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Οικογενειο-κεντρική Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση: το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή 

Έντυπο Κοινής 

Τοποθέτησης 
 

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος 

παρόχων Υπηρεσιών για 

Ανάπηρα Άτομα (EASPD) 

προωθεί τις θέσεις 

περισσότερων από 20.000 

κοινωνικών υπηρεσιών και 

οργανισμών-ομπρέλα καθώς και 

ευκαιρίες για τα ανάπηρα άτομα 

μέσω αποτελεσματικών και 

υψηλής ποιότητας συστημάτων 

υπηρεσιών. 

Το παρόν έντυπο τοποθέτησης συντάχθηκε από το 

φόρουμ μελών του EASPD για την πρώιμη παιδική 

παρέμβαση (ΠΠΠ ΦΜ) και ολοκληρώθηκε σε 

διαβούλευση με διάφορα δίκτυα και οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στους  τομείς των δικαιωμάτων 

των παιδιών, της οικογένειας και της αναπηρίας, τους 

οποίους ευχαριστούμε για την ουσιαστική τους 

συμβολή. 

 
Στόχος αυτού του εντύπου είναι η 

ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι είναι η 

οικογενειο-κεντρική πρώιμη παιδική 

παρέμβαση, γιατί είναι απαραίτητη, καθώς 

και η επισήμανση βασικών προκλήσεων και, 

τέλος, η διατύπωση συστάσεων προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη-μέλη 

της (και άλλες εθνικές κυβερνήσεις) για τη 

θέσπιση ποιοτικών συστημάτων ΠΠΠ. Στόχος 

μας είναι να υποστηρίξουμε από κοινού το 

δικαίωμα στην πρώιμη παιδική παρέμβαση 

για τα παιδιά και τις οικογένειες. Για τον 

λόγο αυτό, το παρόν  έγγραφο είναι 

ανοιχτό προς υπογραφή από ευρωπαϊκά και 

διεθνή δίκτυα και οργανισμούς. 
 
 
 
 
 
 



Τι είναι η οικογενειο-κεντρική 

Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση 
 
 

Η νευροεπιστημονική έρευνα αποδεικνύει ότι οι 

πρώιμες εμπειρίες του παιδιού αποτελούν ένα ισχυρό 

θεμέλιο για τη μελλοντική μάθηση, τη συμπεριφορά, τη 

σωματική και ψυχική υγεία. Η πρώιμη ανάπτυξη των 

γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων είναι σημαντική προϋπόθεση για τη 

μελλοντική ανάπτυξη του παιδιού. Η Πρώιμη Παιδική 

Παρέμβαση ή ΠΠΠ είναι 

ένα πεδίο των οικογενειο-κεντρικών, εξατομικευμένων 

υπηρεσιών για βρέφη, μικρά παιδιά (γενικά 0-3χρ. ή 0-

6χρ.) και τις οικογένειές τους. Βοηθά στον εντοπισμό, 

την πρόληψη, την  αντιμετώπιση ή την ελαχιστοποίηση 

των σχετικών περιπτώσεων κινδύνου. Προωθεί την 

επίτευξη των δυνατοτήτων του παιδιού, την ενίσχυση 

και την ευημερία της  οικογένειας. Οι υπηρεσίες αυτές  

είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για παιδιά με αναπτυξιακή 

καθυστέρηση, σωματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές 

αναπηρίες ή σε καταστάσεις  όπως  ο αυτισμός και 

θέματα ψυχικής υγείας. 

Οι δραστηριότητές της βασίζονται στις ανάγκες της 

οικογένειας και του παιδιού και θα πρέπει να παρέχονται  

στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού με την ενεργή συμμετοχή 

των γονέων και των φροντιστών ακολουθώντας μία 

προσέγγιση δύο (ή πολλαπλών) γενεών, δουλεύοντας 

ταυτόχρονα με το παιδί και τους ενήλικες της ζωής του. 

Πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αναγκών του 

παιδιού και των μελών της οικογένειας, τη δημιουργία 

εξατομικευμένων προγραμμάτων εξυπηρέτησής της, την 

παροχή τακτικών υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες 

συμπεριλαμβανομένων της λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας 

και εργοθεραπείας, των προγραμμάτων επικοινωνίας και 

κοινωνικοποίησης, της ψυχοθεραπείας βρέφους-γονέα, 

της συμβουλευτικής γονέων και άλλων. 

Οι  υπηρεσίες οικογενειο-κεντρικής ΠΠΠ αποτελούν  στοιχείο-

κλειδί στη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης καθώς 

ενδυναμώνουν τις οικογένειες, συμβάλλουν στην πρόληψη 

της εγκατάστασης παιδιών σε ιδρύματα και προωθούν την 

ένταξή τους στην εκπαίδευση. Είναι ολοκληρωμένες και 

διεπιστημονικές υπηρεσίες με πλήρη συμμετοχή του 

υγειονομικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού τομέα καθώς 

και όλων των σχετικών με την υποστήριξη οικογένειας και 

παιδιού κλάδων.  
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Οικογενειο-κεντρική Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση: το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή 
 
 
 

 

Η Οικογενειο-κεντρική Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση είναι… 

 
• Έγκαιρη και συνεχής. Επιδιώκει να αρχίσει να εργάζεται με το παιδί άμεσα μετά τη γέννησή του ή 

όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η έγκαιρη αξιολόγηση είναι σημαντική για να διασφαλιστεί ότι το παιδί 
και η οικογένεια λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη αποκομίζοντας τα μέγιστα δυνατά 
οφέλη. 

 

• Οικογενειο-κεντρική. Οι οικογένειες είναι ισότιμοι μέτοχοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 
ΠΠΠ και η παρέμβαση συνδιαμορφώνεται γύρω από τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους. 
Επομένως, η σχέση με τις οικογένειες είναι το κλειδί για την επίτευξη επιτυχημένων 
αποτελεσμάτων. Η ΠΠΠ υποστηρίζει τις οικογένειες και τις βοηθά να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη 
του παιδιού τους, να γνωρίσουν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να λαμβάνουν όλες τις 
αποφάσεις για την ευημερία του παιδιού τους.  

 

• Βασισμένη σε ένα κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Αντί της αποκλειστικής ενασχόλησης με τους 
τομείς που παρουσιάζει ανάγκες το παιδί, η ΠΠΠ επικεντρώνεται και στην αξιολόγηση των δυνατών 
σημείων και της ευημερίας της οικογένειας, στα  επόμενα αναπτυξιακά βήματα του παιδιού και στο 
ευρύτερο πλαίσιο και δίκτυο υποστήριξης στο οποίο ζει η οικογένεια. 

 

• Εντατική.  Οι δράσεις υποστήριξης πρέπει να είναι συχνές ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού 
και της οικογένειας και θα πρέπει να πραγματοποιούνται στο σπίτι και σε άλλα φυσικά 
καθημερινά περιβάλλοντα του παιδιού. 

 

• Προσβάσιμη. Οι υπηρεσίες ΠΠΠ πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλους, οικονομικά 
προσιτές για όλες τις οικογένειες και οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες όσο τον 
δυνατόν πιο κοντά στα σπίτια των οικογενειών.  

 

• Διεπιστημονική, ολοκληρωμένη και ομαδική. Οι οικογένειες υποστηρίζονται από επαγγελματίες 
από διαφορετικούς τομείς και επιστημονικούς κλάδους που δουλεύουν σε ομάδες για να 
παρέχουν μία ολοκληρωμένη υπηρεσία αξιολόγησης, εξατομικευμένο πλάνο υποστήριξης και 
επισκέψεων της οικογένειας, με την ύπαρξη ενός σημείου επαφής ή προσώπου αναφοράς για 
κάθε οικογένεια και παιδί.  

 

• Εξατομικευμένη και τεκμηριωμένη. Οι δραστηριότητες των ΠΠΠ δομούνται με βάση τις 
δυνατότητες, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του παιδιού και της οικογένειας και βασίζονται 
στα επιστημονικά ευρήματα σχετικά με την ανάπτυξη, τη μάθηση, την επικοινωνία, την 
αποτελεσματική παρέμβαση σε συγκεκριμένες αναπηρίες και καταστάσεις και στη συνεχή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση. 

 

• Βασισμένη στο συμφέρον και στη συμμετοχικότητα του παιδιού.  Οι επαγγελματίες χρειάζεται 
να είναι εκπαιδευμένοι σε μεθόδους παρέμβασης φιλικές προς το παιδί και να διασφαλίζουν τη 
συνεργασία του παιδιού, να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις του συμπεριλαμβανομένων των 
συναισθηματικών αντιδράσεων και των μη λεκτικών ενδείξεων αντίστασης. Το μέγιστο συμφέρον 
πρέπει να αξιολογείται με βάση την ποιότητα ζωής του παιδιού σε συμφωνία με τους γονείς και 
να μην επικεντρώνεται απλώς στην εξάλειψη ή τη μείωση των επιπτώσεων της αναπηρίας. 
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       Γιατί είναι σημαντική η ΠΠΠ; 
 

Τα παιδιά με αναπηρίες έχουν   
δυσανάλογα περισσότερες  
πιθανότητες να εγκατασταθούν  σε 
ιδρύματα σε σχέση με τους  
συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία. 
Η ιδρυματοποίηση διαχωρίζει τα 
παιδιά από την κοινότητα και είναι 
επιζήμια για την υγεία και την 
ανάπτυξή τους καθώς το εκ 
περιτροπής προσωπικό δεν είναι 
δυνατό να προσφέρει τη 
σταθερότητα, την ασφάλεια και την 
αίσθηση αγάπης που  λαμβάνει ένα 
παιδί  μέσα από  τον μακροχρόνιο 
δεσμό ανήκοντας σε οικογένεια. 
Ορισμένοι γονείς εγκαθιστούν το 
παιδί τους σε ίδρυμα καθώς δε 
γνωρίζουν πως να αντιμετωπίσουν 
την αναπηρία του παιδιού τους ή να 
καλύψουν τις ανάγκες του.  Η 
οικογενειο-κεντρική ΠΠΠ 
αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα 
ενδυναμώνοντας τους γονείς και 
υποστηρίζοντάς τους στην 
εκπλήρωση του ρόλου τους. 

Η αναπηρία αυξάνει τον κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού ο οποίος επιδεινώνεται από 

την άνιση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Η ΠΠΠ 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της ζωής των μικρών παιδιών,  

συμπεριλαμβανομένης της  ψυχικής υγείας και 

ευημερίας καθώς και των μέσων διαβίωσης. 

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις όσο το δυνατόν 

νωρίτερα, η ΠΠΠ μπορεί να έχει σημαντικό αποτέλεσμα 

στην ικανότητα ενός παιδιού να μαθαίνει νέες δεξιότητες 

και να ανταπεξέρχεται με μεγαλύτερη  επιτυχία στο 

σχολείο και τη ζωή του. Με αυτόν τον τρόπο, η ΠΠΠ 

είναι επωφελής για το παιδί, την οικογένεια και την 

κοινότητα επί του συνόλου. 

 

 
Τα οφέλη για το παιδί: 

Έγκαιρη ανίχνευση κινδύνου για αναπτυξιακές 

καθυστερήσεις ή αναπηρίες: Ο παιδικός εγκέφαλος έχει 

ταχεία ανάπτυξη και μεγάλη νευροπλαστικότητα στα πρώτα 

του χρόνια. Τη συγκεκριμένη περίοδο οι υπηρεσίες ΠΠΠ 

μπορούν να επιτύχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στην 

αντιμετώπιση κινδύνων, αναπτυξιακών καθυστερήσεων και 

δυσλειτουργιών. Οι υπηρεσίες ΠΠΠ έχουν δια βίου 

αποτελέσματα και συμβάλλουν στη μέγιστη αξιοποίηση του 

δυναμικού του παιδιού. 

Η ΠΠΠ προάγει την ευημερία των παιδιών. Αυτό 

περιλαμβάνει την καλή υγεία, τη διατροφή και την υγιεινή 

καθώς και την ψυχική υγεία και τις αντιληπτικές, 

γνωστικές, γλωσσικές, κινητικές, κοινωνικό-

συναισθηματικές και προσαρμοστικές δεξιότητες. 

Καλύτερη σχολική ετοιμότητα. Το ΠΠΠ διευκολύνει την 

ένταξη στη γενική προσχολική εκπαίδευση, την 

προσαρμογή σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα χωρίς 

αποκλεισμούς, τη λιγότερη εγκατάλειψη του σχολείου και 

επανάληψη τάξεων και τα καλύτερα μελλοντικά 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

Καλύτερες ευκαιρίες στη μετέπειτα ζωή. Η ένταξη στις 

υπηρεσίες ΠΠΠ και στη συμπεριληπτική εκπαίδευση μπορεί 

να οδηγήσει σε περισσότερες πιθανότητες συμμετοχής  στην 

κοινωνία και την απασχόληση. 

 

Τα οφέλη για την οικογένεια: 

Πρόληψη της εγκατάλειψης και της ιδρυματοποίησης,  

μέσω της υποστήριξης της δημιουργίας βιώσιμων και 

ασφαλών σχέσεων παιδιού-γονέα και οικονομικά προσιτών 

και προσβάσιμων υπηρεσιών υποστήριξης προσαρμοσμένες 

στις ανάγκες της οικογένειας. 

Θετική επιρροή των γονέων στην ανάπτυξη του παιδιού 

τους μέσω μιας προσέγγισης που τους ενδυναμώνει 

βασισμένη στις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σχετικά με 

την ανάπτυξη και τη φροντίδα του παιδιού οι οποίες 

ενισχύονται κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. 

Αυξημένη αυτοπεποίθηση και αίσθηση ελέγχου της ζωής 

τους. Οι γονείς μαθαίνουν πως να είναι ενεργοί 

συνοδοιπόροι και πως να συνηγορούν για τη διασφάλιση 

της ικανοποίησης των αναγκών του παιδιού.  

Βελτιωμένη ψυχική υγεία. Λιγότερο στρες και άγχος για 

τους γονείς και καλύτερες σχέσεις εντός της οικογένειας με 

τη δέσμευση και την υποστήριξη όλης της οικογένειας,   

λιγότερα συναισθήματα απομόνωσης και ενίσχυση των 

δικτύων κοινωνικής υποστήριξης. 
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Τα οφέλη για την κοινότητα: 

Απόδοση της επένδυσης. Τα υψηλής ποιότητας 

προγράμματα που εφαρμόζονται από τη γέννηση έως 

τα πέντε έτη σε παιδιά που μειονεκτούν μπορούν να 

αποφέρουν συνολικό ποσοστό απόδοσης 13%  ετησίως 

(Heckman, 2016). 

 
Προληπτική προσέγγιση. Οι υπηρεσίες ΠΠΠ 

μπορούν να μειώσουν τη μελλοντική ανάγκη 

υποστήριξης και δαπανηρών υπηρεσιών 

αποκατάστασης και, ως εκ τούτου, την πίεση στις 

δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 

εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας . 

 
Ανθεκτικές κοινότητες. Οι κοινότητες που δίνουν 

προτεραιότητα στο ΠΠΠ είναι περισσότερο 

προσανατολισμένες στο μέλλον και παρέχουν 

υποστηρικτικά περιβάλλοντα για τα παιδιά και τους 

νέους καθώς μεγαλώνουν. 

 
Λιγότερος κοινωνικός αποκλεισμός. Η ΠΠΠ συμβάλλει 

στη μείωση των κινδύνων για τα παιδιά να φοιτήσουν 

στην ειδική αγωγή, να επαναλάβουν τάξεις, για 

πρόωρη γονεϊκότητα, μακροχρόνια εξάρτηση από  

προγράμματα  κοινωνικής προστασίας, 

ιδρυματοποίηση ενηλίκων και φυλάκιση.  

 
Θετική συνεισφορά στην κοινωνία. Το ΠΠΠ 

δημιουργεί ευκαιρίες για τα παιδιά και τα βοηθά να 

αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να επιτύχουν 

μια πλήρη  και ανεξάρτητη ενήλικη  ζωή. Οι γονείς 

είναι πιο επιδέξιοι και επινοητικοί. 

 
Ισότητα και μείωση της φτώχειας. Η ΠΠΠ βοηθά 

στη δημιουργία μιας πιο ίσης, ώριμης και αρμονικής 

κοινωνίας.  

Τι συμβαίνει χωρίς τη ΠΠΠ; 

Στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει οικονομικά 

προσιτό και προσβάσιμο σύστημα οικογενειο-κεντρικής 

ΠΠΠ για όλες τις οικογένειες και τα παιδιά και ίσως 

αυτό εξηγεί τα υψηλά ποσοστά παιδιών και ενηλίκων 

που ζουν σε ιδρύματα (πάνω από 1 εκατομμύριο στην 

ΕΕ). 

 
Χωρίς ποιοτική υποστήριξη οι οικογένειες είναι πιο 

ευάλωτες στην κοινωνική απομόνωση και πρέπει να 

καλύψουν το κενό στην παροχή υπηρεσιών με δικούς 

τους οικονομικούς πόρους, τις ενέργειες και τον χρόνο 

τους. Αυτό κάνει τις κοινωνίες πιο άνισες και αυξάνει τον 

κίνδυνο εγκατάστασης των παιδιών σε ιδρύματα. Οι 

συνέπειες για αυτά τα παιδιά είναι ποικίλες όμως 

σχετίζονται με κίνδυνο χαμηλότερης ανάπτυξης 

γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, επιβαρυμένη 

υγεία και διατροφή, αποκλεισμό από την εκπαίδευση, 

ιδρυματοποίηση στην ενήλικη ζωή, μειωμένες ευκαιρίες 

για ένταξη στην εκπαίδευση και πλήρους αξιοποίησης 

των δυνατοτήτων τους. 
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Εθνικά συστήματα ΠΠΠ: 

προκλήσεις και λύσεις 
 

 

Ορισμός και στόχοι 

I Κύρια πρόκληση: 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής  και οι επαγγελματίες 

συχνά δεν έχουν κοινή κατανόηση της ποιοτικής  ΠΠΠ 

και των συνεπειών της. 

 

I Εθνικές λύσεις και συστάσεις: 

• Ανάπτυξη μέσω συναινετικής δημιουργίας σαφών  
κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών για τα 
προγράμματα ΠΠΠ που θα καλύπτουν θέματα όπως 
η πρόσβαση σε υπηρεσίες, η ταυτοποίηση, η 
αξιολόγηση, η καταλληλόλητα, η ποιότητα των 
υπηρεσιών, ο προσδιορισμός και η παρακολούθηση της 
εξέλιξης οικογένειας/παιδιού και το κοινό όραμα και η 
κατανόηση μεταξύ αυτών που λαμβάνουν τις 
αποφάσεις της ΠΠΠ και των οφελών. 

• Δημιουργία πλατφόρμων και εκστρατειών για την 
ενημέρωση των εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής 
και των επαγγελματιών σχετικά με την ποιοτική 
οικογενειο-κεντρική ΠΠΠ. 

 

I Λύσεις και συστάσεις της ΕΕ: 

 Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών στα πλαίσια 

της ΕΕ για τα προγράμματα ΠΠΠ για τα κράτη-μέλη και 

τις υποψήφιες χώρες τις οποίες θα εξετάσουν και θα 

εντάξουν στις σχετικές τους πρωτοβουλίες στους 

τομείς των δικαιωμάτων του παιδιού της 

οικογένειας, των ανάπηρων ατόμων και της  

αποϊδρυματοποίησης. 

Τρέχουσα κατάσταση  

I Κύρια πρόκληση: 

Ανεπαρκή ή καθόλου στοιχεία στις περισσότερες χώρες 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την  ποιότητα των 

υφιστάμενων υπηρεσιών ΠΠΠ. 

 

I Εθνικές λύσεις και συστάσεις: 

•  Διεξαγωγή ανάλυσης της υφιστάμενης 

κατάστασης της ΠΠΠ, χαρτογράφηση των  

περιεχομένων, των μεθόδων και των ορθών 

πρακτικών των υπαρχόντων προγραμμάτων  

ΠΠΠ. 

 

• Ενθάρρυνση όλων των  προγραμμάτων ΠΠΠ να 

περιλαμβάνουν εσωτερικές διαδικασίες 

παρακολούθησης και αξιολόγησης και να 

καταρτίζουν ετήσια προγράμματα και οικονομικές 

εκθέσεις. 

 

I Λύσεις και συστάσεις της ΕΕ: 

Συγκέντρωση και ανασκόπηση υφιστάμενων 

ορισμών, πλαισίων, συστημάτων και ορθών 

πρακτικών της ΠΠΠ στα πλαίσια μίας ευρείας μελέτης 

της ΕΕ στις πολιτικές και πρακτικές για την ΠΠΠ. 

Κάτι τέτοιο θα περιλάμβανε την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση, την κατάσταση εφαρμογής του 

αναπτυξιακού ελέγχου, την αναπτυξιακή και 

οικογενειακή αξιολόγηση  και τις διαδικασίες 

υπηρεσιών της οκογενειο-κεντρικής ΠΠΠ.

 
Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε μερικές από τις πιο κοινές προκλήσεις στη 

δημιουργία λειτουργικών συστημάτων παρέμβασης στην πρώιμη παιδική ηλικία και 

τι χρειάζεται σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για να συμβεί αυτό. 



 

Οικογενειο-κεντρική Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση: το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή 
 

 

Νομικό πλαίσιο και χρηματοδότηση 
 

I  Κύριες προκλήσεις: 
• Έλλειψη νομοθετικών πλαισίων και 

στρατηγικών σχεδίων για τη ρύθμιση, την 

οργάνωση και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και 

βιώσιμων υπηρεσιών ΠΠΠ. 

• Ανεπαρκής σταθερή και βιώσιμη  κυβερνητική και 

αποκεντρωμένη χρηματοδότηση για  τις υπηρεσίες 

ΠΠΠ,  ιδίως για τις ΜΚΟ που παρέχουν ΠΠΠ. 

• Τα υπουργεία και οι  διάφοροι οργανισμοί που 

συμμετέχουν στην ΠΠΠ δεν διαθέτουν συστήματα 

συντονισμού ΠΠΠ που θα επιτρέψουν την 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων  οργανισμών και 

υπηρεσιών ΠΠΠ.  Η νομοθεσία για την ηλικιακή 

ομάδα 0-3 ετών συχνά εμπίπτει αποκλειστικά στον 

ιατρικό τομέα ή στον τομέα της δημόσιας υγείας. 

• Μεταβλητά επίπεδα πρόσβασης στη διαθεσιμότητα 

και οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών ΠΠΠ 

σε διαφορετικές γεωγραφικές και εισοδηματικές 

περιοχές και ιδίως σε χαμηλού εισοδήματος, 

απομακρυσμένες, αγροτικές και νησιωτικές 

περιοχές. 

• Έλλειψη  αναπτυξιακής παρακολούθησης της 

ΠΠΠ, εργαλείων ανίχνευσης και αξιολόγησης 

που να έχουν προσαρμοστεί πολιτισμικά και 

γλωσσικά και να έχουν ψυχομετρική εγκυρότητα 

και αξιοπιστία. 

• Έλλειψη ποιοτικών υπηρεσιών και προτύπων 

προσωπικού που σχετίζεται με την έλλειψη 

επαρκούς κατάρτισης για ορισμένες ειδικές 

ανάγκες  υποστήριξης όπως  ο αυτισμός. 

• Έλλειψη μηχανισμών εποπτείας των υπηρεσιών, 

παρακολούθησης, αξιολόγησης, μέτρησης 

επιπτώσεων και ποιοτικού ελέγχου. 

• Γραφειοκρατία που δυσχεραίνει την πρόσβαση των 

οικογενειών σε  υπηρεσίες ΠΠΠ ή οικονομική 

στήριξη. 

 I Εθνικές λύσεις και συστάσεις: 

• Δημιουργία πολυτομεακού συντονιστικού 

τμήματος ΠΠΠ, τεχνικής επιτροπής και 

συμβουλευτικού οργάνου υψηλού επιπέδου για 

τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός 

συνεκτικού εθνικού συστήματος ΠΠΠ, 

συμπεριλαμβανομένης της προϋπηρεσιακής και 

ενδοϋπηρεσιακής  κατάρτισης στην οποία θα 

συμμετέχουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, 

μεταξύ των οποίων οι οικογένειες, οι οργανώσεις 

για τα δικαιώματα του παιδιού,  οι πάροχοι 

υπηρεσιών και άλλοι οργανισμοί της κοινωνίας 

των πολιτών.  
 

 

 Προετοιμασία εθνικού στρατηγικού σχεδίου 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών οικογενειο-κεντρικής ΠΠΠ 
για την επίτευξη του κοινού οράματος, αποστολής και 
στόχων και τη συνδημιουργία με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών, των παρόχων 
υπηρεσιών, των οργανισμών για τα δικαιώματα του παιδιού 
και της οικογένειας: 

o Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και την 

προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και τις διαδικασίες. 

o Περιλαμβάνει εθνικές κυβερνητικές πολιτικές,  τα πλαίσια 

χρηματοδότησης της ΕΕ  και διαφοροποίηση των πηγών 

χρηματοδότησης. 

o Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 

τρόπο  ανάπτυξης των υπηρεσιών ΠΠΠ και διασφάλισης 

του συντονισμού. 

o Περιλαμβάνει σαφείς, πρώιμες και απλές πληροφορίες 

σχετικά με την επιλεξιμότητα την αναπτυξιακής 

ανίχνευσης και τις διαδικασίες παραπομπής για τα  

παιδιά και τις οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων με παιδιά με ανάγκες σύνθετης 

υποστήριξης.  

o Περιλαμβάνει πλαίσιο διασφάλισης  ποιότητας. 

o Παρέχει ένα σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης, 

συλλογής δεδομένων, ανάλυσης και υποβολής 

εκθέσεων σχετικά με  τις υπηρεσίες ΠΠΠ. 

 
I Λύσεις και συστάσεις της ΕΕ: 

• Ενθάρρυνση των κρατών μελών να κάνουν χρήση του  

Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης για την εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων σχετικά με την ΠΠΠ μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης Στήριξης  Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 

Επιτροπής. 

• Προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και 

εμπειριών σχετικά με την ΠΠΠ μεταξύ των εθνικών 

υπουργείων και των σχετικών ενδιαφερόμενων 

μερών. 

• Συμπερίληψη συστάσεων για τη δημιουργία στρατηγικών 

σχεδίων  ΠΠΠ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΕΕ για 

τα παιδιά, την αναπηρία και τη φροντίδα (στο  πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, της Στρατηγικής για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, της  Εγγύησης για 

τα παιδιά  και της Στρατηγικής της ΕΕ για τη φροντίδα). 

• Συμπερίληψη της παρακολούθησης και της 

αξιολόγησης της ΠΠΠ ως μέρους του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου  Παρακολούθησης της  Ευρωπαϊκής  Εγγύησης 

για  τα Παιδιά  και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 
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Κατάρτιση και συνθήκες 

εργασίας 

I  Κύριες προκλήσεις: 

• Πολλές χώρες δεν διαθέτουν σύστημα δημόσιων 

υπηρεσιών κατάρτισης για επαγγελματίες και 

πανεπιστημιακά προγράμματα για επαγγελματίες  

που εργάζονται στον τομέα της ΠΠΠ . 

• Οι  κακές συνθήκες εργασίας που παρατηρούνται 

συχνά στον τομέα ΠΠΠ μπορούν να υπονομεύσουν τη 

συνέχεια και την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών . 

 
I Εθνικές λύσεις και συστάσεις: 

• Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και συνεχούς 

προ και ενδοϋπηρεσιακού συστήματος 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 

δημιουργίας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΕΕΚ), πανεπιστημιακών 

μαθημάτων καθώς και κατάρτισης κατά την 

εργασία για όλους επαγγελματίες που 

εμπλέκονται στον τομέα της ΠΠΠ, με 

σχεδιασμό και χρηματοδότηση για την 

υλοποίηση. 

• Να καταστεί υποχρεωτική η περιοδική κατάρτιση 

και επανακατάρτιση στο χώρο εργασίας για 

επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και 

οικογένειες, με μηχανισμούς εποπτείας, 

καθοδήγησης και υποστήριξης και ενθάρρυνση 

ανταλλαγών καθώς και ομάδων υποστήριξης από 

ομότιμους. 

• Εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας, παροχή 

αναστοχαστικής εποπτείας και υποστήριξης, 

βοήθεια για την ανάπτυξη διεπιστημονικών 

ομάδων, ενίσχυση της υπερπιστημονικότητας και 

κατάλληλα επίπεδα αναγνώρισης για το 

προσωπικό της ΠΠΠ. 

 
 
 

I  Λύσεις και συστάσεις της ΕΕ: 

 
• Δημιουργία μίας πλατφόρμας για  εκπαίδευση 

στην ΠΠΠ, με MOOC, παρουσιάσεις και 

διαδικτυακή κατάρτιση διαθέσιμη σε όλες τις 

γλώσσες της ΕΕ. 

• Υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής 

εθνικών σχεδίων κατάρτισης ΠΠΠ για 

συστήματα συνεχούς προ και 

ενδοϋπηρεσιακής  κατάρτισης στην ΠΠΠ . 

• Παροχή  χρηματοδότησης για το μοίρασμα ορθών 

πρακτικών μέσω ανταλλαγών μεταξύ οργανισμών 

ΠΠΠ, επισκέψεων, συνεδρίων, διεθνών 

εκπαιδευτικών περιηγήσεων σε οργανισμούς ΠΠΠ 

υψηλής λειτουργικότητας και χρηματοδότηση της 

επιστημονικής έρευνας σχετικά με την ΠΠΠ σε 

εθνικό και ΕΕ επίπεδο μέσω προγραμμάτων όπως 

τα Erasmus+ και Horizon Europe. 
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