δικασίας αξιολόγη-
σης των αναγκών 
για κάθε ίδρυμα 
σε συνεννόηση με 
τους χρήστες, τις 
οικογένειες και το 
προσωπικό.

Αριθμός ιδρυμάτων 
που ανέπτυξαν δια-
δικασία Εκτίμησης 
Αναγκών (χρήση 
του Πρωτόκολλο 
Εκτίμησης Ανα-
γκών που ανέπτυξε 
το EASPD).

2025-
2026

ΥΠΕΚΥΠ/ 
ΚΚΠ

ΕΚΤ+

Συγκρότηση ομά-
δων εργασίας για 
την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένου 
«Σχεδίου Μετάβα-
σης στην Κοινότη-
τα» για κάθε ίδρυμα 
σε συνεννόηση με 
τους διαμένοντες, 
τις οικογένειες τους 
και το προσωπικό.  

Αριθμός ιδρυμάτων 
που ανέπτυξαν και 
υιοθέτησαν ολο-
κληρωμένο «Σχέδιο 
Μετάβασης στην 
Τοπική Κοινότητα» 
με εξασφαλισμένο 
προϋπολογισμό και 
σαφές χρονοδιά-
γραμμα δράσεων. 

2025 ΥΠΕΚΥΠ/ 
ΚΚΠ

ΕΚΤ+

Παράδοση ανα-
φορών σχετικά με 
την εφαρμογή των 
σχεδίων. 

2026 -
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Προτεραιότητα 4.2 Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών σε επίπεδο  κοινότητας

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

4.2.1 Ανάπτυξη 
μιας σειράς εξειδι-
κευμένων συστη-
μάτων υποστή-
ριξης, τα οποία 
θα καλύπτουν 
ανάγκες στους διά-
φορους τομείς της 
ζωής των ατόμων. 
Τα συστήματα υπο-
στήριξης θα πρέ-
πει να βασίζονται 
σε μηχανισμούς 
διασφάλισης της 
ποιότητας παροχής 
υπηρεσιών, με τη 
συμμετοχή ειδικών, 
συμπεριλαμβανο-
μένων των ατόμων 
με αναπηρία ή και 
των φορέων  υπε-
ράσπισης/ εκπρο-
σώπησής τους.

Καταγραφή 
των διαθέσιμων 
υπηρεσιών.

Βλ. στόχο 3.1.2 2022- 
2023

ΥΠΕΚΥΠ ΜΑΑ/ΕΚΤ+ /
Εθνικός προ-
ϋπολογισμός 
συμπληρωμα-
τικά

Συγκρότηση ομά-
δας εργασίας για 
την ανάπτυξη πλαι-
σίου και προτύπων 
ποιότητας στην 
παροχή υπηρεσι-
ών, περιγράφοντας 
καλές πρακτικές 
καθώς και το πως 
θα πρέπει να πα-
ρέχεται η εξατομι-
κευμένη φροντίδα, 
με επίκεντρο τον 
πολίτη.

Έκθεση με συγκε-
κριμένες συστάσεις 
για την παρακολού-
θηση των προτύ-
πων διασφάλισης 
ποιότητας στις 
υπηρεσίες που 
παρέχονται στην 
κοινότητα για ενή-
λικες με αναπηρία.

2022- 
2024

ΥΠΕΚΥΠ ΜΑΑ/ΕΚΤ+ /
Εθνικός προ-
ϋπολογισμός 
συμπληρωμα-
τικά

Υιοθέτηση του 
πλαισίου διασφά-
λισης ποιότητας 
από τις εποπτικές 
αρχές.

2024 ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

4.2.2 Ενίσχυση και 
περαιτέρω ανά-
πτυξη του πλαι-
σίου των Στεγών 
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης, οι οποί-
ες ως προς το μέγε-
θος παραπέμπουν 
σε  οικογενειακό 
περιβάλλον⋅ πα-
ροχή κατάλληλης  
υποστήριξης ατό-
μων με σύνθετες 
ανάγκες. 

Απλούστευση των 
διαδικασιών ίδρυ-
σης και αδειοδό-
τησης των Στεγών  
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης.

Έκδοση  ειδικής δι-
ευκρίνησης ή τρο-
ποποίηση της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας.

2021 ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

Ανάπτυξη ενός 
εργαλείου δια-
σφάλισης ποιότη-
τας για τις  Στέγες 
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης  (ΣΥΔ) 
και εκπαίδευση των 
Φορέων εποπτεί-
ας στην αξιολόγη-
ση της εφαρμογής 
των παραπάνω  
προτύπων.

Ολοκλήρωση δη-
μιουργίας εργαλει-
οθήκης προτύπων 
διασφάλισης ποιό-
τητας και προγραμ-
μάτων εκπαίδευ-
σης (βλέπε στόχο 
4.2.1).

2022- 
2024

ΥΠΕΚΥΠ ΜΑΑ/ΕΚΤ+ /
Εθνικός προ-
ϋπολογισμός 
συμπληρωμα-
τικά
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Προτεραιότητα 4.2 Ανάπτυξη μιας σειράς υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

4.2.3 Ανάπτυξη 
δικτύου υπηρε-
σιών σε επίπεδο 
κοινότητας που θα 
υποστηρίζουν τα 
άτομα με αναπη-
ρία, ώστε να ζουν 
ανεξάρτητα, όπως 
οι υπηρεσίες Προ-
σωπικής Βοήθειας. 
Αυτό απαιτεί τη 
δημιουργία νομικού 
πλαισίου που να 
υποστηρίζει την 
ανάπτυξη των σχε-
τικών επαγγελμα-
τικών προφίλ, εκ-
παιδευτικού υλικού 
και της διαδικασίας 
πιστοποίησης. 
Επιπλέον, θα πρέ-
πει να παρέχονται 
στην κοινότητα 
υπηρεσίες, όπως 
υπηρεσία ανακου-
φιστικής/προσω-
ρινής  φροντίδας, 
υπηρεσία έκτακτης 
βοήθειας, υπηρεσία 
νομικής συμβου-
λευτικής, υπηρεσία 
ημερήσιας υπο-
στήριξης και άλλες 
υπηρεσίες.

Ανάπτυξη νομικού 
πλαισίου για Υπη-
ρεσίες Προσωρινής 
Φροντίδας (respite 
services).

Υιοθέτηση νομοθε-
τικού πλαισίου

2021 Μ/Δ

Ανάπτυξη νομικού 
πλαισίου για την 
παροχή Υπηρεσιών 
Προσωπικής Βοή-
θειας σε άτομα με 
αναπηρία. 

Υιοθέτηση νομοθε-
τικού πλαισίου

2021 ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

Υλοποίηση πιλοτι-
κού προγράμματος 
για τον Προσωπικό 
Βοηθό.

Αριθμός ατόμων 
που λαμβάνουν την 
υπηρεσία του  Προ-
σωπικού Βοηθού

2021-
2023

ΥΠΕΚΥΠ

Επικαιροποίηση 
του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει 
τα Κέντρα Δημι-
ουργικής Απασχό-
λησης για Άτομα με 
Αναπηρία (ΚΔΑΠ 
ΑΜΕΑ).

Έκδοση σχετι-
κής υπουργικής 
απόφασης

2021 ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

Επικαιροποίηση 
του νομοθετικού 
πλαισίου για τα 
Κέντρα Διημέρευ-
σης και Ημερήσιας 
Φροντίδας (ΚΔΗΦ) 
και τα Κέντρα Απο-
θεραπείας και Απο-
κατάστασης καθώς 
και απλοποίηση της 
διαδικασίας ίδρυ-
σής/αδειοδότησης  
τους.

Υιοθέτηση νομοθε-
τικού πλαισίου.

2022 ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

4.2.4 Πιλοτική 
εφαρμογή νέων 
πρωτοβουλιών και 
μεθοδολογιών σχε-
τικά με τις επιλογές 
εξατομικευμένης 
χρηματοδότησης.

Μελέτη  αναφορι-
κά με υπηρεσίες και 
τρόπους υποστή-
ριξης της ανεξάρ-
τητης διαβίωσης 
(συμπληρωματικές 
μορφές προσωπι-
κής βοήθειας/φρο-
ντίδας, υπηρεσίες 
συνηγορίας).

Παράδοση της 
μελέτης.

2025-
2026

ΥΠΕΚΥΠ ΜΑΑ
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Προτεραιότητα 4.3 Πρόληψη της ιδρυματοποίησης

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

4.3.1 Ανάπτυξη 
υπηρεσιών υπο-
στήριξης που θα 
αντιμετωπίζουν τις 
ανάγκες των ατό-
μων με αναπηρία 
τα οποία διαβιούν 
στο σπίτι τους 
μαζί με συγγενείς 
ή φροντιστές (μη 
επαγγελματίες). Η 
εν λόγω υπηρεσία 
θα πρέπει να επιλέ-
γεται ελεύθερα και 
να αντικατοπτρί-
ζει τις μεταβαλ-
λόμενες ανάγκες 
του ατόμου και του 
κύκλου υποστήρι-
ξής του. 

Ανάπτυξη ψηφια-
κού Μητρώου για 
την αναπηρία. 

Ψηφιακό Μητρώο 
για την αναπηρία, 
σε λειτουργία .

2021 ΥΠΕΚΥΠ ΜΑΑ

Ανάπτυξη Εθνι-
κής Πύλης για την 
Αναπηρία.

Εθνική Πύλη για 
την Αναπηρία, σε 
λειτουργία.

2022-
2023

ΥΠΕΚΥΠ ΜΑΑ

Έκδοση Κάρ-
τας Αναπηρίας, η 
οποία θα αντικαθι-
στά οποιοδήποτε 
έγγραφο σχετικά 
με την αναπηρία 
και θα διευκολύνει 
την καθημερινότη-
τα των ατόμων με 
αναπηρία.

Αριθμός ατόμων 
που έλαβαν την 
κάρτα αναπηρίας.

2021 ΥΠΕΚΥΠ, 
Υπουργείο 
Μεταφο-
ρών, Υπουρ-
γείο Πολι-
τισμού και 
Αθλητισμού, 
Υπουργείο 
Ψηφιακής 
Διακυβέρ-
νησης, 
Υπουργείο 
Επικρατείας

ΜΑΑ

Εξασφάλιση προ-
σβασιμότητας και 
υποστηρικτικών 
υποδομών για άτο-
μα με κινητικές και 
αισθητηριακές ανα-
πηρίες σε κατοικίες 
και κοινόχρηστους 
χώρους ιδιωτικών 
κτιρίων, σε χώρους 
εργασίας του δημό-
σιου και ιδιωτικού 
τομέα και σε κτίρια 
Κέντρων Κοινωνι-
κής Πρόνοιας.

Αναπτύχθηκε 
το πρόγραμμα 
χρηματοδότησης.

2021-
2026

ΥΠΕΚΥΠ ΜΑΑ

Ενσωμάτωση της 
Ευρωπαϊκής νο-
μοθεσίας  για την 
Προσβασιμότητα 
στην ελληνική.

Θέσπιση νόμου. 2022 ΥΠΕΚΥΠ 
και συ-
ναρμόδια 
Υπουργεία

Μ/Δ

Εκπαίδευση ατό-
μων με βλάβες 
στην όραση όσον 
αφορά στην κινητι-
κότητα τους, στον 
προσανατολισμό 
και τις δεξιότη-
τες καθημερινής 
διαβίωσης.

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα , έχει 
αναπτυχθεί 

2020-
2022

ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

Εκπαίδευση ατό-
μων με μειωμένη 
κινητικότητα σε δε-
ξιότητες καθημερι-
νής διαβίωσης.  

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα , έχει 
αναπτυχθεί.

2023- 
2024

ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ
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Προτεραιότητα 4.3 Πρόληψη της ιδρυματοποίησης

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

Ψηφιακή κατάρ-
τιση ατόμων με 
αναπηρία μέσω της 
ανάπτυξης προ-
γραμμάτων γνωρι-
μίας, εξοικείωσης 
και εκπαίδευσης 
και ιδίως  για τα 
ηλικιωμένα άτομα 
σε θέματα ψηφια-
κής πληροφόρη-
σης, επικοινωνίας 
και δεξιοτήτων στο 
διαδίκτυο και τα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (όπως 
υποβολή αιτήσεων 
μέσω ψηφιακών 
πλατφορμών, χρή-
ση μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης 
κ.λπ.). 

Διαθέσιμα προ-
γράμματα ψηφια-
κής κατάρτισης.

2021-
2023

ΥΠΕΚΥΠ, 
Κέντρα Κοι-
νότητας και 
Κοινωνικές 
Υπηρεσίες 
των Δήμων

ΜΑΑ

4.3.2 Αναστολή 
νέων εισαγωγών σε 
κάθε ίδρυμα τηρώ-
ντας  συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα,  
διασφαλίζοντας 
συγχρόνως τη δια-
θεσιμότητα εναλ-
λακτικών επιλογών 
υποστήριξης, σε 
επίπεδο τοπικής 
κοινότητας. 

Βλ. στόχους 4.1.1 & 
4.1.3.

Νομικό πλαίσιο 
σχετικά με την 
εφαρμογή της δια-
δικασίας αποϊδρυ-
ματοποίησης σε 
εθνικό επίπεδο σε 
ισχύ.

2025-
2026

ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

4.3.3 Βελτίωση της 
πρόσβασης στην 
πληροφορία μέσω,  
ενίσχυσης του ρό-
λου και των αρμο-
διοτήτων των Κέ-
ντρων Κοινότητας.  
 

Εξασφάλιση της 
πρόσβασης των Κέ-
ντρων Κοινότητας 
στην «Ενιαία Ψηφι-
ακή Πύλη Πρόσβα-
σης στην Κοινω-
νική Προστασία» 
και στην «Εθνική 
Πύλη Παροχών 
Αναπηρίας».

Διαδικτυακές 
πύλες προσβάσι-
μες για τα Κέντρα 
Κοινότητας.

2022-
2026

ΥΠΕΚΥΠ ΟΠΕΚΑ ΜΑΑ 

Ανάπτυξη προ-
γραμμάτων εκ-
παίδευσης του 
προσωπικού, στην 
παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικής φρο-
ντίδας σε επίπεδο 
κοινότητας καθώς 
και σε πρωτόκολλο 
διασύνδεσης μετα-
ξύ των υπηρεσιών 
και των παροχών 
κοινωνικής φρο-
ντίδας σε επίπεδο 
κοινότητας.

Αναφορά σχετικά 
με τα προγράμμα-
τα εκπαίδευσης 
για το προσωπικό 
και το πρωτόκολ-
λο  διασύνδεσης 
με τις υπηρεσίες 
και τις παροχές  
κοινωνικής φρο-
ντίδας σε επίπεδο 
κοινότητας.

2022-
2026

ΥΠΕΚΥΠ ΟΠΕΚΑ ΜΑΑ 
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Προτεραιότητα 4.4 Ανάπτυξη νομικού πλαισίου που προωθεί την ένταξη στην κοινότητα

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

4.4.1 Προώθηση 
της πρόσβασης 
στην απασχόληση 
για άτομα με ανα-
πηρία, μέσω της 
δημιουργίας θεσμι-
κού πλαισίου για 
την Υποστηριζόμε-
νη Απασχόληση κα-
θώς και   πλαισίου 
για τη διευκόλυνση  
της  απασχόλησης 
των  ατόμων με 
αναπηρία σε επιχει-
ρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας.

Άρση των αντικινή-
τρων που αποθαρ-
ρύνουν τα ΑμεΑ 
από τη συμμετοχή 
τους στην ανοικτή 
αγορά εργασίας.

Θέσπιση σχετικής 
νομοθεσίας.

2025 ΥΠΕΚΥΠ Κρατικός 
Προϋπολογι-
σμός

Ανάπτυξη πιλοτι-
κού προγράμματος 
Υποστηριζόμενης 
Απασχόλησης για 
άτομα με Διαταρα-
χές Αυτιστικού  Φά-
σματος  (ΔΑΦ).

Υλοποίηση  πιλοτι-
κού προγράμματος 
Υποστηριζόμενης 
Απασχόλησης.

2021-
2025

ΥΠΕΚΥΠ ΜΑΑ

Ανάπτυξη νομι-
κού πλαισίου για 
την Υποστηριζό-
μενη Απασχόληση 
σύμφωνα με την 
εξατομικευμένη 
προσέγγιση.  

Υιοθέτηση σχε-
τικού πλαισίου 
(βλέπε στόχο 4.2.3 
Επικαιροποίηση 
του νομοθετικού 
πλαισίου για τα 
Κέντρα Διημέρευ-
σης και Ημερήσιας 
Φροντίδας).

2022 ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

Στήριξη της βιω-
σιμότητας των 
Επιχειρήσεων Κοι-
νωνικής Οικονομί-
ας για ΑμεΑ με την 
ανάπτυξη υποστη-
ρικτικών μηχανι-
σμών και την πα-
ροχή οικονομικών 
κινήτρων. 

 Έκθεση με 
συστάσεις.

2024 ΥΠΕΚΥΠ OPEKA Κρατικός 
Προϋπολογι-
σμός

Εκστρατείες ευαι-
σθητοποίησης ερ-
γοδοτών, σχετικά 
με τα οφέλη της 
πρόσληψης ατόμων 
με αναπηρία.  

Υλοποίηση 
εκστρατειών.

2022-
2025

ΥΠΕΚΥΠ ΜΑΑ

4.4.2 Διευκόλυν-
ση της πρόσβα-
σης των ατόμων 
με αναπηρία στο 
σύστημα  τυπικής  
εκπαίδευσης, μέσω  
παροχής εκπαιδευ-
τικών σεμιναρίων 
στο  προσωπικό 
των σχολείων  και 
της ευαισθητοποί-
ησης των μαθη-
τών-συνομηλίκων.  
ενίσχυση  των εκ-
παιδευτικών ιδρυ-
μάτων με επαρκείς 
πόρους.

Ανάπτυξη προγραμ-
μάτων στήριξης 
φοιτητών με ανα-
πηρία στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση 
και σε προγράμμα-
τα επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Παραπομπή στο 
Υπουργείο Παιδείας

2021-
2026

Υπουργείο 
Παιδείας 
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Προτεραιότητα 4.4 Ανάπτυξη νομικού πλαισίου που επιτρέπει
τη συμμετοχή στην τοπική κοινότητα

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

4.4.3 Αναγωγή  της 
διατήρησης της δι-
καιοπρακτικής ικα-
νότητας ως σημα-
ντική προϋπόθεση 
για την ανεξάρτητη 
διαβίωση και ανά-
δειξη της ανάγκης 
για την κατάργηση 
όλων των μορφών 
υποκαθιστάμενης 
λήψης αποφάσε-
ων και αντικατά-
στασης τους με 
μοντέλα υποστη-
ριζόμενης λήψης 
αποφάσεων.

Συγκρότηση ομά-
δας εργασίας, η 
οποία θα προσδιορί-
σει όλες τις νομικές 
διατάξεις που δη-
μιουργούν εμπόδια 
στα ΑμεΑ προκει-
μένου να απολαμ-
βάνουν πλήρους 
αναγνώρισης ενώ-
πιον του νόμου σε 
ισότιμη βάση και θα 
επεξεργαστεί σειρά 
προτάσεων για την 
ανάπτυξη μηχα-
νισμών υποστη-
ριζόμενης λήψης 
αποφάσεων για τη 
σταδιακή αντικατά-
σταση των μορφών 
υποκαθιστάμενης 
λήψης αποφάσεων.

Έκθεση με δέσμη 
προτάσεων που 
αποσκοπεί στην 
προώθηση της ισό-
τιμης αναγνώρισης 
ενώπιον του νόμου 
για όλα τα ΑμεΑ και 
οδικός χάρτης για 
τη μετάβαση από 
το σύστημα υποκα-
θιστάμενης λήψης 
αποφάσεων σε ένα 
σύστημα υποστη-
ριζόμενης λήψης 
αποφάσεων.

2023-
2025

ΥΠΕΚΥΠ

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης

Μ/Δ
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5. Ηλικιωμένοι

Προτεραιότητα 5.1 Ανάπτυξη προγράμματος πλαισίου για την αντιμετώπιση
των αναγκών των ηλικιωμένων και σχετικών υπηρεσιών

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

5.1.1 Ανάπτυξη 
ενός κεντρικού ση-
μείου επαφής που 
θα εντοπίζει τις 
ανάγκες των ηλι-
κιωμένων, όπως η 
νοσηλευτική φρο-
ντίδα, η προσωπι-
κή βοήθεια, η υπο-
στήριξη στο σπίτι, 
η υλικοτεχνική 
υποστήριξη, η διοι-
κητική υποστήριξη 
και η υποστήριξη 
στη μετακίνηση.

Μεταρρύθμιση των 
υπηρεσιών κοινωνι-
κής φροντίδας για 
τους ηλικιωμένους. 
Στόχος του έργου 
είναι η παροχή στή-
ριξης στο ΥΠΕΚΥΠ 
κατά την ανάπτυξη 
στρατηγικής για τη 
βελτίωση της προ-
σβασιμότητας, της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικό-
τητας της Μακρο-
χρόνιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων στην 
Ελλάδα, μέσω της 
βαθιάς κατανόη-
σης των τρεχουσών 
λειτουργιών των 
δημόσιων προγραμ-
μάτων, αλλά και 
της υφιστάμενης 
προσφοράς και ζή-
τησης στον τομέα 
αυτό.

Τεχνική έκθεση 
για την καταγραφή 
της υφιστάμενης 
κατάστασης των 
Υπηρεσιών Μακρο-
χρόνιας Φροντί-
δας Ηλικιωμένων 
στην Ελλάδα, με 
ιδιαίτερη έμφα-
ση στην παροχή 
προγραμμάτων 
χρηματοδοτούμε-
νων από το Δημόσιο 
και στην ανάλυση 
της ζήτησης για 
Υπηρεσίες Μακρο-
χρόνιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων στην 
Ελλάδα. 

2021 ΥΠΕΚΥΠ

Υπόμνημα πολιτι-
κής που περιγράφει 
τα προτεινόμενα 
βασικά στοιχεία 
για τη διαμόρφωση 
της προτεινόμενης 
στρατηγικής για 
την εφαρμογή της 
μεταρρύθμισης των 
Υπηρεσιών Μακρο-
χρόνιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων στην 
Ελλάδα και τις δυ-
νατότητες αποϊδρυ-
ματοποίησης.

2021 ΥΠΕΚΥΠ

5.1.2 Διάθεση υπο-
στήριξης ΤΠΕ, 
ώστε να ενισχυθεί 
η ανεξάρτητη δια-
βίωση στο σπίτι.

Ψηφιακή κατάρ-
τιση των ηλικιω-
μένων μέσω της 
ανάπτυξης προ-
γραμμάτων γνωρι-
μίας, εξοικείωσης 
και εκπαίδευσης 
σε θέματα ψηφια-
κής πληροφόρη-
σης, επικοινωνίας 
και δεξιοτήτων στο 
διαδίκτυο και τα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (όπως 
υποβολή αιτήσεων 
μέσω ψηφιακών 
πλατφορμών, χρή-
ση μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης 
κ.λπ.).

Προγράμματα 
ψηφιακής κατάρ-
τισης για τους 
ηλικιωμένους.

2021-
2023

ΥΠΕΚΥΠ, 
Κέντρα 
Κοινότη-
τας και 
Κοινωνικές 
Υπηρε-
σίες των 
Δήμων.

ΜΑΑ 
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6. Συμπεράσματα
Το παρόν Σχέδιο Δράσης είναι ένα από τα τρία βα-
σικά έγγραφα της μεταρρύθμισης για την αποϊ-
δρυματοποίηση στην Ελλάδα και θα πρέπει να 
διαβαστεί μαζί με τη Στρατηγική και τον Οδικό 
Χάρτη Αποϊδρυματοποίησης, που αναπτύχθηκαν 
στο πλαίσιο αυτού του έργου με τη συμβολή των 
ελληνικών αρχών και τη συνεργασία και υποστή-
ριξη διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και εκ-
προσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Ενώ η Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης ορίζει 
πολιτικές προτεραιότητες και βασικούς στόχους, 
το Σχέδιο Δράσης προσανατολίζει τις πρακτι-
κές δράσεις προς την επίτευξη των στόχων της 
Στρατηγικής, παρέχει δείκτες για τη μέτρηση του 
αντίκτυπου και προτείνει τη μορφή χρηματοδό-
τηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλο-
ποίηση. Το πλαίσιο παρακολούθησης, ένα πρό-
σθετο παραδοτέο που αναπτύχθηκε μέσω της 
τεχνικής βοήθειας για τη διαδικασία αποϊδρυμα-
τοποίησης στην Ελλάδα, βασίζεται σε αυτό το 
Σχέδιο Δράσης και παρέχει λεπτομερή στοιχεία 
που θα υποστηρίξουν τις δημόσιες αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών στην αξιολόγηση του αντί-
κτυπου της εφαρμογής της Στρατηγικής. 
Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό 
εργαλείο τόσο για τον προσανατολισμό όσο και 
για την εφαρμογή αυτής της φιλόδοξης και ανα-
γκαίας πολιτικής. Ωστόσο, πραγματικά θετική δι-
αφορά στην ποιότητα ζωής των ατόμων θα επι-
τευχθεί μόνο με ένα ολιστικό πλαίσιο, το οποίο 
θα περιλαμβάνει πολιτικές, χρηματοδότηση και 
συμπεριφορές που θα συντείνουν στην υλοποίη-
ση αυτών των αλλαγών.

Προτεραιότητα 5.2 Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού
με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων αναγκών των ηλικιωμένων

Στρατηγικός 
στόχος Εργασίες  Δείκτες  Χρονικό 

πλαίσιο 
Αρμόδια 
αρχή

Συνεργασία 
με άλλα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη

Κατανομή 
οικονομικών 
πόρων

5.2.1 Προσδιορι-
σμός των εκπαι-
δευτικών κενών και 
παροχή των κατάλ-
ληλων προγραμμά-
των εκπαίδευσης 
του προσωπικού 
που εργάζεται με 
ηλικιωμένους.

Διεξαγωγή ανά-
λυσης SWOT σε 
θέματα  κατάρτι-
σηςπροσωπικού, 
που σχετίζονται 
με τις ανάγκες 
υποστήριξης των 
ηλικιωμένων.

Υιοθέτηση του σχε-
δίου για την αντι-
μετώπιση των ανα-
γκών υποστήριξης 
των ηλικιωμένων.

2024 ΥΠΕΚΥΠ Μ/Δ

Η επιτυχής μετάβαση στην ανεξάρτητη διαβίω-
ση και η ένταξη στην κοινότητα των ατόμων με 
ανάγκες υποστήριξης θα απαιτήσει από κοινού 
προσπάθειες, συνεργασία και δέσμευση των δη-
μόσιων αρχών, των ενδιαφερομένων μερών  που 
εμπλέκονται στην κοινωνική φροντίδα και πολ-
λών άλλων φορέων της κοινωνίας.
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