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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, για τα Δικαιώματα του Παιδιού, εντάχθηκε 

στις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, μετά την έκδοση του  Εθνικού Σχεδίου για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου. 

 

Μετά από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που κυρώθηκε στη χώρα 

μας το 1992, έστω και με καθυστέρηση κρίθηκε αναγκαίο, να συνταχθεί ένα Εθνικό 

Σχέδιο, με το οποίο καθορίζεται με σαφήνεια, ένα πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων, 

ως προς την εφαρμογή των υποχρεώσεων, που απορρέουν από διεθνείς και ευρωπαϊκές 

Συμβάσεις, τις επιταγές του Συντάγματος, αλλά και στόχων, διαδικασιών, 

χρονοδιαγραμμάτων για την προάσπιση και προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 

που δικαιούνται ειδική βοήθεια και υποστήριξη. 

 

Στην προσπάθεια αυτή, με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να σταθούμε, στο κείμενο που 

υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον Μάιο του 2002 : «Ένας 

κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά» (“A world fit for Children”). 

 

Για να δημιουργήσουμε,  τον κατάλληλο κόσμο χρειαζόμαστε μια Πολιτεία: 

 που να κατοχυρώνει τα Δικαιώματα των Παιδιών και ευρύτερα τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου 

 που να παρέχει την απαιτούμενη  Παιδεία, για  τη διάπλαση και ανάδειξη  

υπεύθυνων και ελεύθερων πολιτών, για την πνευματική, ηθική και κοινωνική 

ολοκλήρωση του ανθρώπου, Παιδεία που στον πυρήνα της να βρίσκεται η 

διαπαιδαγώγηση τους για σεβασμό στους νόμους και την καλλιέργεια ηθικής 

συνείδησης. 

 

Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που να μπορεί να υποδέχεται τους νέους, μέσα στο πνεύμα 

που διακηρύσσεται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σε πνεύμα 

Ειρήνης, Αξιοπρέπειας, Ανοχής, Ελευθερίας και Αλληλεγγύης. 

  

Κοινωνία με πολίτες που έμπρακτα να αποδεικνύουν καθημερινά, με την προσήλωσή 

τους στο καθήκον, το ηθικό και νόμιμο οικοδόμημα του Κράτους. Αυτά πρέπει να 

αφορούν όλους, αλλά κυρίως όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στην Πολιτεία, τους 

αιρετούς που εκπροσωπούν το λαό και το Έθνος, τους πνευματικούς ταγούς και όσους 

διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, με τα μέσα που διαθέτουν και επηρεάζουν τις εξελίξεις 

στη δημόσια και κοινωνική ζωή. 

 

Εν κατακλείδι, δεν χρειαζόμαστε μόνο νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και Διεθνείς 

Συμβάσεις, χρειαζόμαστε κυρίως θεσμούς και αξίες, που να εμπνέουν και να 

κατευθύνουν τους νέους. 

 

Να συγκροτήσουμε έναν κόσμο κατάλληλο, για τα παιδιά που μέσα από τα Δικαιώματα, 

που τους παρέχονται και τη σωστή παιδεία, θα αναγνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους,  

τότε βάσιμα μπορούμε  να προσδοκούμε σε ένα πολύ ανθρώπινο, πολύ καλύτερο 

μέλλον, συνεχώς βελτιούμενο. 

 

Με το Σχέδιο αυτό που συντάχθηκε με τη συνδρομή εξειδικευμένων Στελεχών των 

εμπλεκόμενων Υπουργείων, εκπροσώπων κοινωνικών φορέων, μη κυβερνητικών 

οργανώσεων  αλλά και με επισημάνσεις μαθητών με τη διεξαγωγή Πανελλαδικού 
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Διαγωνισμού, τους οποίους   ευχαριστούμε θερμά, ευελπιστούμε ότι θα συμβάλλουμε 

στην προάσπιση και προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Σχέδιο, δεν είναι στατικό κείμενο, αλλά θα έχει τη δυναμική 

των τροποποιήσεων και βελτιώσεων, της κριτικής από την Κοινωνία, ως προς την 

υλοποίηση και την απόδοση των στοχο – χρονοδιαγραμμάτων που περιλαμβάνει. 

 

 

 

 

 

 

                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                   Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας 

                                   και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αναγκαία Επισήμανση: Το κείμενο αυτό αποτελεί το Προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο θα ολοκληρωθεί μετά από τη δημόσια Διαβούλευση και την 

αποστολή - συμπλήρωση εκ μέρους όλων των Υπουργείων, Φορέων τα και Οργανώσεων των 

συνεισφορών, παρατηρήσεων ή τροποποιήσεων.  

Για το λόγο αυτό διατηρήθηκαν τα επιμέρους κεφάλαια και υποκεφάλαια, έστω και μη ανεπτυγμένα 

(χωρίς τις απαιτούμενες δράσεις), ώστε το Προσχέδιο να συμβαδίζει με  την δομή που υπαγορεύουν οι 

διατάξεις της Σύμβασης του Ο.Η.Ε για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
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1. Εισαγωγικά 

1.1. Τα δικαιώματα που έχει ένα παιδί. Η σημασία  τους. 

Τα δικαιώματα που έχει ένα παιδί, εντάσσονται στη γενικότερη κατηγορία των  

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του ανθρώπου, αποτελούν όχι μόνο 

αναπόσπαστο θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και συστατικό στοιχείο κάθε  

σύγχρονης δημοκρατικής -εθνικής ή διεθνούς- έννομης τάξης. Πάνω σε αυτά 

εδράζεται το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος πρόνοιας, από αυτά απορρέουν οι 

δημοκρατικές αξίες και οι πολιτικές σταθερές κάθε ευνομούμενης Πολιτείας,  στην 

οποία πρωταρχικός σκοπός είναι η ειρηνική και δημιουργική συνύπαρξη και 

συμβίωση των ανθρώπων. 

Τα δικαιώματα του ανθρώπου, αποτελούν μια εδραία βάση για την προαγωγή των 

θεμελιωδών ελευθεριών, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, 

για την καταπολέμηση των διακρίσεων, για την επίλυση κάθε είδους συγκρούσεων, 

αλλά και για την ταυτόχρονη διατήρηση της αυτονομίας κάθε ανθρώπου. Τα 

ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα.   

Συνιστούν  αναφαίρετα («αναπαλλοτρίωτα») και καθολικά πρότυπα ζωής, εγγενή με 

την ανθρώπινη ύπαρξη, τοποθετούμενα στην υψηλότερη θέση στην ιεραρχία των 

αξιών τόσο της ελληνικής νομικής παράδοσης, όσο και του ευρωπαϊκού και διεθνή 

πολιτισμού. 

Τα παιδιά, ως μια μεγάλη κοινωνική – ευάλωτη ομάδα, τα δικαιώματα της οποίας 

συχνά πλήττονται, «αξιώνουν» τον ίδιο σεβασμό και προστασία των δικαιωμάτων 

τους, επιζητούν τη διαφύλαξη και προαγωγή των ελευθεριών τους, την προάσπιση 

των δυνατοτήτων τους χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Η οικογένεια και η 

Πολιτεία οφείλουν να μεριμνούν για τα Δικαιώματα του παιδιού, με γνώμονα πάντοτε 

το υπέρτατο συμφέρον τους. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν υιοθετηθεί  εθνικά και 

διεθνή κείμενα, δεσμευτικού ή μη χαρακτήρα, κατοχυρώνοντας τις βασικές 

κατευθυντήριες γραμμές, για την προστασία των παιδιών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος η παιδική ηλικία τελεί υπό την προστασία 

του κράτους, ενώ παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προστασία 

της νεότητας.  

 

Περαιτέρω η Χώρα μας έχει συνυπογράψει διεθνή κείμενα τα οποία αναφέρονται 

στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Από τα κείμενα αυτά άλλα 

αποτελούν εθνικό δίκαιο δεσμευτικό, μετά από κύρωσή τους με νόμο, ενώ άλλα 

αποτελούν βασικές διακηρυκτικές αρχές, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν 

χρησιμότητα στην υιοθέτηση βασικών κατευθυντήριων αρχών και καλών πρακτικών. 

Μέσω των δεσμευτικών διεθνών κειμένων, δημιουργούνται νομικές υποχρεώσεις και 

μηχανισμοί για τα κράτη που επιλέγουν να δεσμεύονται από αυτά και σε περίπτωση 

που παραβιάζονται οι ρυθμίσεις για τα δικαιώματα, τα κράτη καθίστανται υπόλογα 

και οι κυβερνήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν. 

Από τα Ηνωμένα Έθνη έχει οριστεί ένα κοινό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

με την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 



8 

 

1948. Παρά το γεγονός ότι αυτή η Διακήρυξη, δεν αποτελεί δεσμευτικό μέρος του 

διεθνούς δικαίου, η αποδοχή της από όλες τις χώρες σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζει 

το ηθικό  της κύρος σε σχέση με  τη θεμελιώδη αρχή, σύμφωνα με την οποία, όλα τα 

ανθρώπινα όντα, πλούσιοι και φτωχοί, ισχυροί και αδύναμοι, άνδρες και γυναίκες, 

όλων των φυλών και των θρησκειών, πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και με 

σεβασμό.  

Η κατανόηση του νομικού πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντική 

για την προώθηση, την προστασία και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των 

παιδιών, ιδίως με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (εφεξής 

ΔΣΔΠ). 

Στα παιδιά αναγνωρίζονται, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εφαρμογή της ΔΣΔΠ, 

έχει ζωτική σημασία επειδή διασφαλίζει ειδική αναγνώριση αναφορικά με τα 

δικαιώματα των παιδιών,  στη βάση των εξειδικευμένων λόγω ηλικίας αναγκών τους 

όπως για παράδειγμα το δικαίωμα σε φροντίδα από τους γονείς.   

 

Επίσης, η σχεδόν καθολική αποδοχή, από τα κράτη, των υποχρεώσεων που τους 

αναλογούν στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών παρέχει ιδιαίτερα ισχυρό 

έρεισμα για την ανάληψη δεσμεύσεων. 

 

Από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωσή τους (0-18 ετών), τα παιδιά έχουν πολύ 

διαφορετικές ανάγκες στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξής τους. Το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση είναι βασικό ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν μέσα στην κοινωνία. Ως 

έφηβοι, αντιμετωπίζουν νέες ανάγκες και νέες ευθύνες. Οι έφηβοι μπορούν, για 

παράδειγμα, να εκφράζουν την άποψή τους σχετικά με αποφάσεις που αφορούν στη 

ζωή τους. Η ανέχεια των γονέων και ο τυχόν κοινωνικός αποκλεισμός περιορίζει 

σοβαρά τις δυνατότητες που προσφέρονται στα παιδιά και τη δυνατότητα πρόσβασης 

στα δικαιώματά τους, γεγονός  που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της κοινωνίας ως 

συνόλου. 

Η δράση για την προστασία των παιδιών αναδεικνύει τη σημασία  της προώθησης 

των δικαιωμάτων του παιδιού ως ξεχωριστό θέμα για το οποίο είναι απαραίτητη η 

ανάληψη ειδικών πολιτικών σε όλα τα ρυθμιζόμενα πεδία.  

 

Τα δικαιώματα και οι ανάγκες του παιδιού πρέπει να εξετάζονται παράλληλα: ο 

σεβασμός και η προώθηση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών πρέπει να 

συμβαδίζουν με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των βασικών 

τους αναγκών. 

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται, εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα ανάμεσα στα 

κατοχυρωμένα  σε διεθνείς συνθήκες δικαιώματα και στις πραγματικές συνθήκες 

φτώχειας, εγκατάλειψης και εκμετάλλευσης στις οποίες είναι αναγκασμένα να ζουν 

εκατομμύρια παιδιά σ’ όλο τον κόσμο. 

Τα παιδιά αποτελούν το μέλλον και διασφαλίζουν την ανάπτυξη μιας κοινωνίας. 

Επένδυση στα παιδιά  σημαίνει επένδυση  στο μέλλον. 

 

 

 

1.2. Τι είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ήδη από τον Μάιο 2002, υιοθετώντας 
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το κείμενο «Ένας Κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά» (Α world fit for children), είχε 

καλέσει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη λήψη ειδικών μέτρων, στα οποία θα 

περιλαμβάνονταν «η εκπόνηση, όπου απαιτείται, αποτελεσματικών νομοθετημάτων, 

πολιτικών και σχεδίων δράσης και η κατανομή πόρων για την πραγμάτωση και 

προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών», (άρθρ. 30 παρ. α. 

Ψήφισμα 10/5/2002 ΓΣ ΟΗΕ).  

 

Η εκπόνηση και υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα του 

παιδιού αποτελεί θετική πολιτική και προκύπτει ως όρος για την εφαρμογή των 

δικαιωμάτων των παιδιών στην πράξη.   

Στις καταληκτικές Παρατηρήσεις της για την Ελλάδα, η Επιτροπή της Σύμβασης  

ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, επισημαίνει (Σύσταση 14) την υιοθέτηση ενός 

Σχεδίου Δράσης, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ενεργειών και  μετρήσιμων 

στόχων, με πόρους για την εφαρμογή του, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική 

παρακολούθηση της εξέλιξης που σημειώνεται στον τομέα της εφαρμογής των 

δικαιωμάτων όλων των παιδιών υπό την δικαιοδοσία του Κράτους. 

Στο παρελθόν είχαν εξαγγελθεί προσπάθειες για τη σύνταξη Ελληνικού Σχεδίου 

Δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού από εξειδικευμένους φορείς, οι οποίες τελικά 

δεν τελεσφόρησαν.  

Ανεξάρτητες Αρχές όπως ο Συνήγορος του Πολίτη είχαν εκφράσει την αναγκαιότητα 

της υιοθέτησης και εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

με συγκεκριμένο περιεχόμενο
1
.    

Η υιοθέτηση εξάλλου του συγκεκριμένου Σχεδίου αποτελεί και υλοποίηση της 

δέσμευσης για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Παιδιά, που περιέχεται 

ως δράση στο κεφάλαιο για τα δικαιώματα των παιδιών, στο γενικό Α΄ Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2014-2016) που ήδη εφαρμόζεται στη 

χώρα μας. 

 

Το  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού, είναι ένας συνεκτικός 

«οδηγός», με τον οποίο δίνεται έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των 

παιδιών που βρίσκονται στην Ελλάδα και παρέχεται  ένα  σαφές και συστηματικό 

πλαίσιο δράσης για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.  

 

Περιλαμβάνει ειδικούς, μετρήσιμους, εφικτούς στόχους και χρονικά καθορισμένες 

δεσμεύσεις, ενώ καθορίζει την κατεύθυνση διαφύλαξης και προαγωγής των 

δικαιωμάτων των παιδιών, από κάθε είδους κινδύνους και παραβιάσεις. Όπως κάθε 

Εθνικό Σχέδιο στηρίζεται και λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες ιστορικές, 

πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες της έννομης τάξης που 

ρυθμίζει.   

 

Το περιεχόμενο του Σχεδίου Δράσης, θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 

διοικητικές, κυβερνητικές, νομοθετικές και δικαστικές αρχές για θέματα 

αρμοδιότητάς τους, αλλά ταυτόχρονα χρησιμεύει και ως  πλαίσιο αναφοράς και 

«συγκρίσιμος δείκτης» για φορείς, θεσμούς και διεθνή όργανα, όσον αφορά την 

                                                 
1 Σε σχέση με  την κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού. Το εκάστοτε 

εκπονηθέν Σχέδιο Δράσης, θα πρέπει να διασφαλίζει ρητά διατυπωμένους και πραγματοποιήσιμους στόχους, 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (προτείνεται 5ετές) και διαδικασίες ανάπτυξης, παρακολούθησης, αναθεώρησης 

και αξιολόγησης, θα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση κατά την έναρξή του καθώς και σε συγκεκριμένα στάδια της 

υλοποίησής του θέτοντας συγκεκριμένες δράσεις και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή αρμοδιοτήτων τόσο σε 

εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ, δημοσίων υπηρεσιών για τα 

παιδιά και ΜΚΟ.   
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εφαρμογή και υλοποίηση από την χώρα μας, πολιτικών και δράσεων που άπτονται 

των δικαιωμάτων του παιδιού. 

 

 

 

1.3. Μεθοδολογία και Δομή του Σχεδίου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, συγκεκριμένα του 

Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού, τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής 

του ΟΗΕ ύστερα από την εξέταση της Ελληνικής Έκθεσης (Ιούνιος 2012), τις 

απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια δημοσίων εκδηλώσεων,  τις επαφές με 

ΜΚΟ και όσες προτάσεις απεστάλησαν από εκπροσώπους φορέων και 

εμπειρογνώμονες και προέκυψαν από τη συνεργασία των σχετικών Υπουργείων και 

Κρατικών φορέων, αλλά και την εμπειρία από την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 2014-2016, στη Γενική Γραμματεία 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

προχωρήσαμε στην προσπάθεια εκπόνησης ενός Σχεδίου, το οποίο θα περιέχει τις 

σημαντικότερες πολιτικές και δράσεις που απορρέουν από τις διαπιστωθείσες 

ανάγκες για τη λήψη μέτρων με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών  

και την πληρέστερη εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του 

παιδιού (ΔΣΔΠ) στη χώρα μας. Ο ρόλος της Γραμματείας είναι συντονιστικός και οι 

επιμέρους συνεισφορές αποτελούν αρμοδιότητα και ευθύνη των Υπουργείων και των 

Φορέων που τις προτείνουν. 

 

Δίδοντας ιδιαίτερη σημασία  στις δύσκολες δημοσιοοικονομικές συνθήκες στις 

οποίες βρίσκεται σήμερα η χώρα, αλλά και στην απόλυτη αναγκαιότητα να 

σχεδιαστούν και υλοποιηθούν μέτρα για την πληρέστερη εφαρμογή των δικαιωμάτων 

του παιδιού και την προστασία  των ευάλωτων ομάδων, οι οποίες πλήττονται 

ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, αποφασίστηκε η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης 

για τα παιδιά και για χρονική περίοδο πέντε ετών, 2015-2020.  

 

Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης, εκπονήθηκε από ειδική Ομάδα Εργασίας, η οποία 

συστήθηκε με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι Υπουργείων, κρατικών φορέων 

και Ανεξάρτητων- συμβουλευτικών προς την πολιτεία- οργάνων για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου. 

 

 Η ίδια αυτή διυπουργική ομάδα εργασία, θα συνεχίσει τις συναντήσεις και τις 

εργασίες της ως όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής και αξιολόγησης των 

δράσεων που περιέχονται στο Σχέδιο, με τη συνδρομή των αρμόδιων φορέων, αλλά 

και της κοινωνίας των πολιτών. 

 

 

Α. Τρόπος εργασίας για την εκπόνηση του Σχεδίου 

 

α)  Συγκρότηση και λειτουργία του διϋπουργικού συντονιστικού οργάνου που έχει 

αναλάβει την εκπόνηση και στη συνέχεια την παρακολούθηση υλοποίησης του ΕΣΔ. 

Το όργανο αυτό έχει τη μορφή της Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε), κατά τους κανόνες που 

την διέπουν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις . 

Επιπλέον ορίστηκε μια ολιγομελής επιτροπή, από τα μέλη της Ο.Ε και με τη 

συμμετοχή ειδικών επιστημόνων κατά περίπτωση- η οποία έχει την ευθύνη σύνταξης 
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κειμένων, εισηγήσεων προς έγκριση από το συντονιστικό όργανο και προώθησης 

ενεργειών που αποφασίζονται από αυτό. 

β) Στάδια και διαδικασίες διαβούλευσης και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών 

(αρχικής παρουσίασης, ενδιάμεσης παρακολούθησης, ενδεχόμενης αναπροσαρμογής 

και τελικών αποτελεσμάτων). Η Διαβούλευση με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των δικαιωμάτων του παιδιού, γίνεται με τακτικές 

συναντήσεις και με τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

γ) Το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Δράσης (προτείνεται να έχει πενταετή διάρκεια 

2015-2020). 

  

 

Β. Προτεινόμενη Δομή 

 

Η βασική δομή του Σχεδίου θα περιλαμβάνει τα επί μέρους κεφάλαιά του, το 

περιεχόμενο των οποίων θα συμπληρωθεί κατά τις εργασίες της ΟΕ με τη συμβολή 

των εκπροσώπων των αρμοδίων υπουργείων και φορέων. 

Η ταξινόμηση των θεματικών και η κατανομή των επιμέρους δικαιωμάτων στο 

Σχέδιο Δράσης, έχει ως αφετηρία τη διάρθρωση των δικαιωμάτων, όπως 

παρουσιάζονται  στη Σύμβαση  του ΟΗΕ  για τα δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ) , 

ιδίως σε σχέση με τις  καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής ΔΣΔΠ προς την 

Ελλάδα (Ιούνιος 2012), με αναφορά στα δικαιώματα και στην πραγμάτωσή τους, 

λόγω ιδιαίτερων συνθηκών σε  σχέση με συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως 

Ρομά, ΑμεΑ κλπ. 

 

Το κάθε κεφάλαιο και υποκεφάλαιο (και ενδεχομένως περισσότερα των 

αναφερομένων υποκεφαλαίων), προτείνεται να περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

α) το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η διοικητική αρμοδιότητα, 

β) την υφιστάμενη κατάσταση (υπάρχουσα τεκμηρίωση, διαπιστούμενα 

προβλήματα, πρόσφατες μεταβολές, κλπ)  

γ) συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων 

των παιδιών, τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, την ανατροπή προβληματικών 

καταστάσεων, κλπ.  

δ) τους φορείς υλοποίησης των ειδικότερων σχεδίων και δράσεων, καθώς και 

ε) χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται για την υλοποίηση των δράσεων. 

 

2. Η  εφαρμογή και η προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού     

 

2.1.Το γενικό πλαίσιο προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 

Το παγκόσμιο διεθνές νομικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνει 

την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και  έξι βασικές 

συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα: το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και 

Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Σύμβαση 

κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 

μεταχείρισης ή τιμωρίας,  την Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών 

Φυλετικών Διακρίσεων και την Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών 

Διακρίσεων κατά των Γυναικών. 

Εκτός του συστήματος αυτού (ΟΗΕ), δεσμευτικό πλαίσιο προκύπτει και από άλλους 

περιφερειακούς Οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα (π.χ. Ευρωπαϊκοί 

Οργανισμοί) 
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Οι διεθνείς δεσμεύσεις αποτελούν σημαντική αλλά όχι αποκλειστική προϋπόθεση για 

τον σεβασμό, την προστασία και την υλοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων και 

των παιδιών εν προκειμένω και η εφαρμογή τους τελεί υπό τον όρο ότι οι υπεύθυνοι 

μίας κυβέρνησης αναλαμβάνουν τις ευθύνες που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις 

της χώρας.  

 

 

 

 

2.1.1. Το σύστημα του ΟΗΕ 

 

Tα δικαιώματα του παιδιού προστατεύονται από τα διεθνή κείμενα προστασίας 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σημαντικότερο εξ αυτών τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989 και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου 

1990.  

Μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί από 194 χώρες. Από την Ελλάδα κυρώθηκε στις 2 

Δεκεμβρίου 1992 με τον Ν. 2101/92 ως «Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού» (εφεξής ΔΣΔΠ) και αποτελεί εθνικό δίκαιο με αυξημένη τυπική ισχύ 

δηλαδή υπερισχύει σε περίπτωση αντίθετης διάταξης νόμου
2
. 

 

Η ΔΣΔΠ ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και την προαγωγή 

των δικαιωμάτων του παιδιού ενώ, παράλληλα, απορρέουν και διεθνείς υποχρεώσεις 

για τα κράτη μέλη όπως είναι η υποβολή εκθέσεων στα αρμόδια όργανα. 

Το παιδί αναγνωρίζεται πλέον ως υποκείμενο δικαίου στο οποίο αναγνωρίζονται 

ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα τα οποία 

διακρίνονται σε:   

 Δικαιώματα προστασίας, παροχών και συμμετοχής. 

 Δικαιώματα προστασίας (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, 

διάκριση, κλπ.) 

 Δικαιώματα παροχών (στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την 

ψυχαγωγία, κλπ.) 

 Δικαιώματα συμμετοχής (δικαίωμα σε έκφραση γνώμης, πληροφόρηση, 

ελεύθερο χρόνο, κλπ.). 

 

Η ΔΣΔΠ διέπεται από τέσσερεις αρχές,  με βάση τις οποίες πρέπει να ερμηνεύονται 

τα δικαιώματα του παιδιού:  1) το δικαίωμα σε μη διάκριση,  2) το δικαίωμα στη ζωή, 

την επιβίωση και την ανάπτυξη, 3) το δικαίωμα σε συμμετοχή, και 4) το υπέρτερο 

συμφέρον του παιδιού το οποίο αναζητείται σε περίπτωση σύγκρουσης των 

δικαιωμάτων του – πάντοτε υπό την οπτική της προστασίας της ευημερίας του 

παιδιού για το μέλλον. 

Τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να παίρνουν όλα τα νομοθετικά, διοικητικά 

και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των αναγνωρισμένων στη 

Σύμβαση δικαιωμάτων (ΔΣΔΠ αρ. 4). 

 

Επίσης, τα κράτη – μέλη έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Επιτροπή 

Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ, περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που 

έχουν υιοθετήσει για την εφαρμογή της ΔΣΔΠ (άρθ. 44). Οι Ανεξάρτητες Αρχές και 

οι ΜΚΟ μπορούν επίσης να υποβάλλουν εναλλακτικές εκθέσεις με τις δικές τους 

διαπιστώσεις και προτάσεις. Η Επιτροπή καλεί σε ακρόαση τους συντάκτες και 

                                                 
2 Σ. αρ.28, παρ.1. 
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μπορεί να στείλει ερωτήματα προς διευκρίνιση στα κράτη – μέλη. Σε ειδική συνεδρία 

της, θέτει τα τελικά ερωτήματα προς την εθνική αντιπροσωπεία. Τελικά εκδίδει τις 

Καταληκτικές Παρατηρήσεις της και ζητά από τα κράτη – μέλη να εξασφαλίσουν ότι 

οι Συστάσεις της θα εφαρμοσθούν και ότι θα είναι διαθέσιμες σε ανηλίκους και το 

ευρύ κοινό. 

 

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμπληρώνεται από το 

«Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με 

την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία», το οποίο 

κυρώθηκε στην Ελλάδα από τον Ν. 3625/2007  καθώς και το  «Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την 

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη, όπως αυτό κυρώθηκε με το Ν. 3080/2002. 

H ΔΣΔΠ συμπληρώνεται και με το πρόσφατο «Προαιρετικό Πρωτόκολλο της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη διαδικασία επικοινωνιών» σε σχέση 

με την υποβολή ατομικών ή συλλογικών αναφορών προς την Επιτροπή σε 

περιπτώσεις παραβιάσεων δικαιωμάτων του παιδιού, το οποίο δεν έχει επικυρωθεί 

προς το παρόν από την Ελλάδα. 

 

2.1.2. Η διαδικασία αξιολόγησης της Ελλάδας στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού – ΟΗΕ. 

 

Το 2001 υποβλήθηκε στον ΟΗΕ η αρχική Εθνική Έκθεση της Ελλάδας και 

εκδόθηκαν οι πρώτες Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού το 2002. Τον Ιούλιο του 2009 συνυποβλήθηκαν η 2
η
 και 3

η
 περιοδική 

Έκθεση της Ελλάδας με τις αρχικές Εκθέσεις αναφορικά με την εφαρμογή των δύο 

Προαιρετικών Πρωτοκόλλων. Συμπληρωματικές πληροφορίες στάλθηκαν στην 

Επιτροπή, μετά από σχετικό αίτημά της προς την Ελλάδα. Εναλλακτικές Εκθέσεις 

υπέβαλαν στην Επιτροπή η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της 

αποστολής της ως Συνήγορος του Παιδιού και το Δίκτυο των ΜΚΟ. Η Ελληνική 

Έκθεση εξετάσθηκε από την Επιτροπή του ΟΗΕ στις 6 Ιουνίου 2012 σε συνεδρίασή 

της στη Γενεύη με την συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρέστη δε και ο 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στις 15 Ιουνίου 2012 

η Επιτροπή δημοσιοποίησε τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της για την εφαρμογή 

της Σύμβασης (ΔΣΔΠ) και των δύο Πρωτοκόλλων της στην Ελλάδα. Η επόμενη 

περιοδική αξιολόγηση της χώρας μας προβλέπεται για το 2017. 

 

 

2.1.3.  Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει μια ευρεία βάση καθορισμού προτύπων και 

κειμένων των οποίων ο σκοπός είναι η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων 

των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από κάθε μορφή βίας.  Τα πλέον 

σημαντικά κείμενα,  είναι οι  διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές 

πράξεις.  

  

 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου η οποία έχει 

θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα φυσικά 

πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) ή νομικά πρόσωπα που είναι 

θύματα παραβίασης των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων που ορίζονται στη 

Σύμβαση μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς το Δικαστήριο.  Η 

παραβίαση πρέπει να έχει διαπραχθεί σε ένα από τα 47 κράτη που 

δεσμεύονται από τη Σύμβαση.  

 Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης εγγυάται την κοινωνική και οικονομική 

πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών 
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Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) είναι ο φορέας που είναι αρμόδιος για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών μερών στον Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Χάρτη. Σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 

1998, μπορεί να κατατεθούν και καταγγελίες για παραβιάσεις του Χάρτη και 

από ΜΚΟ.  

 Επίσης τα δύο  καταστατικά όργανα του Οργανισμού, η Επιτροπή των 

Υπουργών και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση έχουν επίσης υιοθετήσει έναν 

ευρύ κατάλογο συστάσεων και ψηφισμάτων (μη δεσμευτικών νομικά 

κειμένων) σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών. 

 Σημαντικό ρόλο στη προστασία των δικαιωμάτων με ειδική δράση για τα 

παιδιά έχει και το Γραφείο του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου με στοχευμένες παρεμβάσεις, εκθέσεις, έρευνες και θεματικές 

αναλύσεις.
3
 

 

2.1.4. Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού είναι ένας από τους 

κύριους στόχους της ΕΕ, ο οποίος απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα με τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα 

οποία τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τα κράτη μέλη, δεσμεύονται να  σέβονται 

και να εφαρμόζουν βάσει των διεθνών και των ευρωπαϊκών συνθηκών, ιδίως βάσει 

της ΔΣΔΠ και των Προαιρετικών Πρωτοκόλλων της, καθώς και βάσει των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας).  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ρητά τα δικαιώματα των παιδιών στον 

Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ειδικότερα στο άρθρο 24.  Ειδικώτερα, το άρθρο 24 του Χάρτη αναγνωρίζει ότι τα 

παιδιά είναι ανεξάρτητοι και αυτοτελείς κάτοχοι δικαιωμάτων. Επίσης αναγορεύει το 

υπέρτατο συμφέρον του παιδιού σε πρωταρχικό μέλημα των δημόσιων αρχών και των 

ιδιωτικών οργανισμών. 

Με γνώμονα την αποφασιστική και ενισχυμένη προσήλωση στα δικαιώματα του 

παιδιού σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων, η Επιτροπή φρονεί ότι είναι ώριμες οι συνθήκες για τη μετάβαση στο 

επόμενο στάδιο σε σχέση με τον μετασχηματισμό των στόχων πολιτικής σε δράσεις 

και αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού και τον μετασχηματισμό των στόχων 

πολιτικής σε δράσεις.  

 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» προσδιορίζει ένα όραμα για την Ευρώπη του 21
ου

 

αιώνα, όπου τα παιδιά του σήμερα θα απολαμβάνουν καλύτερη εκπαίδευση, θα έχουν 

πρόσβαση σε υπηρεσίες και τους πόρους που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και θα 

οδηγήσουν την Ευρώπη στον 22ο αιώνα. 

 

Ειδικές πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Το δίκτυο εμπειρογνωμόνων για τα παιδιά 

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) 

 

2.2. Επικύρωση διεθνών εργαλείων για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 

Α. ΔΕΣΜΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

                                                 
3
 Βλ. Έκθεση Επιτρόπου Μούζνιεκς από επίσκεψή του στην Ελλάδα (2013), με ιδιαίτερες αναφορές 

για παιδιά, όπως ασυνόδευτα, αιτούντα άσυλο, κ.ά.  
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Α.1. «Σύμβαση για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και 

της ενδοοικογενειακής βίας» 

ΣΚΟΠΟΣ Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Ελλάδα έχει υπογράψει  την «Σύμβαση για την πρόληψη και 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας» του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστή ως 

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για το πρώτο 

νομικώς δεσμευτικό κείμενο, το οποίο ορίζει τις μορφές που 

προσλαμβάνει η βία κατά των γυναικών και παρουσιάζει ένα 

ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψή της, την 

προστασία των θυμάτων καθώς και για την παύση της 

ατιμωρησίας. 

Στη Σύμβαση προβλέπεται η σύσταση διεθνούς ομάδας 

εμπειρογνωμόνων που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της στα 

κράτη-μέλη (GREVIO).  

ΔΡΑΣΕΙΣ Το κείμενο της Σύμβασης έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα 

κι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες επικύρωσής της. 

Συγκεκριμένα σε εξέλιξη είναι η συγκρότηση 

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.  

Η επιτροπή αυτή, για τη συγκρότηση της οποίας το Υπουργείο 

Εσωτερικών συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων και με το Υπουργείο ΔΔΑΔ θα αναλάβει το έργο της 

εναρμόνισης του εσωτερικού δικαίου και της σύνταξης των 

απαιτουμένων από το Σύνταγμα  εκθέσεων (αιτιολογικής και 

δαπανών). 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων-  

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

 

 

2.2.1. Συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς φορείς 

 

Η Ελλάδα συνεργάζεται με τα όργανα των διεθνών και περιφερειακών Οργανισμών, 

συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση και διαμόρφωση των διεθνών κειμένων με θέμα τα 

παιδιά και σέβεται τις αποφάσεις και τις συστάσεις των Οργανισμών αυτών. 

 

Ειδικότερες συνεργασίες: Η ΓΓΙΦ έχει αναπτύξει συνεργασία με διεθνείς 

οργανισμούς (ενδεικτικά με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) , την UNESCO, National Report 

of Greece Beijing +5,-ΟΗΕ, κλπ), για θέματα: βίας, υιοθεσίας, εμπορίας παιδιών κ.ά. 

 

 

2.3. Συντονισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων 

 

2.3.1. Η ύπαρξη Εθνικού Φορέα για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 

Ο συντονισμός μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και δημοσίων φορέων για την 

παρακολούθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και την εκπόνηση μέτρων τα οποία 

αφορούν και επηρεάζουν τα παιδιά έχει κριθεί αναγκαίος τόσο από τους διεθνείς 

οργανισμούς (ΔΣΔΠ) όσο και ανεξάρτητες αρχές, όπως ο Συνήγορος του Παιδιού, ο 

οποίος έχει προτείνει τη συγκρότηση ενός εθνικού φορέα, με βάση ειδική νομοθετική 

ρύθμιση, στον οποίο θα εντάσσεται και η λειτουργία μίας Διυπουργικής Επιτροπής 
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για τα Παιδιά, που θα είναι αρμόδιος και για την ανάπτυξη και την εποπτεία της 

εφαρμογής του εκάστοτε Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
4
. 

 

Η λειτουργία Διυπουργικής Επιτροπής ως εθνικού φορέα για την παρακολούθηση 

των δικαιωμάτων του παιδιού θεωρείται απαραίτητη για την εφαρμογή της ΔΣΔΠ στο 

πλαίσιο της υποχρέωσης των κρατών μελών για έλεγχο του έργου και των υπηρεσιών 

τους καθώς και για αυτό-αξιολόγηση (self-monitoring and evaluation). Η λειτουργία 

αυτή διαφοροποιείται από την (ανεξάρτητη) παρακολούθηση η οποία έχει θεσμικά 

ανατεθεί σε Ανεξάρτητες Αρχές προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι ο 

Συνήγορος του Πολίτη / Συνήγορος του Παιδιού (independent monitoring of progress 

towards implementation)
5
.  

 

2.3.2. Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 

Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ιδρύθηκε στη Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς με το νόμο 2909/2001.Στις αρμοδιότητές του προβλέπονται, 

μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της Διεθνούς 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η κατάρτιση ετήσιου εθνικού σχεδίου 

δράσης για τα δικαιώματα των παιδιών  και ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή της 

Σύμβασης με σκοπό την ανάλυση της πραγματικής κατάστασης σχετικά με την 

πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στη χώρα. Ωστόσο, το Εθνικό 

Παρατηρητήριο από τη σύστασή του έως σήμερα δεν έχει επιτελέσει το έργο του με 

βάση το ιδρυτικό θεσμικό του πλαίσιο
6
.  

 

2.3.3. Ο ρόλος της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», ως συνήγορος 

του παιδιού. 

 

Βάσει ειδικής νομοθετικής ρύθμισης (Ν. 3094/2003) στον Συνήγορο του Πολίτη έχει 

ανατεθεί και η αποστολή της προάσπισης και της προαγωγής των δικαιωμάτων του 

παιδιού, δηλαδή του Συνηγόρου του Παιδιού. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής ένας 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη επικουρούμενος από διεπιστημονική ομάδα ειδικών 

επιστημόνων διερευνά υποθέσεις αναφορικά με τα δικαιώματα ανηλίκων και 

διαμεσολαβεί προκειμένου να αρθούν οι τυχόν παραβιάσεις, αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες για την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης των δικαιωμάτων 

των παιδιών, των απόψεων τους και των προσώπων που τα φροντίζουν ή εργάζονται 

μαζί τους, την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και του ευρέως κοινού για τα 

δικαιώματα των ανηλίκων, εκπονεί εκθέσεις και προωθεί προτάσεις προς τα αρμόδια 

όργανα της Πολιτείας προκειμένου τα κατοχυρωμένα στη ΔΣΔΠ Δικαιώματα να 

διασφαλιστούν θεσμικά (στη νομοθεσία) και ουσιαστικά (στην πράξη).  Επίσης, στο 

                                                 
4Ειδικότερα προτείνεται η στελέχωση της Διυπουργικής Επιτροπής από τους Γενικούς Γραμματείς των 

Υπουργείων με συμμετοχή του Βοηθού Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε ρόλο συμβουλευτικό / 

γνωμοδοτικό. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται η κλήση σε ακρόαση εκπροσώπων δημοσίων οργανισμών ή 

Ανεξαρτήτων Αρχών αναλόγως των θεματικών της εκάστοτε συζήτησης.   
5
 CRC/GC/2003/5, General Comment no 5 (2003), General measures of implementation of the 

Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44 para.6), par. 46, 65), 
6 Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει την επανενεργοποίησή του και, τη συγκρότηση Επιστηµονικής 

Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, αποτελούµενης από πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και εδραιωµένων 

γνώσεων στο πεδίο των δικαιωµάτων του παιδιού, τα οποία θα επιλέγονται με δημόσια διαδικασία, υπό την 

προϋπόθεση ότι η επιλογή και ο διορισμός τους θα γίνεται με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, στο 

πλαίσιο του επανακαθορισμού της λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου. Σχετικά, προτείνεται και η 

ανάληψη της αρμοδιότητας κατάρτισης γενικότερων κατευθύνσεων για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ειδικότερων εισηγήσεων προς τον ανωτέρω αναφερθέντα εθνικό 

φορέα και τη Διυπουργική Επιτροπή.  
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πλαίσιο της προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, αναλαμβάνει συχνά 

συμβουλευτικό ρόλο προς υπουργικά και διυπουργικά όργανα τα οποία ασχολούνται 

με την εκπόνηση δράσεων και μέτρων για τα παιδιά.  

 

2.3.4. Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

 

2.4. Κατανομή των πόρων 

 

2.4.1. Οικονομική κρίση και προτεραιότητες δαπανών για τα παιδιά   

2.4.2. Διαδικασία στον προϋπολογισμό – παρακολούθηση - αξιολόγηση 

2.4.3. Επενδύσεις για τα παιδιά 

 

2.5. Συλλογή αριθμητικών δεδομένων 

 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η καταγραφή και η συλλογή δεδομένων αποτελούν γενικότερο συστημικό πρόβλημα 

στη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα. Η βελτίωση των στατιστικών δεδομένων, πέραν 

της υφιστάμενης υποχρέωσης από τις παρατηρήσεις διεθνών οργάνων, αποτελεί και 

σημαντική παράμετρο για την αξιολόγηση και τη χάραξη πολιτικών για τα θέματα και 

των δικαιωμάτων των παιδιών. Από τις επιμέρους δραστηριότητες δημοσίων 

υπηρεσιών για τη χρήση στατιστικών δεδομένων για θέματα και ενέργειες σχετικά με 

παιδιά αναφέρονται περιστασιακά
7
: 

 

 Παροχή στατιστικών στοιχείων των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (ΠΚ 323) και 

σωματεμπορίας (ΠΚ 351) για το έτος 2013 από την εφαρμογή «σηματικές αναφορές» του 

συστήματος Police on Line: η Ομάδα Anti-trafficking της Διεύθυνσής Ασφάλειας του 

Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έχει οριστεί αρμόδια για την 

τήρηση στατιστικών στοιχείων επί των σχετικών υποθέσεων, στις οποίες επιλαμβάνονται οι 

επιχειρησιακές αστυνομικές υπηρεσίες της επικράτειας.  Από τον συνολικό αριθμό των 99 

θυμάτων, οι 52 είναι άνδρες, οι 47 γυναίκες και οι 7 ανήλικοι, εκ των οποίων ένα κορίτσι με 

υπηκοότητα Ελληνική, ένα αγόρι με υπηκοότητα Μπαγκλαντές και πέντε αγόρια με 

υπηκοότητα Ρουμάνικη. 

 Παροχή στατιστικών στοιχείων των ανηλίκων – θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 

(Ν. 3500/2006), με βάση τις σχετικές υποθέσεις των οποίων επιλήφθηκαν οι αστυνομικές 

υπηρεσίες της επικράτειας κατά το έτος 2013, τα οποία προκύπτουν από την ηλεκτρονική 

εφαρμογή Police on Line: 107 θύματα ηλικίας έως 12 ετών και 167 θύματα ηλικίας έως 18 

ετών. 

 

 

 

2.5.1. Ενίσχυση μηχανισμών συλλογής δεδομένων 

 

Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α.1. Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Φορέων παιδικής προστασίας 
         ΣΚΟΠΟΣ  Βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των 

Φορέων παιδικής προστασίας 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  Λειτουργία Επιχειρησιακής Συντονιστικής Υπηρεσίας  

                                                 
7
. Καταγραφή των περιστατικών, όπως αυτά έχουν αναφερθεί από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες 

της Ελληνικής Αστυνομίας  
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Δράσεων Παιδικής Προστασίας 

 Συντονισμός Δικτύου Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων 

 Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας  

 Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Υιοθεσιών 
ΔΡΑΣΕΙΣ  Διαμόρφωση εντύπου για την προτυποποιημένη μορφή 

συγγραφής Εκθέσεων Κοινωνικής Έρευνας και διερεύνησης 

των συνθηκών διαβίωσης των ανηλίκων κατόπιν 

αναφορών/καταγγελιών. 

 Αποστολή σχετικού με την παιδική προστασία, 

ενημερωτικού/ εκπαιδευτικού υλικό στις Ο.Π.Α. (π.χ. 

εκθέσεις Συνηγόρου του Παιδιού, βιβλία, εκθέσεις Ο.Η.Ε., 

νομοθετικά κείμενα, κλπ) 

 Διαμόρφωση & αποστολή καταλόγων/ οδηγών με στοιχεία 

κρατικών φορέων & Μ.Κ.Ο. για βοήθεια των κοινωνικών 

λειτουργών των Ο.Π.Α. στο έργο τους 

 Διοργάνωση Επιστημονικών Συναντήσεων Συνεργασίας με 

τους Κοινωνικούς Λειτουργούς των Ο.Π.Α για την 

αποτελεσματική λειτουργία του Δικτύου με στόχο την 

ενδυνάμωση, ενημέρωση, εξειδίκευση, εκπαίδευση των 

στελεχών παιδικής προστασίας (κύρια των Δήμων & των 

Περιφερειών της χώρας)  

 Υποβολή προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία για τη 

βελτίωση και τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου της 

παιδικής προστασίας  

 Τήρηση Εθνικού Μητρώου σε επίπεδο πιλοτικής 

λειτουργίας και καταχώρηση στοιχείων αναφορικά με 

κοινωνικές έρευνες που έγιναν από το Δίκτυο των ΟΠΑ με 

στόχο την προστασία ανηλίκων 

 Συγκέντρωση  στοιχείων  σχετικών με τις υιοθεσίες από τις 

αρμόδιες Δικαστικές Αρχές και καταχώρηση τους στο 

Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών. Στατιστική επεξεργασία και 

ενημέρωση της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας και άλλων αρμόδιων φορέων.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ

ΜΑ 
Πάγια δράση από το 2011 

ΠΟΡΟΙ – 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Κρατικός προϋπολογισμός – ΕΚΚΑ 

 

 

Α.2. «e-pronoia για τον πολίτη»- Υποσύστημα Ε.Κ.Α.Π. :Εθνικό Κέντρο 

Αναφοράς και Παρακολούθησης Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 

το παιδί 

 
         ΣΚΟΠΟΣ  Υποστήριξη λειτουργίας των επιχειρησιακών διαδικασιών των 

Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών για τις υπηρεσίες και 

Προγράμματα που παρέχουν, μέσω ενιαίου ηλεκτρονικού 



19 

 

συστήματος αρχειοθέτησης και διαχείρισης προνοιακών Φακέλων 

Παιδιών  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Λειτουργία του Υποσυστήματος Ε.Κ.Α.Π. (Εθνικό Κέντρο 

Αναφοράς και Παρακολούθησης Δραστηριοτήτων Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για το παιδί ). 
ΔΡΑΣΕΙΣ  Διαμόρφωση προτυποποιημένων δελτίων του ηλεκτρονικού 

φακέλου. 

 Εξαγωγή έγκυρων δεικτών και στατιστικών στοιχείων 

 Βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των 

Φορέων παιδικής προστασίας   

 Μηχανισμό on-line υποβολής στοιχείων Φακέλων Παιδιών 

από φορείς εκτός Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών 

 Τήρηση και Διαχείριση των Μητρώων που προκύπτουν από 

τα στοιχεία του Ε.Κ.Α.Π., όπως Μητρώου Παιδιού, 

Φυσικών Γονέων, Αναδόχων, Θετών Γονέων, Δικαιούχων 

Επιδομάτων. 

 Λειτουργία ουσιαστικά ηλεκτρονικού φακέλου παιδιού με 

καταγραφή στοιχείων από την 1
η
 επαφή ενός παιδιού με μια 

προνοιακή υπηρεσία, από την πορεία του παιδιού στο 

προνοιακό σύστημα, κλπ. Παρακολουθεί τις μεταβολές που 

αφορούν την κοινωνική προστασία και φροντίδα των 

παιδιών σε κίνδυνο ή υπό κοινωνική προστασία 

 Παρακολούθηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Παιδικής 

Προστασίας των  μεταβολών που αφορούν την φροντίδα 

των παιδιών σε κίνδυνο ή υπό κοινωνική προστασία, έως 

την ενηλικίωση τους ή τη διακοπή του καθεστώτος παροχής 

υπηρεσιών ή παροχών ή προστασίας 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ

ΜΑ 
Δράση με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής τον 10
ο
/ 2015 

ΠΟΡΟΙ – 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Έργο ενταγμένο σε ΕΣΠΑ, στα πλαίσια της ψηφιακής σύγκλισης - 

Κρατικός προϋπολογισμός – ΕΚΚΑ 

 

 

 

2.5.2. Δημιουργία κεντρικής βάσης στατιστικών δεδομένων  

 

2.6. Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών 

2.6.1. Βελτίωση και σταθεροποίηση  στη συνεργασία  της Πολιτείας με  τις ΜΚΟ 

 

Α.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η ισχύουσα νομοθεσία για την πιστοποίηση περιορίζεται κυρίως στην εξέταση των 

τυπικών προϋποθέσεων των αιτούντων φορέων, χωρίς να αφήνει περιθώρια για την 

πιο ουσιαστική αξιολόγηση των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

 

Β. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Β.1. Πιστοποίηση Φορέων 

 

ΣΚΟΠΟΣ Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας 
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του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ΜΚΟ 

Εθελοντικού χαρακτήρα 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υποδοχή, αξιολόγηση και γνωμοδότηση αιτημάτων πιστοποίησης 

φορέων 

ΔΡΑΣΕΙΣ  Γνωμοδότηση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας προκειμένου να πιστοποιηθούν οι 

φορείς και να έχουν προϋποθέσεις για χρηματοδότηση 

 Δημιουργία και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος 

Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων παροχής 

κοινωνικής φροντίδας 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑ

ΜΜΑ 
Πάγια δράση από το 2011 

ΠΟΡΟΙ – 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Κρατικός προϋπολογισμός – ΕΚΚΑ 

 

 

 

2.7. Διάδοση και ευαισθητοποίηση 

2.7.1. Συστηματικός τρόπος διάδοσης των δικαιωμάτων του παιδιού 

2.7.2. Ομάδες που απευθύνεται (παιδιά, γονείς, ευρύ κοινό, επαγγελματίες που 

σχετίζονται με παιδιά)   

2.7.3. Μέσα που χρησιμοποιούνται 

  

 

2.8. Επιμόρφωση 

2.8.1. Ενίσχυση της επιμόρφωσης των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά 

2.8.2. Ειδικότερες κατηγορίες επαγγελματιώ 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

 

Τα δικαιώματα του παιδιού στη πράξη 
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1. Γενικές αρχές  

1.1. Μη διάκριση  

1.1.1. Το πλαίσιο της μη διάκρισης στα παιδιά 

1.1.2. Ενίσχυση προγραμμάτων και υπηρεσιών σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο  

 

1.2. Η αρχή του ‘υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού’ 

 

1.3. Δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη 

1.3.1. Αξιολόγηση των συνεπειών της κρίσης στη ζωή των παιδιών και εφήβων 

 

1.3.2. Μέτρα για αύξηση των κοινωνικών παροχών 

 
Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Α.1. Παιδική Γραμμή 

ΣΚΟΠΟΣ Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών που διέρχονται κρίση ή 

περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (π.χ. κακοποίηση, 

έλλειψη στέγης) σε Υπηρεσίες Πρόνοιας & Ψυχικής Υγείας 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης «1107» 

σε 7ήμερη/ 24ωρη βάση. 

ΔΡΑΣΕΙΣ  Επείγουσα συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη 

στα παιδιά και τους εφήβους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή 

βιώνουν καταστάσεις κρίσης 

 Κινητοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών επείγουσας 

κοινωνικής παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων 

 Παροχή βοήθειας σε γονείς, αδέλφια, συγγενείς και 

ενδιαφερομένους για θέματα που αφορούν παιδιά και εφήβους ή 

σε όποιον θέλει να αναφέρει κακοποίηση, παραμέληση ή 

καταστάσεις παιδιών σε κίνδυνο 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Πάγια δράση από το 2013 

ΠΟΡΟΙ – 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Κρατικός προϋπολογισμός - ΕΚΚΑ 

 

 

 

1.3. Σεβασμός των απόψεων του παιδιού 

Ο σεβασμός των απόψεων του παιδιού αποτυπώνεται τόσο σε ειδικά 

προνοιακά όσο και σε ευρύτερα νομοθετικά κείμενα. Ειδικότερα, η φωνή των 

παιδιών εισακούεται επαρκώς στις κάτωθι περιπτώσεις: 

 Συμμετοχή εκπροσώπων παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (π.χ. 

παιδιών ΑμεΑ/Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) στην Εθνική 

Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (Ν.3144/2003). Σκοπός της Επιτροπής 
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είναι η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για την καταπολέμηση της 

φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, την ανάπτυξη Δικτύου για την 

Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ενσωμάτωση και η γνωμοδότηση 

για τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση.  

 Σεβασμός της άποψης του παιδιού σε θέματα εναλλακτικής φροντίδας: 

o Είναι απαραίτητη η συναίνεση του ανηλίκου, που δεν έχει γονείς, 

ενώπιον δικαστηρίου δια του επιτρόπου ή δια ακρόασης συγγενών 

(1549 ΑΚ και άρθρο 1 του Ν.2447/1996). 

o Προβλέπεται δυνατότητα λύσης της υιοθεσίας ύστερα από αγωγή του 

θετού τέκνου που συμπλήρωσε το 12
ο
 έτος της ηλικίας του (1572 και 

1573 ΑΚ και άρθρο 1 του Ν.2447/1996). 

o Προβλέπεται η προστασία των συμφερόντων του ανηλίκου δια του 

θεσμού της επιτροπείας (άρθρο 12 του Ν.2447/1996) και πρόσθετες 

εγγυήσεις για τον ανήλικο σε περίπτωση τοποθέτησής του σε ίδρυμα 

(1610 ΑΚ και άρθρο 1 του Ν.2447/1996). 

o Προβλέπεται ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης ΑμεΑ (1666 

ΑΚ και άρθρο 13 του Ν.2447/1996) 

o Προβλέπεται η δυνατότητα αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από τους 

φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο, όταν η ένταξη του ανηλίκου στην 

ανάδοχη οικογένεια γίνεται διαρκέστερη (Άρθρο 1660 ΑΚ και άρθρο 

12 του Ν.2447/1996). 

 Προβλέπεται η συμμετοχή παιδιών στη Βουλή των Εφήβων 

  

1.3.1. Ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας 

1.3.2. Διασφάλιση διαδικασιών ώστε τα παιδιά να ‘ακούγονται’ κατά τη λήψη 

δικαστικών, διοικητικών και άλλων αποφάσεων που τα αφορούν. 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Προγράμματα προαγωγής της συμμετοχής των παιδιών (Βουλή των 

Εφήβων,  Τοπικά Συμβούλια Νέων, μαθητικές κοινότητες) 

 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ: Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων συστάθηκαν με το 

Ν. 3443/ 2006, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση 

των τοπικών υποθέσεων, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, σε κάθε 

Δήμο της χώρας.  Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι ο εντοπισμός, η 

ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας 

σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη, σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, πρωτοβουλιών 

και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική 

συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας 

με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Σημαντική αρμοδιότητα των συμβουλίων είναι η συμμετοχή του Πρόεδρου τους, ο 

οποίος με τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από νέους δημότες 

του δήμου ηλικίας 15 έως 28 χρονών, στις συνεδριάσεις του οικείου δημοτικού 
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συμβουλίου, όταν συζητούνται θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των νέων του 

δήμου.  Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων αποτελούν αντικείμενα αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα της Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

 

 ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Σύμφωνα με 

το άρθρο 84 του Ν. 3463/ 2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) συγκροτούνται  

Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας, σε δήμους άνω των 3.000 

κατοίκων. Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας αποτελούν 

συμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και 

αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες 

ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.  

 

Τα Συμβούλια αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία είναι 

επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα 

της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, 

κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί. Έργο των 

Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η 

μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών 

προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου που λειτουργούν, η διοργάνωση 

ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή 

πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να 

προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας 

εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την 

εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης. 

Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας αποτελούν αντικείμενα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

 

2. Ατομικά δικαιώματα  

 

2.1. Όνομα και ιθαγένεια 

2.1.1. Μέτρα για την καταχώρηση όλων των παιδιών των παιδιών στο 

ληξιαρχείο με όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια   

 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας  (Ν.344/1976) στα  λ η ξ ι α ρ χ 

ε ί α  των Δήμων της χώρας συντάσσονται ληξιαρχικές πράξεις, οι οποίες βεβαιώνουν 

γεγονότα γεννήσεων, γάμων, θανάτων κ.λπ., που αφορούν Έλληνες πολίτες και 

αλλοδαπούς υπηκόους.  

 

Η σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν στους Έλληνες, έχει ως απώτερο 

σκοπό τόσο τη δήλωση των ληξιαρχικών γεγονότων όσο και τη δημοτολογική 

τακτοποίηση των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης απεικόνιση της νέας 

τους αστικής και δημοτικής κατάστασης στα δημοτολόγια, η οποία  αποτυπώνεται 

στα αιτούμενα εκ μέρους των δημοτών πιστοποιητικά, άρα η καταχώριση όλων των 

ληξιαρχικών γεγονότων είναι υποχρεωτική. 

 

Το Κράτος προβαίνει μόνο σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου 

που αφορά στην καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων και στις εγγραφές και 

μεταβολές στα δημοτολόγια, με ιδιαίτερη μέριμνα σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπου ο 

τοκετός έγινε χωρίς την παρουσία ιατρού ή μαίας, προκειμένου κατά τη δήλωση των 
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γεννήσεων να αποφεύγονται φαινόμενα υποβολής τέκνων, προτείνοντας η δήλωση 

των γεννήσεων να γίνεται από τον υπόχρεο κατόπιν αδείας του αρμόδιου εισαγγελέα 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004 όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν.3838/2010) το τέκνο του Έλληνα ή της Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή 

του την Ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 1 του Ν.3284/2004). Η κτήση της Ελληνικής 

ιθαγένειας επέρχεται ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης του τέκνου. 

 

Επίσης τέκνο αλλοδαπών, το οποίο γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, αποκτά την 

ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή του, εφόσον: 

 Ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη 

χώρα από την γέννησή του (άρθρο 1 παρ.2 εδ. Α’ του Ν.3838/2010) 

 Το ίδιο δεν αποκτά ή δεν μπορεί να αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια με τη 

γέννησή του ή είναι άγνωστης ιθαγένειας (άρθρο 1 παρ.2 εδ. β’ και γ’ του 

Ν.3838/2010). 

 

 

2.2. Θρησκευτική ελευθερία 

2.2.1. Η Θρησκευτική ελευθερία στα σχολεία 

2.2.2. Η προστασία της επεξεργασίας ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, του 

θρησκεύματος των παιδιών στα δημόσια έγγραφα 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το ελληνικό δίκαιο διαθέτει επαρκές πλαίσιο προστασίας, το οποίο προστατεύει 

την ιδιωτική ζωή των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύματα. Συγκεκριμένα: 

α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος, η παιδική ηλικία τελεί 

υπό την προστασία του Κράτους, στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, το οποίο 

προστέθηκε με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2006, εξειδικεύεται η 

προστασία των παιδιών από την προβολή δεδομένων τους και επεκτείνεται ο σκοπός 

του άμεσου κρατικού ελέγχου της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και στο 

«…σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της 

νεότητας».  

 β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 109/2010(ΦΕΚ 190/Α΄/5-11-

2010), το οποίο εναρμονίζει την ελληνική ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ, απαγορεύεται η παρουσίαση ή συμμετοχή 

ανηλίκων μαρτύρων ή θυμάτων εγκληματικών ενεργειών ή δυστυχημάτων, καθώς και 

των ανηλίκων που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, σε ειδησεογραφικά και άλλα 

ενημερωτικά προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών. 

Η παραπάνω διάταξη βρίσκει άλλωστε σαφέστερη διατύπωση στον Κώδικα 

Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών και άλλων Δημοσιογραφικών και Πολιτικών 

Εκπομπών άρθρο 10 του Π.Δ. 77/2003 (ΦΕΚ 75/Α΄/28-3-2003), σύμφωνα με το 

οποίο: «απαγορεύεται η παρουσίαση ανηλίκων μέσω εικόνας, ονόματος ή άλλου 

τρόπου που να καθιστά σαφή την ταυτότητά τους ή τη συμμετοχή τους σε όλες τις 

εκπομπές που αναφέρονται στον παρόντα κώδικα, όταν αυτοί είναι μάρτυρες ή 
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θύματα εγκληματικών ενεργειών ή δυστυχημάτων ή βρίσκονται σε δύσκολη 

κατάσταση. 

Σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν λαμβάνεται συνέντευξη από 

ανήλικο κάτω των 14 ετών. Κατ’ εξαίρεση η παρουσίαση αυτή επιτρέπεται εφόσον 

είναι αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού και δεν προκαλεί πόνο ή βλάβη στην 

προσωπικότητα του ανηλίκου, και, σε κάθε περίπτωση, μόνο ύστερα από γραπτή 

άδεια αυτού που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια». 

Επιπλέον, το Π.Δ. 109/2010 περιέχει διάταξη για τη συμμετοχή των ανηλίκων 

σε ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά τηλεοπτικά προγράμματα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 

26 παράγραφος 3 ορίζει ότι αυτή επιτρέπεται μόνο εάν γίνεται με τη συναίνεση των 

γονέων ή εκείνων που ασκούν της επιμέλεια και εφόσον δεν επιδρά αρνητικά στη 

σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξή τους. 

 Το άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει 

κυρωθεί με το Ν.2101/1992 (ΦΕΚ 192/Α΄/2-12-1992) ορίζει: «Κανένα παιδί δεν 

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική 

του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε 

παρανόμων προσβολών της τιμής και της υπόληψης του». 

Τέλος, το ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π. δίνει τη δέουσα προσοχή στους κανόνες προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε κέντρα παιδικής προστασίας, αποτρέποντας 

πρακτικές που θίγουν τα δικαιώματά τους και προκαλούν βλάβες στην προσωπική 

και κοινωνική τους ζωή. 

 

2.3.1. Η εφαρμογή του νόμου για τη προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

 

 

 

 

 

2.3.2. Το παιδί και τα ΜΜΕ:  
2.3.2.1. Προστασία των ανηλίκων στο οπτικοακουστικό περιβάλλον 

  

Α. ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Με τον Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 

ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», 

ρυθμίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των ραδιοτηλεοπτικών (αλλά σε σημαντικό βαθμό 

και των έντυπων) μέσων ενημέρωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 του Ν. 2328/1995 («Αρχές εκπομπών και 

διαφημίσεων – Δικαίωμα απάντησης – Προστασία της προσωπικότητας και του 

ιδιωτικού βίου – Προστασία της παιδικής ηλικίας – Ορθή χρήση της ελληνικής 

γλώσσας»), και σε ό,τι αφορά την προστασία των ανηλίκων, προβλέπονται κανόνες 

σχετικοί με την προστασία τους από το περιεχόμενο της τηλεοπτικής διαφήμισης 

(άρθρο 3 παρ. 3), ενώ στο άρθρο 14 του σχετικού νόμου προβλέπεται ρητά η 

προστασία των ανηλίκων από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με την 

απαγόρευση της δραματοποιημένης αναπαράστασης ειδήσεων, με την λήψη μέτρων 

για τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και το κοινωνικό μίσος και με την κλιμάκωση του 

τηλεοπτικού προγράμματος σε συγκεκριμένες ώρες για πρόληψη της ενδεχόμενης 

σωματικής, πνευματικής ή ηθικής βλάβης των ανηλίκων.  
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-Με τον Ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» προβλέπονται διατάξεις για την 

προστασία της παιδικής ηλικίας. 

-Σχετικές διατάξεις υπάρχουν και στο γενικότερο πλαίσιο του Ν. 3592/2007 

«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες 

διατάξεις», όπου επιδιώκεται η διασφάλιση της πολυφωνίας, της αντικειμενικής και 

με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων, της ποιοτικής στάθμης των 

προγραμμάτων, η ενίσχυση της κοινωνικής αποστολής της ραδιοφωνίας και της 

τηλεόρασης και η ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας, με γνώμονα τον 

σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία του πολίτη, κατ’ επιταγή του 

άρθρου 15 του Συντάγματος.  

-Επιπλέον με τις διατάξεις του Π.Δ. 109/2010 με το οποίο ενσωματώθηκε στην 

ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “για τον συντονισμό ορισμένων 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, σχετικά 

με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις Υπηρεσίες 

Οπτικοακουστικών Μέσων)”, ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των 

ανηλίκων τηλεθεατών, ενώ παράλληλα καλύπτονται και κενά της προγενέστερης 

τηλεοπτικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, αναφέρεται ενδεικτικά ότι με τις διατάξεις του 

Π.Δ. 109/2010 ρυθμίζεται η απαγόρευση της χορηγίας για αλκοολούχα ποτά σε 

προγράμματα το περιεχόμενο των οποίων απευθύνεται κατά τεκμήριο σε ανηλίκους 

(άρθρο 11 παρ. 3 του Π.Δ. 109/2010), καθώς και η απαγόρευση εμφάνισης 

λογοτύπου χορηγίας κατά την διάρκεια των παιδικών προγραμμάτων (άρθρο 11 παρ. 

6 του Π.Δ. 109/2010).  

-Επίσης, αν και η τοποθέτηση προϊόντος έγινε κατ’ εξαίρεση δεκτή σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες προγραμμάτων, θεσπίστηκε η απαγόρευσή της στα προγράμματα αυτά, 

εάν απευθύνονται σε ανηλίκους (άρθρο 12 παρ. 4 του Π.Δ. 109/2010). Τέλος, με 

σκοπό την κάλυψη του νομοθετικού κενού για τις ψυχαγωγικές εκπομπές, εισήχθη 

διάταξη σύμφωνα με την οποία «η συμμετοχή ανηλίκων σε ψυχαγωγικά και 

επιμορφωτικά τηλεοπτικά προγράμματα επιτρέπεται μόνο εάν γίνεται με την 

συναίνεση των γονέων ή εκείνων που ασκούν την επιμέλεια και εφόσον δεν επιδρά 

αρνητικά στην σωματική, πνευματική και ηθική ανάπτυξή τους (άρθρο 26 παρ. 3 του 

ΠΔ 1090/2010).
8
 

 

Β. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Β.1.1. «Καθιέρωση ετήσιας διοργάνωσης στην Αθήνα για την προστασία των 

ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή, με την ονομασία “Club των Αθηνών”. 

                                                 
8
 . Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει εκδώσει σειρά Οδηγιών με σκοπό την εξειδίκευση των 

διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας αναφορικά με τα ζητήματα 

προστασίας των ανήλικων τηλεθεατών. Πιο συγκεκριμένα, εκδόθηκε η Οδηγία 1/2001 σχετικά με την 

προστασία των ανηλίκων από την προβολή οπτικοακουστικού υλικού με επιβλαβές γι’ αυτούς 

περιεχόμενο σε δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές, η Οδηγία 2/2001 σχετικά με την 

σήμανση ψυχαγωγικών εκπομπών και οπτικοακουστικών έργων, η Οδηγία 7/2002 σχετικά με τις 

διαφημίσεις παιδικών παιγνιδιών και η Οδηγία 2/2003, σχετικά με την προστασία των ανηλίκων 

τηλεθεατών ή συμμετεχόντων σε ειδησεογραφικές και ενημερωτικές εκπομπές.   
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ΣΚΟΠΟΣ 

 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης διοργάνωσε, 

στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της Ε.Ε., Συνδιάσκεψη με θέμα την 

‘Προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή 

εποχή’, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

στις 14 και 15 Απριλίου 2014. Στόχος της 

Συνδιάσκεψης ήταν να συζητηθούν μερικά από 

τα πιο σημαντικά ζητήματα που εγείρονται, στο 

πεδίο των ψηφιακών μέσων, όσον αφορά την 

προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων, 

μέσα από μια πολυδιάστατη προσέγγιση. 

 

Προς το σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης διερευνά τις προϋποθέσεις 

καθιέρωσης μιας ετήσιας διοργάνωσης για την 

προστασία των ανηλίκων, με την ονομασία 

«Club των Αθηνών», η οποία θα 

πραγματοποιείται με στόχο την παρακολούθηση 

των επιπτώσεων των τεχνολογικών εξελίξεων 

και τη διερεύνηση των κατάλληλων πολιτικών 

προς όφελος αυτών των παιδιών. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Στο «Club των Αθηνών» θα συμμετέχουν 

περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι των κρατών 

– μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 

από τρίτες χώρες, από Ανεξάρτητες  

ρυθμιστικές Αρχές, Ευρωπαϊκούς Τηλεοπτικούς 

Οργανισμούς, την Ακαδημαϊκή κοινότητα και 

άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. 

 

Αντικείμενο του «Club των Αθηνών» θα είναι, 

μεταξύ άλλων, η ενημέρωση και η ανταλλαγή 

απόψεων αναφορικά με τις  καινοτόμες  

εφαρμογές και τις συνεχείς προσπάθειες που 

καταβάλλονται από ερευνητικά και 

επιστημονικά ινστιτούτα, για τη διασφάλιση της 

πρόσβασης των ανηλίκων στα ψηφιακά μέσα, 

ώστε να μην αποκλείονται από τα επιτεύγματα 

της ψηφιακής εποχής. 

Περαιτέρω, έμφαση θα δοθεί στα μέσα 

συνεχούς και αποτελεσματικής ψηφιακής 

παιδείας για τα ΜΜΕ των γονέων, 

εκπαιδευτικών, μικρών και μεγάλων (Digital 
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Media Literacy), καθώς και στην ανταλλαγή 

εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 

των συμμετεχόντων, με στόχο την  πνευματική 

και ηθική ανάπτυξη και ενδυνάμωσή των 

ανηλίκων στον online κόσμο. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 

 Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης  

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η σχετική δράση αναμένεται να υλοποιηθεί 

εντός του έτους 2015 μετά την ολοκλήρωση 

διερεύνησης των προϋποθέσεων για την ίδρυση 

του “Club των Αθηνών”. 

 

 

 

 

Β.1.2. «Οδηγός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Χρηστών του Διαδικτύου  - 

Guide to Human Rights for Internet Users (Σύσταση (2014)6 της Επιτροπής 

Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης) – Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 

και διαβίβασή του Οδηγού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Χρηστών του 

Διαδικτύου στους συναρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 

υφιστάμενα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 

θεμελιώδεις ελευθερίες θα ισχύουν ισότιμα 

online και offline, η Επιτροπή των Υπουργών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης συστήνει στα 

κράτη – μέλη, βάσει της (2014)6 Σύστασής της: 

να προωθούν ενεργά, μεταξύ των πολιτών, των 

δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων, τον Οδηγό 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των χρηστών του 

Διαδικτύου και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα 

αναφορικά με την εφαρμογή του,  

 να εξασφαλίσουν ότι οι χρήστες του 

Διαδικτύου θα έχουν πρόσβαση σε 

αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα, όταν 

τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τους 

περιορίζονται ή όταν θεωρούν ότι τα 

δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί. 

Προϋπόθεση είναι η ενίσχυση του 

συντονισμού και της συνεργασίας 
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μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών 

οργάνων, των νομικών προσώπων 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς 

και των κοινοτήτων, ενώ, επίσης, 

απαιτείται η σύμπραξη και η 

αποτελεσματική συνεργασία με φορείς 

του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με 

οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών.  

 να προάγουν την συνεργασία με άλλους 

κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, 

εντός και εκτός του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, αναφορικά με τα πρότυπα και 

τις διαδικασίες που έχουν σχέση με την 

προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών στο Διαδίκτυο,  

 να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς 

φορείς, ώστε να υποστηρίξουν την 

διάδοση και την εφαρμογή του Οδηγού 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των 

χρηστών του Διαδικτύου
9
. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και 

διαβίβασή του Οδηγού για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα των Χρηστών του Διαδικτύου 

στους συναρμόδιους φορείς του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η σχετική δράση για την διάδοση και την 

εφαρμογή του Οδηγού για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου του 

Συμβουλίου της Ευρώπης στους φορείς του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναμένεται να 

υλοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 

2015. 

 

 

                                                 
9
 Ο Οδηγός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ένα 

εργαλείο για τους χρήστες του Διαδικτύου, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματά τους όταν 

βρίσκονται online, τους τυχόν περιορισμούς τους, καθώς και τα διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα για τους 

περιορισμούς αυτούς. Αποτελεί, δε, ένα εξελισσόμενο έγγραφο, το οποίο θα ενημερώνεται ανά τακτικά χρονικά 

διαστήματα. Βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και σε άλλες συμβάσεις 

και νομοθετικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης που ασχολούνται με διάφορες πτυχές της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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2.3.2.2.Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου για την προστασία της εικόνας και της 

ταυτότητας   ανηλίκων (θυτών, θυμάτων, μαρτύρων, κ.α.) 

2.3.2.3. Ζητήματα συμμετοχής ανηλίκων σε ψυχαγωγικές εκπομπές, διαφημίσεις κ.ά. 

2.3.2.4. Ιδιαίτερα θέματα δεοντολογίας και επιμόρφωσης δημοσιογράφων 

 

 

 

2.3.3. Παιδιά και Ίντερνετ 

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Με τη διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 4249/2014, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος αποτελεί Κεντρική Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Κλάδο 

Ασφαλείας και έχει ως βασική αποστολή της «την εξιχνίαση και δίωξη των εγκληματικών 

πράξεων που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης και, ιδίως, την εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων 

που διαπράττονται κατά των ανηλίκων, καθώς και το χειρισμό υποθέσεων παράνομης 

διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης 

λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοακουστικών έργων, που τελούνται σε 

ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, η ΔΙ.Δ.Η.Ε. παρέχει συνδρομή στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες 

για την αποτροπή αυτοκτονιών που αναγγέλλονται μέσω διαδικτύου, καθώς και στις 

Υπηρεσίες που διερευνούν τις υποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία». 

 

 

 

 

 

Β.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 Προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και κάθε μορφής 

εγκληματικότητας σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της οποίας ανταλλάσσονται 

πληροφορίες  μέσω   των διεθνών θεσμοθετημένων διαύλων επικοινωνίας 

(EUROPOL, INTΕRPOL, SELEC). Παράλληλα η προσπάθεια εντείνεται μέσω 

των διμερών σχέσεων που έχουμε αναπτύξει συνομολογώντας συμφωνίες 

αστυνομικής συνεργασίας τόσο με κράτη – μέλη της Ε.Ε. όσο και με τρίτες 

Χώρες, καθώς επίσης και μέσω της δράσης των αστυνομικών συνδέσμων.  

 

 Συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την παιδική 

πορνογραφία και το διαδίκτυο με στόχο τη πρόληψη και καταστολή 

εγκληματικών φαινομένων που προκύπτουν μέσω της αλματώδους ανάπτυξης 

νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.  

 

 Αναζήτηση  και υιοθέτηση, σε διεθνές επίπεδο, νέων και ευέλικτων πρακτικών 

και μεθόδων με στόχο την αντιμετώπιση των εν λόγω διαδικτυακών 

εγκλημάτων στο πλαίσιο της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας.  
 

 Διοργάνωση και πραγματοποίηση  ημερίδων μέσω ειδικού προγράμματος σε 

σχολεία σε όλη την Ελληνική Επικράτεια από αξιωματικούς  με  εξειδικευμένες 

γνώσεις και τεχνογνωσία, με αντικείμενο και σκοπό την ενημέρωση των 
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μαθητών και των γονέων τους για τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας και 

γενικότερα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων που 

σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Οι εν λόγω 

ημερίδες προβάλλονται μέσω ζωντανής αναμετάδοσης στην ιστοσελίδα της 

Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) και στον ιστότοπο της Διεύθυνσης 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (www.cybercrimeunit.gov.gr). Ενδεικτικά, 

για το τρέχον έτος έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 26 ημερίδες (ενώ επίκειται η 

πραγματοποίηση νέων με θεματικές ενότητες που προκύπτουν βάσει των 

περιπτώσεων παραβατικότητας ανηλίκων).  
 

 Πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, μέσω ειδικού προγράμματος, 

ενημερώσεις σε σχολεία όλης της Επικράτειας, στο πλαίσιο των οποίων οι νέοι 

μπορούν να παρακολουθήσουν παρουσίαση σχετική με την ασφαλή πλοήγηση 

στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που προκύπτουν από τον εθισμό σε αυτό, να 

υποβάλλουν τα ερωτήματά τους και να συμβουλευτούν τους ειδικούς για  όλα 

τα ζητήματα που τους απασχολούν και σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου.  
 

 Πραγματοποίηση με μέριμνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος, ετήσιων συνεδρίων στην Αθήνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται 

ειδική ενότητα που απευθύνεται σε παιδιά με σκοπό την ενημέρωσή τους για 

τους κινδύνους του διαδικτύου.  

 Δημιουργία από στελέχη της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

ιστοτόπου (www.cyberkid.gov.gr), ο οποίος απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 

μέχρι δώδεκα ετών, καθώς και στους γονείς τους, στο πλαίσιο ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησής τους σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο  Η δημιουργία 

του ιστοτόπου αποσκοπεί στην ασφαλή εξοικείωση του κοινού με τις νέες 

τεχνολογίες και ειδικότερα με το διαδίκτυο. Μέσα από παιχνίδια και από απλές 

συμβουλές, επιχειρεί να πλησιάσει τα παιδιά και τους γονείς, να τους 

διασκεδάσει, αλλά και να τους συμβουλέψει, ώστε να αποφύγουν τις παγίδες 

του διαδικτύου και να εξασφαλίσουν την ασφαλή πλοήγηση σε αυτό. Ο εν 

λόγω ιστότοπος εμπλουτίζεται συνεχώς με παιχνίδια και συμβουλές προς γονείς 

και μαθητές.  
 

  Πραγματοποίηση, με μέριμνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος, ενημερωτικών ημερίδων σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου 

καθώς και στους γονείς των μαθητών αναφορικά με την ασφαλή πλοήγηση στο 

διαδίκτυο. 

 

Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 Επιχειρείται, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η 

καθιέρωση της ετήσιας διοργάνωσης συνεδρίων στην Αθήνα , ως θεσμού, όπου 

θα συμπεριλαμβάνεται και ειδική ενότητα η οποία θα απευθύνεται σε παιδιά με 

στόχο την ενημέρωσή τους για τους κινδύνους που ελλοχεύει η χρήση του 

διαδικτύου.  

 

http://www.cybercrimeunit.gov.gr/
http://www.cyberkid.gov.gr/
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 Ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για διαρκή ενημέρωση των ανηλίκων μέσα από 

τις εκπαιδευτικές δομές 

 

 Συνεχής επιτήρηση και παρακολούθηση της «διαδικτυακής κοινωνίας» με 

στόχο την εξιχνίαση εγκλημάτων παιδικής πορνογραφίας.    

 

 

2.4. Πρόσβαση στη κατάλληλη πληροφόρηση 

2.4.1. Κατευθυντήριες γραμμές για προστασία παιδιών – ΜΜΕ- κώδικας 

δεοντολογίας 

2.4.2. Ενθάρρυνση της πληροφόρησης για την ηθική, πνευματική και κοινωνική 

ευημερία των παιδιών 

2.4.3. Διασφάλιση πρόσβασης όλων των παιδιών σε πληροφόρηση σε γλώσσα που 

τους είναι κατανοητή  

 

3.  Οικογενειακό περιβάλλον και εναλλακτική φροντίδα  

3.1. Οικογενειακό περιβάλλον – γονική επιμέλεια και στήριξη 

 

Έχει συσταθεί Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την τροποποίηση 

διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου.  

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του ΥΔΔΑΔ, με τη συμμετοχή δικαστών και 

ακαδημαϊκών, έχει ως αποστολή να παραδώσει σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση 

του Οικογενειακού Δικαίου έως το τέλος του έτους 2014.  

Η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει το κείμενο διατάξεων προηγούμενων Επιτροπών ή 

Ομάδων Εργασίας Επιπλέον, αντικείμενο επεξεργασίας από την Επιτροπή θα 

αποτελέσει η εισαγωγή του νέου Οικογενειακού Δικαστηρίου και η υιοθέτηση της 

κοινής επιμέλειας τέκνων.  

Η αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί πολιτική προτεραιότητα του 

ΥΔΔΑΔ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α΄ εξαμήνου του 2015. 

 

 

3.1.1. Ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών για τη συστηματική ψυχοκοινωνική 

στήριξη των οικογενειών και ιδίως των οικογενειών σε κρίση 

 

Η ίδρυση Οικογενειακού Δικαστηρίου με τη συνδρομή επιστημόνων διαφόρων 

ειδικοτήτων θα λειτουργεί και ως Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης των γονέων 

και των οικογενειών. 

 

3.1.2. Πλαισίωση των δικαστηρίων από κοινωνικές υπηρεσίες σε εφαρμογή του 

ν.2447/96  

 

3.1.3. Μέτρα για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων περί επιμέλειας και 

επικοινωνίας παιδιών με τον γονέα με τον οποίο δεν διαβιούν 

 

Κοινή επιμέλεια τέκνων: Κατά τη διεθνή εμπειρία αλλά και τα διδάγματα της 

σύγχρονης επιστήμης, η διάσταση ή το διαζύγιο των γονέων δεν θα πρέπει κατ’ 

ανάγκη να οδηγεί στη διάρρηξη της κοινής επιμέλειας των παιδιών και από τους δύο 

γονείς, όπως συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, όπου η επιμέλεια απονέμεται από το 

δικαστήριο στον ένα γονέα. Ο κανόνας θα πρέπει να είναι η συνέχιση της κοινής 

επιμέλειας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του 

παιδιού και η διατήρηση των σχέσεών του με τον πατέρα και τη μητέρα του.   
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Η υιοθέτηση του θεσμού της κοινής επιμέλειας θα εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό την 

ανάγκη για δικαστικές διενέξεις περί επιμέλειας και επικοινωνίας. 

 

Κοινή Επιμέλεια των τέκνων μετά τη διάσταση ή το διαζύγιο των γονέων τους. 

Πρόκειται για σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση που εντάσσεται στο έργο της 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής ΥΔΔΑΔ για την αναμόρφωση του Οικογενειακού 

Δικαίου 

 

 

3.1.4. Ενίσχυση των εισαγγελιών ανηλίκων – επέκταση του θεσμού και στην 

περιφέρεια 

 

 

3.2. Παιδιά που απομακρύνονται από το οικογενειακό περιβάλλον – Εναλλακτική 

φροντίδα – Αναδοχή 

 

Οι δομές Παιδικής Προστασίας των Νέων  Κέντρων  Κοινωνικής Πρόνοιας 

(ΝΠΔΔ) τα οποία συστάθηκαν με τον N.4109/2013, καθώς και το Κέντρο Παιδικής 

Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης (Ν.4199/2013), τελούν υπό την 

εποπτεία του ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π., εδρεύουν κατά βάση στην αντίστοιχη έδρα κάθε 

Περιφέρειας και ο σκοπός τους, βάσει του Ν.4109/2013 και των νέων Οργανισμών 

λειτουργίας τους, έχει διευρυνθεί ούτως ώστε εφεξής να παρεμβαίνουν σε θέματα 

προστασίας της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, 

των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

Ειδικότερα τα Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού των Κέντρων Κοινωνικής 

Πρόνοιας σκοπό έχουν την περίθαλψη, τη ψυχοσωματική ανάπτυξη και γενικά τη 

μέριμνα για μόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση των βρεφών και παιδιών που 

αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας μέχρι 

προσαρμογής αυτών σε περιβάλλον που εγγυάται την καλύτερη δυνατή 

ανάπτυξη τους (επιστροφή στην οικογένεια ή τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια ή 

υιοθεσία). 

΄Οσον αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, στα υπό διαμόρφωση 

σχέδια των νέων Οργανισμών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, τα οποία 

προωθούνται προς κατάρτιση, θα δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας ενδιάμεσων 

δομών για την κάλυψη όλων των περιστατικών άμεσης προστασίας ευπαθών ομάδων 

- παιδιών, για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι την εξασφάλιση κατάλληλου για αυτά 

περιβάλλοντος (εισαγωγή σε ίδρυμα, αναδοχή, υιοθεσία κ.ά.) 

      

 Λοιπά ιδρύματα παιδικής προστασίας: Ο σκοπός τους είναι ανάλογος με 

εκείνων των Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας 

και η λειτουργία τους διέπεται ανάλογα με τη νομική τους υπόσταση (Ίδρυμα ή 

Σωματείο) από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Ν.Δ.1111/1972 και την 

ιδρυτική τους πράξη. Όσα είναι κληροδοτήματα διέπονται εκτός από την ιδρυτική 

τους πράξη και από τις διατάξεις του Ν.4182/2013.  

 

 

 

3.2.1  Ενίσχυση της πολιτικής αποιδρυματοποίησης και της αναδοχής 

 

Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α.1. Εναλλακτική φροντίδα 
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ΣΚΟΠΟΣ Επέκταση θεσμού αναδοχής και σε παραβατικούς ανηλίκους 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Νομοθετικές παρεμβάσεις για την εφαρμογή του αναμορφωτικού 
μέτρου της αναδοχής 

ΔΡΑΣΕΙΣ Βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση του Π.Δ. 86/2009 περί Οργάνωσης 

και Λειτουργίας του θεσμού της Αναδοχής Ανηλίκων με προοπτική τη 

διεύρυνσή του και σε παραβατικούς ανηλίκους. Για το σκοπό αυτό 

δημιουργείται Ειδικό Μητρώο Αναδόχων Γονέων Παραβατικών 

Ανηλίκων. 

Σύμπραξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων όσον αφορά τις διατάξεις των άρθρων 122, 123 του 

Ποινικού Κώδικα, του άρθρου 45 Α Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του 

άρθρου 8 του Π.Δ. 49/79 (στο πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού 

μέτρου της αναδοχής). Τα Σχέδια των νέων ΠΚ και ΚΠΔ που 

αναμένεται να υιοθετηθούν εντός του α΄ εξαμήνου του 2015 θα 

περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων της Χώρας 
και Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενα από το 
Υπουργείο ΔΔΑΔ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

΄Εχει καταρτισθεί το νέο σχέδιο Π.Δ/τος και προωθείται προς 
επεξεργασία από το επισπεύδον Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η δαπάνη αποζημίωσης των αναδόχων 
οικογενειών θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

 

 

3.2.2. Δημιουργία δομών άμεσης υποδοχής, υποστήριξης και αξιολόγησης παιδιών 

που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, για την αποφυγή 

παρατεταμένης παραμονής τους σε νοσοκομεία ή άλλους ακατάλληλους χώρους. 

 

Ο θεσμός της αναδοχής ανηλίκων ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 

1655 έως 1665 του Αστικού Κώδικα, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο δέκατο 

πέμπτο Κεφάλαιο «Αναδοχή ανηλίκου» του άρθρου 12 του Νόμου 2447/1996 

«Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου “Υιοθεσία, Επιτροπεία και αναδοχή 

ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση κλπ”», καθώς και του Π.Δ/τος 86/2009. 

Στη χώρα μας, ο θεσμός της αναδοχής υλοποιείται από τα Κέντρα Κοινωνικής 

Πρόνοιας (Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού) και από τις Διευθύνσεις Κοινωνικής 

Μέριμνας των Περιφερειών της χώρας. Η εποπτεία της αναδοχής ρυθμίζεται από το 

άρθρο 5 του Π.Δ. 86/2009.  

Για τη βελτίωση και τη διεύρυνση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, σχέδιο 

Προεδρικού Διατάγματος βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας (ένταξη 

παραβατικών ενηλίκων στο θεσμό, διεύρυνση του χρόνου αναδοχής, εκπαίδευση 

υποψηφίων αναδόχων γονέων κλπ.).  

 

 

3.2.3. Διεύρυνση/ενίσχυση της εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής (νομοθετικά και 

διοικητικά μέτρα)  

3.2.4. Ιδρύματα - δομές φιλοξενίας και περίθαλψης για παιδιά:  
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3.2.4.1. Θέσπιση εθνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία των δομών, καταγραφή, 

πιστοποίηση και αδειοδότησή τους. 

3.2.4.2. Διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών σε εναλλακτική φροντίδα και 

ιδίως των δικαιωμάτων επιμέλειας, εκπαίδευσης, υγείας, συμμετοχής, ψυχαγωγίας και 

επικοινωνίας με τις φυσικές οικογένειες  

3.2.4.3. Ενίσχυση μηχανισμών εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης της λειτουργίας 

των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας και της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας 

 

3.3. Υιοθεσία 

Η υιοθεσία είναι θεσμός παιδικής προστασίας που εφαρμόζεται στη χώρα μας 

με σκοπό την οικογενειακή αποκατάσταση του απροστάτευτου ανηλίκου.  

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.2447/1996 «Κύρωση ως Κώδικα 

του σχεδίου νόμου Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική 

συμπαράσταση κλπ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και ΠΔ 226/1999 

«Υπηρεσίες και οργανώσεις αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε 

υιοθεσίες ανηλίκων και για την πραγματοποίηση υιοθεσιών ανηλίκων και διαδικασία 

προπαρασκευής και πραγματοποίησης των εν λόγω υιοθεσιών»), ορίζονται ρητά οι 

όροι και οι προϋποθέσεις για την διαδικασία της υιοθεσίας, η οποία τελείται πάντοτε 

με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του ανωτέρω 

νόμου αποτελούν διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 23 και 1542 έως 1588) και η 

εφαρμογή του νόμου ως προς αυτό εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

αρμόδιων πολιτικών δικαστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η υιοθεσία είναι κατεξοχήν 

νομική πράξη η οποία τελείται και ολοκληρώνεται με δικαστική απόφαση. 

Σημειώνεται ότι η χώρα μας με τον Ν.3765/2009 κύρωσε τη σύμβαση για την 

προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία που 

υπογράφηκε στη Χάγη στις 29-5-1993. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στη χώρα μας από 

την 1-1-2010.  

 

Β. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π. έχει καταθέσεις στις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων για τη 

βελτίωση, επιτάχυνση και ασφαλή διενέργεια του θεσμού της υιοθεσίας. Οι 

προτάσεις αφορούν σε αλλαγές του Ν.2447/1996, οι βασικότερες εκ των οποίων είναι 

οι εξής: 

 Ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας πριν από την παράδοση του παιδιού 

στους θετούς γονείς 

 Συντόμευση του χρόνου ολοκλήρωσης της κοινωνικής έρευνας 

 Συγχώνευση αρμοδιοτήτων στο ίδιο δικαστήριο για την ταυτόχρονη 

εξέταση τόσο για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου όσο και την 

έρευνα των προϋποθέσεων της υιοθεσίας 

 Αναβάθμιση του αρμόδιου δικαστηρίου της υιοθεσίας (αντί του 

Μονομελούς να οριστεί αρμόδιο το Πολυμελές Πρωτοδικείο) 

 Απαγόρευση της δυνατότητας μετάβασης του παιδιού προς υιοθεσία στο 

εξωτερικό πριν την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για την 

ολοκλήρωση της υιοθεσίας. 
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3.3.1. Λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων για την επιτάχυνση των  διαδικασιών 

υιοθεσίας 

Η διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας της υιοθεσίας αποτελεί μέρος του 

έργου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου. 

3.3.2. Επανεξέταση θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών υιοθεσιών 

3.3.3. Διακρατικές υιοθεσίες 

 

3.4. Βία κατά των παιδιών συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και της 

Παραμέλησης 

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α.1. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Με το Ν.3094/2003  επαναπροσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου 

του Πολίτη και επεκτάθηκε η αποστολή του και στο πεδίο της προάσπισης και 

προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού. 

 Στο πλαίσιο προστασίας του θεσμού της οικογένειας εκδόθηκε ο Ν.3500/2006 

«για την αντιμετώπιση της ενδοοϊκογενειακής βίας». ο εθνικός νομοθέτης 

επεδίωξε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στη 

βάση των αρχών της ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης και της αξιοπρέπειας του 

ατόμου, ούτως ώστε να θεμελιωθεί η αρμονική συμβίωση των προσώπων στο 

πλαίσιο της οικογένειας.  

 Με τον Ν.4267/2014 ενσωματώθηκε η Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της 

σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας και άλλες διατάξεις.   

 

 

  Α.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Στον τομέα της παιδικής προστασίας η χώρα μας έχει προσχωρήσει και έχει         

κυρώσει: 

 Τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Παιδιού, με το 

Ν.2101/1992. Ειδικότερα, η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού που 

υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στις 20 Νοεμβρίου 1989, 

κατοχυρώνει βασικές αρχές και δεσμεύει τις Κυβερνήσεις να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους για μια φιλική για το παιδί κοινωνία. 

 Την Ευρωπαϊκή Σύμβαση που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 25/1/1996 

για την άσκηση των δικαιωμάτων των  παιδιών, με τον Ν.2502/1997.    

 Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

που υιοθετήθηκε με το ψήφισμα 54/263 (25-5-2000) της Γενικής Συνέλευσης 

των Ηνωμένων Εθνών, με το Ν.3625/2007 «Κύρωση, εφαρμογή του 

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

σχετικά με την εμπορία Παιδιών, την Παιδική πορνεία και Παιδική 

Πορνογραφία και άλλες Διατάξεις». 

 Τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών 

κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, με τον Ν.3727/2008, 

με τίτλο «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και 

κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την 

αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις».  
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Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Για τα παιδιά που βρίσκονται σε 

κρίση, μεταξύ των οποίων και τα κακοποιημένα παιδιά (χωρίς απαραίτητα να 

προκύπτει από επίσημα στοιχεία, εάν έχουν υποστεί πράξεις σεξουαλικής 

κακοποίησης), εφαρμόζονται μέτρα κοινωνικοπρονοϊακού χαρακτήρα, κατά κύριο 

λόγο μέσω των δώδεκα (12) Παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού των Κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας (ΝΠΔΔ) των Περιφερειών της χώρας. Ανάλογο έργο με τα 

παραπάνω δημόσια ιδρύματα επιτελούν τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και Σωματεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Στα παιδιά που φιλοξενούνται στις παραπάνω δομές, προσφέρονται υπηρεσίες από 

εξειδικευμένο προσωπικό (όπως ψυχολόγοι, παιδίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.), 

ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματά τους 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Κ.Α. : Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), 

Ν.Π.Δ.Δ, εποπτευόμενος φορέας  του Υπουργείου, ως αποστολή έχει το συντονισμό 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και του δικτύου των φορέων 

κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την επικράτεια και, ταυτόχρονα, παρέχει υπηρεσίες 

κάλυψης έκτακτων κοινωνικών αναγκών σε ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή 

που αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης. 

 

Επιπροσθέτως,  κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν.3961/2011, εκδόθηκε η αρ. 

οικ.49540/2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Συντονισμός  Δράσεων  και  

υπηρεσιών  παιδικής  προστασίας»,   με την οποία  μεταξύ άλλων θεσμοθετήθηκαν: 

α. Η Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας που  λειτουργεί στο ΕΚΚΑ από (1-

3-2012) με τη δωρεάν χρήση του σύντομου αριθμού κλήσης 1107 σε 24ωρη 

καθημερινή βάση. Σκοπός της Γραμμής είναι η παροχή άμεσης ενημέρωσης και 

επείγουσας συμβουλευτικής ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης στα παιδιά και 

στους εφήβους για θέματα που τους απασχολούν ή για όσα από αυτά βρίσκονται σε 

κίνδυνο και η διασύνδεσή τους με τις κατάλληλες Υπηρεσίες Παιδικής Προστασίας. 

β. Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) σε κάθε Δήμο της χώρας, 

αποτελούμενες από κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίες συνεργάζονται με το 

Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και 

Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. 

και τις εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων 

τους. Η ανωτέρω δράση κοινωνικής υποστήριξης θα εξασφαλίσει την προάσπιση του 

συμφέροντος του παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο. 
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ: Υπάρχει έλλειψη εθνικών πρωτογενών στοιχείων 

για την έκταση και τους ιδιαίτερους χαρακτήρες του φαινομένου. Έχουν 

πραγματοποιηθεί δύο  πρόσφατες έρευνες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού το 

2008-2009 σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Αιγαίου στην 

γεωγραφική περιοχή του Β. και Ν. Αιγαίου και σε πανελλήνια κλίμακα το 2010-2012 

στις Περιφέρειες Αττικής, Κ. Μακεδονίας και Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του 

προγράμματος Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect που 

χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το 7
ο
 

Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Ε.Ε.. 

 Ενδεικτικά, στο Β. και Ν. Αιγαίο τα παιδιά δήλωσαν ότι στην οικογένεια έχουν 

υποστεί μεταξύ άλλων φωνές-33,1%, χτυπήματα-27%, κλείδωμα έξω από το σπίτι-
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6,2% και, αντίστοιχα, στο σχολείο βρισιές-57,8%, προσβολές-33,3% και χτυπήματα-

28,2%. Επίσης παρατηρείται  μεγάλη υποδήλωση των κρουσμάτων, πολλαπλή 

θυματοποίηση, έλλειψη θεσμικά καθορισμένου Κέντρου Αναφοράς και 

Επιδημιολογικής Επιτήρησης Κρουσμάτων, έλλειψη κανονιστικού πλαισίου 

Υποχρεωτικής Δήλωσης Κρουσμάτων, απουσία ενιαίου τρόπου πιστοποίησης και 

διάγνωσης κλινικά και ενώπιον του Νόμου, έλλειψη νομικής – θεσμικής θωράκισης 

των επαγγελματιών που καλούνται να πιστοποιήσουν κρούσματα, έλλειψη 

συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση και διαχείριση των 

κρουσμάτων. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου 

3500/2006 για την «ενδοοικογενειακή βία», οι αστυνομικοί που επιλαμβάνονται, στο 

πλαίσιο προανάκρισης, υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, έχουν υποχρέωση 

εχεμύθειας και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται να ανακοινώνουν με οποιονδήποτε τρόπο 

το ονοματεπώνυμο του θύματος και του κατηγορουμένου, τη διεύθυνση κατοικίας 

τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία είναι δυνατό να αποκαλύψουν την 

ταυτότητα τους. Η παράβαση της υποχρέωσης αποτελεί πλημμέλημα που επισύρει 

ποινή φυλάκισης. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται των σχετικών 

υποθέσεων, έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το θύμα για τη δυνατότητα 

παροχής αρωγής από αρμόδιους φορείς. 

 

 Εκπονήθηκε ενημερωτικό εγχειρίδιο με αντικείμενο την παροχή συνδρομής και 

την καθοδήγηση του έργου των αρμοδίων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που 

έρχονται σε επαφή με θύματα εγκληματικών ενεργειών. Συγκεκριμένα, παρέχεται 

λεπτομερής ανάλυση των υποχρεώσεων και δράσεων των αστυνομικών οι οποίοι 

χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε εγκλήματα ενδοοικογενειακής 

βίας και σε εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος ανηλίκων.  

 

 Συνεργασία της  Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των δράσεων για την 

αντιμετώπιση των εγκλημάτων που διαπράττονται σε βάρος γυναικών και ανηλίκων 

στο οικογενειακό περιβάλλον,  με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 

Υπουργείου Εργασίας, το οποίο σε εθνικό επίπεδο αποτελεί τον κύριο συντονιστικό 

φορέα του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης και πληροφόρησης 

επί θεμάτων πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως κακοποιημένες γυναίκες 

και παιδιά, παραμελημένα παιδιά και έφηβοι, γυναίκες θύματα εμπορίας και 

διακίνησης, θύματα ενδοοικογενειακής βίας κ.ά. (Ν. 3106/2003). Στην κατεύθυνση 

αυτή έχει διαβιβαστεί, σε όλες τις αστυνομικές Υπηρεσίες της Χώρας, συνοπτικό 

σημείωμα αναφορικά με τη λειτουργία του ΕΚΚΑ, το σκοπό του και τις Υπηρεσίες 

τις οποίες διαθέτει προκειμένου να ενημερωθούν οι Επιχειρησιακές Υπηρεσίες και σε 

συντρέχουσα περίπτωση χρησιμοποιήσουν τις παροχές του ΕΚΚΑ προς όφελος του 

θύματος.   

 Στην κατεύθυνση της κατά το δυνατόν πληρέστερης ενημέρωσης και της 

ευαισθητοποίησης του αστυνομικού προσωπικού για τον συστηματικότερο και 

πληρέστερο χειρισμό των υποθέσεων, εκδόθηκε από το Αρχηγείο Ελληνικής 

Αστυνομίας εγχειρίδιο με τίτλο «Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», στο 

οποίο περιλαμβάνεται παράρτημα με χρήσιμες πληροφορίες για την περαιτέρω 

καθοδήγηση και αρωγή των θυμάτων από τους αρμόδιους για τον σκοπό αυτό φορείς.  

 

 Διανεμήθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό: α. ενημερωτικό εγχειρίδιο του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο γίνεται καταγραφή και 

προβολή των παιδουπόλεων και των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας ανά την Επικράτεια, 
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με ειδικότερες πληροφορίες και β. δύο οδηγοί πληροφοριών για κοινωνικούς - 

προνοιακούς φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μία σειρά από φορείς και υπηρεσίες που μπορούν να 

συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων των πολιτών, ανά την 

επικράτεια.  

 

 Διαβιβάστηκε σε όλες τις Υπηρεσίες της Χώρας Εγκύκλιος Διαταγή που 

αφορά στο Ν.3500/06, με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού περί των διατάξεων 

του νέου νόμου, προκειμένου ανταποκριθεί πλήρως στην εφαρμογή αυτών, σε 

συνδυασμό με τα ήδη διαβιβασθέντα έγγραφα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού 

υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας.  

 

 Διαβιβάστηκε, επίσης, επικαιροποιημένη διαταγή  «Χειρισμός υποθέσεων 

ενδοοικογενειακής βίας και απαρέγκλιτη εφαρμογή των προβλέψεων του 

Ν.3500/2006») για την παροχή κατευθύνσεων στον χειρισμό υποθέσεων, τη 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (Ο.Τ.Α., Γ.Γ.Ι.Φ.) και τον προσήκοντα 

χειρισμό των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.  

 

 Η Αστυνομική Ακαδημία έχει συμπεριλάβει στη διδακτέα ύλη, σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, κατά 

το τρέχον έτος, έλαβαν χώρα εισήγησεις στο πλαίσιο επιμορφωτικής διάλεξης για το 

γνωστικό αντικείμενο της ενδοοικογενειακής βίας στο Τμήμα Επαγγελματικής 

Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας  καθώς επίσης και 

σε σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού που διοργάνωσε το 

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης. 

 

 Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετέχει, επίσης, σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνουν συναρμόδιοι κρατικοί φορείς και Μη 

Κυβερνητικοί Οργανισμοί σχετικά με θέματα που αφορούν στον ειδικό χειρισμό 

υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στον τρόπο επίτευξης 

εποικοδομητικής συνεργασίας των φορέων για την προστασία των θυμάτων. 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΜΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: Στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος  
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και με σκοπό την 
πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών (ενηλίκων και 
ανηλίκων) και των συνεπειών της στα παιδιά τους (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική 
παρενόχληση, βιασμός, εμπορία γυναικών με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση), η Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχοντας ρόλο επιτελικό, συντονιστικό και εποπτικό έχει 
προβεί σε: 

o Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου 61 δομών σε όλη τη χώρα για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.  

o 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900  

o Δημιουργία 39 Συμβουλευτικών Κέντρων (από την Γενική 

Γραμματεία Ισότητας και τους Δήμους) και 21 Ξενώνων Φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας (από τους Δήμους και το ΕΚΚΑ), 

προσφέροντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής 

συμβουλευτικής και φιλοξενίας των γυναικών θυμάτων βίας. 

o Δημιουργία νέος ιστότοπου ( www.womensos.gr), αποκλειστικά για 

το θέμα της βίας κατά των γυναικών, καθώς και σελίδα  κοινωνικής 

δικτύωσης (facebook), με στόχο την ευαισθητοποίηση των  νεότερων 

ηλικιακά ομάδων. 

http://www.womensos.gr/
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o Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες για το σχολικό εκφοβισμό 

(bulling) και την έμφυλη διάστασή του.   

 

 

Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

Γ.1. Ξενώνες Φιλοξενίας 
 

ΣΚΟΠΟΣ Πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των 

γυναικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  Λειτουργία δυο Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας για 

γυναίκες – μόνες ή με τα παιδιά τους – θύματα βίας 

(ενδοοικογενειακής ή εμπορίας και διακίνησης) 

 Λειτουργία ενός Καταφυγίου Επείγουσας Φιλοξενίας για 

γυναίκες σε κρίση – μόνες ή με τα παιδιά τους – κυρίως 

θύματα βίας (ενδοοικογενειακής ή εμπορίας και διακίνησης) 

 Λειτουργία ενός Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας για 

γυναίκες – μόνες ή με τα παιδιά τους που αντιμετωπίζουν 

οξέα κοινωνικά προβλήματα. 

ΔΡΑΣΕΙΣ  Παροχή επείγουσας προσωρινής προστατευμένης 

φιλοξενίας 

 Παροχή κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας συμβουλευτικής, 

ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης 

 Συνεργασία με άλλους φορείς για την υλοποίηση του 

εξατομικευμένου προγράμματος της κοινωνικής 

αποκατάστασης των φιλοξενουμένων 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑ

ΜΜΑ 
Πάγια δράση από το 2004 

ΠΟΡΟΙ – 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Κρατικός προϋπολογισμός – ΕΚΚΑ - ΕΣΠΑ 

 

 Περαιτέρω ενημέρωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό 

κρίνεται αναγκαίο 

 

 Επικαιροποίηση εγχειριδίου για την βελτιστοποίηση των πρακτικών 

αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.  

 

 

 

3.4.1. Ενίσχυση του μηχανισμού καταγραφής περιστατικών βίας 

(περιλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, της αναγκαστικής εργασίας και 

της σεξουαλικής κακοποίησης) 

 

Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

Α.1. Βαλκανική Επιδημιολογική Μελέτη για την Παιδική Κακοποίηση και 

Παραμέληση  

 

ΣΚΟΠΟΣ «Βαλκανική Επιδημιολογική Μελέτη για την Παιδική Κακοποίηση 

και Παραμέληση» 
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ΠΟΡΟΙ/ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

2.323.246 €, Invitation FP7-Health-2007-B of the European 

Union Framework Programme for Research and Technological 

Development (FP7) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Συντονιστής) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Επίσημη λήξη προγράμματος 2013 – Εκκρεμεί η διάχυση των 

αποτελεσμάτων  

 

Α.2. Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αναφοράς και Επιτήρησης 

 

Προγραμματισμένες Δράσεις Φορείς Υλοποίησης 

Υλοποίηση Ερευνών Πεδίου σε εθνικό 

επίπεδο 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 

Υπουργείο Υγείας, Βουλή, συναρμόδια 

Υπουργεία και Φορείς 

Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αναφοράς 

και Επιτήρησης (Surveillance) 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 

Υπουργείο Υγείας, Βουλή, συναρμόδια 

Υπουργεία και Φορείς 

Θεσμική καθιέρωση υποχρεωτικής 

δήλωσης  Κρουσμάτων και θεσμοθέτηση  

Ενιαίου Εθνικού Αρχείου Κρουσμάτων 

Βίας 

κατά Ανηλίκων. 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 

Υπουργείο Υγείας, Βουλή, συναρμόδια 

Υπουργεία και Φορείς / Δεν απαιτούνται 

πόροι και επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό 

Υλοποίηση  του Εθνικού Αρχείου 

Καταγραφής Κρουσμάτων 

Κακοποίησης – παραμέλησης των 

Παιδιών 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 

Υπουργείο Υγείας, συναρμόδια 

Υπουργεία και Φορείς 

 

 
Α.3. Καταγραφή περιστατικών βίας 

ΣΚΟΠΟΣ Ενίσχυση Μηχανισμού καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ενισχύεται ο μηχανισμός καταγραφής περιστατικών βίας. 

Συντονισμός των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών. 

Αντίστοιχη πρόβλεψη της αρμοδιότητας στο νέο Οργανισμό του ΥΔΔΑΔ 

και ειδικότερα στο Τμήμα Πρόληψης Παραβατικότητας και 

Μετασωφρονιστικής Μέριμνας. 

ΔΡΑΣΕΙΣ Συντονισμός των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών. 

Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος VICTOR 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Εντός της περιόδου: 2013-2015 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

Συντονισμός Δημοσίων Υπηρεσιών, Αστυνομίας, Δικαστηρίων κ. ά. 

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αρμοδιότητα της Δ/νσης Αντεγκληματικής 

Πολιτικής, Τμήμα Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής 

Μέριμνας. 

 

3.4.2. Ειδική εκπαίδευση των επαγγελματιών που εργάζονται με τα παιδιά για 

την ανίχνευση και αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών κακοποίησης. 
 

Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

Α.1. Ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων – εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 

 
ΔΡΑΣΗ / ΣΚΟΠΟΣ Φροντιστές παιδιών σε κίνδυνο - 

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Έναρξη υλοποίησης Νοέμβριος 2013 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Εταίρος) 

ΠΟΡΟΙ & 

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
12.000€/ European Commission 

GRUNDTVIG program, Greek State 

Scholarships Foundation (I.K.Y.)- 

(National Coordinator for Greece) 

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ/ΣΚΟΠΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

επαγγελματιών και των υπηρεσιών 

 

Υπουργείο Υγείας, Βουλή/ Δεν 

απαιτούνται πόροι και επιπλέον 

ανθρώπινο δυναμικό Θεσμική θωράκιση των επαγγελματιών 

υγείας (legal immunity) που αναφέρουν/ 

πιστοποιούν τα κρούσματα κακοποίησης- 

παραμέλησης παιδιών 

 

 

3.4.3. Ενίσχυση υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης και 

παραμέλησης και την υποστήριξη των θυμάτων, και δημιουργία εξειδικευμένων 

διατομεακών κέντρων διάγνωσης και διαχείρισης της κακοποίησης-

παραμέλησης.   
 

 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Α1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 

 Έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια 

εξειδικευμένες Υπηρεσίες  στελεχωμένες με κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τους 

ανηλίκους. Εκεί όπου δεν υφίστανται εξειδικευμένες Υπηρεσίες οι σχετικές 

αρμοδιότητες ασκούνται κατά περίπτωση από τις κατά τόπους Υπηρεσίες 

Ασφαλείας. 

 

 Η Δ/νση Ασφάλειας του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας, χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, μεταξύ άλλων τα θέματα που 

αφορούν στην προστασία των ανηλίκων. Ειδικότερα η εν λόγω Διεύθυνση είναι 

αρμόδια για τη μελέτη-ανάλυση των εγκλημάτων που διαπράττονται από 

ανηλίκους ή σε βάρος αυτών, για την καθοδήγηση των περιφερειακών 

Υπηρεσιών στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη συλλογή 

και την επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν στις συνήθειες, στα 

εξωσχολικά ενδιαφέροντα και στους τόπους όπου συχνάζουν οι ανήλικοι.   

 

 Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής λειτουργεί, ως εξειδικευμένη υπηρεσία, η 

Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, στη Διεύθυνση Ασφάλειας 

Θεσσαλονίκης το Τμήμα Ανηλίκων ενώ στις Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας 

Ηρακλείου Κρήτης και Πατρών λειτουργούν τα Γραφεία Ανηλίκων με 
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ειδικότερες αρμοδιότητες στην αντιμετώπιση τέτοιων εγκληματικών 

φαινομένων.  

 

Β. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Β1. Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μέσω της προσωπικής επαφής που θα αναπτύξει 

το αστυνομικό προσωπικό διαμέσου της διαδικτυακής πύλης της Ελληνικής 

Αστυνομίας.  

 

Β2. Περαιτέρω ενημέρωση του αστυνομικού προσωπικού μέσα από τις εκπαιδευτικές 

δομές της Ελληνικής Αστυνομίας.  

 

Β3. Δημιουργία και λειτουργία Ειδικών Διακλαδικών- Διατμηματικών Μονάδων 

Διάγνωσης –Πιστοποίησης Κρουσμάτων Βίας κατά Ανηλίκων απέναντι στο Νόμο  

Β.3.1. Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πόλη του Ρεθύμνου 

ΔΡΑΣΗ /ΣΚΟΠΟΣ Σχέδιο συνολικής ψυχοκοινωνικής 

παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με 

στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση 

του φαινομένου της σεξουαλικής 

παρενόχλησης ανηλίκων. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σε εξέλιξη 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Εθνικό 

Πρόγραμμα) 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 505.812,00 €/European Structural Fund 

E.S.F (“E.S.P.A.”) .for Greece, SFP/GR, O.P. 

“DHR”/Call14/ MIS 375809 

 

Β.3.2. Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας 

ΔΡΑΣΗ /ΣΚΟΠΟΣ Νοτιοανατολικό δίχτυ Προστασίας: 

Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και 

προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα 

ελληνοτουρκικά σύνορα 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σε εξέλιξη η συμφωνία επί του 

προϋπολογισμού – δεν έχει υπογραφεί 

ακόμα η συμφωνία 

επιχορήγησης 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Εθνικό 

Πρόγραμμα) 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 402.639,93 €/ ISEC, HOME 

Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας 
ISEC/AG/4394, Program of Directorate 

General – Home Affairs, Directorate 

C:Schengen, Unit C.4.: Internal Security 

Fund European Commission 

 

 

 

 

Β.3.3. Καταπολέμηση της εκμεταλλευτικής διαμεσολάβησης στη Νότια Ευρώπη 

ΔΡΑΣΗ /ΣΚΟΠΟΣ Αναθεώρηση κοινωνικών πρακτικών 
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ελέγχου με στόχο την καταπολέμηση της 

εκμεταλλευτικής διαμεσολάβησης στη 

Νότια Ευρώπη" 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σε εξέλιξη 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Εταίρος) 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 379.831,83 € 

ISEC,HOME/2012/ISEC/AG/THB/3932 

Program of Directorate General – Home 

Affairs, Directorate C: Schengen, Unit 

C.4.: Internal Security Fund European 

Commission 

 

Β.3.4. Προσπάθεια κατά της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών 

ΔΡΑΣΗ /ΣΚΟΠΟΣ Συντονισμένη προσπάθεια σχετικά με την 

Κακοποίηση και Παραμέληση των 

Παιδιών (ΚαΠαΠ) μέσω του Ελάχιστου 

Συνόλου δεδομένων (ΕΣδ)» 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σε εξέλιξη 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

(Συντονιστής) 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 618.528,25 € 

DAPHNE, JUST/2011 2012/ DAP/ 

AG/3250. Program of Directorate D-

Fundamental Rights and Citizenship-DG 

Justice, Freedom and Security European 

Commission 

 

 
 

Β.4. Βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου καταπολέμησης της έμφυλης βίας - 

γυναικών 

 
ΣΚΟΠΟΣ Καταπολέμηση έμφυλης βίας κατά των γυναικών (ενήλικων και 

ανήλικων) 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή κι εν συνεχεία Ομάδα 

Διοίκησης Έργου – (ΟΔΕ) για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για 

την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών κατέθεσε πόρισμα 

που έχει ως στόχο μια ολοκληρωμένη νομοθετική αντιμετώπιση  

της βίας κατά των γυναικών 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ- 

ΑΞΟΝΕΣ 

-Πρόληψη (εκπαίδευση, εκπαίδευση – ενημέρωση – 

ευαισθητοποίηση, λήψη υπό πρόταση μέτρων),  

-Προγράμματα  εστιασμένα στους δράστες βίας – θύτες 

Αρωγής θυμάτων βίας (προϋποτίθεται η δημιουργία δομών 

ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης),  

-Ποινική καταστολή.  

*Αναπτύσσονται  οι πλευρές που αφορούν κυρίως το κορίτσι 

(ενδεικτικά αναγκαστικοί γάμοι, ακρωτηριασμός γυναικείων 

γεννητικών οργάνων)  
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3.4.4. Υιοθέτηση πρωτοκόλλων για την διαχείριση της 

κακοποίησης/παραμέλησης και τη διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α.1. Θεσμοθέτηση ενιαίου Πρωτοκόλλου κρουσμάτων κακοποίησης 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Θεσμοθέτηση του Ενιαίου 

Εθνικού Πρωτοκόλλου 

Διαχείρισης Κρουσμάτων 

Κακοποίησης - 

Παραμέλησης των 

Παιδιών 

Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ, 

Βουλή 

Δεν απαιτούνται πόροι και 

επιπλέον ανθρώπινο 

δυναμικό 

Θεσμοθέτηση Εθνικού 

Πρωτοκόλλου Διάγνωσης, 

Διαχείρισης Κρουσμάτων 

για την κακοποίηση και 

παραμέληση βρεφών και 

νηπίων 

Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ, 

Βουλή 

Δεν απαιτούνται πόροι και 

επιπλέον ανθρώπινο 

δυναμικό 

 
Α2. Διαχείριση περιστατικών κακοποίησης & παραμέλησης παιδιών 

 
ΔΡΑΣΗ /ΣΚΟΠΟΣ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη 

διερεύνηση, διάγνωση και διαχείριση 

Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης 

Παιδιών 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σε εξέλιξη 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Εθνικό 

Πρόγραμμα) 
ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 849.432,00 € 

European Structural Fund E.S.F (“E.S.P.A.”) 

for Greece, SFP/GR, O.P. “DHR”/Call16/ 

MIS 372071 
 

Α3. Πρωτόκολλο και ενδοοικογενειακή βία 

 

ΔΡΑΣΗ  Δημιουργία διαγνωστικού πρωτοκόλλου 

για την κακοποίηση και παραμέληση 

βρεφών και νηπίων και η εισαγωγή του 

στο Σύστημα Δημόσιας Υγείας 

ΣΚΟΠΟΣ Προστασία βρεφών και νηπίων από την 

ενδοοικογενειακή βία: 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σε εξέλιξη 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

(Συντονιστής) 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 549.912,38 € 
DAPHNE, JUST/2011-2012/DAP/AG/3283 

Program of Directorate D-Fundamental 

Rights and Citizenship-DG Justice, Freedom 

and Security- European Commission 
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3.4.5. Προστασία των ανηλίκων θυμάτων από δευτερογενή θυματοποίηση   

 

Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α.1. Ενημερωτική εκστρατεία  Αγωγής Υγείας Παιδιού 

 
ΣΚΟΠΟΣ Ενημερωτική εκστρατεία  Αγωγής 

Υγείας του πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο 
ΔΡΑΣΕΙΣ  Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, 

 Εκμάθηση εναλλακτικών 

μεθόδων ανατροφής και 

εκπαίδευσης των παιδιών, 

 Υιοθέτηση άλλων γονεϊκών 

ρόλων και προτύπων, 

 Δημιουργία κοινωνικών δομών 

υποστήριξης για ευάλωτους 

 πληθυσμούς όπως ζευγάρια σε 

διάσταση ή διαδικασία διαζυγίου 

κ.λπ., και 

 Εκπαίδευση των ίδιων των 

παιδιών ώστε να μην ανέχονται 

στο παρόν και να μην 

αναπαράγουν στο μέλλον τη βία 

μέσα στο σπίτι. 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 

Υπουργείο Υγείας 

 

 

 

 

4. Υγεία και Πρόνοια 

4.1. Υγεία και υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας 

4.1.1. Προληπτική Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.)   

 
A. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4, του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 

Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλες λοιπές 

διατάξεις», το κράτος, μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), μεριμνά 

και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας για το σύνολο των πολιτών, οι οποίες 

είναι αναγκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και να προωθήσουν την 

κοινωνική ευημερία. 

 
B. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστάται Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 

Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.). Οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μεταξύ άλλων, 

περιλαμβάνουν: 

 Την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών, το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση μέτρων και προγραμμάτων για την πρόληψη νοσημάτων, την καθολική 

εφαρμογή εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για επιλεγμένα 

νοσήματα και την προαγωγή υγείας. 

 Τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις υπηρεσίες μητέρας − παιδιού. 
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 Την πρωτοβάθμια οδοντιατρική και ορθοδοντική φροντίδα, με έμφαση στην 

πρόληψη. 

 Την υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού. 

 

 

 
 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 Όσον αφορά το είδος και τη συχνότητα  παροχής των προληπτικών εξετάσεων 

ισχύουν οι διατάξεις του  άρθρου 33, «Ιατρική Περίθαλψη», του Ν. 2676/1999), 

«Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και 

άλλες διατάξεις» και η υπ’ αρ. πρωτ. εμπ. 5/2012 Κ.Υ.Α., «Τροποποίηση της υπ’ 

αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός 

Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 

Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει» και ειδικότερα με το άρθρο 6 (Πρόληψη και 

προαγωγή υγείας) του Δευτέρου Κεφαλαίου (Παροχές Υγείας σε Είδος). 

 
Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Στα πλαίσια της ιατρικής περίθαλψης που παρέχουν οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, 

στους ασφαλισμένους και τα μέλη της οικογένειας τους καθιερώνεται η υποχρεωτική 

προληπτική ιατρική, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και τη λήψη μέτρων για την 

πρόληψη της εκδήλωσης ή την αποτροπή της εμφάνισης νοσηρών καταστάσεων. 

Η προληπτική ιατρική περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, εμβολιασμούς παιδιών και 

ενηλίκων, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού για την Ελλάδα του 

Υπουργείου Υγείας, εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, προληπτικές οδοντιατρικές 

εργασίες σε παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών. 

Οι δαπάνες άσκησης της προληπτικής ιατρικής βαρύνουν αποκλειστικά τους 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. 

Ο τρόπος παροχής της προληπτικής ιατρικής είναι αυτός που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της νομοθεσίας κάθε φορέα για την ιατρική περίθαλψη. 

 

Ειδικότερα, στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής, υποχρεωτικά και χωρίς 

συμμετοχή του ασφαλισμένου, παρέχονται τα εξής: 

 α) Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το 

Υπουργείο Υγείας εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού 

 β) Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου σε γυναίκες και άνδρες με σκοπό τη γέννηση 

υγιών παιδιών και συγκεκριμένα: 

 • αιματολογικές εξετάσεις για τη διαπίστωση ετεροζυγωτών μεσογειακής αναιμίας 

 • ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, εφόσον προκύψουν ενδείξεις από τις παραπάνω 

εξετάσεις 

 • εξέταση DNA του εμβρύου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι και οι δύο γονείς έχουν 

γενετική  

επιβάρυνση για μεσογειακή αναιμία και κάλυψη της μεθόδου λήψης του υλικού 

 • προσδιορισμός αντισωμάτων ερυθράς 

 • έλεγχος καρυοτύπου του εμβρύου σε γυναίκες άνω των 35 ετών 

 γ) για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τεστ ΡΑΡ κάθε 

χρόνο σε όλες τις γυναίκες από την έναρξη της σεξουαλικά ενεργούς ζωής. 
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Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εγκρίνονται και υλοποιούνται δράσεις 

πρωτογενούς πρόληψης που αφορούν στη διακοπή του καπνίσματος, την 

αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κ.ά. 

 

Όσον αφορά στους άπορους και ανασφάλιστους, σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 

139491/2006 Κ.Υ.Α., αυτοί δικαιούνται δωρεάν διενέργεια παρακλινικών και 

εργαστηριακών εξετάσεων. 

 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 

Α. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

 

 Επέκταση του προγράμματος στην κάλυψη 
επιπλέον νόσων 

 Εκσυγχρονισμός διαγνωστικής τεχνολογίας 

 Μηχανογράφηση των τηρουμένων στοιχείων 
και αρχείων 

 Προώθηση θεμάτων ασφαλιστικής κάλυψης 

 Επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπουργείο Υγείας (Δ/νση Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας, Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής), 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 
ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
 Εξασφάλιση πόρων και ανθρώπινου 

δυναμικού 

 Επιχορηγήσεις στον προϋπολογισμό του ΙΥΠ 

 Ασφαλιστική αποζημίωση μέσω ΕΟΠΥΥ 

 Εισήγηση για στελέχωση με επιπλέον ειδικό 

επιστημονικό προσωπικό (εργαστηριακό 

προσωπικό, παιδιάτρους, επισκέπτες/τριες  

υγείας, διοικητικό, πληροφορικοί κ.λπ.). 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Εντός της περιόδου 2015-2016 

 

 Έλεγχος περίπου 100.000 νεογνών κατ’ έτος για τις νόσους: 

Φαινυλκετονουρία, Συγγενής Υποθυρεοειδισμός, Γαλακτοζαιμία και Έλλειψη 

Δραστικότητας της Αφυδρογονάσης της 6-Φωσφορικής Γλυκόζης (G6PD). 

 Ως προς τα νεογνά που φέρουν τη νοσογόνο κατάσταση γίνεται επιβεβαίωση 

της ανίχνευσης, διάγνωση και παροχή δυνατότητας θεραπευτικής 

αντιμετώπισης και αξιολόγησης της πορείας του πάσχοντος παιδιού. 

 

 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1)Υπ. Απόφαση Α2α/οικ.5648/1976 «Περί καθιερώσεως Βιβλιαρίου Υγείας του 

Παιδιού», 
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2) Εγκύκλιοι με αριθ. Υ3γ/ΓΦ8/ΓΠ οικ.1022297/18-10-2012 και Υ3γ/ΓΦ8/ΓΠ 

27203/17-6-2013 σχετικά με θέματα διαχείρισης θεμάτων, διανομής και διάθεσης των 

Βιβλιαρίων Υγείας  του Παιδιού 

Β.ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Β.1. Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

 Αναμόρφωση του περιεχομένου του ΒΥΠ σε 
συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας 

 Επιμόρφωση επαγγελματιών Υγείας 

 Διαχείριση θεμάτων για διάθεση σε παιδιά που 
ανήκουν σε ευάλωτες ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπουργείο Υγείας (Δ/νση Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας, Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής, 

ΚΕΣΥ), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 
ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
 Έκδοση ΒΥΠ με πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπ. Υγείας 

 Αναμόρφωση του ΒΥΠ μέσω εκτελουμένων 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Εντός της περιόδου 2015-2016 

 

 

 

 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών παιδιών και εφήβων 

(Υ1/Γ.Π.οικ.140202/20.12.2011) 

 Η Υ.Α 139491/2006 η οποία συμπληρώθηκε με την με αρ. Υ4α /Γ.Π.οικ. 

48985/5.6.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση  

 Η αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.109797/8.11.2012 Εγκύκλιος «Πρόγραμμα 

Εμβολιασμών άπορων και ανασφάλιστων παιδιών και εφήβων»  

 Η αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.10980/28.11.2012 εγκύκλιου του (ΑΔΑ: Β4Σ6Θ-

1ΨΣ) 

 Η αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 92954/8-10-13 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, 

«Αντιφυματικός Εμβολιασμός –Φυματίωση (Δήλωση κρουσμάτων)»  

 Η Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2745 τ.Β’ 2013, ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΘ-

6ΙΝ) 

  Ν. 43238/ 2014 
 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Τα εμβόλια που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

χορηγούνται δωρεάν στους ασφαλισμένους και στους άπορους και ανασφάλιστους. 

Για την εμβολιαστική κάλυψη των άπορων και ανασφάλιστων παιδιών και εφήβων 

νομίμως και μη διαμενόντων στη χώρα μας, πραγματοποιείται δωρεάν ο εμβολιασμός 
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αυτών με εμβόλια που χορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας. Με τη με αρ. πρωτ. 

Υ1/Γ.Π.οικ.10980/28.11.2012 εγκύκλιο, που διανέμεται στα μαιευτήρια όλης της 

Χώρας,  συνιστάται σε όλες τις μητέρες  που γέννησαν να μεταβούν σε δύο μήνες 

στον Παιδίατρό τους ή στα κατά τόπους Κέντρα Υγείας, ΙΑΚ ή Δημοτικά Ιατρεία με 

τα βρέφη τους για τον απαραίτητο εμβολιασμό. Επιπλέον ο εμβολιασμός έναντι της 

Φυματίωσης (BCG) πραγματοποιείται με τα προγράμματα αντιφυματικού 

εμβολιασμού που διεξάγονται δωρεάν στα σχολεία και στα αντιφυματικά ιατρεία Οι 

ασφαλισμένοι προμηθεύονται τα εμβόλια  μέσω των ασφαλιστικών τους φορέων.  

 

Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Γ.1. Δωρεάν διάθεση εμβολίων σε παιδιά Ρομά 

 ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Δωρεάν διάθεση εμβολίων σε παιδιά Ρομά 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπουργείο Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ., οι Περιφέρειες της 

χώρας, οι Περιφερειακές Ενότητες, τα Δημοτικά 

Ιατρεία , τα  Περιφερειακά Ιατρεία, τα 

Ιατροκοινωνικά  Κέντρα. 

τα δημοτικά σχολεία της χώρας (Δημόσια και 

Ιδιωτικά) 
ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
Ανοικτός  Διεθνής Διαγωνισμός  για την προμήθεια 

ειδών εμβολίων για την εμβολιαστική κάλυψη των 

άπορων και ανασφάλιστων παιδιών συνολικού 

προϋπολογισμού 1.900.000€. Η Δράση υλοποιείται 

από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σε εξέλιξη 

 

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ  

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Απουσία ειδικού θεσμικού πλαισίου για την προτυποποίηση των υπηρεσιών. 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Δεν υπάρχει προτυποποίηση και κατευθυντήριες οδηγίες στην Π.Φ.Υ. παιδιών και 

ως εκ τούτου και στην προληπτική φροντίδα (τακτική παρακολούθηση παιδιών,  

ανιχνευτικές εξετάσεις, προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας, υποστήριξη της 

οικογένειας στους τομείς της πρόληψης). 

Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Γ.1.Προτυποποίηση της πρωτοβάθμιας παιδιατρικής παρακολούθησης  παιδιών 

και εφήβων (0-18 ετών) 
 

 

 

 

 

 

 

Ενημέρωση παιδιάτρων 

 Διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών για την 
πρωτοβάθμια παιδιατρική παρακολούθηση. 

 Δημιουργία ιστοσελίδας που απευθύνεται σε 
επαγγελματίες υγείας  

 Εκδόσεις με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης των 
παιδιών και υλικό αγωγής υγείας. 

 Ημερίδες ενημέρωσης 
Ενημέρωση των γονιών/φροντιστών των παιδιών 

 Δημιουργία ιστοσελίδας που απευθύνεται και σε 
γονείς με υλικό αγωγής υγείας. Το υλικό περιέχει 
συστάσεις για τον θηλασμό, την διατροφή βρέφους, 
παιδιού και εφήβου, οδηγίες για την ασφάλεια του 
παιδιού και την πρόληψη ατυχημάτων, αλλά και 
πληροφορίες για συχνά προβλήματα υγείας που 
παρουσιάζονται στην παιδική ηλικία. 

 Δημιουργία υλικού αγωγής υγείας. 
 

Διαμόρφωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του μαθητή 

(ΑΔΥΜ) 

 Τακτική υποχρεωτική εξέταση των παιδιών από 

γιατρό μέχρι το τέλος της σχολικής ζωής. 

 Έχει ολοκληρωθεί η  αναμόρφωση και το νέο ΑΔΥΜ 
εφαρμόζεται ήδη 
Σχεδιάζεται ημερίδα ενημέρωσης παιδιάτρων και 
επαγγελματιών υγείας για το νέο ΑΔΥΜ 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φεβρουάριος 2015 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού/ ΕΣΠΑ 

 

 

 

 

 
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 Ν. 4229/2014  (περίπτωση 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 11, με την οποία 

αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003 «Ρύθμιση 

εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»). 

 Ν. 4238/2014, (Άρθρο 53 περ. 3 και 4)   σε αντικατάσταση των περιπτώσεων 

2, 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014),  

 Η αρ Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, με τίτλο «Καθορισμός του τύπου, του 

περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, 

επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του 

Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.)» 

 Η υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./οικ.46580/7.05.2014 Ερμηνευτική Εγκύκλιος με 

θέμα: «Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινήσεων σε θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της (αρ. 

Φ.6/304/75662/Γ1/ 21.5.2014), ΚΥΑ με τίτλο «Καθορισμός του τύπου, του 

περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, 

επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή 

(Α.Δ.Υ.Μ.)». 

 
Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Έχει καθιερωθεί περιοδικός προληπτικός έλεγχος της υγείας των παιδιών στο 

Νηπιαγωγείο, στην Πρώτη και την Τετάρτη Τάξη του Δημοτικού καθώς και στην 
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Πρώτη Τάξη του Γυμνασίου και την Πρώτη Τάξη του Λυκείου. Στις σχολικές 

μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τηρείται, με την ευθύνη 

των διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων, Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 

(Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται μετά από τη λήψη ιατρικού ιστορικού και τη 

διενέργεια φυσικής εξέτασης ή, εφόσον απαιτείται, και παρακλινικής εξέτασης.  

 

Με την προαναφερθείσα ερμηνευτική εγκύκλιο καλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς 

στους οποίους υπηρετούν ιατροί που έχουν την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ., 

ή εμπλέκονται στη χορήγηση αυτού, να προβούν στις απαραίτητες προβλεπόμενες 

από τα άρθρα της σχετικής Κ.Υ.Α., κατά περίπτωση ενέργειες ώστε να 

εξυπηρετηθούν κατά το καλύτερο και συντομότερο δυνατό οι οικογένειες των 

μαθητών/τριών κατά κύριο λόγο την περίοδο από Μάιο έως και Οκτώβριο κάθε 

έτους. 

 

Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Γ.1. Εκπόνηση προγράμματος φυσικής και διατροφικής αγωγής σε άτομα 

παιδικής ηλικίας με σκοπό την πρόληψη της παιδικής υποκινητικότητας και 

παχυσαρκίας 

ΣΚΟΠΟΣ Πρόληψη της παιδικής υποκινητικότητας και παχυσαρκίας 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Τομέας "Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής" και το 

Εργαστήριο "Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης»  (Τμήμα 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα εκπονήσει πρόγραμμα για την 

φυσική και διατροφική αγωγή σε άτομα παιδικής ηλικίας με σκοπό 

την πρόληψη της παιδικής υποκινητικότητας και παχυσαρκίας το 

οποίο συνίσταται στην εφαρμογή μιας παρέμβασης για την 

πρόληψη της παιδικής υποκινητικότητας και παχυσαρκίας.  

ΔΡΑΣΕΙΣ Παρέμβαση διάρκειας τριών (3) μηνών που περιλαμβάνει: 

 Τακτικές ομιλίες στους μαθητές για τα οφέλη της άσκησης, 

τους κινδύνους της καθιστικής ζωής και της υγιεινής και 

ισορροπημένης διατροφής 

 Ανάρτηση "πόστερ" στα σχολεία σε εβδομαδιαία βάση και 

την τακτική διανομή φυλλαδίων στους μαθητές/τριες και 

τους γονείς με πληροφορίες και μηνύματα που προωθούν 

την άσκηση, την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και 

τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης γενικότερα 

 Διδασκαλία με τη μέθοδο του "πρότζεκτ" θεμάτων σχετικών 

με την υγιεινή διαβίωση  

 Δημιουργία δυναμικού ιστότοπου κατάλληλα 

διαμορφωμένου για το επίπεδο του δημοτικού σχολείου, 

όπου οι μαθητές/τριες θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες 

για την υγιεινή διαβίωση 

Μετά το τέλος της παρέμβασης θα πραγματοποιηθεί η τελική 
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αξιολόγηση των σχετιζόμενων με την παρέμβαση μεταβλητών για 

τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης.  

Συγκεκριμένα: 

 Το υλικό της παρέμβασης και τα δεδομένα των μετρήσεων 

θα παρουσιαστούν σε ημερίδες  

 Οι δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος θα 

καλυφθούν εκτενώς και θα κοινοποιηθούν στα ΜΜΕ   

 Θα πραγματοποιηθεί η συγγραφή μιας μονογραφίας με τις 

δράσεις και τα αποτελέσματα της παρέμβασης 

 Θα πραγματοποιηθεί η συγγραφή ερευνητικών εργασιών 

και άρθρων για έγκυρα επιστημονικά συνέδρια και 

περιοδικά, αντίστοιχα. 

 Δυναμική ιστοσελίδα για τη ψηφιακή υλοποίηση των 

παρεμβατικών απαιτήσεων του προγράμματος 

 Προπλάσματα τροφίμων 

 Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ανάλυσης τροφίμων 

 Αναλυτής σύστασης σώματος 

 Βηματόμετρα και καταγραφείς φυσικής δραστηριότητας 

 Ηλεκτρονικό πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας 

δεδομένων 

 Υποστηρικτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 Γραφική ύλη 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

 
 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών 

σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δήμων του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και της υπαίθρου του νομού 

Θεσσαλονίκης, στους γονείς τους και στις οικογένειες τους. Ο ελάχιστος 

αριθμός των μαθητών που θα δεχθούν την παρέμβαση υπολογίζεται στους 

1000 και ο μέγιστος αριθμός στους 1200 ενώ η διάρκεια της παρέμβασης 

θα είναι τρίμηνη.  

Ο  προϋπολογισμός του προγράμματος  ανέρχεται συνολικά στις είκοσι 

χιλιάδες ευρώ (20.000€). 

 

4.1.2. Μέριμνα για ισομερή γεωγραφική κατανομή υπηρεσιών 

 

4.1.3. Πρόσβαση όλων των παιδιών σε ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική 

περίθαλψη, και κάλυψη δαπανών ειδικών θεραπειών  

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Ν. 4238/2014 άρθρο 1 παρ. 3 

 Εγκύκλιοι Υ3α/ΓΠ/οικ 34408/16-4-2014 και Υ3/ΓΠ/οικ23726/17-3-2014 

 Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4251/2014 πρόσβαση στο σύστημα υγείας 

έχουν όλοι οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην 
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ελληνική επικράτεια. Εντούτοις, ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να 

εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία σε νοσοκομεία, θεραπευτήρια και κλινικές, 

ανεξάρτητα από τη νομιμότητα της διαμονής των ιδίων ή των γονέων τους. 

Πρόσβαση ανεξαρτήτως της νομιμότητας των ιδίων ή των γονέων τους έχουν 

όλοι οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών και σε δομές κοινωνικής μέριμνας που 

λειτουργούν στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α.  

 
Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των Μονάδων 

Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ανεξάρτητα από την οικονομική, 

κοινωνική, επαγγελματική, ασφαλιστική κατάσταση (άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 

4238/2014). Οι Υπηρεσίες Υγείας παρέχονται ισότιμα για όλους τους πολίτες 

ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα συμπεριλαμβανομένων και των 

ανασφαλίστων πολιτών. 

 

Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Γ.1. Έκδοση Εγκυκλίων 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Έκδοση Εγκυκλίων για περαιτέρω 

ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2014-2016 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπουργείο Υγείας (Δ/νση Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας), Υ.Π.Ε. - ΠΕΔΥ της 

χώρας 

 

 

 

 

 

 

 Πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη 

 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 Η με αριθ. 139491/16-11-2006 ΚΥΑ, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

Υ4α/ΓΠ οικ 48985 ΚΥΑ   

 Η ΓΠ οικ. 56432/28-6-2014 ΚΥΑ και,  

 Η με αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ. 45610/2-5-2012 ερμηνευτική εγκύκλιος 

 
Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Με την αριθ. 139491 Κ.Υ.Α. καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής 

ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης των  ανασφάλιστων και 

οικονομικά αδύνατων πολιτών και με την Υ4α/οικ 45610 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι 

για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία και τα 

ανήλικα παιδιά ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς και την τυχόν έλλειψη 

νομιμοποιητικών εγγράφων πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας.  

 Επίσης  οι Υ4α/ΓΠ/οικ 48985 και ΓΠ/οικ. 56432 ΚΥΑ  κατέστησαν αντίστοιχα 

δικαιούχους  δωρεάν νοσοκομειακής και φαρμακευτικής φροντίδας τους 

ανασφάλιστους Έλληνες πολίτες, τους νομίμως διαμένοντας στην ελληνική 

επικράτεια ομογενείς, τους υπηκόους κρατών –μελών της Ε.Ε. και  τους νόμιμα και 

μόνιμα  διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών που στερούνται τις προϋποθέσεις 

έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και είναι ανασφάλιστοι ή έχουν χάσει την 

ασφαλιστική τους ικανότητα. Δικαιούχοι της δωρεάν νοσοκομειακής και 
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φαρμακευτικής φροντίδας είναι επίσης τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας των 

παραπάνω κατηγοριών. 

 
Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Γ.1. Θεσμοθέτηση των Περιγεννητικών Κέντρων 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Θεσμοθέτηση των Περιγεννητικών 

Κέντρων και των Μονάδων Απλής, 

Ενδιάμεσης και Αυξημένης Φροντίδας 

Νεογνών 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δεν απαιτούνται νέοι πόροι ή ανθρώπινο 

προσωπικό 

 

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής 

παρακολούθησης των εγκυμοσυνών 

υψηλού κινδύνου και της υποχρεωτικής 

διενέργειας των τοκετών υψηλού 

κινδύνου στα Περιγεννητικά Κέντρα 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ 

ΠΟΡΟΙ &ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δεν απαιτούνται νέοι πόροι ή ανθρώπινο 

προσωπικό 

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Θεσμοθέτηση πρωτοκόλλων εισαγωγής 

των νεογνών στις μονάδες νοσηλείας και  

πρωτοκόλλων διακομιδής των νεογνών. 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ 

ΠΟΡΟΙ &ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δεν απαιτούνται νέοι πόροι ή ανθρώπινο 

προσωπικό 

 

 

 

 Παροχή Οδοντιατρικής Φροντίδας 

 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Υπουργική Απόφαση Α3β/.οικ 3686/15-3-1988 για την παροχή 

Οδοντιατρικής Φροντίδας στα παιδιά σχολικής και προσχολικής υγείας από τα 

Κέντρα Υγείας ,  

 Ν.4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή  

σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»  

 
Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η ποικιλομορφία στις παρεχόμενες οδοντιατρικές υπηρεσίες και οι μακροχρόνιες  

δυσλειτουργίες  που παρατηρούνται στις υπηρεσίες  παροχής οδοντιατρικής 

φροντίδας τόσο του ΕΣΥ όσο και των ασφαλιστικών οργανισμών (ΕΟΠΥΥ) 

επιβάλουν την άμεση αναμόρφωσή τους 

 

 
Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Επίτευξη ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας με κύριο άξονα την 

πρόληψη και την προαγωγή της στοματικής υγείας των παιδιών 
0-18 ετών 

 

Εθνική Επιτροπή 

Στοματικής Υγείας, 

ΕΟΠΥΥ 

Ενίσχυση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των 
οδοντιατρικών τμημάτων του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ 

 

Εθνική Επιτροπή 

Στοματικής Υγείας, 

ΕΟΠΥΥ 

Ανάπτυξη δικτύου ιδιωτικών συμβεβλημένων οδοντιατρείων 
(πρόταση που έχει θέσει σε διαβούλευση ο ΕΟΠΥΥ) 

 

Εθνική Επιτροπή 

Στοματικής Υγείας, 

ΕΟΠΥΥ 

Δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Στοματική 

Υγεία 

Εθνική Επιτροπή 

Στοματικής Υγείας, 

ΕΟΠΥΥ 

 

 

 

4.1.4. Ειδικές ομάδες πληθυσμού – ευάλωτες ομάδες 

 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1.5422/οικ. 31022/2.5.20011, «Σύστημα Διαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία  Εφαρμογής της ενέργειας 

«Κέντρα στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων’ στο πλαίσιο του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013», 

λειτουργούν Κέντρα στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων. Τα εν λόγω κέντρα 

αποτελούν μετεξέλιξη των Ιατροκοινωνικών Κέντρων για τους Ρομά που 

υλοποιήθηκαν κατά το Γ΄ΚΠΣ μέσω των ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων ΕΚΤ των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.). 

 
Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Αντικείμενο των δομών αυτών είναι μεταξύ άλλων η παροχή υπηρεσιών στήριξης και 

κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο των οποίων είναι η παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για την ένταξη της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών, στην ελληνική 

κοινωνία, την στήριξη και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και την 

αξιοποίηση των θεσμοθετημένων δομών της πολιτείας (παιδείας, αθλητισμού, 

πολιτισμού, δημιουργικής απασχόλησης κ.λ.π.) και σύνδεση με σχετικές υφιστάμενες 

υπηρεσίες». Ενδεικτικά αναφέρεται η προώθηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 

σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κοινοτικές δομές, Δομές παροχής υπηρεσιών παροχής 

ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.λ.π.) καθώς και με άλλες δράσεις 

χρηματοδοτούμενες, είτε από εθνικούς πόρους, είτε μέσω του ΕΣΠΑ. 

 

4.1.5. Η Υγεία των εφήβων 

4.1.5.1. Φιλικές προς τους εφήβους υπηρεσίες υγείας   

 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Απουσία ειδικού θεσμικού πλαισίου 

 
Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν στατιστικά δεδομένα για την χρήση των 

πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας από τους εφήβους (όπου κυρίως απευθύνονται οι 

έφηβοι), ούτε και καταγραφή των απόψεων και των αναγκών τους. Δεν υπάρχει 

προτυποποίηση και κατευθυντήριες οδηγίες στην Π.Φ.Υ. εφήβων σχετικά με τη 

σωματική και  ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των εφήβων. 

 
Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

Γ.1. Εκπόνηση Πανελλήνιας Μελέτης για την Υγεία των Εφήβων 

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εκπόνηση Πανελλήνιας μελέτης με θέμα 

«Υγεία και έφηβοι στις μεγάλες πόλεις 

της Ελλάδας. Εκτίμηση εμπειριών και 

αναγκών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας» (Ξεκαλάκη Α., Αντωνιάδου Ι., 

Παναγιωτόπουλος Τ.) 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η δράση υλοποιείται από το υπάρχον 

ανθρώπινο δυναμικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Υπό δημοσίευση 

 
 

ΣΚΟΠΟΣ Προτυποποίηση της πρωτοβάθμιας 

παιδιατρικής παρακολούθησης παιδιών 

και εφήβων (0-18 ετών) 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  Διαμόρφωση κατευθυντήριων 
οδηγιών για την πρωτοβάθμια 
παρακολούθηση των εφήβων σε 
θέματα που αφορούν τη σωματική 
και ψυχοσυναισθηματική υγεία των 
εφήβων. 

 Δημιουργία ιστοσελίδας που 
απευθύνεται σε επαγγελματίες 
υγείας  

 Εκδόσεις με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες για την παρακολούθηση της 
υγείας και της ανάπτυξης των 
εφήβων  και υλικό αγωγής υγείας. 

 Ημερίδες ενημέρωσης 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φεβρουάριος 2015 

 

 

 

4.1.5.2. Ενημέρωση – ενέργειες πρόληψης σε θέματα σεξουαλικής υγείας  
 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Ν.1036/1980  

 Ν. 1397/1983, άρθρο 22 

 Ν. 4238/2014, άρθρο 1 παρ. 5 εδ. Η’ 

 
Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου για την αναμόρφωση των υπηρεσιών του 

Οικογενειακού Προγράμματος και της φροντίδας Μητέρας - Παιδιού με τη 

συμμετοχή 31 φορέων Μονάδων Υγείας. Στις Μονάδες ή υπηρεσίες ή προγράμματα 

Οικογενειακού Προγραμματισμού και Φροντίδας Μητέρας - Παιδιού των Δομών του 

ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ, διενεργούνται ιατρονοσηλευτικές και μαιευτικές πράξεις, 

συμβουλευτική-διασύνδεση με υπηρεσίες, ενημέρωση-επιμόρφωση-έρευνα σε 

θέματα αναπαραγωγικής υγείας, μεταξύ άλλων και σε εφήβους. 

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο Προγραμματικής Συμφωνίας 

που υπεγράφη με το Περιφερειακό  Γενικό  Νοσοκομείο –Μαιευτήριο «Έλενα 

Βενιζέλου» παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική σε γυναίκες .και κορίτσια  σε 

θέματα  σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Οι συναντήσεις αυτές λαμβάνουν 

χώρα  στο Πολύκεντρο Γυναικών.  

Επίσης  η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με  το Υπουργείο 

Παιδείας (Γραφείο Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Α΄) οργανώνει παρεμβάσεις 

ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής. Στόχος της 

προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών ώστε να υιοθετήσουν 

στάσεις και συμπεριφορές που προάγουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους 

υγεία. Η ευαισθητοποίηση γίνεται από μαία του Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου». 

 

 
Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

ΦΟΡΕΑΣ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΟΡΟΙ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Παράδοση 
έκθεσης-

προτάσεων για την 
ανάπτυξη του 

θεσμού και των 
υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπουργείο Υγείας 

(Δ/νση 

Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας 

Υγείας) 

 

 

 

Εισήγηση για την 

ανάπτυξη του 

ανθρώπινου 

δυναμικού-

επαγγελματιών 

υγείας (γενικών 

ιατρών, 

γυναικολόγων-

μαιευτήρων, 

παιδιάτρων, 

νοσηλευτών/τριών, 

επισκεπτών/τριών, 

μαιών/ευτών) στις 

δομές του ΠΕΔΥ 

Εισήγηση για τη 

χρηματοδότηση 

των ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, 

προγράμματα 

ΕΣΠΑ ή άλλα 

Διαμόρφωση 
σχετικής Κοινής 

Υπουργικής 
Απόφασης για 

όρους και 
προϋποθέσεις 

λειτουργίας κλπ. 

 

Έκδοση εγκυκλίων 
για τη ρύθμιση 

ειδικότερων 
θεμάτων 

 

Σχεδιασμός 
προγραμμάτων 

ΕΣΠΑ για 
περαιτέρω 

ανάπτυξη του 
θεσμού 
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Επιμόρφωση 

επαγγελματιών 

υγείας 

 

4.1.5.3. Προγράμματα και μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της χρήσης 

ναρκωτικών, αλκοολισμού και του καπνίσματος 

 

 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

- Αστυνομία  

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Με τις διατάξεις του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών»  τυποποιούνται πέριξ 

του βασικού εγκλήματος της διακίνησης (άρθρο 20), διακεκριμένες (άρθρο 22) και 

ιδιαίτερα διακεκριμένες (άρθρο 23) περιπτώσεις.  

 

Ειδικότερα, διακεκριμένη περίπτωση συνιστά η διακίνηση ναρκωτικών σε 

καταστήματα ανηλίκων κάθε κατηγορίας, σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες μονάδες κατάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, 

σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, φροντιστηρίων, σε χώρους παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών, σε χώρους συγκέντρωσης μαθητών ή σπουδαστών για εκπαιδευτικούς ή 

αθλητικούς σκοπούς. Επίσης, ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση συνιστά η τέλεση των 

σχετικών πράξεων κατ’ επάγγελμα από ενήλικο, με σκοπό να προκαλέσει τη χρήση 

ναρκωτικών από ανήλικο ή η μεταχείριση με οποιονδήποτε τρόπο ανηλίκου προσώπου 

κατά την τέλεση των πράξεων αυτών. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις 

του ως άνω νόμου προβλέπεται η εφαρμογή των ειδικών διατάξεων για ανηλίκους του 

Ποινικού Κώδικα (άρθρα 121 – 133), εφόσον είναι ευμενέστερες για αυτούς, καθώς 

και η δυνατότητα επιβολής του μέτρου της παρακολούθησης ειδικού προγράμματος 

απεξάρτησης ανηλίκων, αντί της ποινής σε ορισμένες περιπτώσεις 

Η προβλεπόμενη για τις περιπτώσεις αυτές ποινή της κάθειρξης (ισόβιας ή 

πρόσκαιρης) ερείδεται ακριβώς στα στοιχεία της ιδιαίτερης επικινδυνότητάς της 

εγκληματικής πράξης. Είναι προφανές δηλαδή ότι τα εν λόγω εγκλήματα επιδέχονται 

τη μέγιστη κοινωνική απαξία και γι' αυτό επιβάλλεται η συγκεκριμένη ποινική 

κύρωση. 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Εκπονήθηκε νέο Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τα ναρκωτικά (2014-

2016). Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος και με στόχο την μέγιστη 

δυνατή  επίτευξη των τιθέμενων στόχων οι αρμόδιες Υπηρεσίες της 

Ελληνικής Αστυνομίας:  

 Διενεργούν έλεγχους σε ύποπτους χώρους διακίνησης ναρκωτικών 

 Δίνουν εντολές και οδηγίες για περαιτέρω ενεργοποίηση του προσωπικού 

τους. Παράλληλα, παρακολουθείται στενά η απόδοση των μέτρων και 

δράσεων των αστυνομικών Υπηρεσιών.  
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 Υλοποιείται σειρά εξειδικευμένων δράσεων για τους ανηλίκους, με στόχο 

κυρίως την προστασία τους από τα ναρκωτικά και την αποτροπή συμμετοχής 

τους σε εγκληματικές ομάδες. Συγκεκριμένα:  

 Προβλέπεται διάθεση αστυνομικών για πεζές ή εποχούμενες περιπολίες, 

περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων, κατά τις ώρες λειτουργίας τους 

και ιδιαίτερα κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών, για την 

πρόληψη θυματοποίησής τους 

 Έγκαιρος εντοπισμός και έλεγχος εξωσχολικών ατόμων που κινούνται ύποπτα 

κοντά στις σχολικές μονάδες και αποτροπή προσέγγισης μαθητών από αυτούς. 

Ο έλεγχος αυτός προληπτικά διενεργείται σε τέτοια άτομα και σε χώρους 

προσέλευσης και εστίασης νέων όπως χώροι άθλησης, φροντιστήρια κ.α. 

 Αυξημένη προσοχή για αποτροπή αξιόποινων ενεργειών και ειδικά για 

αποτροπή διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. 

 

 Στο πλαίσιο συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με τον ΟΚΑΝΑ έχουν 

τεθεί σε λειτουργία από τις 8-5-2014 πιλοτικά προγράμματα «εναλλακτικά 

της φυλάκισης», τα οποία απευθύνονται σε ανήλικους παραβάτες και σε 

παραβάτες από 18 έως 24 ετών, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι 

συλλαμβάνονται για πρώτη φορά για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. 

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η έγκαιρη παρέμβαση κατά τη 

σύλληψη, με σκοπό την παραπομπή σε θεραπεία για την πρόληψη 

μελλοντικής παραβατικότητας και η ψυχολογική υποστήριξη των 

συλληφθέντων και των οικογενειών τους. Η εν λόγω Υπηρεσία είναι άμεσα 

προσβάσιμη όλο το 24ωρο, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 

(1031). 

 

 

 ΚΑΠΝΙΣΜΑ  

 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Ν. 3420/2005 «Περί κύρωσης της Σύμβασης-Πλαισίου  του Π.Ο.Υ. για τον 

έλεγχο του καπνού» (κυρίως άρθρα 12 και 16 καθώς και άρθρο 8),  

 Ν. 3730/2008 «Περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό, τα αλκοολούχα 

ποτά κ.α.  σε συμμόρφωση με τη Σύμβαση Πλαίσιο του Π.Ο.Υ για τον έλεγχο 

του καπνού (Άρθρα 8, και 16, Ν. 3420/2005), με απαγορεύσεις πώλησης 

προϊόντων καπνού από και προς ανηλίκους αντίστοιχα και προστασία αυτών 

από την έκθεση σε περιβάλλοντα καπνού. 

 Ν. 3868/2010 
 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

. 

 Η Δ/νση Αγωγής Υγείας & Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας διαθέτει 

έντυπο ενημερωτικό υλικό για το κάπνισμα το οποίο διανέμεται ευρέως. 

Επίσης διαθέτει παλαιότερο τηλεοπτικό μήνυμα, το οποίο όμως, χρειάζεται 

αναμόρφωση, ύστερα από τα νεότερα νομοθετικά αλλά και κοινωνικά 

δεδομένα, για να ταιριάζει καλύτερα στη νεανική ηλικία. 
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 Με μέριμνα της Δ/νσης χορηγείται η αιγίδα του Υπουργείου σε φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διοργανώνουν εκδηλώσεις (ημερίδες, 

συνέδρια κλπ.) για το κάπνισμα. 

 Χορηγείται έντυπο ενημερωτικό υλικό στις Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Παιδείας για διάθεσή του στους μαθητές. 

 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας έχει αναρτηθεί σε μορφή βίντεο μία 

ταινία μικρής διάρκειας απευθυνόμενη σε εφήβους και νέους με θέμα: «Κάνε 

στάχτη το τσιγάρο». 

 

Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Γ.1.Προγράμματα προαγωγής της υγείας των νέων  ως προς το κάπνισμα 

ΣΚΟΠΟΣ Προστασία της υγείας των παιδιών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προγράμματα αγωγής και προαγωγής της 

υγείας των νέων  ως προς το κάπνισμα 

διεξάγονται στα σχολεία σε συνεργασία 

Υπουργείο Υγείας με το Υπουργείο 

Παιδείας, συμπεριλαμβανομένων και 

προγραμμάτων αγωγής υγείας για το 

κάπνισμα στα σχολεία που διεξάγονται 

ανά Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας 

σε συνεργασία με τις Διοικητικές 

Περιφέρειες 

  

 

 

 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 Εκτύπωση – διανομή φυλλαδίων 

για το κάπνισμα (υπάρχοντος και 

νέου ειδικά διαμορφωμένου για 

εφηβική – νεανική ηλικία) και 

ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Υγείας, 

 Παραγωγή νέου τηλεοπτικού 

μηνύματος    

 Διοργάνωση  Ημερίδας 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Υγειονομικές και 

Διοικητικές Περιφέρειες  και, 

Δ/νση Αγωγής Υγείας και 

Πληροφόρησης, σε συνεργασία με τη 

Δ/νση Εξαρτήσεων, τη Διεύθυνση 

Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και 

τη Δ/νση Οργάνωσης, Απλούστευσης 

Διαδικασιών και Πληροφορικής του 

Υπουργείου Υγείας 

 

ΠΟΡΟΙ  Πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Υγείας.  

 Προβλεπόμενη δαπάνη για την 

παραγωγή και  διάθεση του 

υφιστάμενου φυλλαδίου: 3.000€ 

 Προβλεπόμενη δαπάνη για την 

παραγωγή και  διανομή νέου 
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φυλλαδίου και τηλεοπτικού 

μηνύματος: 7.000-8.000 Ευρώ. 

 

 Προβλεπόμενη δαπάνη για την 

οργάνωση Ημερίδας: 3.000 Ευρώ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Το δυναμικό της Διεύθυνσης Αγωγής 

Υγείας και Πληροφόρησης ενισχυμένο 

κατά 4 άτομα σε κάθε υποδράση  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ολοκλήρωση παραγωγής μέχρι τον 

Μάρτιο του 2015 και εν συνεχεία 

ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Υγείας και διανομή του 

εντύπου 

 

 

 ΑΛΚΟΟΛ 

 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Ν.  3730/2008, στο άρθρο 1, παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 

3868/2010, η προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και 

αλκοόλ ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και ασκείται από την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 

του ως νόμου Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 

καθώς και από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 

(Σ.Ε.Υ.Υ.Π).   

 Με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 17 του Ν. 3868/2010, ορίζεται ότι αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο 

εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την 

επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, η Δημοτική Αστυνομία, καθώς και οι Λιμενικές Αρχές στην 

περιοχή ευθύνη τους. Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4172/2013, με τον οποίο 

καταργήθηκαν στους δήμους οι θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας (Άρθρο 81 

παρ. 1) , την αρμοδιότητα του ελέγχου εφαρμογής της υφιστάμενης 

νομοθεσίας, ασκεί από 23-09-2013, η Ελληνική Αστυνομία, ως ένας εκ των 

φορέων προστασίας και ελέγχου για τη χρήση καπνού και αλκοόλ από τους 

ανηλίκους. Επίσης, οι Αστυνομικές Αρχές, παρέχουν κάθε νόμιμη συνδρομή 

στις προαναφερθείσες Υπηρεσίες, εφόσον αυτές αιτηθούν σχετικά. 

 

 Π.Δ. 36/1994 και  όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 350/2003, δεν επιτρέπεται 

σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, οι οποίοι δεν συνοδεύονται από τους γονείς ή 

κηδεμόνες τους, η είσοδος και παραμονή σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή 

μπαρ, καθώς και η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στα λοιπά δημόσια 

κέντρα. Ωσαύτως, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση πινακίδων σε 

εμφανές σημείο των καταστημάτων πώλησης οινοπνευματωδών ποτών. 

 Κ.Υ.Α. 104720/2010 περί διαδικασίας και μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής 

του αντικαπνιστικού νομοθετικού πλαισίου,  επιβάλλονται προβλεπόμενες 

κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η εν λόγω Κ.Υ.Α περιλαμβάνει 



64 

 

κυρώσεις και για περιπτώσεις μη τήρησης των απαγορευτικών διατάξεων περί 

πώλησης αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους, καθώς και κυρώσεις σε 

περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων περί εισόδου, παραμονής και 

κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους σε μπαρ και κέντρα 

διασκέδασης. 

 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Εντατικοποίηση των ελέγχων στα κέντρα διασκέδασης και στα λοιπά 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που προσφέρουν οινοπνευματώδη 

ποτά, για είσοδο, παραμονή και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από 

ανηλίκους.  

 

 Αυστηροί έλεγχοι για την τοποθέτηση επιγραφών σε εμφανή σημεία, σχετικά 

με την απαγόρευση εισόδου ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης και τη μη 

κατανάλωση ποτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Γ.1. Πρόληψη εξαρτήσεων  

 

ΣΚΟΠΟΣ Προληπτικές δράσεις ενάντια στις εξαρτήσεις 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Διεξαγωγή συμβουλευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της 

πρόληψης των εξαρτήσεων. 

ΔΡΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα συμβουλευτικής κατά του εθισμού στο διαδίκτυο, κατά 

των τοξικοεξαρτήσεων κλπ. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
18 Άνω, Στροφή, Αττικό Νοσοκομείο 

 

 Διεύρυνση συνεργασιών των Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας με αρμόδιους 

φορείς, κοινωνικές Υπηρεσίες και Μ.Κ.Ο. για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.  

 Βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας «Νέο Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» , 

στο οποίο καταγράφονται οι στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Αστυνομίας, οι 

οποίοι καθορίζονται από τις κύριες προτεραιότητές της για τα επόμενα τρία έτη 

καθώς και οι επιμέρους ειδικότερες δράσεις των συναρμοδίων Υπηρεσιών που 

απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών, τόσο σε επιτελικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο Ειδικότερα προβλέπονται δράσεις για την αντιμετώπιση 

αυτής της μορφής εγκληματικότητας και προγραμματίζονται βελτιώσεις στα 

ήδη υπάρχοντα επιχειρησιακά προγράμματα, όπου αυτό απαιτείται.  

 Επικαιροποίηση σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των αρμοδίων Υπηρεσιών σύμφωνα με το πνεύμα του προσφάτως ψηφισθέντα 

νόμου (Ν. 4219/2014) για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής 

Αστυνομίας.  

 

 
 ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
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Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

-Η αριθμ. ΓΕΟ οικ.151   Κ.Υ.Α.  με θέμα «Λειτουργία Εθνικού Κέντρου 

τεκμηρίωσης και πληροφόρησης  για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία 

(Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) 

- Ν. 4139 με θέμα «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» και δη των 

διατάξεων: του άρθρου 39 αναφορικά με τη δυνατότητα επιβολής σε ανήλικους δράστες 

εξαρτημένους από ναρκωτικά, αντί της ποινής, της παρακολούθησης ειδικού 

προγράμματος απεξάρτησης, του άρθρου 58 όπου διακρίνονται οι βαθμίδες του 

προγραμματισμού για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες (1. Πρόληψη-

ενημέρωση, 2.Θεραπευτική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη) και των άρθρων 45 

και 46 για το  θέμα της εξοικονόμησης και διάθεσης των απαραίτητων πόρων 

-  Ν.1729   με θέμα  «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των 

νέων και άλλες διατάξεις» και δη των διατάξεων του άρθρου 3 «Πρόγραμμα 

ανάπτυξης υπηρεσιών» όπου καθορίζεται το είδος των μονάδων που δύνανται να 

ιδρυθούν προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ανάπτυξης υπηρεσιών για την 

αντιμετώπιση της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. 

- Προγραμματική Σύμβαση για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 2014-2020. 

- Όλες οι  σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατόπιν εξουσιοδοτήσεως 

νόμου. 

 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Δραστηριότητες πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. 

 Συμβουλευτικά Κέντρα (και με ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή βοήθειας)  

 Μονάδες Ψυχικής Απεξάρτησης-Στεγνά θεραπευτικά προγράμματα   

 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης 

 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης 

 Υπηρεσίες απεξάρτησης και επανένταξης για εξαρτημένες γυναίκες και 

εξαρτημένες μητέρες με τα παιδιά τους 

 Υπηρεσίες στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης 

 Ορίστηκε Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών με 

πενταετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4139/2013 και λειτουργεί η 

Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού.  

 Έχει εκπονηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2014-2016 από 

την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού.  

 Συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Υγείας η  Συντονιστική επιτροπή 

του Δικτύου Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4139/2013. 

 

Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΡΑΣΕΙΣ Πρόκειται άμεσα να συγκροτηθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης της 

εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων 

Πρόληψης  των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

2014-2020 η οποία συνάφθηκε στις 16-5-2014. 

Θεσμοθετείται η αξιολόγηση των φορέων τόσο σε διοικητικο-οικονομικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο παροχής  υπηρεσιών από τις  

αρμόδιες υπηρεσίες.  

Διεξάγονται έρευνες στον εφηβικό πληθυσμό αναφορικά με τη χρήση 
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εξαρτησιογόνων ουσιών με απώτερο στόχο την συλλογή έγκυρων και 

αξιόπιστων σχετικών δεδομένων που θα οδηγήσουν σε  στοχευμένες 

ανάλογες δράσεις.  

Διεξάγονται έρευνες για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας  και της 

αποδοτικότητας όλων των  προγραμμάτων των εγκεκριμένων φορέων καθώς 

για την εκτίμηση αναγκών και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
-Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών της Δ/νσης Εξαρτήσεων του Υπουργείου 

Υγείας 

-Συναρμόδια Υπουργεία 

-Μονάδα Απεξάρτησης18 Άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 

-Υπηρεσίες απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες του Ψυχιατρικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

-Οργανισμός Κατά των  Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 

-Κέντρο Θεραπείας εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 

-Πρόγραμμα Προαγωγής  Αυτοβοήθειας του Τμήματος ψυχολογίας του 

Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης με δομές σε  Θεσσαλονίκη, 

 Χανιά και Σητεία Κρήτης (μέχρι σήμερα). 

-Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγήςτης Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας.  

- Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που δεν έχει   εγκριθεί η λειτουργία τους 

από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με το  άρθρο 58 του Ν.4139/2013, έχουν  

όμως  συνεργαστεί με  εγκεκριμένους φορείς  απεξάρτησης για χρόνια.  

-Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα  

Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) που με την κατάλληλη επεξεργασία των 

συλλεγόμενων στοιχείων αναφορικά με το πρόβλημα των ναρκωτικών στον 

ελληνικό πληθυσμό 

 

Οι δράσεις σχεδιασμού, συντονισμού και αντιμετώπισης των   ναρκωτικών σε όλες τις 

πληθυσμιακές ομάδες είναι συνεχείς και αναπτύσσονται στο πλαίσιο των εκάστοτε 

κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και των επακόλουθών αναγκών της  ομάδας-στόχου. 

 

 

4.1.5.4. Θεραπευτικές δομές/προγράμματα για εφήβους με ψυχικές διαταραχές ή 

ειδικές κατηγορίες προβλημάτων  

 

Η αγωγή υγείας δεν αποτελεί ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στα πλαίσια του 

προγράμματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρά το ότι στην 

πρωτοβάθμια έχει ενταχθεί στην ευέλικτη ζώνη. 

Συνήθως γίνεται αποσπασματικά και μόνο σε επίπεδο πληροφορίας, συνήθως από 

προσκεκλημένους στο σχολείο φορείς ή στην βάση των προγραμμάτων αγωγής 

υγείας που αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί του σχολείου, αλλά που εκπονούνται εκτός 

των ωρών του σχολικού προγράμματος και στα οποία συμμετέχει περιορισμένος 

αριθμός μαθητών. 
 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Σύμφωνα με το Ν. 2716/1999, «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρο 1, παρ. 1, «Το κράτος έχει την ευθύνη 

για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν σκοπό την πρόληψη, τη 

διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη, καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση 

και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές και 

διαταραχές αυτιστικού τύπου και με μαθησιακά προβλήματα». Με το άρθρο 2 του Ν. 
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2716/1999, συνιστάται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των 

Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων των Ασθενών του Ν. 2519/1997 και στην παρ. 3 αυτού  γίνεται 

αναφέρονται τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. 

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1662/21.5.2001 Υπουργική Απόφαση αναφέρεται ότι: 

«Οι υπηρεσίες των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας παρέχονται σε: (α) Παιδιά, 

εφήβους και ενήλικες ασθενείς με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα, (β) Παιδιά, εφήβους και ενήλικες ασθενείς με διαταραχές 

συμπεριφοράς, (γ) Παιδιά, εφήβους και ενήλικες ασθενείς με διαταραχές αυτιστικού 

τύπου. 

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση   

αναφέρεται ότι: «Το Κέντρο Ημέρας απευθύνεται σε: 1. Παιδιά, εφήβους, ενήλικες 

και ηλικιωμένους με: (I). ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των 

διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και των ανοιών, (II). νοητική υστέρηση και 

δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, (III). προβλήματα σωματικής υγείας και 

δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, για τα οποία απαιτείται η παροχή υπηρεσιών 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αποκατάστασης και ένταξης / επανένταξης. 

Τέλος, στην υπ' αριθμ. πρωτ. Α3α/οικ.876/16.5.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση, 

στο άρθρο 6, προβλέπεται ότι: «Οι ξενώνες και τα οικοτροφεία Παιδιών και Εφήβων 

με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές 

προσφέρουν θεραπευτικό περιβάλλον μακριά από την οικογένεια, όταν αυτό 

επιβάλλεται από τις συνθήκες θεραπείας τους και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα, 

κατά την περίοδο εκείνη τα άτομα αυτά να ενταχθούν σε Φιλοξενούσες Οικογένειες 

της παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.2716/99.  

Οι ξενώνες και τα οικοτροφεία φιλοξενούν ενδεικτικά: • Παιδιά προσχολικής ηλικίας 

με προβλήματα σωματικής κακοποίησης ή συναισθηματικής παραμέλησης. Ο 

αριθμός των παιδιών δεν υπερβαίνει τα 8-10. • Παιδιά λανθάνουσας ή προεφηβικής 

ηλικίας που προέρχονται από διαταραγμένες οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών. Ο αριθμός των παιδιών δεν υπερβαίνει τα 

15 • Έφηβους με παραπτωματική συμπεριφορά, με ψυχικές διαταραχές ή χωρίς 

σοβαρή ψυχική διαταραχή αλλά με σοβαρά διαταραγμένους γονείς. Ο αριθμός των 

εφήβων δεν υπερβαίνει τους 10-12. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ξενώνων ή 

οικοτροφείων στους οποίους φιλοξενούνται παιδιά και έφηβοι μαζί.» 

Πέρα από τα παραπάνω, δεν υφίσταται διακριτό θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τα 

δικαιώματα των παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές. 

Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους με ψυχικές διαταραχές 

διέπεται από:  

 το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ενηλίκων με ψυχικές 

διαταραχές: Ν. 2716/1999 και Ν. 4074/2012 (κύρωση από την Ελλάδα της 

Διεθνούς Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρίες) 

 το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα δικαιώματα του παιδιού: Ν. 2101/1992 

(κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του 

παιδιού). 
 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Οι υπηρεσίες ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους 

αναπτύχθηκαν σημαντικά στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, ωστόσο 

χαρακτηρίζονται ακόμα από ουσιαστικές και σημαντικές ανεπάρκειες και ελλείψεις. 

Φαίνεται ότι, στη χώρα μας, η επένδυση στην ψυχική υγεία των νέων είναι μικρότερη 

αυτής στην ψυχική υγεία των ενηλίκων, καθώς και αυτής στη γενική υγεία. Αυτό 

επιβεβαιώθηκε και από την προ έτους αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

«Ψυχαργώς» για την περίοδο 2000-2009. Η ομάδα Ευρωπαίων αξιολογητών 

κατέληξε, μεταξύ άλλων, ότι τα ποσοστά επίτευξης είναι αρκετά μικρά για υπηρεσίες 

και δομές, όπως π.χ. ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (30%), ολοκληρωμένα κέντρα για 

αυτισμό (5,5%), κέντρα ημέρας αυτισμού (48%), ξενώνες για άτομα με αυτισμό 

(6%), ξενώνες βραχείας παραμονής (14,5%), κ.λπ. Επίσης, επισημάνθηκε ότι υπάρχει 

σημαντική έλλειψη σε δομές και υπηρεσίες που αφορούν ειδικές κατηγορίες 

ασθενών: άτομα στο ευρύτερο φάσμα του αυτισμού, άτομα με νοητική υστέρηση, 

διατροφικές διαταραχές, κ.λπ. Η δε κατανομή των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανισότητα, με τον νομό Αττικής να διαθέτει τις 

περισσότερες μονάδες και το μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών. Οι υπόλοιποι νομοί 

υστερούν σημαντικά τόσο σε αριθμό όσο και σε τύπο υπηρεσιών που παρέχουν. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στην Αττική υπάρχουν 13 ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, ενώ 

ο συνολικός αριθμός τους είναι 22. 

Σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη (Μόσχου, 2009, Ημερίδα), παρατηρείται 

σημαντική έλλειψη υπηρεσιών για τη διαχείριση των αποκαλούμενων «δύσκολων» 

περιστατικών παιδιών και κυρίως εφήβων που είναι επιβαρυμένα με σοβαρά και 

συχνά σύνθετα προβλήματα ψυχικής υγείας και απαιτούν εξειδικευμένα θεραπευτικά 

και υποστηρικτικά πλαίσια. 

Ένα άλλο ζήτημα αφορά την απουσία δομών αποκατάστασης για παιδιά και εφήβους 

με αυτισμό, καθώς και η γενικότερη απουσία ενός επαρκούς δικτύου υπηρεσιών για 

τον αυτισμό στην κοινότητα (για τη φροντίδα τόσο των παιδιών όσο και των 

ενηλίκων με αυτισμό και την υποστήριξη των οικογενειών τους). Επίσης, αναφορικά 

με το συγκεκριμένο πληθυσμό, προκύπτει επιπρόσθετο πρόβλημα κατά την 

ενηλικίωσή τους, όταν απαιτείται μετάβαση σε μονάδες ενηλίκων, λόγω έλλειψης 

αντίστοιχων δομών μακροχρόνιας φροντίδας. Άλλωστε, σήμερα, και οι υπάρχουσες 

υπηρεσίες υφίστανται τις επιπτώσεις της σύγχρονης δημοσιονομικής συγκυρίας, όπως 

και οι λοιποί τομείς της υγείας, με συνέπεια περιορισμούς ή αναστολή λειτουργίας. 

 

Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Γ.1. Ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στο Σχέδιο Δράσης για την 
υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, κου 
LASZLO ANDOR  και του Υπουργού Υγείας 
κου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, προβλέπονται 
ως θεματική προτεραιότητα η ανάπτυξη 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και 
εφήβους. 

 Η Δ/νση Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας έχει προχωρήσει σε 
εισήγηση ρύθμισης για τροποποίηση 
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ΔΡΑΣΕΙΣ διατάξεων περί του ορισμού των μελών των 
Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας 
(Ν.2716/1999, άρθ. 3), αναφορικά με τη 
σύνθεση των μελών τους, δύο εκ των 
οποίων τροποποιήσεων άπτονται του 
ζητήματος των δικαιωμάτων του παιδιού 
στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η πρώτη 
αφορά τη συμμετοχή στις Επιτροπές 
παιδοψυχιάτρων, για την καλύτερη 
εκπροσώπηση, το συντονισμό και την 
εποπτεία των σχετικών υπηρεσιών. Η 
δεύτερη αφορά τη συμμετοχή στις 
Επιτροπές ληπτών υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας ή Συλλόγων Οικογενειών Ψυχικά 
Ασθενών, οι οποίοι δύνανται να 
λειτουργήσουν και ως εγγυητές της 
διαφύλαξης και προάσπισης των 
δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές 
διαταραχές. 

Επίσης έχει γνωμοδοτήσει θετικά, με 
αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας που 
υπεγράφησαν, για την ανάπτυξη πληθώρας 
μονάδων και δράσεων που αφορούν τα 
παιδιά και τους εφήβους με ψυχικές 
διαταραχές, με χρηματοδότηση από 
κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ). 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 

δράσεων προδιαγράφεται στις σχετικές 

με το παιδί – έφηβο θεματικές 

προτεραιότητες του Μνημονίου ANDOR 

- ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ με ορίζοντα 

υλοποίησης την 31/12/2015 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δημόσια Γενικά, Πανεπιστημιακά και 

Ψυχιατρικά Νοσοκομεία & ΝΠΙΔ 

εποπτευόμενα από τη Δ/νση Ψυχικής 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δεν έχουν προσδιοριστεί ειδικά για τις 

σχετικές δράσεις αλλά εντάσσονται 

στους προδιαγραφέντες για το σύνολο 

του τομέα ψυχικής υγείας απαιτούμενους 

πόρους ύψους 30 εκατ. € και αιτούμενο 

ανθρώπινο δυναμικό 1800 ατόμων 

 
Γ.2. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ aboutyouth.gr 

         ΣΚΟΠΟΣ Παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στον εφηβικό πληθυσμό 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εμπεριστατωμένη και έγκυρη πληροφόρηση, σε θέματα που 

απασχολούν τους εφήβους και νέους σήμερα 

ΔΡΑΣΕΙΣ Ανάλυση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς με 
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επιστημονικό και ταυτόχρονα φιλικό προς τους εφήβους 

επισκέπτες τρόπο των θεματικών ενοτήτων που αποτελούν το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑ

ΜΜΑ 
Πάγια δράση από το 2010 

ΠΟΡΟΙ – 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Κρατικός προϋπολογισμός - ΕΚΚΑ 

 

 

Γ.3. Μελέτη αυτιστικού φάσματος 

ΔΡΑΣΗ Μελέτη σε Εθνικό επίπεδο για τον 

προσδιορισμό της συχνότητας των 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών και 

κυρίως των διαταραχών του αυτιστικού 

φάσματος 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Προβλεπόμενο κόστος: 40.000€ 

 

 

Γ.4. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HEPCOM 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Δημιουργία και λειτουργία μιας βιώσιμης 

– και της μεγαλύτερης ως τώρα- 

Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

στην προαγωγή της υγείας, η οποία να 

λειτουργεί και διαδικτυακά, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί καλύτερη δικτύωση φορέων, 

διάδοση των καλών πρακτικών, των 

εκπαιδευτικών υλικών και των 

επιστημονικών εργαλείων προαγωγής της 

υγείας του HEPS, HEPCOM, καθώς και 

άλλων σχετικών Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και ενεργειών του 

Δικτύου για της Υγεία στα Σχολεία της 

Ευρώπης (SHE Network).   

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής 

Παιδιατρικής  Υπουργείου Υγείας είναι ο 

εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα του 

ευρωπαϊκού οργανισμού «Σχολεία για 

την Υγεία στην Ευρώπη. (SHE-Schools 

for Health in Europe). 

Ετοιμάζεται άμεσα ηλεκτρονική 

πλατφόρμα επεξεργασμένη από όλες τις 

χώρες και φορείς που συμμετέχουν με 

υλικό και προτεινόμενες δράσεις στα 

σχολεία. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Φεβρουάριος 2013/ Διάρκεια: 36 

μήνες 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΥΠ/ Διεύθυνση Κοινωνικής και 

Αναπτυξιακής Παιδιατρικής 

Απαιτείται συνέχιση και μετά το 2016 με 

την υιοθέτησή του από το Υπ. Παιδείας 

με κοινή Κ.Υ.Α. 

ΠΟΡΟΙ &ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης  

για το ΙΥΠ είναι 51.576 €. Ο 

προϋπολογισμός που χορηγείται στο 

Ι.Υ.Π από την Ε.Ε. είναι: 33.712€. 

 

 

4.2. Θηλασμός 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πρώτη πανελλαδική μελέτη 

για το μητρικό Θηλασμό, την Εθνική Μελέτη Συχνότητας και Προσδιοριστικών 

Παραγόντων Μητρικού Θηλασμού που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Υγείας του 

Παιδιού (2009) στη χώρα μας παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά αποκλειστικού και 

μακροχρόνιου θηλασμού. Συγκεκριμένα, η Μελέτη κατέγραψε ότι στο μαιευτήριο 

θήλασαν αποκλειστικά το 41% των γυναικών ενώ  στο τέλος του 6ου μήνα το 

ποσοστό αποκλειστικού θηλασμού σχεδόν μηδενίστηκε (0,9%).  Ενδεικτικά, στο 

διεθνή χώρο τα ποσοστά αποκλειστικού μητρικού θηλασμού για τους 6 μήνες 

κυμαίνονται από 22% στη Γερμανία, 12% στη Σουηδία και στις Η.Π.Α. και 9,7%   

στην Αυστρία μέχρι κάτω του 1% στο Ηνωμένο Βασίλειο.   

   Παράλληλα έχουν αναγνωριστεί τα Νοσοκομεία «Αττικόν» και «Π.Γ.Ν. 

Μαιευτήριο Αθηνών “Έλενα Βενιζέλου”» ως τα πρώτα Φιλικά για τα Βρέφη 

Νοσοκομεία στη χώρα μας τον Οκτώβριο του 2011, ενώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 

αξιολόγηση του τρίτου Νοσοκομείου της χώρας από το Ινστιτούτο Υγείας του 

Παιδιού. 

   Για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού η προαναφερθείσα Εθνική Μελέτη 

Συχνότητας και Προσδιοριστικών Παραγόντων Μητρικού Θηλασμού έχει καταλήξει  

στις εξής προτάσεις: 

 την ταχεία μετεξέλιξη κατά το δυνατό περισσότερων 

νοσοκομείων/μαιευτηρίων σε φιλικά για τα βρέφη 

 την  εντατικοποίηση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας 

 την παροχή βοήθειας προς τις θηλάζουσες για το διάστημα μετά την έξοδο 

από το νοσοκομείο είτε μέσω επικοινωνίας με ομάδες υποστήριξης του 

θηλασμού του ίδιου του νοσοκομείου, είτε με άλλους συνδέσμους 

υποστήριξης του θηλασμού που υπάρχουν στην Ελλάδα. 

 την παροχή επαρκούς άδειας θηλασμού στις εργαζόμενες θηλάζουσες και της 

δυνατότητας να συνεχίζει να θηλάζει μετά την επιστροφή στην εργασία είτε 

με την ύπαρξη ευέλικτου ωραρίου, είτε με τη δυνατότητα να εξάγει το γάλα 

της στον εργασιακό χώρο. 

 

4.2.1. Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των επαγγελματιών 
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Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

-Η από κοινού δήλωση του Π.Ο.Υ. και της UNICEF (1989) για την «Προστασία, 

Προώθηση και Υποστήριξη το Μητρικού Θηλασμού και τον ειδικό ρόλο των 

Μαιευτικών Υπηρεσιών». 

- Η εφαρμογή των «Δέκα Βημάτων για Επιτυχή Μητρικό Θηλασμό» (Διακήρυξη 

Innocenti 1990) 

- Η καθιέρωση στη χώρα μας από το 1996 της Εβδομάδας 1 έως 7 Νοεμβρίου, ως 

Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού. 

- Η παράλληλη λειτουργία του θεσμού του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού από το 1976 

- Το άρθρο 35 του νόμου 4272/2014.  

 

 
Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η Δ/νση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας: 

α) Διαθέτει έντυπο ενημερωτικό υλικό για τον μητρικό θηλασμό (βιβλιάριο – αφίσα) 

το οποίο διανέμεται ευρέως. 

β)Επίσης εκδίδει  βιβλιάριο με θέμα: «Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων 

Μητρικού Γάλακτος» για ενημέρωση των ιατρών και του μαιευτικού-νοσηλευτικού 

προσωπικού των Μαιευτικών Κλινικών των Νοσοκομείων και Μαιευτηρίων της 

Χώρας. 

γ) Ενημερώνει τις νέες  μητέρες μέσω γενικών πληροφοριών για τον θηλασμό που 

παρέχονται από το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού. 

δ) Έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου το περιεχόμενο ολόκληρου του 

Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού  

ε) χορηγεί  της αιγίδας του Υ. Υ. σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

δραστηριοποιούνται στο θέμα αυτό για διοργάνωση εκδηλώσεων (συνεδρίων, 

πολιτιστικών κλπ. εκδηλώσεων). 

Το  Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού εφαρμόζει Προγράμματα για την προώθηση του 

μητρικού θηλασμού. 

Συνεργασία Υπουργείου Υγείας και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο 

πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2014 .Από 

κοινού υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας των Συμβουλευτικών Κέντρων  της ΓΓΙΦ 

στις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας με τις Μονάδες Οικογενειακού 

Προγραμματισμού (άρθρου 35 Ν.4272/2014) 

 

Πρόσφατα άρχισε να λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 10525 για πληροφόρηση του 

κοινού για τα θέματα αυτά. 

 

Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Γ.1. Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση 

κοινού από το Υπουργείο Υγείας 

 Οργάνωση, δημιουργία και 

υποστήριξη ιατρείων  θηλασμού. 

 Υποστήριξη θηλαζουσών γυναικών 

με υλικό αγωγής υγείας. 

 Δημιουργία ιστοσελίδας για την 

πληροφόρηση και την υποστήριξη των 

θηλαζουσών γυναικών. 

  Διαμόρφωση κοινής γνώμης με 

δημιουργία καμπάνιας  προώθησης που 
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περιλαμβάνει τηλεοπτικά και 

ραδιοφωνικά μηνύματα, συνεντεύξεις 

στα Μ.Μ.Ε προβολή του θηλασμού σε 

μέσα συγκοινωνίας κλπ. 

 Προαγωγή της δημιουργίας φιλικών 

προς τα βρέφη δομών 

  Δημιουργία κατάλληλων υποδομών 

για θηλασμό ή άντληση γάλακτος στο 

εργασιακό περιβάλλον των γυναικών ή 

σε χώρους που υποδέχονται γυναίκες (πχ. 

δημόσια κτίρια, μεγάλα εμπορικά κέντρα, 

σταθμοί μετρό, κλπ.) 

 Ενεργοποίηση και συντονισμό 

δράσεων ομάδων θηλασμού πανελλαδικά 

 Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας από 
το Υπουργείο Υγείας 

 Δημιουργία ιστοσελίδας με 

πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας. 

 Έκδοση  και διανομή εγχειριδίου για 

τον μητρικό θηλασμό. 

  Ημερίδες  ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης επαγγελματιών υγείας 

σε θέματα μητρικού θηλασμού. 

 Δημιουργία προγράμματος 
εκπαίδευσης e-learning για επαγγελματίες 
υγείας. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ιούνιος 2015 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού/ ΕΣΠΑ 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Υπολογιζόμενο ετήσιο κόστος για την 

συνέχιση της λειτουργίας της 

τηλεφωνικής γραμμής: 40000 €  

(μισθοί)+ 3000 €(κόστος τηλεφωνικής 

γραμμής). 

 

Γ.2. Τηλεοπτική διάχυση μηνυμάτων για τον μητρικό θηλασμό 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ -Αναπαραγωγή και προβολή διαθέσιμου 

τηλεοπτικού μηνύματος για το μητρικό 

θηλασμό από τους σταθμούς κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα – Ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου του 

διαθέσιμου Βιβλιαρίου «Διεθνής 

Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων 

Μητρικού Γάλακτος». 

-Παραγωγή νέου τηλεοπτικού μηνύματος 

και δημιουργία ταινίας μικρής διάρκειας 

σε βίντεο που μπορεί να αναρτηθεί και 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σχετικά 

με τα πλεονεκτήματα του μητρικού 

θηλασμού, τα δέκα βήματα του επιτυχούς 

θηλασμού και άλλα σχετικά θέματα 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ολοκλήρωση παραγωγής μηνύματος 

μέχρι τον Ιούνιο 2015 και δωρεάν 

προβολή του από τους σταθμούς, ύστερα 

από έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με επίκεντρο την 

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού 

Θηλασμού (1-7/11/2015) και στη 

συνέχεια κατά τακτά διαστήματα. 

Η ανάρτηση του βιβλιαρίου «Διεθνής 

Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων 

Μητρικού Γάλακτος» θα γίνει εντός του 

τρέχοντος έτους 2014. 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και 

Πληροφόρησης σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, τη 

Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης 

Υλικού και τη Διεύθυνση Οργάνωσης, 

Απλούστευσης Διαδικασιών και 

Πληροφορικής. 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 

Υπουργείου. Προβλεπόμενη δαπάνη για 

την διάθεση του διαθέσιμου εντύπου και 

την αναπαραγωγή του διαθέσιμου 

τηλεοπτικού μηνύματος  1.000 Ευρώ. 

Ανθρώπινο Δυναμικό: το υφιστάμενο 

δυναμικό της Διεύθυνσης Αγωγής Υγείας 

και Πληροφόρησης. 

Δαπάνη για νέο τηλεοπτικό μήνυμα: 

4.000-5.000 Ευρώ/ Δαπάνη για ταινία 

μικρής διάρκειας: 4.000 έως 5.000 Ευρώ  

Ανθρώπινο Δυναμικό: 2 έως 3 υπάλληλοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Διασφάλιση κατάλληλων προδιαγραφών στα μαιευτήρια 

 
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Έχουν χαρακτηριστεί δύο Δημόσια Νοσοκομεία (Αττικόν και Έλενα Βενιζέλου) 

Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία 

 

Β. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

  
ΔΡΑΣΕΙΣ 

Θεσμοθέτηση των Φιλικών προς τα 

Βρέφη Νοσοκομείων 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ιούνιος 2015 
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ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπ. Υγείας, Βουλή, Ινστιτούτο Υγείας 

του Παιδιού, Εθνική Επιτροπή Μητρικού 

Θηλασμού 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δεν απαιτούνται νέοι πόροι 

 

 

4.2.3. Ενίσχυση ελέγχου των υφιστάμενων κανονισμών εμπορίου 
 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Κ.Υ.Α.  με αρ. Υ1/ ΓΠ. 47815  «για τα  παρασκευάσματα  για βρέφη  και  

παρασκευάσματα δεύτερης    βρεφικής ηλικίας». Η ΚΥΑ αποτελεί εναρμόνιση    της     

Εθνικής  Νομοθεσίας προς την Οδηγία  2006/141 Ε.Κ. της   Ευρωπαϊκής   Επιτροπής. 

Στην προαναφερόμενη  Κ.Υ.Α. ενσωματώνονται  πολλά άρθρα του Διεθνή  Κώδικα 

Εμπορίας Υποκαταστάτων Μητρικού Γάλακτος   τα οποία  σχετίζονται τόσο  με την 

ενημέρωση του πληθυσμού όσο και με τον   έλεγχο  για την  εφαρμογή  του.  

Στις διατάξεις της  εν λόγω Κ.Υ.Α.    αναφέρεται επίσης  ότι  ο Ελληνικός  

Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)  είναι ο αρμόδιος  για τη  διασφάλιση  της 

αντικειμενικής και πλήρης πληροφόρησης των οικογενειών και όσων απασχολούνται 

στον τομέα της διατροφής βρεφών και νηπίων καθώς και για  τον   έλεγχο της 

τήρησης   του Κώδικα 

 
Β. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Β.1.Εκσυγχρονισμός του Ελεγκτικού Συστήματος 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του 

ελεγκτικού συστήματος μέσω της 

τροποποίησης  της Κ.Υ.Α.  με αρ. Υ1/ 

ΓΠ. 47815   

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ομάδα εργασίας  αποτελούμενη από 

ειδικούς επιστήμονες και από στελέχη 

των αρμοδίων  υπηρεσιών   

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δεν απαιτούνται νέοι πόροι 

 

 

4.2.4 Διευκολύνσεις προς τις  θηλάζουσες για τη συνέχιση του θηλασμού μετά 

την έξοδο από το μαιευτήριο 

 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Δεν υπάρχει σχετικό νομικό πλαίσιο 

 

 
Β. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Β.2. Θεσμοθέτηση σταθμών/ χώρων θηλασμού 

 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

Θεσμοθέτηση Σταθμών/ Χώρων 

Θηλασμού σε δημόσιους και ιδιωτικούς 

χώρους. 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπουργείο Υγείας & άλλα συναρμόδια 

Υπουργεία 

ΠΟΡΟΙ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δεν απαιτούνται νέοι πόροι 
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4.3. Επίπεδο διαβίωσης – αντιμετώπιση παιδικής φτώχειας   

4.3.1.Δημόσιες πολιτικές για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 

 

4.4. Κοινωνική πρόνοια 

4.4.1. Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου προνοιακών επιδομάτων 

4.4.2. Ανάπτυξη/ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων υποστήριξης 

οικογενειών και ειδικότερων ευάλωτων ομάδων  

 

4.5. Προσχολική φροντίδα 

4.5.1. Εκσυγχρονισμός Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών 

 

Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α.1. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών – Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών σταθμών 

ΣΚΟΠΟΣ Επικαιροποίηση κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών 

και Βρεφονηπιακών Σταθμών υπέρ της εναρμόνισης με τις νέες 

δομές που δημιουργήθηκαν με το νόμο 3852/2010 και υπέρ της 

αρτιότερης λειτουργίας των σταθμών. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Επικαιροποίηση των διατάξεων που συγκροτούν το θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας των σταθμών που λειτουργούν στο πλαίσιο 

δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή και υπηρεσίας 

του δήμου.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΠΕΣ (Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ) και 

ΥΠΕΡΚΑΠ 

 

4.5.2. Ενίσχυση του Μηχανισμού Εποπτείας των Δημοτικών Νομικών Προσώπων 

4.5.3. Κτιριακή υποδομή και στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών  

 

 

 

4.6. Επιδόματα 
Α.  ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

i. Oικογενειακά επιδόματα: Από 01.01.13 καθιερώθηκαν τα ακόλουθα οικογενειακά 

επιδόματα: 

α) Ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων: Με το Ν.4141/2013, 

καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό 

επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ 

έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, (Ν.4170/2013), 

είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες.  

Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά τρεις 

χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες 

(4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των 

τεσσάρων τέκνα.  

β) Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων: Με το Ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, θεσπίζεται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το οποίο καταβάλλεται 

λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, 

το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.  

Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, το επίδομα χορηγείται σε οικογένειες από το 

πρώτο πλέον παιδί σε πολίτες που το έχουν πραγματικά ανάγκη και ανέρχεται στο 

ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο (Ν.4144/2013). 
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Τα ανωτέρω επιδόματα σχεδιάστηκαν από την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, 

χορηγούνται μέσω του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ως εντολοδόχου 

αυτής και χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π. (ΚΑΕ 

220 Φορέας Πρόνοιας). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη 

και συνεχή δεκαετή κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα, να φορολογούνται στην 

Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους να ευρίσκονται στην Ελλάδα.  

Εξετάζονται σενάρια ενοποίησης της διαδικασίας λήψης των ανωτέρω 

επιδομάτων σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία (ενιαία αίτηση), τα οποία 

χορηγούν επίσης επιδόματα σε φτωχές οικογένειες με παιδιά, τόσο για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των δικαιούχων όσο και για εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι θα 

μπορούσαν να διατεθούν σε άλλες προνοιακές πολιτικές.   

 

ii. Πρόγραμμα καταβολής χρηματικών παροχών λόγω μητρότητας: Το 

πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται σε εκτέλεση του άρθρου 4 παράγραφος 5 του 

Ν.1302/1982, με τον οποίο κυρώθηκε η υπ’ αρίθμ. 103/1952 διεθνής σύμβαση 

εργασίας «περί προστασίας της μητρότητας» και εκτελείται από τους Δήμους της 

χώρας. 

 Με το πρόγραμμα αυτό καταβάλλονται χρηματικές παροχές της τάξεως των 

440,20€: ήτοι 220,10€ για το χρονικό διάστημα των 42 ημερών προ του τοκετού και 

220,10€ για το χρονικό διάστημα των 42 ημερών μετά τον τοκετό σε εργαζόμενες 

γυναίκες που δεν δύνανται ν’ αξιώσουν αυτές από ασφαλιστικό φορέα ή είναι 

ανασφάλιστες και παράλληλα δεν έχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. 

 

iii. Επίδομα Αναδοχής Τέκνου: Στο πλαίσιο παροχών και διευκολύνσεων σε 

ανάδοχες οικογένειες, παρέχεται οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη τρεχουσών 

αναγκών και ειδικών θεραπειών του αναδόχου τέκνου. Το ύψος της οικονομικής 

ενίσχυσης κλιμακώνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος υγείας που 

παρουσιάζει το ανάδοχο τέκνο, ενώ η κάλυψη των ειδικών θεραπειών 

προσδιορίζεται βάσει των οδηγιών ειδικού γιατρού για τη διενέργεια των ειδικών 

θεραπειών (άρθρο 4 του ΠΔ 86/2009, ΦΕΚ 114/Α΄).  

 

iv. Πρόγραμμα oικονομικής ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών: Σκοπός του 

προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση παιδιών ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία 

για διαφόρους λόγους στερούνται της πατρικής παρουσίας. Το πρόγραμμα αυτό 

εφαρμόζεται βάσει των διατάξεων του Ν.4051/1960  και του Π.Δ/τος 108/1983, 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

   Με το πρόγραμμα αυτό καταβάλλεται σήμερα μηνιαίο επίδομα 44,02€ σε 

κάθε απροστάτευτο παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών με την προϋπόθεση ότι το μηνιαίο 

εισόδημα της οικογένειας που διαμένει το παιδί δεν υπερβαίνει για τριμελή 

οικογένεια τα 234,77€, προσαυξανόμενο κατά 20,54€ για κάθε επιπλέον μέλος πέραν 

του τρίτου. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την καταβολή του Επιδόματος είναι σύμφωνα 

με το Ν.3852/2010 οι Δήμοι της Χώρας.  

Το επίδομα αυτό χορηγείται στοχευμένα σε παιδιά των οποίων η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι η χειρότερη δυνατή και δεν είναι δυνατή η 

άσκηση της επιμέλειας από τα πρόσωπα που προβλέπει ο νόμος. Επιπλέον, δεν 

συνυπολογίζονται στο οικογενειακό εισόδημα ως προϋπόθεσης λήψης του ανωτέρω 

επιδόματος, άλλου είδους προνοιακές παροχές, που λαμβάνουν τα ίδια ή τα μέλη της 

οικογένειας με την οποία διαμένουν (Ν.4051/1960 και ΠΔ 108/1983).  

 

 

 

5. Παιδιά με αναπηρία 
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Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Το ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π., μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία, έχει θεσπίσει 

δέκα (10) προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης για ΑμεΑ, ανεξαρτήτως οικονομικών και 

εισοδηματικών κριτηρίων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αντιμετώπιση 

των αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία και βρίσκονται σε συνάρτηση με το 

είδος και το ποσοστό αναπηρίας, την πάθηση, το ασφαλιστικό καθεστώς, κ.λπ. Τα 

ανωτέρω προγράμματα εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας των Δήμων της 

χώρας. 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ: Κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν.4025/2011, υπεγράφη η Π2α/Γ.Π.οικ.35099/2.4.2012 

Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων 

κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων».  Στο Εθνικό Μητρώο εντάσσονται οι 

δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας (τυφλότητας, κωφαλαλίας, τετραπληγίας-παραπληγίας-

ακρωτηριασμού, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφαλίστους, βαριάς νοητικής 

καθυστέρησης, εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς αναπηρίας, συγγενούς αιμολυτικής 

αναιμίας, συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης, Σ.Ε.Α.Α, νόσου του Χάνσεν και επιδόματος 

κίνησης, δικαιούχων επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων, δικαιούχων επιδόματος 

ομογενών, δικαιούχων επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και δικαιούχων διατροφικού 

επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων). 

Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι να υπάρχει μία μοναδική ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων, η οποία και αποτελεί το Εθνικό Μητρώο δικαιούχων προνοιακών και 

κοινωνικών επιδομάτων που τηρείται στη Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ συμβάλλοντας 

έτσι στην τήρηση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων δικαιούχων προνοιακών 

επιδομάτων. 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΚΔΑΠ–μεΑ): Τα 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ–μεΑ) αποτελούν 

μονάδες δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες – με νοητική υστέρηση και 

κινητική αναπηρία. Τα ΚΔΑΠ – μεΑ εντάσσονται στο πλαίσιο νέων δράσεων – 

προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και στην ανάπτυξη ενός δικτύου Κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή, ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται 

η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και 

προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και 

οικονομική ζωή. Οι σκοποί των ΚΔΑΠ –μεΑ κυρίως είναι: α) η δημιουργική απασχόληση 

των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες, β) η κοινωνική ένταξη παιδιών / εφήβων με 

αναπηρίες γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις 

κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η ιδρυματική φροντίδα και δ) η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους. 

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ: Κάθε χρόνο σχεδιάζεται και υλοποιείται με 

επιτυχία το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για ΑμεΑ κατά τη θερινή περίοδο σε συνεργασία 

με την ΕΣΑμεΑ και την ΠΟΣΓΚΑμεΑ που πραγματοποιείται σε 12 κατασκηνωτικούς 

χώρους σε αντίστοιχους δήμους όλης της χώρας. Σκοπός είναι για δέκα (10) ημέρες, άτομα 

(και παιδιά) με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες να βρεθούν σε ένα χώρο αναψυχής και 

ψυχαγωγίας, που στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων των συμμετεχόντων, 

συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνικοποίησή τους.  

 

 

5.1. Παρακολούθηση των υφιστάμενων μέτρων και πολιτικών 

 
Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
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ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.Προτυποποίηση της πρωτοβάθμιας 

παιδιατρικής παρακολούθησης παιδιών 

και εφήβων (0-18 ετών) 

Υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας 

στην έγκαιρη διάγνωση των 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών με τις 

κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες με 

 Ιστότοπους 

 Εγχειρίδιο 

 Ημερίδες ευαισθητοποίησης 

 Τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια(1989- 
2012) 

2.Ευαισθητοποίηση των γονιών με στόχο 

την έγκαιρη διάγνωση των 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών και την 

πρόληψη των κοινωνικο-

συναισθηματικών δυσκολιών με  

Ιστότοπο ή Εγχειρίδιο 

3. Πρόταση για τροποποίηση των 

αποφάσεων που αφορούν στις δαπάνες  

για ειδικές θεραπείες με βάση τις ανάγκες 

των παιδιών και την προτυποποίηση των 

διαγνωστικών κριτηρίων 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φεβρουάριος 2015 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού/ ΕΣΠΑ 

-ΙΥΠ/Διεύθυνση Κοινωνικής και 

Αναπτυξιακής Παιδιατρικής/Κέντρο 

Υγείας Παιδιού Καισαριανής 

 

 

5.2. Βελτίωση στατιστικών στοιχείων 

5.3. Πρόσβαση στις υπηρεσίες ΕΣΥ 

5.4. Μέριμνα για κέντρα φροντίδας και θεραπειών - επαρκής στελέχωση των κέντρων 

5.5. Είσπραξη επιδομάτων ΑμεΑ 

 

 

6. Εκπαίδευση 

 

6.1. Εκπαίδευση 

Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α.1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

- Τα σημαντικότερα διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού είναι η 

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992), το Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία 

Παιδιών, την Παιδική πορνεία και Παιδική Πορνογραφία (Ν. 3625/2007) και το 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με 

την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις που η Ελλάδα επικύρωσε με το (Ν. 

3080/2002).  

- Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών. 
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- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της 

γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (Ν.3727/2008). 

 

Α.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατοχυρώνει τα δικαιώματα του παιδιού 

στο άρθρο 24. 

 

A.3. ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

- Το Άρθρο 16 του Συντάγματος, περί Παιδείας, Τέχνης και Επιστήμης ρητά ορίζει 

ότι «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει ως σκοπό την ηθική, 

πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της 

εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και την διάπλασή τους σε ελεύθερους και 

υπεύθυνους πολίτες». Ενώ κατοχυρώνεται και το δικαίωμα της δωρεάν παιδείας και 

της υποχρεωτικής δεκάχρονης εκπαίδευσης. 

- Σύμφωνα με τον βασικό Ν. 1566/1985, σχετικά με τη «Δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», ο βασικός σκοπός της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι να συμβάλλει στην 

ολοκληρωμένη, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη της νοητικής, ψυχολογικής 

και φυσικής δύναμης των μαθητών, έτσι ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, 

να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν αρμονικά. 

- Με το Ν. 3518/06 (άρθρο 73) θεσπίστηκε η υποχρεωτικότητα της προσχολικής 

εκπαίδευσης για τα παιδιά από την ηλικία των πέντε (5) ετών. Ως εκ τούτου, η 

φοίτηση στο νηπιαγωγείο αποτελεί πλέον μέρος της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

- Ο Ν. 1566/85 (άρθρο 2 παρ 3) προβλέπει ότι η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο 

δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος 

της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και 

παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται με τα 

οριζόμενα στον Ποινικό Κώδικα. 

- Η σωματική τιμωρία απαγορεύεται ρητά στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

με το άρθρο 13, παρ. 8, του Π.Δ. 201/1998. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το άρθρο 

21, του Ν. 3328/2005 απαγορεύει την επιβολή οποιασδήποτε μορφής σωματικής 

τιμωρίας σε μαθητές που παρεκκλίνουν από την προσήκουσα διαγωγή. Επιπλέον στο 

Ν. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας» γίνεται σαφές ότι 

η σωματική τιμωρία δεν είναι επιτρεπτή στο πλαίσιο τόσο της ανατροφής όσο και της 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών. 

- Με την αρ. πρωτ. 133099/Γ2/19-09-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδόθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων», 

παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών στους 

μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής 

συνείδησης και γι’ αυτό δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. 

 

6.1. Διασφάλιση πρόσβασης και ένταξης στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

- Όλα τα αλλοδαπά παιδιά που κατοικούν στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα στην 

10χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως ακριβώς και οι συνομήλικοί τους γηγενείς 

σύμφωνα με τον Ν. 2910/2001 (άρθρο 40(1)), και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

όλες τις σχολικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε οποιαδήποτε βαθμίδα της 

εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 40(3) του εν λόγω νόμου έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν 

στο δημόσιο σχολείο ακόμη και αν διαθέτουν ελλιπή δικαιολογητικά στις 

περιπτώσεις που είναι τέκνα: 
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α. όσων προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως πρόσφυγες και όσων τελούν υπό 

την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών, 

β. όσων προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση, 

γ. όσων έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου, 

δ. αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα ακόμα και αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη 

παραμονή τους σε αυτήν. 

- Με τον Ν. 2413/1996 σχετικά με την «Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και την 

διαπολιτισμική εκπαίδευση» θεσμοθετήθηκε η διαπολιτισμική εκπαίδευση με σκοπό 

την οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 

πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες, με την εφαρμογή προγραμμάτων των 

αντίστοιχων δημόσιων σχολείων προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες-ανάγκες των 

μαθητών. Στο ανωτέρω πλαίσιο λειτουργούν διαπολιτισμικά σχολεία τα οποία 

αποτελούν αυτοτελείς σχολικές μονάδες. 

- Με το άρθρο 21 του Ν. 4251/2014 ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν 

στην ελληνική επικράτεια, υπάγονται στην  υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και 

οι ημεδαποί. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της 

σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας 

Προκειμένου για την εγγραφή ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών στα ελληνικά 

σχολεία, όλων των βαθμίδων, απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για 

τους ημεδαπούς δικαιολογητικά.  

Κατ΄ εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια 

σχολεία και τέκνα πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον: 

 

 Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων 

Εθνών 

 Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση 

 Έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας 

Είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει 

ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτή. 

 
 
Β. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  
Β.1. Κοινωνικό Σχολείο 

ΣΚΟΠΟΣ 

Στόχος του «Κοινωνικού Σχολείου» είναι μέσα από μια σειρά 
δράσεων και με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, 
εκπαιδευτικών και γονέων να προσφέρει εμπειρίες, γνώσεις και 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους μαθητές /τριες της 
χώρας ώστε να εξελιχθούν σε υγιείς και ενεργούς πολίτες. 
Καθ’όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα 
πραγματοποιούνται δράσεις στους ακόλουθους άξονες του 
προγράμματος: διατροφή, καταπολέμηση του ρατσισμού, 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, πρόληψη για μολυσματικές 
ασθένειες, πρόληψη του εθισμού στον καπνό, το αλκοόλ, τα 
ναρκωτικά και το διαδίκτυο, καταπολέμηση του 
χουλιγκανισμού, πρόληψη των ατυχημάτων και εισαγωγή των 
εννοιών του ολυμπισμού και της αισθητικής αγωγής στην 
εκπαίδευση.  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το πρόγραμμα σταδιακά επεκτείνεται σε όλες τις σχολικές 
μονάδες της χώρας όπως και τις σχολές γονέων με συνεργασία 
των φορέων και των συντονιστών που έχουν ήδη ορισθεί ανά 
εκπαιδευτική περιφέρεια. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι αθλητικές 
δραστηριότητες Kids Athletics και «Αγαπώ τον Αθλητισμό» σε 
εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί με τη συμμετοχή μεγάλου 
αριθμού μαθητών. Επίσης, έχουν αρχίσει οι τηλεδιασκέψεις για 
την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα αγωγής 
υγείας σε σχολεία. Έχουν πραγματοποιηθεί οι εκπαιδευτικές 
ημερίδες για τους εκπαιδευτές των Σχολών Γονέων, οι οποίες 
και αποτελούν κύρια δομή υλοποίησης του κοινωνικού 
Σχολείου».    
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με το 

Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και με την ενεργό συμμετοχή 

σημαντικού αριθμού φορέων (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΣΕΓΑΣ, ΟΚΑΝΑ, 

ΕΣΔΥ, ΙΨΣΥ, Ε.Ο.Ε., ΔΚΟΕ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΙΕΠ, 

ΙΙΒΕΑΑ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Σ.Ε.Ο., κ.α.). 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Σε εξέλιξη από την έναρξη του σχολικού έτους 2014-2015 

 
 
Β.2.Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας 

ΕΡΓΟ 

«Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 

2» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο 

αναμένεται παραταθεί το σχολ. έτος 2014-2015 (αναμένεται 

έγκριση). 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η Πράξη έχει ως σκοπό την υποστήριξη του θεσμού των Ζωνών 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, ο οποίος εφαρμόζεται σε 

περιοχές με χαμηλό συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη, υψηλή 

σχολική διαρροή και χαμηλή πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, καθώς και χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς 

δείκτες, όπως χαμηλό συνθετικό δείκτη ευημερίας και ανάπτυξης 

και υψηλό δείκτη κινδύνου φτώχειας.  

Ο θεσμός εισήχθη με το άρθρο 26 του Ν. 3879/2010 και έχει 

στόχο την προώθηση της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό 

σύστημα (ειδικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) των μαθητών 

από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και 

κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η πιλοτική εφαρμογή των ΖΕΠ με τη συμμετοχή 18 σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, οι οποίες 

ακολουθούν διαφορετικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα και λειτουργούν 

υποχρεωτικά σε ολοήμερη βάση. Στο πλαίσιο του Ωρολογίου 

Προγράμματος εφαρμόζεται συνεκπαίδευση, προστίθενται 

περισσότερες ώρες Γλώσσας και Μαθηματικών, ενώ 

υποστηρίζεται για την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών 

μεθόδων από 28 Ειδικούς Επιστήμονες, Επιστημονικούς 

Συνεργάτες και Σχολικούς Ψυχολόγους. Ακόμη 

πραγματοποιούνται προγράμματα πρόληψης και 

κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής τα οποία υλοποιούνται μέσω 

των Σχεδίων Δράσης.  

Τα Σχέδια Δράσης αποτελούν οργανικό μέρος του 

προγράμματος των πιλοτικών ΖΕΠ, ενώ το περιεχόμενό τους 

δύναται να είναι ποικίλο και να σχετίζεται κατά περίπτωση με 

θέματα όπως (α) το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων, 

(β) τους τομείς πολιτισμού και τέχνης, (γ) την τεχνολογία, (δ) 

τους χώρους εργασίας και παραγωγής, (ε) τα δρώμενα και 

παρεμβάσεις στο κοινωνικό γίγνεσθαι κ.λπ.  

Στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης πραγματοποιούνται 

συνεργασίες και συντονίζονται με τοπικούς φορείς: δήμος, 

σύλλογοι, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, ΚΕΘΕΑ, μουσεία, 

σινεμά/θέατρα (Υπουργείο Πολιτισμού γενικότερα), Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ.λπ. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-

ΕΔ) και Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πόροι συνολικού ύψους ΑΠ2: 6.078.122,44€ 

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 30-10-2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Υπό έγκριση απόφασης για την επέκταση του έργου 

 
 
Β.3. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά 
σχολεία 

ΕΡΓΟ 

"ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

(ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία"  

ΑΠ1 "Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες 

Σύγκλισης"                                                                                                                                                                                    

ΑΠ2 "Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου" 

ΑΠ3  "Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 περιφέρειες 

Σταδιακής Εισόδου", στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 

αντιστοίχως, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ),  σε αντικατάσταση του 

έργου "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -(Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: 

Πολιτισμός και ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία - ΑΠ1, 

ΑΠ2, ΑΠ3"                                                                                      
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ΣΚΟΠΟΣ 

Μείωση και αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου και προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης σε καλής 

ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Ειδικότερα προβλέπονται παρεμβάσεις στα δημοτικά σχολεία 

με ειδική έμφαση στην ένταξη μαθητών από ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), ιδίως αλλοδαπών, μεταναστών και 

παιδιών από μειονοτικές ομάδες. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών 

σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης 

αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών, καθώς και μαθητών 

από μειονοτικές ομάδες (Ρομά, μουσουλμανόπαιδες), με 

εκπαιδευτικούς που δύνανται να υποστηρίξουν την υποδοχή 

και ένταξη των μικρών μαθητών στο ελληνικό σχολείο με 

κύριο αντικείμενο τη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε 

άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή και 

παραμονή τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Υ.ΠΑΙ.Θ. - Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ)    

 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Υ.ΠΑΙ.Θ. - 

Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το έργο "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(Σχολείο 21ου αιώνα)-Η 

Μετάβαση: Πολιτισμός και ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά 

σχολεία - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3" του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (ΕΠ) "Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση" 

2007-2013 υλοποιήθηκε: 

α) ως προς τον Κεντρικό Άξονα "Πολιτισμός" που περιέλαβε 

δράσεις για την αναβάθμιση της αισθητικής αγωγής στα 

ολοήμερα δημοτικά σχολεία και ιδίως σε αυτά με Ενιαίο 

Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά το σχολικό  

έτος 2010-2011 

β) ως προς τον Κεντρικό Άξονα "ΕΚΟ" που περιέλαβε 

δράσεις εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού δυναμικού 

δημοτικών σχολείων που εμφάνιζαν ανάγκη για υποστήριξη 

μαθητών από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες κατά τα σχολικά 

έτη 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014, και 

απορροφήθηκαν, κατά προσέγγιση,  πόροι ύψους 

41.131.000,00€.   

Το έργο "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3" 

πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2014-2015 με 

το ίδιο φυσικό αντικείμενο, όσον αφορά στο σκέλος "ΕΚΟ" 

και με προϋπολογισμό ύψους 4.670.000,00€ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Το έργο "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3" , το 

οποίο αναμένεται να ενταχθεί στο νέο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση" 2014-2020 και να συγχρηματοδοτηθεί 

από πόρους του ΕΚΤ, βρίσκεται υπό υποβολή. 

 
 



85 

 

Β.4. Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών 
ΣΚΟΠΟΣ Ένταξη και αποτελεσματική συμμετοχή των αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και 

καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. Βελτίωση παρεχόμενης 

εκπαίδευσης, υποστήριξη-ενδυνάμωση εκπαιδευτικών & στελεχών 

εκπαίδευσης. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι δράσεις περιλαμβάνουν: 

1) υποστήριξη της λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.),  

2) ενίσχυση της ελληνομάθειας, 

3) καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο 

σχολείου, 

4) επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, 

5) ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών, 

6) προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης, 

7) σύνδεση σχολείου και κοινότητας, 

8) δικτύωση σχολείων. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Πόροι  συνολικού ύψους: 16.511.152,02 € 

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 31/10/2014  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υπό υλοποίηση 

 
Β.5. Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά 
ΣΚΟΠΟΣ Ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά στην προσχολική 

αγωγή και στη συνέχεια η έγκαιρη εγγραφή τους στην Α’ 

δημοτικού, η εξοικείωσή τους με το σχολείο και η παραμονή τους 

σε αυτό σε όλη τη διάρκεια τουλάχιστον της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι δράσεις περιλαμβάνουν: 

1) ενίσχυση της φοίτησης των παιδιών Ρομά στο σχολείο με 

υποστηρικτικά μαθήματα για την κάλυψη γνωστικών κενών 

(παράλληλη στήριξη για παιδιά νηπιαγωγείου και των πρώτων 

τάξεων του δημοτικού σχολείου, φροντιστηριακά μαθήματα για 

παιδιά δημοτικού και γυμνασίου και θερινά τμήματα για τη 

μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο), 

2) ενδοσχολικές και εξωσχολικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση 

του ενδιαφέροντος των παιδιών για τη μάθηση μέσα από την 

ενεργή εμπλοκή τους σε δραστηριότητες σχετικές με τις 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους,  

3) τακτοποίηση ελλείψεων και εκκρεμοτήτων σε επίσημα έγγραφα 

ή/και ιατρικοκοινωνικές υποχρεώσεις (εμβολιασμοί, δήλωση στα 

δημοτολόγια, κ.λπ.) των παιδιών Ρομά, 

4) ενίσχυση της πρόσβασης των νέων Ρομά και των οικογενειών 

των μαθητών (κυρίως των μητέρων) στα Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προκειμένου να 

αποκτήσουν τις τυπικές προϋποθέσεις για την επαγγελματική και 

κοινωνική κινητικότητά τους,   

5) επιμορφωτική στήριξη των εκπαιδευτικών και των στελεχών της 

εκπαίδευσης, 

6) παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών και των 
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οικογενειών για την ενίσχυση της σχέσης σχολείου, οικογένειας και 

κοινότητας, 

7) δικτύωση σχολείων. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Πανεπιστήμιο Πάτρας 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πόροι  συνολικού ύψους: 15.947.630,5 € 

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 31/12/2014  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υπό υλοποίηση 

 
Β.6. Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη 
ΣΚΟΠΟΣ Ένταξη του συνόλου των παιδιών σχολικής ηλικίας, μελών της 

Μειονότητας, με τις πολιτισμικές και γλωσσικές τους 

ιδιαιτερότητες, στο εκπαιδευτικό σύστημα, παροχή γνώσεων 

διαπολιτισμικής αγωγής στους εκπαιδευτικούς, παροχή 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, συμβουλευτική υποστήριξη των 

οικογενειών προκειμένου να στηρίξουν ενεργά την εκπαίδευση των 

παιδιών τους και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στην 

εκπαίδευση. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι δράσεις περιλαμβάνουν: 

1) δράσεις ενισχυτικές της ελληνομάθειας και της επίδοσης των 

μουσουλμάνων μαθητών νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνάσιου και 

λυκείου, 

2) δράσεις ανασταλτικές του φαινομένου της διαρροής/πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου,  

3) δράσεις ενισχυτικές μαθητών με χαμηλή επίδοση/ασταθή 

φοίτηση ή/και με ελλιπή ένταξη στο σχολείο (Ρομά-

Μουσουλμανόπαιδες),  

4) δράσεις  κοινωνικοποίησης μαθητών  

5)οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Στήριξης του Προγράμματος, 

6) επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης,    

7)παρεμβάσεις ενημέρωσης, διαβούλευσης και ευαισθητοποίησης, 

8) δημιουργία/αναπαραγωγή εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού 

υλικού, αλλαγές και διορθώσεις υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού, 

9) δικτύωση σχολείων. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης  

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πόροι  συνολικού ύψους: 11580437,8€ 

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 31/12/2014  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υπό υλοποίηση 

 
 

6.2. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Α.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού 

υλικού για μαθητές με αναπηρίες 

ΣΚΟΠΟΣ Προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων για όλα τα μαθήματα των 

τάξεων Α’ και Β’ του Δημοτικού ώστε να καταστούν προσβάσιμα 

από μαθητές με διάφορες αναπηρίες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα 

αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και, ανάλογα με το είδος 

της αναπηρίας και ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης στην οποία 

απευθύνεται, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ψηφιακή τεχνολογία 
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που το καθιστά πλήρως προσβάσιμο. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο 

της Πράξης προβλέπεται και η προμήθεια ειδικού λογισμικού 

(πλατφόρμα/ες) που θα χρησιμοποιείται για την προσαρμογή και 

ενσωμάτωση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ψηφιακά 

περιβάλλοντα προσβάσιμα από μαθητές που έχουν συγκεκριμένες 

αναπηρίες. 

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για 

εκπαιδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στην 

επαρκέστερη προετοιμασία των μαθητών με αναπηρίες για φοίτηση 

στο σχολείο. Ειδικότερα για τους μαθητές με προβλήματα όρασης 

προβλέπεται και η προμήθεια ειδικού εποπτικού υλικού. 

Οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από την 

υλοποίηση της Πράξης είναι αυτές των μαθητών που 

παρουσιάζουν: 

- προβλήματα όρασης, 

- προβλήματα ακοής, 

- κινητικά προβλήματα των άνω άκρων, 

- μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση, 

- αυτισμό, 

- προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι βασικές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης 

είναι: 

1)διοίκηση και διαχείριση της Πράξης, επιστημονική και 

παιδαγωγική τεκμηρίωση και αξιολόγηση, 

2) διανομή εκπαιδευτικού υλικού στις μονάδες Ειδικής Αγωγής, 

3) επιμόρφωση εκπαιδευτικών και συμβούλων Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης στο νέο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, 

4)προμήθεια προσβάσιμου εποπτικού υλικού, ανάπτυξη 

ακουστικού υλικού και ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για 

την ελληνική γραφή στον κώδικα Braille, 

5)προμήθεια ειδικού λογισμικού για την προσβασιμότητα 

ψηφιακού περιεχομένου από μαθητές με αναπηρίες, 

6)ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με 

προβλήματα ακοής. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πόροι  συνολικού ύψους: 2.608.414,67€ 

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 30/6/2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υπό υλοποίηση 

 

 

 

 

Α.2. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην  

εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 

Μετατροπή του ειδικού σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 

Εκπαίδευσης (Υποέργο 2: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Πρόγραμμα 

Επιμόρφωσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)). 

ΣΚΟΠΟΣ Η πράξη αναπτύσσεται προς την   

κατεύθυνση τη δημιουργίας ενός 

σχολείου για όλους τους μαθητές, 
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συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών 

με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές, 

στο οποίο θα παρέχονται μεταξύ άλλων 

και ειδικές υποστηρικτικές παιδαγωγικές 

και ψυχολογικές υπηρεσίες.   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην 

ενδυνάμωση του ρόλου του κοινού 

σχολείου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 

σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, στην 

αλλαγή της σχέσης μεταξύ κοινού και 

ειδικού σχολείου, μέσα από τη 

μετατροπή του τελευταίου σε κέντρο 

έγκαιρης υποστήριξης για τους μαθητές 

που φοιτούν στα κοινά σχολεία καθώς 

και των οικογενειών τους και τη 

λειτουργία Επιτροπών Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για το κοινό 

σχολείο.  Αντικείμενο του εν λόγω 

υποέργου είναι η επιμόρφωση του 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(ΕΕΠ) που θα συμμετέχει θεσμικά στις 

Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(ΕΔΕΑΥ). 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πόροι συνολικού ύψους: 478.670,004€ 

Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 

31/12/2014 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε εξέλιξη. 

 
Α.3. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην 
εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-
Μετατροπή του ειδικού σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 
Εκπαίδευσης 

ΣΚΟΠΟΣ 

H Πράξη προσπαθεί να αντιμετωπίσει το μείζον θέμα της 

ουσιαστικής ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα και της 

υποστήριξης για επιτυχή συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία των μαθητών με αναπηρία, ή/και εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της 

εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των 

Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  

(ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης  

Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και 

της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική 

εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
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αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα 

Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης 

(ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο 

σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή 

συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Υ.ΠΑΙ.Θ. - Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ)     ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/νση Ειδικής 

Αγωγής 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Καλύπτεται η μισθοδοσία 249 ατόμων Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (ΕΕΠ) για την εφαρμογή του προγράμματος της 

διεπιστημονικής υποστήριξης των γενικών σχολείων και των 

μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

την υποστήριξη της αξιολόγησης αυτών από τα ΚΕΔΔΥ για το 

σχολικό έτος 2014-2015. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 

7.355.335 ευρώ ο οποίος καλύπτει  την υλοποίηση της πράξης τα 

σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15.  

Το έργο "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3" 

πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2014-2015 με το 

ίδιο φυσικό αντικείμενο, όσον αφορά στο σκέλος "ΕΚΟ" και με 

προϋπολογισμό ύψους 4.670.000,00€ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Υπό υλοποίηση 

 
 
Α.4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους 
μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και 
η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ΕΡΓΟ 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για 

όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός 

σύγχρονου Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ προκειμένου να 

συντονίσει σε ενιαία βάση και πρωτοτυποποιήσει τις διαδικασίες 

αναζήτησης, αξιολόγησης και καταγραφής των στοιχείων που 

αφορούν στους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικίας 4‐25 ετών. 

Το Λογισμικό Μητρώου ΑμεΑ θα διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία 

που αναφέρονται στο κάθε παιδί (δημογραφικά στοιχεία, 

πληροφορίες για ιδιαιτερότητες, εξατομικευμένες ανάγκες 

ειδικής υποστήριξης τους και δυνατότητες εκπαίδευσης, στοιχεία 

προόδου, δεξιότητες, ειδικά εξατομικευμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό κ.α.). 

Το σύστημα προοδευτικά θα καταγράφει με τη μορφή ενιαίας 

ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων όλους όσους δικαιούνται 

εξατομικευμένης συμπληρωματικής ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης και διεπιστημονικής παρέμβασης με στόχο την 

άρση και εξάλειψη των αρνητικών παραγόντων που εμποδίζουν 
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τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. 

Ως εκ τούτου οι άμεσα μετρήσιμοι στόχοι του Λογισμικού 

καθορίζονται ως εξής  : 

• Ο εντοπισμός και καταγραφή των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή και αναπηρία όπου και αν βρίσκονται στην ελληνική 

επικράτεια. 

•     Η άμεση, έγκαιρη και κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες του 

κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία 

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ο προγραμματισμός και η 

παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσής του. 

•   Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των γονέων των 

μαθητών και όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών κλάδων 

ΕΑΕ και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών. Η υποστήριξη 

του έργου τους και η διασφάλιση της εξατομίκευσης και της 

συνέχειας με βάση τις συγκεκριμένες διαπιστωμένες ανάγκες. 

•   Η μείωση της γραφειοκρατίας και της αλληλοεπικάλυψης των 

διαδικασιών και της συγκέντρωσης πληροφοριών αναγκαίων για 

την ΕΑΕ. 

•   Η ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων 

ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας εκπαίδευσης και ΕΑΕ. 

•  Η συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

καταλληλότητας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης 

των δράσεων ΕΑΕ. 

•     Η συγκέντρωση στοιχείων αναγκαίων: 

•     Για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη στην άσκηση 

εκπαιδευτικής πολιτικής ΕΑΕ σε τοπικό, περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο,  

•        Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα 

από την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων (π.χ. πληροφορίες που 

ζητούνται από τα διεθνή όργανα ΟΗΕ που παρακολουθούν την 

εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των 

Ατόμων με Αναπηρία και προτείνουν καλές πρακτικές). 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του Έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη της 

εφαρμογής, η ανάπτυξη του Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ, η 

προμήθεια των απαραίτητων Συστημάτων και η εκπαίδευση των 

χρηστών και διαχειριστών του Συστήματος και του Λογισμικού 

Μητρώου ΑμεΑ. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-

ΕΔ)-Δ/νση Ειδικής Αγωγής 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πόροι συνολικού ύψους: 314.590,00 €  

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 30 /10/2015  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε υλοποίηση 
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Α.5. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ΕΡΓΟ 

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για 

ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες» του ΑΠ1 του ΕΣΠΑ 2007-2013 το οποίο έχει 

παραταθεί και για το σχολ. έτος 2014-2015 και των ΑΠ2 και 3, 

ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του ΕΠ 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  

ΣΚΟΠΟΣ 

Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης των ΑμεΑ στα σχολεία γενικής 

αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό 

προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική 

τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό. Το προσωπικό αυτό θα 

επιμορφωθεί και θα υποστηρίζεται επιστημονικά και 

συμβουλευτικά από κατάλληλες δομές. Επίσης, στο πλαίσιο 

εξειδικευμένης υποστήριξης παρέχεται η κατάλληλη βοήθεια 

στους μαθητές ΑμΕΑ (π.χ. με κινητικά προβλήματα) από ειδικό 

βοηθητικό προσωπικό. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η Πράξη αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της 

εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών 

με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η 

εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των ΑμεΑ αυτού του 

τύπου είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑμεΑ στη σχολική τάξη του 

γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα 

των ΑμεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον 

κοινωνικό αποκλεισμό.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-

ΕΔ) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πόροι συνολικού ύψους: ΑΠ1: 34.300.436,17€ - ΑΠ2: 

12.676.230,00€ - ΑΠ3: 2.737.754,50€ 

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 31-12-2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Σε υλοποίηση 

 

Α.6. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες 
η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και 
κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχει 

βασικό στόχο την αναδιάρθρωση της παρεχόμενης Ειδικής 

Εκπαίδευσης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης. 

Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών 

προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη 

μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης 

με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 
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Υλικού. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της 

εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των 

ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση 

υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή 

μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  : Υ.ΠΑΙ.Θ. - Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ)      

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  : Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/νση 

Ειδικής Αγωγής 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Καλύπτεται η μισθοδοσία 2.954 ατόμων Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

(ΕΒΠ) για την εφαρμογή του προγράμματος  για το σχολικό έτος 

2014-2015. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 95.296.560 ευρώ ο 

οποίος καλύπτει  την υλοποίηση της πράξης τα σχολικά έτη 

2013-14 και 2014-15.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Υπό υλοποίηση 

 

 

6.3. Μείωση της σχολικής διαρροής και της σχολικής εγκατάλειψης 

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Α.1. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». 
 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η 

εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών 

(ΠΣ) σύμφωνα με τις αρχές του Νέου 

Σχολείου, για την υποχρεωτική 

εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, 

Γυμνάσιο), για τα Καλλιτεχνικά και 

Μουσικά σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) 

και για το Λύκειο Γενικής Παιδείας και η 

διαμόρφωση δημιουργικού και ανοικτού 

εκπαιδευτικού κλίματος που όχι μόνο 

επιδέχεται, αλλά και δημιουργεί 

καινοτομία.  

 

  Τα νέα προγράμματα σπουδών 

σχεδιάζονται ώστε να είναι 

στοχοκεντρικά, ενιαία, συνεκτικά, 

συνοπτικά, διαθεματικά, βιωματικά και 

παιδαγωγικά διαφοροποιημένα 

προβλέποντας συνεργατικούς, 

αυτοκατευθυνόμενους και άλλους 

τρόπους μάθησης. Στα νέα προγράμματα 

σπουδών γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ 

της μετάδοσης πληροφορίας και της 

καλλιέργειας βαθύτερης γνώσης. 

Παράλληλα, είναι ανοικτά και ευέλικτα 
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εξασφαλίζοντας δυνατότητες και 

ελευθερία στον εκπαιδευτικό για την 

επιλογή θεματικών στη βάση των 

ατομικών αναγκών των μαθητών και των 

ιδιαιτεροτήτων των τοπικών κοινωνιών. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πόροι συνολικού ύψους: 9.363.833,00€ 

Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 

31/12/2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε εξέλιξη. 

 

Α.2. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) -Πιλοτική Εφαρμογή». 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η 

εκτενής  χρήση της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης (εσωτερικής και 

εξωτερικής), ώστε να παρακολουθηθεί η 

πορεία και η αποτελεσματικότητα της 

εισαγωγής του συνόλου των νέων 

προγραμμάτων σπουδών, πριν τη 

γενίκευση της εφαρμογής τους. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πόροι συνολικού ύψους: 3.012.575,44€ 

Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 

30/6/2014 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε εξέλιξη. 

 
Α.3. Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων  
ΕΡΓΟ Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) - ΑΠ1 - ΑΠ2 - ΑΠ3 του 

ΕΠ "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2007-2013 

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Πράξεως είναι η υποστήριξη και ενίσχυση δύο (2) 

καινοτόμων παρεμβάσεων που αφορούν στον θεσμό του 

Ολοήμερου Σχολείου, καθώς, και του Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου που αφορά στα σχολικά έτη 2013-2014 και 

2014-2015. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  Α. Υποστήριξη και ενίσχυση καινοτόμων παρεμβάσεων των 

Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων. 

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη μίας παρέμβασης με 

κομβική σημασία στη συνολική εθνική στρατηγική για την 

καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, δηλαδή το ολοήμερο 

σχολείο. Η ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου αποτελεί μία 

καθοριστική παρέμβαση στην πρόληψη της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου. Παράλληλα μέσω του ολοήμερου 

σχολείου ικανοποιείται η αναγκαιότητα υποστήριξης των 

οικογενειών και δη των εργαζόμενων μητέρων στην 

προσπάθεια μίας ισόρροπης οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής. Τα Ολοήμερα Σχολεία, στο πλαίσιο του συστήματος 

δημόσιας δωρεάν παιδείας παρέχουν βασικές και παιδο-

αναπτυξιακές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια ενός σημαντικά 

διευρυμένου ωραρίου. 

Ο εκπαιδευτικός-μαθησιακός του στόχος είναι η βελτίωση των 

επιδόσεων ενός μεγάλου αριθμού μαθητών, μέσα από μια 
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συντονισμένη παρέμβαση όλων των δράσεων του σχολείου και 

όχι απλώς μέσα από μια περιορισμένη βοήθεια προς τους 

μαθητές με διαπιστωμένες χαμηλές επιδόσεις σε ορισμένα ή σε 

όλα τα μαθήματα. Παράλληλα λειτουργεί ως ένας χώρος 

δημιουργίας και εκπαίδευσης για τα παιδιά, ενώ παράλληλα 

υποβοηθά του γονείς, ιδίως τις εργαζόμενες μητέρες να 

συνδυάσουν τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό – μητρικό 

ρόλο. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα διακρίνεται από καινοτόμες 

παρεμβάσεις. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται σε 

συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και του σχολικού 

συμβούλου. Είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον γνωστικά 

αντικείμενα και παράλληλα ενισχύεται η διδασκαλία με 

περισσότερες ώρες ενώ διεξάγονται και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. 

Οι δάσκαλοι του σχολείου συνεργάζονται με τους δασκάλους 

του ολοήμερου προγράμματος όπως και με τους 

εκπαιδευτικούς περισσοτέρων ειδικοτήτων. Παράλληλα 

υπάρχει συνεργασία με τους γονείς για τον τρόπο λειτουργίας 

του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. 

Η λειτουργία των ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το 

σχολικό έτος 2013-2014 καθορίστηκε με την υπ αρ. 

Φ50/267/131333/Γ1 της 17/9/2013 « Λειτουργία των 

Ολοήμερων Σχολείων 2013-2014» και την υπ’ αρ. Φ. 

50/325/141474/Γ1/3-10-2013 «Υποστήριξη των Ολοήμερων 

Σχολείων – Στελέχωση με εκπαιδευτικούς ΠΕ 70» Εγκυκλίους 

της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

ΥΠΑΙΘ. Η λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων 

για το σχολικό έτος 2014-2015 καθορίζεται με την υπ. 

αρ.Φ.50/226/143572/Γ1. 

Β. Υποστήριξη και ενίσχυση καινοτόμων παρεμβάσεων στο 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 

H σημασία της αναβάθμισης της Αγωγής και Εκπαίδευσης 

στην πρώιμη παιδική ηλικία (ECEC) είναι βασικός πυλώνας  

και βασική προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των 

ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2007). 

Επισημαίνεται επίσης ότι η αποτελεσματικότητα και η ισότητα 

μπορούν να συμπληρωθούν κατά περίπτωση, αν οι επενδύσεις 

και οι μεταρρυθμίσεις επικεντρώνονται στα πρώιμα στάδια 

εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του  Συμβουλίου της Ευρώπης 

επίσης γίνεται λόγος για βέλτιστο ξεκίνημα στη ζωή, με στόχο 

την προσβασιμότητα, την αναβάθμιση παρεχόμενης ποιότητας 

στην Εκπαίδευση, την ανάπτυξη των  δεξιοτήτων του  

εκπαιδευτικού προσωπικού έχοντας ως βασικό επιδιωκόμενο  

στόχο την πρόληψη  της σχολικής διαρροής και του αριθμού 

των ατόμων που ζουν σε ένδεια. 

Στην Ελλάδα η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην 

Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία δύναται να 

υποστηρίζεται με επιτυχία στο πλαίσιο ενός  Ολοήμερου  

Προγράμματος  Νηπιαγωγείου. Η στήριξη-ενίσχυση και 

αναβάθμιση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου κρίνεται αναγκαία 
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στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που διανύει η χώρα μας. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-

ΕΔ) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πόροι συνολικού ύψους: 44.741.829,73 Ευρώ (ΑΠ1: 

22.584.009,13 ΑΠ2: 16.517.335,27 ΑΠ3: 5604.485,33)                                                                                                                            

Δείκτες υλοποίησης:  Επωφελούμενο 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Υπό Υλοποίηση 

 

 

Α.4. Ανάπτυξη πολιτικών για την βελτίωση της σχολικής ζωής 

ΣΚΟΠΟΣ  Πολιτικές βελτίωσης σχολικού περιβάλλοντος με έμφαση στην 

προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  o Καταπολέμηση έμφυλων στερεότυπων με συνεργασία όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων κυβερνητικών και μη, ο 

καθένας σύμφωνα με την αρμοδιότητά του 

o Καταπολέμηση σχολικής διαρροής, δράσεις και 

παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς προς την κοινωνία, τη σχολική 

και εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς (το μεγαλύτερο 

ποσοστό της σχολικής διαρροής αφορά κυρίως τα κορίτσια) 

o Ανάπτυξη δεικτών σχετικών με το σεβασμό και την 

προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και εκτίμηση των 

επιπτώσεων άσκησης επιμέρους πολιτικών στα παιδιά 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ o Συνεργασίες και ενημερωτικές συναντήσεις με σχολεία της 

Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, όπου παρέχεται 

ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις 

πολιτικές, τα προγράμματα και τις δράσεις της ΓΓΙΦ ή 

άλλων φορέων, καθώς και σχετικά με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο όσον αφορά στην προώθηση της ισότητας των 

φύλων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.   

o Αντίστοιχες συνεργασίες  πραγματοποιούνται και με τα ΑΕΙ 

και τα ΑΤΕΙ της χώρας.  

o Δυνατότητα συνεργασίας της με δήμους της χώρας ή 

άλλους φορείς και διοργάνωση στοχευμένων παρεμβάσεων 

και δράσεων σε σχολεία που εκδηλώνουν σχετικό 

ενδιαφέρον για θέματα που άπτονται της ισότητας των 

φύλων κατόπιν σχετικής άδειας και έγκρισης από την 

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και με τη 

συναίνεση Συλλόγων Καθηγητών και Γονέων και 

Κηδεμόνων. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) σε συνεργασία με 

τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς 
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6.4. Μέτρα για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής 

βίας 

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Α.1. Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των 
Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 
ΕΡΓΟ «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και 

Εκφοβισμού», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του 

Ε.Π. "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" 

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός των Πράξεων είναι η πρόληψη και η διάγνωση του 

φαινομένου της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ). 

Βασικός στόχος των Πράξεων είναι: 

α) η δημιουργία μόνιμης δομής πρόληψης και αντιμετώπισης 

της ΣΒΕ σε πανελλαδικό επίπεδο 

 β) η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης και των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση για τη 

δημιουργία και τη βιωσιμότητα της δομής πρόληψης και 

αντιμετώπισης της ΣΒΕ  

γ) η καταγραφή, η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η 

αντιμετώπιση σε πρώιμο στάδιο των φαινομένων της ΣΒΕ, 

καθώς και 

 δ) η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, της οικογένειας και της ευρύτερης 

τοπικής κοινότητας. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  Δράση 1: Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, 

επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων 

σχολικής βίας και εκφοβισμού. 

Το δίκτυο αποτελείται από: 

Α) Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (ΚΕΕ) 

Β) Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) 

Γ) Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.Σ.Υ.Δ.Π.) 

Δ) Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (Π.Ο.Δ.Π.) 

Ε) Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ) 

Δράση 2: Περιοδική Εκτίμηση του φαινομένου σχολικής βίας 

και εκφοβισμού σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας 

Μέσω του δικτύου θα γίνεται συστηματική διεξαγωγή 

εκτιμήσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας για τον καθορισμό 

της συχνότητας του φαινόμενου της σχολικής βίας, του τρόπου 

και του τόπου εμφάνισής του, του τρόπου αλληλεπίδρασης των 

μαθητών και των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς) και την 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων του.  

Δράση 3: Ενημέρωση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη 

διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της 

σχολικής βίας  

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ (πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και ενημερωτική πύλης) για την υλοποίηση του 

προγράμματος επιμόρφωσης, για τη δημοσιοποίηση 

επιμορφωτικού υλικού, σχολίων και προτάσεων αντιμετώπισης 
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περιστατικών, εφαρμογής σχεδίων δράσης, καλών πρακτικών, 

στατιστικών στοιχείων, κ.λπ., 

• Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και 

σύνταξη προγράμματος επιμόρφωσης, 

Δράση 4: Δράσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης – 

επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, 

μαθητών και γονέων) 

• Πρόδρομες Δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης, πριν 

την υλοποίηση της επιμόρφωσης, με τη συνδρομή της ΚΕΕ 

• Δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης μετά την 

υλοποίηση της επιμόρφωσης από τις ΠΟΔΠ και τις ΟΔΠ, οι 

οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και φορείς 

ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) 

Δράση 5: Συνέργεια με άλλες πράξεις. 

Θα γίνει καταγραφή συνέργειας και συμπληρωματικότητας της 

παρούσας πράξης με άλλες πράξεις μέσω της αποτύπωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης και του χρονοπρογραμματισμού των 

δράσεων συνέργειας. 

Δράση 6: Δράσεις προβολής και δημοσιότητας 

Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του στοχευόμενου κοινού καθώς και για τη 

διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Δράση 7: Αξιολόγηση της Πράξης, 

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εξωτερική αξιολόγηση της 

εκτέλεσης του προγράμματος. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-

ΕΔ)  (σε σύμπραξη με το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πόροι συνολικού ύψους: 994.437,44 Ευρώ (ΑΠ1: 559.195,03 

ΑΠ2: 397.006,41 ΑΠ3: 38.236,00)                                                                                                                            

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 15/07/2015            

Ωφελούμενοι: Μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 

(Σύνολο μαθητικού πληθυσμού), Εκπαιδευτικοί της Α/θμιας 

και Β/θμιας εκπαίδευσης (Σύνολο Εκπαιδευτικών), Γονείς, 

Στελέχη Εκπαίδευσης, Σχολική κοινότητα. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Υπό υλοποίηση  

 
 
Α.2. Θεσμός Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

ΣΚΟΠΟΣ Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας παρακολουθούν, υποστηρίζουν και 
αξιολογούν τα πολύμηνα προγράμματα Αγωγής Υγείας των 
σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προγράμματα Αγωγής Υγείας-Θεματικοί άξονες: 
 Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές σχέσεις  (Ρατσισμός – Βία 

         -  Αντιμετώπιση πένθους-Ξενοφοβία) 

 Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

 Πρόληψη ενδοσχολικής και ενδοοικογενειακής βίας, 

 Διαφυλικές σχέσεις – Ισότητα των φύλων - Σεξουαλική Αγωγή      
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Υ.ΠΑΙ.Θ.-Τμήμα Β’ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής  

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ.  93006/Γ7/10-08-2012 τοποθετήθηκαν οι 

Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας μέχρι τις 31-08-2015     

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε υλοποίηση (ετήσια βάση) 

 
Α.3. Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων  

ΣΚΟΠΟΣ Ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του 
Νομού, με τη δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης, βραχείας 
ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής μαθητών/τριών που 
χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Παρέχουν συμβουλευτική γονέων και παράλληλα 

ασκούν προληπτική παρέμβαση στα πλαίσια στήριξης της 

οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων 

μέσω του σχολείου. 

  2. Μπορούν να συμμετέχουν σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις 

του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων του νομού, για την 

εξειδίκευση θεμάτων που έχουν σχέση με τα εφαρμοζόμενα 

προγράμματα αγωγής υγείας. 

3. Παρέχουν ενημέρωση των διδασκόντων σε ιδιαίτερα 

προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες των 

σχολείων, μετά από πρόσκληση του Δ/ντη του σχολείου, ή μετά 

από αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

4. Ευαισθητοποιούν την ευρύτερη κοινότητα σε θέματα 

αγωγής υγείας και ψυχικής υγείας, οργανώνοντας και 

συντονίζοντας ομιλίες, συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες. 

5. Παρακολουθούν και υποστηρίζουν τα προγράμματα 

ψυχικής υγείας των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας 

της Δ/νσης τους, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους αγωγής 

υγείας της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται. 

6. Οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών 

προκειμένου να συμβάλλουν στην επίλυση παιδαγωγικών, 

οργανωτικών και άλλων ζητημάτων και να υποστηρίξουν την 

προσπάθειά τους.  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Υ.ΠΑΙ.Θ.-Τμήμα Β’ Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής  

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ.  93007/Γ7/10-08-2012 τοποθετήθηκαν οι 
Υπεύθυνοι ΣΣΝ μέχρι τις 31-08-2015     

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε υλοποίηση (ετήσια βάση) 

 
 
Α.4. Ασφαλής Πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο - Πραγματοποίηση 
τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για την 
Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο 
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6.5. Προγράμματα Σπουδών 

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Α.1. Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
ΕΡΓΟ "Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1 - ΑΠ2 - ΑΠ3" του ΕΠ 

"Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2007-2013  και 

"Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ2 - ΑΠ3" του ΕΠ "Εκπαίδευση 

και Διά Βίου Μάθηση", ως έργα υποψήφια για ένταξη στο 

ΕΣΠΑ 2014-2020.  

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Πράξεως είναι η στήριξη του θεσμού του Ενιαίου 

Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος μέσω της 

πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 

(Θεατρικής αγωγής, Μουσικής, Εικαστικών, Πληροφορικής, 

Αγγλικών και Φυσικής Αγωγής) και της επιμόρφωσης-

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών μέσω σεμιναρίων. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  Το Νέο Σχολείο ή Σχολείο του 21ου αιώνα, ανταποκρίνεται 

στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου 

αιώνα, θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό 

τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών των μαθητών 

καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Αποτελεί ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη 

γνώση και στο μέλλον, ψηφιακό, καινοτόμο, για μαθητές που 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός των ημερίδων - τηλεδιασκέψεων 

είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά, 

ηλικίας από 5 έως 18 ετών και να 

ενημερωθούν για τους κινδύνους που 

κρύβει το διαδίκτυο, να μάθουν 

περισσότερα για τους τρόπους 

αντιμετώπισης των προκλήσεων του 

ψηφιακού κόσμου και να 

προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Υλοποίηση ημερίδων μέσω 

τηλεδιασκέψεων της μεταξύ της Δ/νσης 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και 

των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

χώρας, με θέμα: «Ασφαλής πλοήγηση 

στο διαδίκτυο» 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

Φορέας πρότασης: Υ.ΠΑΙ.Θ. σε 

συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος  

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 

Μάιος – Ιούνιος 2015  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε υλοποίηση 
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είναι η επένδυση του μέλλοντος. 

 

Στο πλαίσιο αυτό επαναπροσδιορίζεται το εκπαιδευτικό 

μοντέλο με στόχο το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με τα νέα προγράμματα  σπουδών να επεκταθεί σε 

όλα τα Δημοτικά Σχολεία. 

Προκειμένου λοιπόν να ενισχυθεί ο θεσμός των Δημοτικών 

Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

κρίνεται απαραίτητο η Πράξη να υλοποιηθεί με τις παρακάτω 

δράσεις: 

• Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των Δημοτικών 

Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

με εκπαιδευτικούς ειδίκευσης στη Θεατρική Αγωγή, στη 

Μουσική, στα Εικαστικά, στην Πληροφορική, στα Αγγλικά και 

στη Φυσική Αγωγή. 

• Υποστήριξη και Ενημέρωση των Εκπαιδευτικών και των 

Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης (π.χ Σχολικοί Σύμβουλοι 

των αντίστοιχων Ειδικοτήτων) για τις δυνατότητες αξιοποίησης 

εκπαιδευτικού υλικού. 

• Υποστήριξη της ομαλής εφαρμογής – λειτουργίας του 

Προγράμματος ΕΑΕΠ με την παροχή μικρογευμάτων στους 

μαθητές. 

• Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας του 

Θεσμού των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. 

• Αξιολόγηση της Πράξης, που περιλαμβάνει την αξιολόγηση 

του Θεσμού των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο  

Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ερωτηματολόγια, 

focus groups κλπ) με σκοπό να εφαρμοστεί σταδιακά και να 

γενικευτεί. 

• Διοικητική και Τεχνική Στήριξη της Πράξης. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-

ΕΔ) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πόροι συνολικού ύψους:  

Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 --> 113.866.531,52 Ευρώ (ΑΠ1: 

47.919.076,54 - ΑΠ2: 55.737.486,39 - ΑΠ3: 10.209.968,59 )   

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 --> 26.976.596,20 Ευρώ (ΑΠ2: 

22.836.869,80 - ΑΠ3: 4.139.726,40 )                                                                                                                            

Δείκτες υλοποίησης:   

Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 --> ΑΠ1: μέχρι και το σχ. έτος 2014-

2015, ΑΠ2 και ΑΠ3: μέχρι και το σχ. έτος 2013-2014 

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 --> ΑΠ2 και ΑΠ3: από το σχ. έτος 2014-

2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Υπό Υλοποίηση 

 

Α.2. Τράπεζα Θεµάτων ∆ιαβαθµισµένης ∆υσκολίας για την ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο –ΕΠΑΛ) (Υποέργο 1: Επιστημονικός Συντονισμός, 

Δημιουργία Περιεχομένου, Οργάνωση, Διοίκηση και Υποστήριξη της Πράξης, 

Υποέργο 3: Δημοσιότητα της Πράξης, Υποέργο 4: Εξωτερική Αξιολόγηση της 

Πράξης). 
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ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το έργο υποστηρίζει τη δημιουργία και 

λειτουργία Τράπεζας Θεμάτων 

Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας 

(ΤΘΕΔΔ), η οποία θα λειτουργεί ως 

"οδηγός" για τον εκπαιδευτικό, 

προκειμένου να ολοκληρώνει έγκαιρα 

μέσα στο σχολικό έτος τη διδακτέα ύλη. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πόροι συνολικού ύψους: 1.190.902,00€ 

Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 

31/12/2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε εξέλιξη. 

 
Α.3. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά 
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.). 

Σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του 

Ψηφιακού Σχολείου και την ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών στην τάξη και στην καθημερινή παιδαγωγική 

πρακτική, με την δημιουργία και χρήση ψηφιακών 

εκπαιδευτικών πόρων στο σύνολο των γνωστικών 

αντικειμένων.  

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το έργο έχει ως αντικείμενο: 

 -την ανάπτυξη μεθοδολογίας πρότυπων, δειγματικών 
ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας για τα γνωστικά 
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  

 -την δημιουργία, μετά από δημόσια πρόσκληση, από τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς, πρωτότυπου ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού, την αξιολόγηση του από ειδικούς, την 
επιλογή των καλύτερων συμμετοχών με χρηματική 
επιβράβευση 

 -την ψηφιακή και τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών  

 -την ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου ψηφιακών σεναρίων 

 -την προβολή του έργου και της ευρωπαϊκής συνδρομής 

 -την εξωτερική αξιολόγηση του έργου 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Το έργο υλοποιείται με την σύμπραξη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ), και του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκ., εκτιμάται ότι θα 

έχει ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2015. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε φάση υλοποίησης. 
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Α.4. Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, καταγραφή και 
συγκέντρωση ήδη παραχθέντος ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  
ΣΚΟΠΟΣ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.). 

Αποτελεί τμήμα της ευρύτερης στρατηγικής παρέμβασης για 

την ανάπτυξη του Ψηφιακού Σχολείου, με σκοπό την 

δημιουργία του κατάλληλου τεχνολογικού υπόβαθρου και 

ψηφιακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

 -αναζήτηση, καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου 
ψηφιακού υλικού που διαθέτουν πολιτιστικοί κυρίως φορείς, 
τμήμα του οποίου αφού εμπλουτιστεί με εκπαιδευτικά 
μεταδεδομένα, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να 
αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση  

 -ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής στο 
ψηφιακό περιεχόμενο της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 
Πλατφόρμας 

 -ενσωμάτωση γλωσσικής τεχνολογίας με στόχο την παραγωγή 
βελτιωμένων μηχανισμών αναζήτησης και ανάκτησης 
πολυμεσικής πληροφορίας 

 -ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, κοινού για την ενίσχυση της αξιοποίησης της 
πλατφόρμας και του συνεχούς εμπλουτισμού της, καθώς και 
του ευρύτερου κοινού για το έργο και την συμβολή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 -εξωτερική αξιολόγηση του έργου 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Το έργο υλοποιείται με την σύμπραξη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ), του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ερευνητικού 

Κέντρου «Αθηνά». 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Είναι συνολικού π/υ 14.000.000€, και εκτιμάται ότι θα έχει 

ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε φάση υλοποίησης. 

 

Α.5. Αναβάθμιση της Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Νέα 

Προγράμματα Σπουδών  & Εκπαιδευτικό Υλικό για το ΕΠΑΛ. 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η αναδιάρθρωση των  Επαγγελματικών 

Λυκείων με την Ανάπτυξη Προφίλ / 

Δεξιοτήτων  Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ, 

Ωρολογίων Προγραμμάτων ΕΠΑΛ, 

Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και  τη 

Συγγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού  όλων 

των  Μαθημάτων, με στόχο την  παροχή 

γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πόροι συνολικού ύψους: 10.486.304,00€ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έχει υποβληθεί πρόταση στην ΕΥΔ υπό 
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ένταξη. 

 

Α.6. Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση 
επαγγελματικής εμπειρίας 

ΕΡΓΟ 

Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για 

Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας - Άξονες Προτεραιότητας 

4 & 5 

ΣΚΟΠΟΣ 

 

 

 

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των αποφοίτων Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ 

(Επαγγελματικά Λύκεια - Επαγγελματικές Σχολές)  & 

αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου 

Παιδείας  και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν 

επαγγελματική εμπειρία μέσω ολιγόμηνης μαθητείας στον 

παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε επιχειρήσεις κλάδων 

σχετικές με τις σπουδές των αποφοίτων, έτσι ώστε να καταστεί 

ευκολότερη η είσοδος τους στην αγορά εργασίας. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της πράξης είναι η χορήγηση υποτροφιών σε 

αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης  - Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ 

(Επαγγελματικά Λύκεια - Επαγγελματικές Σχολές) και 

αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων έως 2 ετών (ή 3 ετών εφόσον 

πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική 

τους θητεία), για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω 

μαθητείας 2-6 μηνών στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε 

επιχειρήσεις κλάδων σχετικών με τις σπουδές του αποφοίτου, 

έτσι ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές του και να 

καταστεί ευκολότερη η είσοδός του στην αγορά εργασίας.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-

ΕΔ) & Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πόροι συνολικού ύψους: ΑΠ4: 1.007.173,93€ - ΑΠ5: 

1.192.826,07€                                                                           

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 31-03-2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Σε υλοποίηση 

 
Α.7. Αναβάθμιση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης - Προγράμματα Σπουδών - 

Διδακτικά Βιβλία 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και 

διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των 

αναγκών της Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο) στα 

μαθήματα θεολογικής και 

εκκλησιαστικής εξειδίκευσης. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πόροι συνολικού ύψους: 1.580.000,00€ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε φάση σύνταξης νέας πρότασης. 

 

 

Α.8. Α. «Αναβάθμιση Ιεροσπουδαστηρίων - Προγράμματα Σπουδών - Διδακτικά 

Βιβλία». Β. «Παιδαγωγική Υποστήριξη της Διδασκαλίας του Κορανίου στους 

Μαθητές Μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που φοιτούν στα 

Δημόσια Σχολεία της Θράκης-Προγράμματα Σπουδών-Διδακτικά Βιβλία». 
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ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Το έργο έχει ως αντικείμενο τη 

διαμόρφωση νέων προγραμμάτων 

σπουδών και διδακτικών βιβλίων για την 

αναβάθμιση των ιεροσπουδαστηρίων και 

την ενίσχυση της φοίτησης των 

μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια 

σχολεία της Θράκης. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε φάση σύνταξης νέας πρότασης. 

 
 
Α.9. Δράση: «Κοινωνικό σχολείο» -  Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις UNICEF – 
Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 
 
Α.10. Δίκτυο Συνεργαζομένων Σχολείων με την UNESCO (Associated Schools 

Project Network) 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Σκοπός του προγράμματος είναι η 

διεθνής συνεργασία και η προαγωγή της 

ειρήνης μέσα από το χώρο της 

εκπαίδευσης, με την εκπόνηση 

προγραμμάτων που στοχεύουν στην 

ενδυνάμωση των ανθρωπιστικών, 

ηθικών, πολιτιστικών και διεθνών 

διαστάσεων της εκπαίδευσης 

συμβάλλοντας στην  «Εκπαίδευση για  

Όλους». Συμμετέχουν σχολικές μονάδες  

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, οι 

οποίες   υλοποιούν εργασίες που 

συνδέονται με τους θεματικούς άξονες 

του Προγράμματος, εργάζονται για την 

επίτευξη των Αναπτυξιακών στόχων της 

ΣΚΟΠΟΣ 

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε 

θέματα αναφορικά με τα δικαιώματά 

τους 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 

αποστέλλει κάθε σχολικό έτος σχετικές 

εγκυκλίους  προς όλα τα σχολεία της 

χώρας προκειμένου για τη συμμετοχή 

τους στο θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα της UNICEF «Τα παιδιά 

γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά 

τους» 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: η 

υλοποίηση γίνεται τον Νοέμβριο για τη 

δράση του Προηγούμενου Σχ. Έτους. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε υλοποίηση 
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Χιλιετίας, αξιοποιούν  τους τέσσερεις 

πυλώνες της εκπαίδευσης για τον 21ο 

αιώνα και  εμπλέκουν μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς στις 

δραστηριότητες που υλοποιούν. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ- Διεύθυνση Διεθνών 

Εκπαιδευτικών Σχέσεων 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε εξέλιξη (σε ετήσια βάση) 

 
 
6.6. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Α.1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των 

ΤΠΕ στην διδακτική πράξη 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Σκοπός της πράξης είναι η επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 

αξιοποίηση και  εφαρμογή των 

τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας στη διδακτική πράξη. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πόροι συνολικού ύψους: 49.938.061,94€ 

Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 

31/12/2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε εξέλιξη. 

 
Α.2. Επιμόρφωση μεταταγμένων και μετατασσομένων εκπαιδευτικών στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το έργο αποσκοπεί στην διασφάλιση, 

μέσα από συστηματικές και στοχευμένες 

επιμορφωτικές δραστηριότητες, του ότι 

οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται από 

τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση θα έχουν τα απαραίτητα 

παιδαγωγικά, διδακτικά και εκπαιδευτικά 

εφόδια για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου της 

νέας τους θέσης. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πόροι συνολικού ύψους: 977.360,00€ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έχει υποβληθεί πρόταση στην ΕΥΔ (υπό 

ένταξη). 

 
 

6.7. Υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωση εκπαιδευτικών μονάδων 

 

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Α.1. Επέκταση προγράμματος πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών και συναφούς 
εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία 

ΣΚΟΠΟΣ Το έργο έχει ως στόχο την προμήθεια και τον εξοπλισμό 1108 
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Δημοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του 

Ψηφιακού Σχολείου. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.). 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  Θα εξοπλιστούν 197 Δημοτικά Σχολεία τα οποία είναι 
ενταγμένα στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), με ένα κινητό εργαστήριο πληροφορικής, 
το οποίο λειτουργεί ως κινητή τάξη, για όλα τα μαθήματα. Ο 
εξοπλισμός του αποτελείται από δέκα φορητούς 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα ειδικό τροχήλατο ερμάριο 
για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ, δομημένη 
καλωδίωση, τοπικό δίκτυο για τη σύνδεση των Η/Υ με το 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς και τα λογισμικά 
λειτουργίας. 
Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες, δηλαδή 210 μονοθέσια, 462 

διθέσια και 239 τριθέσια, δημοτικά σχολεία, θα εξοπλισθούν με 

έναν φορητό υπολογιστή και τον σχετικό εξοπλισμό (λογισμικά 

λειτουργίας, τοπικό δίκτυο, απαραίτητη δομημένη καλωδίωση). 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-

ΕΔ) / Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο συνολικός π/υ του έργου ανέρχεται σε 2.683.248,52 €, 

εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 

2015. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε φάση υλοποίησης. 

 

Α.2. Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη Δημιουργία Δημόσιας Ψηφιακής 

Βιβλιοθήκης Παλαιών Σχολικών Εγχειριδίων 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείμενο του έργου αφορά την 

παροχή υπηρεσιών για τη διάθεση μέσω 

του διαδικτύου σχολικών εγχειριδίων που 

έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική 

διαδικασία από τον 19ο αιώνα έως τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980: o 

σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση 

και αρχική λειτουργία μιας ενιαίας, 

λειτουργικής και πλήρως αξιοποιήσιμης 

στην εκπαιδευτική διαδικασία Ψηφιακής 

Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, με 

δυνατότητες ενεργούς συμμετοχής των 

χρηστών, μέσω της οποίας θα διατίθεται 

και θα αξιοποιείται από την εκπαιδευτική 

κοινότητα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πόροι συνολικού ύψους: 1.288.205,00€ 

Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 

31/12/2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε εξέλιξη. 
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6.8. Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση  

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Α.1. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή Πλαισίου Επίτευξης Στόχων 

Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων της Πράξης «Υποστήριξη της Ανάπτυξης 

και της Λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σκοπός του νέου θεσµού των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων είναι η 

διασφάλιση δηµόσιας και δωρεάν 

υψηλής ποιότητας  παιδείας για όλους, η 

προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας 

στην πράξη, η βελτίωση της  πρακτικής 

άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών – 

µελλοντικών εκπαιδευτικών, η  

επαγγελµατική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, η υποστήριξη της 

δηµιουργικότητας, της  καινοτοµίας και 

της αριστείας και η πειραµατική 

εφαρµογή νέων  προγραµµάτων, 

καινοτόµων διδακτικών πρακτικών και 

δηµιουργικών δράσεων, καθώς και  νέων 

προσεγγίσεων στην αξιολόγηση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και 

τη  διοίκηση και λειτουργία των 

σχολικών µονάδων. Το ΙΕΠ, στο πλαίσιο 

του έργου, θα αναλάβει την εκπόνηση 

μελέτης σχεδιασμού και οργάνωσης του 

πλαισίου επίτευξης των στόχων των 

ΠΠΣ,  τη βελτιστοποίηση του 

συστήματος επιλογής και αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ, 

τη βελτιστοποίηση του συστήματος 

επιλογής μαθητών στα ΠΠΣ, καθώς και 

την υλοποίηση δράσεων προβολής και 

προώθησης του έργου των ΠΠΣ.   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πόροι συνολικού ύψους: 185.200,00€ 

Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 

30/6/2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε εξέλιξη. 

 

Α.2. Αναβάθμιση μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων 
ΣΚΟΠΟΣ Στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς 

των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων σε καινοτόμες 

προσεγγίσεις του γνωστικού τους αντικείμενου, με τη χρήση 

των ΤΠΕ, καθώς και να εξοπλίσει κατάλληλα τις σχολικές 

αυτές μονάδες.  

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.). 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στο πλαίσιο του έργου 724 εκπαιδευτικοί μουσικών και 
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καλλιτεχνικών ειδικοτήτων απασχολήθηκαν κατά την διάρκεια 

του διδακτικού έτους 2013-2014, εκ των οποίων οι 692 στα 42 

Μουσικά σχολεία της χώρας και οι 32 στα 3 Καλλιτεχνικά 

Σχολεία της  επικράτειας. 

Εκτιμάται ότι κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους 2014-

2015 θα απασχοληθούν συνολικά σε Μουσικά και 

Καλλιτεχνικά σχολεία περίπου 582 εκπαιδευτικοί. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-

ΕΔ) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο συνολικός π/υ ανέρχεται 13 εκ € 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε φάση υλοποίησης. 

 

 

Α.3. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας-Διαδικασία 

Αυτό-αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη συνολική 

αποτύπωση και μελέτη βασικών 

χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού 

συστήματος  μέσα από την ανάπτυξη 

διαδικασιών αυτοαξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας. Σκοπός του είναι η 

βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της 

γενικής εκπαίδευσης (προσχολικής, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) της 

χώρας, καθώς και η  παρακολούθηση 

συμβατικών δεικτών εκπαίδευσης και 

κοινωνικής ανάπτυξης σχετικά με τη 

λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος, που είναι απαραίτητη για το 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Το έργο περιλαμβάνει την παραγωγή 

υποστηρικτικού υλικού, τη δημιουργία 

Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης, την 

ανάπτυξη Δικτύου Πληροφόρησης για 

την αξιοποίηση των δεδομένων των 

σχολικών μονάδων σε περιφερειακό και 

κεντρικό επίπεδο, καθώς και την 

επιμόρφωση των στελεχών της 

εκπαίδευσης για την εφαρμογή του 

θεσμού της αυτοαξιολόγησης στα 

σχολεία. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πόροι συνολικού ύψους: 3.181.180,00€ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε εξέλιξη. 

 

Α.4. Προκαταρτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης 

 

 

 

Σκοπός της πράξης είναι η δημιουργία 

του  επιμορφωτικού υπόβαθρου για την 

απρόσκοπτη και αποτελεσματική 
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ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

εφαρμογή της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών, όπως αυτή εισάγεται με 

το Ν. 4142/2013 και εξειδικεύεται στο 

Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 

«Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης». Αντικείμενο της πράξης 

είναι ο σχεδιασμός, η επιστημονική 

υποστήριξη, η τεκμηρίωση και η 

υλοποίηση στοχευμένης επιμόρφωσης 

των στελεχών της εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο της αναμόρφωσης των δομών και 

των διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός 

συστήματος αξιολόγησης του συνόλου 

του εκπαιδευτικού έργου και των 

συντελεστών του, με την εισαγωγή 

ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών 

δεικτών αξιολόγησης και με γνώμονα την 

ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, 

τη γνωστική πρόοδο, και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πόροι συνολικού ύψους: 1.437.667,00€ 

Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 

31/12/2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε εξέλιξη. 

 

 

 

 

 

7. Ελεύθερος χρόνος – πολιτιστικές δραστηριότητες 

 

7.1. Ασφάλεια των χώρων ψυχαγωγίας – διαφύλαξη της ψυχοσωματικής υγείας των 

παιδιών και εφήβων 

7.2. Επικινδυνότητα παιχνιδιών, βία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, προστασία του 

παιδιού καταναλωτή   

7.3. Επανεξέταση της αθλητικής νομοθεσίας για τις μετεγγραφές ανηλίκων αθλητών 

 

 

 

8. Μέτρα ειδικής προστασίας  

8.1. Ασυνόδευτα παιδιά, αιτούντα άσυλο – πρόσφυγες 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Η διαδικασία της υποδοχής των προσώπων που αιτούνται διεθνή προστασία, διέπεται 

από τις διατάξεις του π.δ. 220/2007, με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη 

τάξη η Οδηγία 2003/9/ΕΚ «σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των 

αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη». Στο άρθρο 17 ορίζεται, ότι κατά την εφαρμογή των 

διατάξεων περί των συνθηκών υποδοχής, οι αρμόδιες Αρχές φροντίζουν για την ειδική 
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μεταχείριση των αιτούντων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως είναι, μεταξύ 

άλλων, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Επίσης, στο άρθρο 19 καθορίζεται η διαδικασία, η 

οποία πρέπει να ακολουθείται κατά την υποδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων - αιτούντων 

άσυλο, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται άμεσα, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναγκαία εκπροσώπησή τους ενώπιον των εθνικών 

Αρχών. 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του π.δ. 114/2010 και του π.δ. 113/2013 καθιερώθηκε 

ενιαία διαδικασία αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του 

πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 

2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες 

με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα». 

Ειδικότερα, στο άρθρο 12 του π.δ. 114/2010 και, αντίστοιχα, στο άρθρο 11 του π.δ. 

113/2013, το οποίο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των αιτήσεων διεθνούς προστασίας 

που υποβάλλονται μετά την 7
η
 Ιουνίου 2013, καθορίζεται με κάθε λεπτομέρεια η 

διαδικασία εξέτασης από τις αρμόδιες Αρχές των αιτήσεων των ασυνόδευτων 

ανηλίκων.  

Ο Επίτροπος, ο οποίος ορίζεται με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω π.δ. 220/2007, 

ενημερώνει με μέριμνα των Αρχών τον ασυνόδευτο ανήλικο για τη σημασία και τις 

πιθανές συνέπειες της προσωπικής συνέντευξης, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο 

πρέπει να προετοιμασθεί για αυτή, ενώ καλείται να παρίσταται στην προσωπική 

συνέντευξη του ανηλίκου, όπου δύναται  να υποβάλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις προς 

διευκόλυνση της διαδικασίας. Επίσης, απαριθμούνται οι εγγυήσεις υπέρ των 

ασυνόδευτων ανηλίκων σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθούν σε ιατρική εξέταση 

για τον προσδιορισμό της ηλικίας τους, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η αντιμετώπιση 

ως ανηλίκου αιτούντος, εφόσον από την εν λόγω διαδικασία προσδιορισμού ηλικίας 

δεν προκύψει με ασφάλεια η ανηλικότητα αυτού. 

 

Ο εθνικός νομοθέτης, κατά τη θέσπιση των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής και 

Ασύλου, μερίμνησε για την παροχή από τις αρμόδιες Αρχές ιδιαίτερης φροντίδας προς 

τις ευάλωτες ομάδες. Στον Ν. 3907/2011 όπου ρυθμίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών 

Πρώτης Υποδοχής και Ασύλου, προβλέπεται η δυνατότητα της Υπηρεσίας Πρώτης 

Υποδοχής να ιδρύει Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που 

ανήκουν στις απαριθμούμενες στο άρθρο 11 αυτού ευάλωτες ομάδες, με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη. (Άρθρο 8Α). 

Επίσης με τη διάταξη του άρθρου 11 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι ο επικεφαλής του 

Κέντρου ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου 

του κλιμακίου ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, παραπέμπει τα 

πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα 

κοινωνικής στήριξης ή προστασίας, ενώ με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 

3907/2011 και, αντίστοιχα, του άρθρου 8 του π.δ. 102/2012, ο επικεφαλής και το 

προσωπικό του Κέντρου ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής μεριμνούν, καθ` όλη τη 

διάρκεια των διαδικασιών πρώτης υποδοχής, ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών να 

τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της κατάλληλης κατά περίπτωση 

μεταχείρισης, αλλά και να υποβάλλονται στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη 

διαδικασία. Ως ευάλωτες ομάδες νοούνται με τη διάταξη του άρθρου 11, μεταξύ 

άλλων, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. 
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Με τον προαναφερθέντα Ν. 3907/2011 (άρθρα 16 επ.) μεταφέρθηκε στην ελληνική 

έννομη τάξη η Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την 

επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών». Στο άρθρο 20 του 

νόμου ορίζεται ότι οι αρμόδιες Αρχές, κατά την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για 

την απομάκρυνση των παράνομων αλλοδαπών, λαμβάνουν δεόντως υπόψη, μεταξύ 

άλλων, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 

 

Ειδικότερα, η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται 

ιδιαιτέρως υπόψη πριν εκδοθεί η  απόφαση επιστροφής ασυνόδευτου ανήλικου, όπως 

επιτάσσει το άρθρο 25 του Ν. 3907/2011. Ωσαύτως, κατά το στάδιο αυτό καθίσταται 

εξίσου αναγκαία η παροχή συνδρομής από τους κατάλληλους φορείς του άρθρου 19 

του προαναφερθέντος π.δ. 220/2007, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως, 

ενώ παράλληλα εξακριβώνεται ότι ο υπό απομάκρυνση ανήλικος θα επιστραφεί σε 

μέλος της οικογένειάς του, σε ορισθέντα κηδεμόνα ή σε κατάλληλες εγκαταστάσεις 

υποδοχής στο κράτος επιστροφής. Επίσης, ιδιαίτερη φροντίδα για τα ευάλωτα άτομα 

και ιδίως για τους ανηλίκους οφείλουν να επιδεικνύουν οι αρμόδιες Αρχές και κατά το 

χρονικό διάστημα της οικειοθελούς αναχώρησης, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα αναβολής της 

απομάκρυνσης. Ειδικότερα αναφορικά με τους ανηλίκους, πρέπει να εξασφαλίζεται η 

οικογενειακή τους ενότητα με τα μέλη της οικογένειάς τους που βρίσκονται στην 

Ελλάδα, καθώς και η πρόσβαση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

 
Περαιτέρω, την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, αλλά και την ιδιαζόντως 

δυσχερή θέση υπό την οποία τελούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που εισέρχονται στη Χώρα 

έλαβε υπόψη του τόσο ο ενωσιακός όσο και ο εθνικός νομοθέτης, αναφορικά με τον 

καθορισμό των προϋποθέσεων κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων που υπόκεινται στις 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες απομάκρυνσης. Με τη διάταξη του 

άρθρου 32 του Ν. 3907/2011, με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η 

αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 17 της προαναφερθείσας Οδηγίας 2008/115/ΕΚ, ορίζεται ότι 

οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο απαιτούμενο 

χρονικό διάστημα, μόνο εφόσον δεν μπορούν να εφαρμοσθούν για τον ίδιο σκοπό άλλα 

επαρκή μεν, λιγότερο επαχθή, δε, μέτρα.  

 

 

 

 

 

 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

      Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπεύθυνης Αρχής Υποδοχής και 

Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π. - Π.Δ.220/2007, Π.Δ.141/2013, ως προς 

την παροχή προστασίας σε ασυνόδευτους ανήλικους στους οποίους χορηγείται 

καθεστώς διεθνούς προστασίας) περιλαμβάνεται η διασφάλιση της πρόσβασης των 

ανήλικων «που είναι θύματα κάθε μορφής κακοποίησης, αμέλειας, εκμετάλλευσης, 

βασανιστηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή ένοπλων 

συγκρούσεων σε μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και εξειδικευμένης θεραπείας». Όσον 

αφορά σε ασυνόδευτους ανήλικους στους οποίους χορηγείται καθεστώς διεθνούς 
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προστασίας, οι αρμοδιότητες προστασίας που ανήκουν στην Υπεύθυνη Αρχή  

αφορούν στη διασφάλιση κατάλληλης εκπροσώπησης, στη διατήρηση της μέγιστης 

δυνατής οικογενειακής ενότητας και στην παροχή των βέλτιστων δυνατών συνθηκών 

διαμονής. 

 

 Με τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και τα Κέντρα Ταυτοποίησης Υπηκοότητας 

Αλλοδαπών (εντός των οποίων δραστηριοποιούνται κινητές μονάδες πρώτης 

υποδοχής) εγκαινιάζεται ένα νέο σύστημα καταγραφής, και έγκυρης πιστοποίησης της 

ταυτότητας και της προέλευσης στους υποκείμενους σε διαδικασία πρώτης υποδοχής 

υπηκόους τρίτων χωρών μέσω ειδικής τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου  προσωπικού,  

ενώ παράλληλα  διασφαλίζεται  ο ιατρικός τους έλεγχος, αλλά και η ψυχολογική 

υποστήριξη των ευπαθών ομάδων. Οι αλλοδαποί  που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες -

π.χ. ασυνόδευτοι ανήλικοι-  διαχωρίζονται και διαμένουν σε ξεχωριστή πτέρυγα για 

λόγους ασφαλείας αυτών. 

 

 Συνεργασία με την Εισαγγελία Ανηλίκων για την παροχή προς τον 

ασυνόδευτο ανήλικο της αναγκαίας προστασίας: κάθε περίπτωση παράνομης εισόδου 

αλλοδαπού στη χώρα, όπως και του ασυνόδευτου ανηλίκου, γνωστοποιείται και 

παραπέμπεται άμεσα από τις Υπηρεσίες μας στις Εισαγγελικές Αρχές, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που 

είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι αρμόδιες Εισαγγελικές 

ή Αστυνομικές Αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσδιορίσουν την 

ταυτότητα και την ιθαγένεια τους και να θεμελιώσουν το γεγονός ότι δεν 

συνοδεύονται. Επίσης, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ταχύτερο 

δυνατό εντοπισμό της οικογένειάς τους και λαμβάνουν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα 

για να εξασφαλίσουν τη νομική τους εκπροσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την 

εκπροσώπησή τους στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. 

Η ανωτέρω διαδικασία τηρείται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν ο 

ασυνόδευτος ανήλικος δεν αιτείται τη χορήγηση πολιτικού ασύλου και διενεργείται 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 220/2007. Ο 

Εισαγγελέας Ανηλίκων ή ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ορίζεται 

προσωρινός Επίτροπος και κατόπιν αυτού, σε συνεργασία με Κοινωνικές Υπηρεσίες 

και ΜΚΟ, ορίζεται ο μόνιμος Επίτροπος ο οποίος συνήθως είναι ένας κοινωνικός 

λειτουργός προς το σκοπό της διασφάλισης της αναγκαίας εκπροσώπησης του 

ασυνόδευτου ανηλίκου. Εάν ο Επίτροπος δεν ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, 

μπορεί να αντικατασταθεί με διάταξη του Εισαγγελέα. 

 

 Συνεργασία με το Ε.Κ.Κ.Α.  για τη μεταφορά των ανηλίκων σε κατάλληλες 

δομές φιλοξενίας, με μοναδικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 

 

 Συνεργασία με Μ.Κ.Ο και άλλους κρατικούς φορείς  

 

 Πρόσληψη και απασχόληση ειδικού επιστημονικού προσωπικού - κοινωνικών 

λειτουργών, ψυχολόγων ιατρικού προσωπικού- , για τον προσδιορισμό της 

ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων που κρατούνται στα Κέντρα Πρώτης 

Υποδοχής και στα Κέντρα Προαναχωρησιακής Κράτησης Αλλοδαπών, προκειμένου 
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επιτευχθεί μία ολιστική προσέγγιση, η οποία δεν βασίζεται αποκλειστικά στα ιατρικά 

ευρήματα, αλλά λαμβάνει υπόψη και το βαθμό ωριμότητας του ατόμου, τη 

συμπεριφορά του, την αντίληψή του, καθώς και τις πολιτισμικές του καταβολές. 

 

 Εύρεση των κατάλληλων προσώπων και φορέων για την έρευνα της 

διαδικασίας ασφαλούς επαναπατρισμού κάθε ασυνόδευτου ανηλίκου, καθώς και για 

την παροχή φροντίδας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ανάλογα με τις 

ανάγκες του και με βάση την ηλικία και την ωριμότητα του. 

 

 Συνεργασία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με την Ύπατη 

Αρμοστεία / Ο.Η.Ε. και με Μ.Κ.Ο., με σκοπό τη συνένωση ασυνόδευτων ανηλίκων 

που ευρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια με μέλη της οικογένειας τους που 

διαμένουν σε κ-μ της Ε.Ε, κατά την εφαρμογή  του Κανονισμού του Δουβλίνου, 

τηρώντας απαρέγκλιτα τη βασική αρχή της διατήρησης της οικογενειακής ενότητας. 

Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται, προκειμένου στοιχειοθετηθούν τα σχετικά αιτήματα 

και καταστεί εφικτή η μεταφορά των ανηλίκων πλησίον των οικογενειών τους, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα  τα εχέγγυα  της ασφάλειας αυτών.  

 

 

 ‘Έκδοση εγκυκλίου διαταγής κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (5401/1 - 

498001 από 03-01-2011), στην οποία γίνεται ρητή αναφορά στα δικαιώματα των 

ανηλίκων και ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και στην εξασφάλιση αυτών, 

με μοναδικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 

 

 Απευθείας ανάθεση από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή στον Διεθνή Οργανισμό 

Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) δράση με την οποία προβλέπεται η επιστροφή των 

ασυνόδευτων ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους. Στις 

περιπτώσεις που η απέλαση/ επιστροφή των ασυνόδευτων ανηλίκων καθίσταται 

ανέφικτη, επειδή δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση με τη χώρα τους ή υφίστανται άλλα 

προβλήματα, αφήνονται ελεύθεροι (η απόφαση απέλασης/ επιστροφής ανακαλείται για 

λόγους επιείκειας, χρηστής διοίκησης και διαφύλαξης της νομιμότητας της διοικητικής 

δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) και σε 

συνεργασία με το ΕΚΚΑ και ΜΚΟ, φιλοξενούνται σε Ειδικά Κέντρα Φιλοξενίας.  

Σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηρισθεί θύματα εμπορίας ανθρώπων ή 

παράνομης διακίνησης μεταναστών χορηγείται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών άδεια διαμονής ή ανανεώνεται ήδη χορηγηθείσα, χωρίς την υποχρέωση 

καταβολής παραβόλου, με διάρκεια ενός έτους και δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη 

έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. «Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 

4251/2014, ο κάτοχος άδειας διαμονής θύματος εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης 

διακίνησης μεταναστών, έχει δικαίωμα, μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση της 

σχετικής διαδικασίας με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, να αιτηθεί 

την χορήγηση άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους και υπό τις αντίστοιχες 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στον νόμο 4251/201, με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας διαμονής λαμβάνεται ειδικά υπόψη ότι ο/η 

αιτών/ούσα είναι ή υπήρξε κάτοχος άδειας διαμονής ως θύμα εμπορίας ανθρώπων ή 

παράνομης διακίνησης μεταναστών». 
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 Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων 

ανοικτών δομών για τη διαμονή μελών ευάλωτων ομάδων στην περιοχή της Αττικής 

και σε άλλες περιοχές της Χώρας, καθώς και για τη λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Αιτημάτων Στέγασης Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης).  

 

Γ. ΔΕΣΜΗ  ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ( Στοιχεία  από ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π) 

 Συνολικός αριθμός φιλοξενούμενων ανήλικων α΄ εξαμήνου 2014: 1.015 

 Συνολικός ετήσιος αριθμός ασυνόδευτων ανήλικων 2013: 1.150 

 Μέσος χρόνος παραμονής στα κέντρα φιλοξενίας 2013: 60 ημέρες 

 Μέσος χρόνος αναμονής 2013: 25 ημέρες 

 

Γ.1. Λειτουργία προγραμμάτων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων 

χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Σειρά προγραμμάτων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων 

χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με εξειδίκευση στους ασυνόδευτους 

ανήλικους και εμπειρία στο πεδίο 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Χρονοδιάγραμμα: 2015 – 2020 / Εξασφάλιση πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού. Εκτίμηση κατά κεφαλήν ημερήσιου 

κόστους: €30 

 

 

Γ.2. Λειτουργία προγράμματος υποστήριξης του θεσμού της Επιτροπείας 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
 Ενίσχυση και προαγωγή του θεσμού της Επιτροπείας 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Μη κυβερνητικές οργανώσεις με εξειδίκευση στους ασυνόδευτους 

ανήλικους και εμπειρία στο πεδίο 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Χρονοδιάγραμμα: 2015 – 2020 / Εξασφάλιση πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού. Εκτίμηση κατά κεφαλήν ημερήσιου 

κόστους: €7 

 

. 

Γ.3.  Μέτρα ειδικής προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
 

ΣΚΟΠΟΣ Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και προστασία ασυνόδευτων 

ανηλίκων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Συμμετοχή ως Εταίρος στην υλοποίηση Ευρωπαϊκού 

προγράμματος με θέμα: "Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων" 

Preventing Child trafficking and protecting unaccompanied minors 

in Greek Turkish Borders. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΔΑΔ, Δ/νση Πρόληψης Εγκληματικότητας 
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και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Χρονοδιάγραμμα: 2014-2016  / Η δαπάνη καλύπτεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Γ.4. Βελτίωση στέγασης ασυνόδευτων 

         ΣΚΟΠΟΣ Βελτίωση της διαχείρισης των Αιτημάτων Στέγασης Αιτούντων 

Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης 

Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

ΔΡΑΣΕΙΣ   Συγκέντρωση και διαχείριση των αιτημάτων στέγασης 

αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων που 

παραπέμπονται από δημόσιες αρχές ή συνεργαζόμενους 

φορείς παροχής υπηρεσιών υποδοχής και κοινωνικής 

στήριξης της ομάδας-στόχος 

 Δημιουργία και τήρηση συστήματος καταγραφής, 

διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων στέγασης 

αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων 

  Συντονισμό των εξουσιοδοτημένων φορέων από το 

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

ή εθελοντικών προγραμμάτων μετακίνησης, ώστε να 

συνδράμουν την Κεντρική Αρχή στο να υλοποιήσει τις 

αναγκαίες μετακινήσεις  των ασυνόδευτων ανηλίκων σε 

κέντρα φιλοξενίας. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡ

ΑΜΜΑ 

Πάγια δράση από το 2012 

ΠΟΡΟΙ – 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Κρατικός προϋπολογισμός - ΕΚΚΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου φιλοξενουμένων με 

δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών 

δεδομένων 

 Καθιέρωση συστήματος παραλαβής αιτημάτων στέγασης με 

την τυποποίηση ενιαίου εντύπου παραπομπής και 

διαδικασιών υποβολής 

 Διαμόρφωση πρωτοκόλλου αξιολόγησης της ευαλωτότητας 

των παραπεμπομένων περιστατικών 

 
Δ. ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Εκτός των ανωτέρω προγραμμάτων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις του 

ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π. προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 

προκειμένου να συμπεριληφθούν στον πολυετή χρηματοδοτικό προγραμματισμό της 

χώρας μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης, υφίσταται ανάγκη να αναπτυχθούν άλλες δράσεις ως προς την υποστήριξη 
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των ασυνόδευτων ανήλικων που αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν δράσεις της ακόλουθης 

στόχευσης: 

Δ.1.Λειτουργία προγράμματος αναζήτησης μελών οικογένειας (family tracing) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Δράσεις ως προς την υποστήριξη των ασυνόδευτων ανήλικων που 

αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Μη κυβερνητικές οργανώσεις με εξειδίκευση στους ασυνόδευτους 

ανήλικους και εμπειρία στο πεδίο 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Φορείς υλοποίησης: Χρονοδιάγραμμα: 2015 - 2020 

Εξασφάλιση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού: η εκτίμηση του 

σχετικού κόστους εξαρτάται από το είδος και την εμβέλεια της 

δράσης που θα αναπτυχθεί. Κατά συνέπεια, δεν είναι ακόμη 

διαθέσιμη 

 

 

 

8.1.1. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του συστήματος επιτροπείας 

ασυνόδευτων ανηλίκων  

 

Α1. Αξιολόγηση  του νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των ασυνόδευτων 

ανηλίκων.  

ΣΚΟΠΟΣ Αξιολόγηση  του νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των 

ασυνόδευτων ανηλίκων.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ

Ο 

Σύσταση και λειτουργία  διϋπουργικής ομάδας εργασίας και με την 

συμμετοχή εξειδικευμένων φορέων και οργανώσεων  για την 

εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου και την υπόδειξη ενδεδειγμένων λύσεων στο θέμα των 

ασυνόδευτων ανηλίκων. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και λύσεων, για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου, εντός του 2015. 

 

8.1.2. Ορισμός νομικού αντιπροσώπου για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της 

διαδικασίας ασύλου 

8.1.3. Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης της ηλικίας των παράνομα εισερχόμενων 

αλλοδαπών και χαρακτηρισμού τους ως ανηλίκων 

8.1.4. Λειτουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής με ειδική μέριμνα για τους ανηλίκους 

8.1.5. Κράτηση παράνομα εισερχόμενων ανηλίκων 

8.1.6. Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και οικογενειών που αιτούνται 

άσυλο, συμμετοχή των φιλοξενούμενων στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή 
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8.1.7. Ειδική Εκπαίδευση Επαγγελματιών 

 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Εισαγωγή θεματικού αντικειμένου στα προγράμματα των παραγωγικών 

σχολών κατά την επικείμενη αναμόρφωση αυτών με διάθεση κατάλληλα 

εκπαιδευμένου  στελέχους ΛΣ- ΕΛ. ΑΚΤ. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να 

εξεταστεί η παροχή  σχετικής ενημέρωσης στα φοιτούντα στις παραγωγικές 

σχολές στελέχη υπό τη μορφή διαλέξεων, δράσεων επιμόρφωσης και 

κατάρτισης του προσωπικού, εφόσον εξασφαλιστούν προς τούτο οι σχετικές 

πιστώσεις (κάλυψη οδοιπορικών εξόδων, μετακίνηση του προσωπικού). 

 Παροχή κατάλληλης φροντίδας, στα παιδιά των μεταναστών και σε 

ασυνόδευτα που βρίσκονται για μικρό χρονικό διάστημα υπό την ευθύνη τους 

(48 ώρες) 

 Εξειδικευμένα  στελέχη του  Λ.Σ. –ΕΛ. ΑΚΤ. Κατά την υποδοχή των παιδιών 

των μεταναστών λαμβάνουν απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της 

προστασίας τους, καλύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες (υγιεινή, σίτιση, 

ύπνος, παιχνίδια κλπ), με έμφαση στην ψυχική φροντίδα σε συνεργασία με 

τους εμπλεκόμενους φορείς. Εξασφαλίζονται χώροι παραμονής, για να μην 

αποχωρίζονται τους γονείς χωρίς τη βούλησή τους. 

 Βασική εκπαίδευση των στελεχών του Λ.Σ. –ΕΛ.ΚΑΤ. Έμφαση στο θέμα των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων και των παιδιών σχετικά με 

τις μεικτές μεταναστευτικές ροές. 

 Υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με έμφαση στο θέμα των παιδιών, 

όπως αυτά ορίζονται στο εγχειρίδιο ων ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 

Οργανισμού  Frontex 

 Τον Δεκέμβριο του 2012 υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του 

ΥΝΑ και του  Συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού» με αντικείμενο τη 

διαχείριση α) υποθέσεων παιδιών σε κίνδυνο (παιδιά- θύματα κακοποίησης –

παραμέλησης, παιδιά θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης, σεξουάλικής 

εκμετάλλευσης) και β) υποθέσεων εξαφανισθέντων παιδιών. 

8.2. Παιδιά μεταναστών  

 

8.2.1. Μέτρα για την ισότιμη κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών 

μεταναστών 

 
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής 

& Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει οριστεί με τον ν.3613/2007 

(όπως τροποποιήθηκε με το ν.3649/2008) ως Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (εφεξής Ταμείο).  

Το Ταμείο συστάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» για τη περίοδο 2007-

2013 και αποτελεί  ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο που δρα συμπληρωματικά στις 
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εθνικές πολιτικές των κρατών – μελών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών 

ένταξης, σύμφωνα με τις Κοινές Βασικές Αρχές για την ένταξη των μεταναστών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση  και συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ). Συντονιστής της Υπεύθυνης Αρχής του Ταμείου είναι λόγω αρμοδιότητας 

είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.  

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης ως Υπεύθυνη Αρχή του Ταμείου έχει αναλάβει τα 

καθήκοντα που προκύπτουν από το άρθρο 25 της Απόφασης του Συμβουλίου 

2007/435/ΕΚ/25.06.07 για τη σύσταση του εν λόγω Ταμείου. 

 Έργο της είναι η προετοιμασία καθώς, επίσης, και η διαχείριση και εφαρμογή των 

πολυετών προγραμμάτων 2007 – 2013 και 2014-2020 καθώς και των ετησίων 

προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

 

Β. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς 514/2014/ΕΚ και 516/2014/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και στο πλαίσιο της νέας δημοσιονομικής 

περιόδου 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης ενσωματώθηκε στο Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.    

 

Β.1. Προσχολική αγωγή και προγράμματα ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα 

για  παιδιά μεταναστών 

ΣΚΟΠΟΣ Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των 

παιδιών μεταναστών προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Σε πολλές χώρες, εντός και εκτός ΕΕ, η 

έμφαση στην εκπαίδευση αποτελεί το 

κύριο μοντέλο μέσω του οποίου 

επιτυγχάνεται η ένταξη και η κοινωνική 

συνοχή. Στην περίπτωση των νεαρών 

μεταναστών, η ηλικία έχει σημαντική 

επίπτωση στην ένταξη τους. Παρόλο που 

τα σχολεία είναι ικανά να 

διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο 

στην ένταξη της νέας γενιάς μεταναστών, 

κρίνεται  αναγκαία η υποβοήθηση της 

ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω 

της προσχολικής αγωγής και ενισχυτικών 

μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα για 

παιδιά προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας.  

Επίσης, καθώς πολλά παιδιά 

αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στα 

σχολεία λόγω του ότι διαμένουν σε 

δυσπρόσιτες περιοχές, στο πλαίσιο του 

έργου αυτού προβλέπεται και η 

μεταφορά μαθητών από και προς τα 

σχολεία με σχολικά λεωφορεία 

ΔΡΑΣΕΙΣ  Προσχολική αγωγή  

 Προγράμματα ένταξης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα για παιδιά 
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μεταναστών, όπως: ενισχυτικά 
μαθήματα για παιδιά προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας 

Μεταφορά μαθητών με λεωφορεία από 

και προς το σχολείο 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πραγματικός χρόνος υλοποίησης: 2015-

2022 (Πολυετές Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και 

Ένταξης 2014-2020) 

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος  

ανέρχεται περίπου σε πεντακόσιες 

χιλιάδες ευρώ (500.000 €).Ο αριθμός των 

επωφελουμένων θα καθοριστεί σε 

μετέπειτα στάδιο. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 

Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης-Υπουργείο 

Εσωτερικών 

 

Β.2. Δημιουργική απασχόληση παιδιών μεταναστών και γηγενών 

ΣΚΟΠΟΣ Η ένταξη των παιδιών μεταναστών 

σχολικής ηλικίας μέσω προγραμμάτων 

δημιουργικής απασχόλησης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

μεταναστών και γηγενών σε γειτονιές και 

πόλεις με υψηλή συγκέντρωση 

μεταναστών, σε χώρους που θα 

εξευρεθούν σε συνεργασία με τα σχολεία 

και τους Δήμους. 

ΔΡΑΣΕΙΣ  Προγράμματα διαπαιδαγώγησης και 
ψυχαγωγίας νηπίων και παιδιών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των 
εργαζόμενων γονέων ή γονέων με 
άλλα κοινωνικά προβλήματα. 

 Προσχολική αγωγή και προετοιμασία 
των νηπίων για τη μετάβασή τους 
από την οικογενειακή ζωή στο 
σχολικό περιβάλλον. 

Παροχή ημερήσιας διατροφής και 

φροντίδας στα φιλοξενούμενα παιδιά, και 

ενημέρωση για τους κανόνες υγιεινής και 

διατροφής 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πραγματικός χρόνος υλοποίησης: 2015-

2022 (Πολυετές Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και 

Ένταξης 2014-2020) 

 

Ο  προϋπολογισμός του προγράμματος  

ανέρχεται περίπου σε διακόσιες χιλιάδες 

ευρώ (200.000 €).Ο αριθμός των 

επωφελουμένων θα καθοριστεί σε 
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μετέπειτα στάδιο. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 

Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης-Υπουργείο 

Εσωτερικών 

 

 

 

8.2.2. Οικογενειακή επανένωση 

 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Με τα άρθρα 69 έως 77 ρυθμίζονται οι διατάξεις βάσει των οποίων εναρμονίστηκε η 

ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή οδηγία 2003/86/ΕΚ «Εισδοχή πολιτών τρίτων 

χωρών για οικογενειακή επανένωση κατά την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου 

της 22ας Σεπτεμβρίου 2003». 

Το εν λόγω δικαίωμα παρέχεται σε πολίτη τρίτης χώρας που κατέχει άδεια διαμονής, 

η οποία έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον 

δύο ετών και του παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσει, κατόπιν αίτησής του, την είσοδο 

και διαμονή στη χώρα των μελών της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένων των 

τέκνων τους, εφόσον τα μέλη της οικογένειάς του είναι πολίτες τρίτης χώρας, 

ανεξάρτητα από το καθεστώς τους. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται όταν τα 

μέλη αυτά διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας.   

Για την άσκηση του δικαιώματος για οικογενειακή επανένωση, ο συντηρών θα πρέπει 

να αποδεικνύει την οικογενειακή σχέση με τα μέλη της οικογένειάς του για τα οποία 

ζητεί την επανένωση στην Ελλάδα, καθώς και ότι πληροί ο ίδιος, σωρευτικά, τις 

κατωτέρω προϋποθέσεις: 

 διαθέτει κατάλυμα ικανό να καλύψει τις ανάγκες του ιδίου και των μελών της 

οικογένειάς του για τα οποία ζητεί την επανένωση, 

 διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες 

του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο 

σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, 

προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Η 

προσαύξηση του 15% για κάθε τέκνο δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την 

οποία και οι δύο σύζυγοι διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα. 

 διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των κινδύνων που 

καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργαζομένων ημεδαπών, η οποία 

να μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειάς του. 

 

 

8.2.3. Περιπτώσεις αδειοδότησης ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών για 

ανθρωπιστικούς λόγους  

 

8.2.3.1. Αδειοδότηση ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών θυμάτων εμπορίας 

ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών 

Εφόσον οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν χαρακτηριστεί ως θύματα εμπορίας 

ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών μπορεί να τους χορηγηθεί, μετά από 

αίτησή τους, άδεια διαμονής για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για ισόχρονο 

διάστημα. Ο χαρακτηρισμός του ασυνόδευτου ανήλικου ως θύματος εμπορίας 

ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών γίνεται με πράξη του Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών, ακόμη και πριν ξεκινήσει η ποινική διαδικασία εναντίον των 

διακινητών. Η νομοθεσία προβλέπει για τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 

χαρακτηριστεί θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών και 
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μια «προθεσμία περίσκεψης», έτσι ώστε το θύμα να μπορέσει να αποκατασταθεί 

ψυχικά και να διαφύγει της επιρροής των διακινητών και να αποφασίσει εάν θα 

συνεργαστεί με τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου περίσκεψης, που είναι τρεις μήνες και για τους ανήλικους μπορεί να 

παρατείνεται για δύο ακόμη μήνες, απαγορεύεται η απομάκρυνση από τη χώρα. (αρθ. 

52-56 Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης). Οι αρμόδιες εισαγγελικές ή 

αστυνομικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να θεμελιώσουν το 

γεγονός ότι δεν συνοδεύονται και να εντοπίσουν την οικογένειά τους. Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου περίσκεψης, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης 

διακίνησης μεταναστών έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 

πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης. Να συμπληρωθεί επίσης, ότι η 

χορηγηθείσα άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του ν. 

4251/2014, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του νόμου.  

 

8.2.3.2.Περιπτώσεις αδειοδότησης ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών για 

ανθρωπιστικούς λόγους  

Για τους ασυνόδευτους ανήλικους προβλέπεται ειδική κατηγορία άδειας διαμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους που χορηγείται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

α) Σε ανήλικα τέκνα θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα οριζόμενα στο ν. 

3500/2006 ή στον ενήλικα που ασκεί την επιμέλεια των ανηλίκων θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον αυτός δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον φερόμενο 

δράστη του εγκλήματος. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και 

μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες 

προϋποθέσεις.  

β) Σε ανήλικους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν με ιδιαίτερα 

καταχρηστικούς όρους εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 του ν. 

4052/2012. Ως τέτοιοι όροι θεωρούνται όσοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι προς τις 

συνθήκες εργασίας των νόμιμα απασχολούμενων εργαζομένων, έχοντας σοβαρή 

επίπτωση, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, και προσβάλλουν την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται ιδίως διακρίσεις λόγω φύλου 

Στις περιπτώσεις α) και β) η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών. 

γ) Σε ανήλικους που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και 

φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, εφόσον 

η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι αδύνατη. Η διάρκεια της αρχικής 

άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη 

εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.  

δ) Σε ανήλικους, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί με απόφαση ελληνικού 

δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου, που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές, 

σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη 

χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών 

αρχών. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να 

ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. 

ε) Σε ανήλικους φιλοξενούμενους σε οικοτροφεία, που λειτουργούν υπό την εποπτεία 

των αρμόδιων Υπουργείων. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και 
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μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες 

προϋποθέσεις. 

Στις περιπτώσεις γ), δ) και ε) η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γεν. 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής. 

 

8.3. Παιδιά στο δρόμο 

 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Παράγραφος 1 του άρθρου 8, του Ν.3961/2011 , σχετικά με την τήρηση 

Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας από το Ε.Κ.Κ.Α. 

 Παράγραφος 3 της υπ’ αριθ.49540/04-05-2011 Κοινής Απόφασης των Υπ. 

Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης & Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων «Συντονισμός Δράσεων & Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας», 

σχετικά με την τήρηση Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας από το 

Ε.Κ.Κ.Α. 

 Άδεια με αριθμ. 1108/12-06-2012 της Αρχής Προστασίας Ευαίσθητων 

Προσωπικών Δεδομένων για την τήρηση Εθνικού Μητρώου Παιδικής 

Προστασίας από το Ε.Κ.Κ.Α. 

 Υπ’ αριθμ. Π2α/Γ.Π.:οικ.59597/27-5-2011 ΚΥΑ «Ανάθεση στο Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) αρμοδιοτήτων, ηλεκτρονικής 

καταγραφής, αναφοράς, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων των 

φορέων κοινωνικής φροντίδας» – e-pronoia για τον Πολίτη». 

 Ν.3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων 

του δημοσίου τομέα»  (Κατάργηση Ι.Κ.Π.Α. και Εθνικού Παρατηρητηρίου για 

τα ΑμεΑ, συγχώνευση με Ε.Κ.Κ.Α.)   

 Το ποινικό αδίκημα της επαιτείας προβλέπεται στο άρθρο 407 Π.Κ., όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3στ΄ του Ν. 4055/2012 και ισχύει.  

 
 

 

Β. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ενσωμάτωση: 

 Στο πλαίσιο εφαρμογής του e-pronoia για τον πολίτη, προβλέπεται η 

λειτουργία:   

α) Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας των 

Υπηρεσιών Πρόνοιας  

β) Διαδικτυακής Πύλης Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη 

γ) Συστήματος Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Συντονισμού, Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης και 

Τήρησης Εθνικών Μητρώων δικαιούχων παροχών πρόνοιας και 

επωφελούμενων από αυτές, με προτεραιότητα την παιδική προστασία 

δ) Εθνικού Κέντρου Αναφοράς και Παρακολούθησης Δραστηριοτήτων 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Παιδί (εθνικό μητρώο παιδικής προστασίας, 

ηλεκτρονικός φάκελος παιδιού, συντονισμός συστημάτων 

αναδοχής/υιοθεσίας, προστατευόμενης φροντίδας κλπ.).  

 

 

 

8.3.1. Συστηματική αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης 
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8.3.2. Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ενσωμάτωση  

8.3.3. Αύξηση αριθμού και ποιότητας των υπηρεσιών των Κέντρων Υποδοχής 

8.3.4. Συνεργασία με ΜΚΟ  

8. 3.5 Ενίσχυση σχετικών προγραμμάτων  

 

 

8.3.6. Συντονισμένη δράση για την εξάλειψη της επαιτείας 
 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α.1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Ενσωμάτωση στην εθνική μας νομοθεσία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 

του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής (Ν. 

3875/2010 «Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου 

Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις») με την 

τροποποίηση που υπέστη το άρθρο 323Α του Π.Κ. «Εμπορία Ανθρώπων», στις 

διατάξεις του οποίου εμφανίζεται για πρώτη φορά το αδίκημα της εξαναγκασμένης 

επαιτείας. 
 

Α.2. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Άρθρο 407 Π.Κ., όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3στ΄ του Ν. 

4055/2012 και ισχύει. Ο Έλληνας νομοθέτης έχει προσδώσει πλέον πταισματικό 

χαρακτήρα στο εν λόγω αδίκημα, το οποίο κατά το παρελθόν, δηλαδή πριν την 

υφιστάμενη με τον προαναφερόμενο Νόμο 4055/2012 τροποποίηση, κατείχε 

χαρακτήρα πλημμελήματος. Ωστόσο, πλημμεληματικό χαρακτήρα διατηρεί η 

παράβαση του άρθρου 409 ΠΚ «Παραμέληση αποτροπής από επαιτεία ή αλητεία». 

Στις περιπτώσεις δε εκείνες κατά τις οποίες οι πράξεις του παραπάνω άρθρου 

στρέφονται σε βάρος ανηλίκου, οι δράστες τιμωρούνται με κάθειρξη τουλάχιστον 

δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ 

(παρ. 4 στοιχ. α΄ του άρθρου 323Α). 

Με τις οικείες διατάξεις του Κ.Π.Δ. (άρθρα 409-413), σε περίπτωση αυτοφώρου 

πταίσματος επιτρέπεται η σύλληψη του δράστη μόνο για την άμεση εισαγωγή του σε 

δίκη, κατά τη διαδικασία του άρθρου 410 Κ.Π.Δ., ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς 

του, οπότε και προσάγεται στο οικείο αστυνομικό κατάστημα, συντάσσεται έκθεση και 

αφού βεβαιωθεί η ταυτότητά του, αφήνεται ελεύθερος 

 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Κατάρτιση και εφαρμογή ύστερα από ενδελεχή έλεγχο και αξιολόγηση εκ 

μέρους των  Γενικών  Αστυνομικών Διευθύνσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των 

λοιπών αρμοδίων Υπηρεσιών άλλων περιοχών της χώρας, όπου το φαινόμενο της 

επαιτείας παρουσιάζεται έντονο, Ειδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου του. Στα πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται μέτρα με στόχο 

την πρόληψη και καταστολή των σχετικών παραβάσεων τόσο με την ενίσχυση της 

φυσικής και ορατής αστυνομικής παρουσίας, η οποία ως γνωστόν δύναται να επιδράσει 

ανασχετικά σε επίπεδο καθημερινών αντικοινωνικών συμπεριφορών, όσο και με την 

ανάπτυξη «συγκεκαλυμμένων δράσεων» για τη συλλογή, αξιολόγηση και 

εκμετάλλευση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο δράσης των κυκλωμάτων 
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εκμετάλλευσης των επαιτών, τη σύλληψη των διακινητών και τον εντοπισμό των 

ειδικών χώρων στέγασης αυτών.  

 

 Διενέργεια, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ελέγχων 

σε καθημερινή βάση μέσω πεζών και εποχούμενων περιπολιών που λαμβάνουν χώρα 

για το σκοπό αυτό, στα σημεία όπου παρουσιάζεται συχνότερο το φαινόμενο της 

επαιτείας (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των σταθμών ΗΣΑΠ, 

φωτεινοί σηματοδότες, ιεροί Ναοί, εμπορικά κέντρα κ.λ.π.)  

 

    Σχεδιασμός και πραγματοποίηση στοχευμένων δράσεων προς το σκοπό 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου  

 

   Διαρκής αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση των γενικών και ειδικών 

δράσεων ώστε να καθίστανται, σε κάθε περίπτωση, λειτουργικές και αποτελεσματικές 

για την προστασία των ανηλίκων.  

 

 

8.3.7. Εκπόνηση διακρατικών συμφωνιών  για την οικογενειακή επανένωση    

 

8.4. Παιδική εργασία 

 

8.4.1. Μείωση σχολικής διαρροής (ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών, βελτίωση  

κοινωνικών υπηρεσιών παιδικής προστασίας) 

8.4.2. Επικαιροποίηση του καταλόγου με τις επικίνδυνες εργασίες 

 

8.5. Παιδιά μουσουλμανικής μειονότητας  

 

8.5.1. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών μέτρων – ενίσχυση ελληνομάθειας 

8.5.2. Ενίσχυση δράσεων των Κέντρων Στήριξης για την εξάλειψη των διακρίσεων 

 

8.6. Παιδιά Ρομά 
Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας των Ρομά, επιδιώκεται η προώθηση της 

εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής 2012-2020 που κατατέθηκε στις υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 30.12.2011, για την κοινωνική ένταξη των ρομά. 

Σημειώνεται ότι το ΕΚΚΑ έχει οριστεί Εθνικό Σημείο Επαφής (απόφαση 

Διυπουργικής Επιτροπής Διυπουργική στις 19.03.2012) για την υλοποίηση της εν λόγω 

στρατηγικής, η οποία προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για καθένα από τα παραπάνω 

ζητήματα. 

 

Ειδικότεροι άξονες της κοινωνικής προστασίας των παιδιών Ρομά, που σχετίζονται 

με την Εθνική Στρατηγική είναι οι ακόλουθοι: 

 Επίλυση στεγαστικού προβλήματος 

 Καθοδήγηση και υποστήριξη γονέων και παιδιών από ειδικούς λειτουργούς 

 Διευκόλυνση εγγραφής στα Δημοτολόγια 

 Δωρεάν διάθεση  εμβολίων / πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

 Διασφάλιση εγγραφής, ένταξης και τακτικής σχολικής φοίτησης 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 
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8.6.1. Επίλυση στεγαστικού προβλήματος 
Α. ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθέτησε το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (ΟΠΔ) 

για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων, στους άξονες προτεραιότητάς 

του ολοκληρώθηκαν: 

 Πρόγραμμα στεγαστικής δανειοδότησης περιορισμένου αριθμού ελλήνων 

τσιγγάνων που διαβιούσαν σε καταυλισμούς ή άλλες κατασκευές που δεν 

πληρούσαν τις στεγαστικές τους ανάγκες.  

 Δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, παραχώρησης από τους Ο.Τ.Α., δημοτικών ή 

κοινοτικών ακινήτων σε δημότες τους έλληνες τσιγγάνους, οι οποίοι έχουν 

ενταχθεί σε προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης που ενισχύονται από 

το Κράτος 

 Παρεμβάσεις υποδομών στέγασης στους Δήμους της χώρας στους οποίους 

διαβιούν έλληνες τσιγγάνοι. Προτεραιότητα δόθηκε σε οικισμούς με οξυμένα 

οικιστικά προβλήματα  ενώ οι επιλέξιμες δράσεις αφορούσαν έργα 

ανάπλασης, δημιουργία βασικών υποδομών (έργα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, 

αποχέτευσης, οδοποιίας, βάσεων τοποθέτησης λυόμενων οικίσκων), καθώς 

και αγορά ακινήτων για τη δημιουργία νέων οικισμών και τη μετεγκατάσταση 

υφιστάμενων 

 
Β. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Β.1. Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2012-2020 

ΣΚΟΠΟΣ Κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (αποτελεί συνέχεια του 

Ολοκληρωμένου Πρόγραμματος Δράσης (ΟΠΔ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2012-

2020 αναδεικνύει σε βασικούς τομείς πολιτικής προτεραιότητας 

την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη στέγαση και την υγεία για την 

επίτευξη οριζόντιας και κάθετης παρέμβασης (στο πλαίσιο 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τοπικού χαρακτήρα).  

ΔΡΑΣΕΙΣ Το νέο πλαίσιο προϋποθέτει τη συνέργεια δράσης των 

εμπλεκόμενων φορέων συμπεριλαμβανομένων και των τσιγγάνων, 

σε ό,τι αφορά ιδίως στον ορθολογικό μακροχρόνιο σχεδιασμό των 

παρεμβάσεων και την αποτελεσματική υλοποίησή τους στο τοπικό 

και εθνικό επίπεδο. Ποσοτικοποιεί στόχους, ορίζει δείκτες 

παρακολούθησης προόδου, ενώ παράλληλα θέτει χρονοδιάγραμμα 

δράσης και μηχανισμό παρακολούθησης, προβλέπει γενικότερα τη 

συγκρότηση διοικητικού μηχανισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

Βασικό γνώρισμα του νέου στρατηγικού πλαισίου αποτελεί η 

ανάληψη ολοκληρωμένων τοπικών παρεμβάσεων, όπως αυτές 

αναδεικνύονται από τα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια -την 

πρωτοβουλία των οποίων φέρουν οι περιφερειακές αρχές- και τη 

διάγνωση των υφιστάμενων αναγκών στο τοπικό επίπεδο. 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το Υπουργείο Εσωτερικών συμμετείχε στη διαμόρφωση της 

Εθνικής Στρατηγικής για την ενσωμάτωση των Ρομά στην 

Ελλάδα για την προγραμματική περίοδο 2012-2020, η οποία 

επικυρώθηκε από την Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 64 του 

ΠΔ 63/2005 ενώ η παρακολούθηση και ο συντονισμός εφαρμογής 
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της Στρατηγικής ανατέθηκε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α).  
 

 

Γ.2. Μηχανισμός για την κοινωνική ένταξη των Ρομά 

 
         ΣΚΟΠΟΣ Μηχανισμός ολοκληρωμένης διαχείρισης εθνικής στρατηγικής για 

την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Λειτουργία εθνικού σημείου επαφής για τους ΡΟΜΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ  Συντονισμός και εποπτεία επιμέρους αρμοδίων φορέων / 

επιπέδων διοίκησης για την υλοποίηση και παρακολούθηση 

της Εθνικής Στρατηγικής 

 Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων στην Ε.Ε. σχετικά με την 

πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους τομείς προτεραιότητας: 

κατοικία, απασχόληση, εκπαίδευση και υγεία 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ

ΜΑ 
2012-2020 

ΠΟΡΟΙ – 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Κρατικός προϋπολογισμός – ΕΚΚΑ 

 

 

 

8.6.2. Καθοδήγηση και υποστήριξη  γονέων και παιδιών από ειδικούς λειτουργούς 

 

8.6.3. Διευκόλυνση εγγραφής στα Δημοτολόγια 

 

Οι Ρομά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 

ελληνικού πληθυσμού, υπάγονται στο Σύνταγμα και τους νόμους του Ελληνικού 

Κράτους και απολαμβάνουν όλων των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνονται για τους Έλληνες πολίτες, εφόσον πληρούν τις αναγκαίες θεσμικές 

προϋποθέσεις. Προς τούτο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή τους στα 

Δημοτολόγια - προκειμένου να αποδειχθεί η ελληνική ιθαγένεια - σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του Π.Δ 497/1991 καθώς και του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 

Φ22026/4813/10.3.1992, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του παραπάνω 

νόμου, που ορίζει ως απαραίτητο δικαιολογητικό για εγγραφή στα Δημοτολόγια της 

Χώρας την Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.  

 

Ωστόσο, πολλοί από τους Ρομά δεν έχουν συντεταγμένη ελληνική ληξιαρχική πράξη 

γέννησης (δηλ. αμελούν να δηλώσουν τη γέννηση) με αποτέλεσμα η εγγραφή τους 

στα Δημοτολόγια  των Δήμων να καθίσταται από προβληματική έως αδύνατη.  

 

8.6.4. Διασφάλιση εγγραφής, ένταξης και τακτικής σχολικής φοίτησης 

8.6.5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 

 

9. Απονομή Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους   

      

9.1. «Αστική Δικαιοσύνη» 
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9.1.1. Εξασφάλιση των απαραίτητων νομικών διαδικασιών για την εκπροσώπηση των 

παιδιών 

9.1.2. Επιτάχυνση δικαστικών διαδικασιών στις αστικές διαφορές 

Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας αναμένεται να επιφέρει ριζικές αλλαγές στη 

δικαστική διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Ο νέος ΚΠολΔ θα 

ψηφισθεί μέχρι το τέλος του 2014 και θα τεθεί σε εφαρμογή τον Απρίλιο 2015. 

 

9.1.3. Λειτουργία οικογενειακού δικαστηρίου 

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Οικογενειακού 

Δικαίου διερευνά την πρόταση για δημιουργία Οικογενειακού Δικαστηρίου: 

 Θα πρόκειται για δικαστήριο με αποκλειστικής απασχόλησης Δικαστές 

εξειδικευμένους στο Οικογενειακό Δίκαιο, τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό. 

Θα εξετάζει όλες τις οικογενειακές υποθέσεις και θα είναι σε μεγάλο βαθμό 

αποκομμένο από τα κλασικά δικαστικά συγκροτήματα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται 

η έκθεση των παιδιών στην ψυχοφθόρο δικαστική διαδικασία. Το Οικογενειακό 

Δικαστήριο θα απασχολεί επιστήμονες σχετικών ειδικοτήτων (λ.χ. παιδοψυχολόγους) 

και θα επιτελεί ρόλο πρότυπου Κέντρου Ενημέρωσης της Οικογένεια;. Η εισαγωγή 

των υποθέσεων στο Δικαστήριο θα προϋποθέτει την προηγούμενη απόπειρα επίλυσης 

μέσω οικογενειακής διαμεσολάβησης, ενώ και οι ίδιοι οι δικαστές θα προσεγγίζουν 

την υπόθεση με συμβιβαστική διάθεση, μέσω δικαστικής μεσολάβησης.   

 

9.2. «Ποινική Δικαιοσύνη – Σωφρονιστική μεταχείριση ανηλίκων»  

9.2.1 Καθορισμός σαφούς ηλικίας ποινικής ευθύνης 

 

9.2.2. Εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων έκτισης της ποινής  
 

Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Απονομή δικαιοσύνης σε ανηλίκους 

ΣΚΟΠΟΣ Eφαρμόζονται εναλλακτικές μορφές έκτισης ποινών με έμφαση 

στην Επανορθωτική Δικαιοσύνη (Restorative justice), άρθρα 122 

και 123 του Ποινικού Κώδικα. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

o Απόφαση περί οργάνωσης της παροχής κοινωφελούς εργασίας 

από ανηλίκους παραβάτες στο πλαίσιο της επιβολής του 

αντίστοιχου αναμορφωτικού μέτρου.  

o Υποχρέωση παρακολούθησης από ανηλίκους προγραμμάτων 

ενημερωτικών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, Ψυχοδράματος, 

συμβουλευτικής οικογένειας, "Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών", 

"΄Αννα Βγενοπούλου", Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Grundtvig 

"Together against juvenile delinquency" 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Περιφέρειες, Δήμοι, ΜΚΟ, Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων ΝΠΔΔ, 

Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων. 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

.Δεν απαιτείται δαπάνη / Τρέχουσα Δράση 

 

8.2.3. Υλοποίηση των εναλλακτικών της κράτησης αναμορφωτικών μέτρων 

8.2.4. Αποποινικοποίηση της επαιτείας 

 

8.2.5 Ειδικοί χώροι για την κράτηση ανηλίκων στα  αστυνομικά τμήματα 
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Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Από το Αρχηγείο  της ΕΛ.ΑΣ. αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στη  μεταχείριση 

των ανηλίκων, στις περιπτώσεις εκείνες όπου πραγματοποιούνται αστυνομικές και δικονομικές 

ενέργειες σύλληψης, εξέτασης και κράτησης ανηλίκων παραβατών του νόμου.  

 

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας φροντίζει ώστε οι ανήλικοι που συλλαμβάνονται να:  

 παραμένουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους,  

 να μην κρατούνται μαζί με άλλους κρατούμενους και 

 να μη δεσμεύονται με χειροπέδες κατά τη μεταγωγή τους, εκτός αν κρίνονται 

επικίνδυνοι ή ύποπτοι απόδρασης. 

 

 

8.2.6. Δωρεάν νομική  συμπαράσταση στους ανηλίκους 

Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α.1. Νομική Βοήθεια για Νέους 

 

ΣΚΟΠΟΣ Δωρεάν νομική συνδρομή σε ανήλικους και κοινωνικά ευπαθείς 

ομάδες νέων καθώς και εκπροσώπησή τους, τόσο εξωδικαστικά όσο 

και ενώπιον των δικαστηρίων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Παροχή υποστήριξης σε νομικές διαφορές 

Ποινικές διαφορές 

Α. Για ανήλικους ή νέους έως 30 ετών: για υποθέσεις που αφορούν 

στην ανήλικη ζωή τους  

Β. Για νέους 18-30 ετών: για υποθέσεις που αφορούν μόνο σε: 

1. κακοποίηση  

2. ενδοοικογενειακή βία 

3. παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων  

4. χρήση απαγορευμένων ουσιών και αξιόποινες πράξεις  που 

σχετίζονται με την χρήση αυτών.  

*Ειδικά για τις γυναίκες το ηλικιακό όριο επεκτείνεται στα 35 έτη 

για τις περιπτώσεις 1,2,3 

Αστικές διαφορές 

Α. Για ανήλικους, για όλες τις διαφορές 

Β. Για νέους 18-30 ετών: για αστικές διαφορές που σχετίζονται με 

υποθέσεις που αφορούν σε: κακοποίηση, παράνομη διακίνηση και 

εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία και τέλεση αξιοποίνων 

πράξεων που σχετίζονται με την χρήση απαγορευμένων ουσιών 

Γ. Για νέους 18-35: Για διαφορές οικογενειακού δικαίου και 

εξωδικαστικές ενέργειες ή παράσταση στο δικαστήριο σε υποθέσεις 
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επιμέλειας ανήλικων παιδιών και για ρύθμιση των οφειλών 

υπερχρεωμένων νοικοκυριών  

Εργατικές διαφορές 

 Για ανήλικους και νέους έως 30 ετών, για όλες τις διαφορές. 

Διοικητικές διαφορές 

Α. Για (ασυνόδευτους) ανήλικους, για διαφορές που σχετίζονται με  

1. την υποβολή αντιρρήσεων κατά διοικητικής κράτησης, έκδοση 

δικαστικής απόφασης απέλασης,  

2. τον έλεγχο και ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων για το 

περιεχόμενο και τη σημασία των εγγράφων-υπηρεσιακών 

σημειωμάτων που τους αποδίδονται, ορθή καταγραφή προσωπικών 

στοιχείων (ηλικίας, συνοδείας ή μη),  

3. την διαδικασία ασύλου 

4. την παράσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση και 

απόδοση δημοσίων εγγράφων. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Το Πρόγραμμα διαχειρίζονται σε καθημερινό και πρακτικό επίπεδο 

οι συμβεβλημένοι σε αυτό Δικηγορικοί Σύλλογοι ανά την Ελλάδα, 

υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας 

Νέας Γενιάς.  
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι που μετέχουν στο Πρόγραμμα και ανέρχονται 

σε 27,  δέχονται τις αιτήσεις δωρεάν νομικής συνδρομής και αναθέτουν 

τις υποθέσεις σε δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στις οικείες λίστες. 

Οι υποθέσεις που αναλαμβάνονται αφορούν Δικαιούχους της δωρεάν 

νομικής βοήθειας που είναι οι ανήλικοι και ενήλικοι 18 έως 30 ετών. Σε 

ειδικές περιπτώσεις το όριο επεκτείνεται στα 35 έτη 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το Πρόγραμμα είναι διαρκές, και υλοποιείται σε ετήσια βάση με 

χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

 

 

8.2.7. Λήψη μέτρων για την αποσυμφόρηση των Ειδικών Καταστημάτων 

Κράτησης Νέων  και διαχωρισμός των ανηλίκων από τους μετεφήβους 

 
 

Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α.1. Σωφρονιστική μεταχείριση – Βελτίωση Συνθηκών Κράτησης 

 

ΣΚΟΠΟΣ Βελτίωση Συνθηκών Κράτησης ανηλίκων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι ανήλικοι κρατούμενοι ηλικίας 15-18 ετών κρατούνται στα Ειδικά 

Καταστήματα Κράτησης Νέων με νεαρούς κρατούμενους  έως 21 ετών. 

Πρόκειται να διαχωρισθούν οι ανήλικοι κρατούμενοι ηλικίας 15-18 ετών 

με τη λειτουργία Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων στην Κόρινθο.  

ΔΕΙΚΤΕΣ Επιβάρυνση Κρατικού Προϋπολογισμού, ΤΑΧΔΙΚ. Ανάληψη κονδυλίων 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

Απόφαση του Υπουργού ΔΔΑΔ αριθ. 90467/22-10-13 / Επισπεύδον 

Υπουργείο: Υπουργείο ΔΔΑΔ 

 

 

 

8.2.8 Διεύρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και συμβουλευτικών προγραμμάτων 

8.2.9. Τοποθέτηση επαρκούς αριθμού επιμελητών στα Δικαστήρια Ανηλίκων 

8.2.10. Δημιουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας 

 

9.3. Παιδιά θύματα και μάρτυρες εγκληματικών ενεργειών 

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α.1. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

 Σύνταγμα της Ελλάδος, Άρθρο 21 - Κατοχύρωση προστασίας παιδικής ηλικίας.  

 Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 

Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 

ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»  

 Ν. 3189/2003 «Αναμόρφωση Ποινικής Νομοθεσίας ανηλίκων & άλλες διατάξεις»  

 Ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, 

πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των 

ανηλίκων»  

 Ν. 2472/1997 « Προστασία του ατόμου από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα» .  

 Ν. 3625/2007 «Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική 

πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις».  

 Ν. 3770/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό, τα αλκοολούχα ποτά και 

άλλες διατάξεις 

 Ν. 3386 /2005 «Είσοδος, διαμονή & κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων Χωρών 

στην Ελληνική Επικράτεια», ως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4251/2014 

«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης».   

 Ν. 2928/2001 «Περί Οργανωμένου Εγκλήματος» 

 Ν. 3251/2004 «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροπ. του Ν.2928/2001 για τις 

εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις» και Ν. 4236/2014 (Α΄-33). 

 Π.Δ. 77/2003 «Κώδικας Δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων 

δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών (άρθρο 10) 

 Π.Δ. 36/1994 «Μέτρα Προστασίας των ανηλίκων και άλλες διατάξεις»  

 Υπ’ αριθ 9760/20 – 447469 από 14-9 - 1999 Ειδικό σχέδιο με την κωδική 

ονομασία  «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ».  



131 

 

 Υπ’ αριθ. 3002 / 1 / 121 / 19 από 26 – 1 – 2010 Διαταγή κ. Αρχηγού  Α. Ε. Α. 

Αντεγκληματική  Πολιτική 2010 – 2014. 

 Υπ’ αριθ. 1011/1/51-ριβ από 4-9-2008 Βασική Διαταγή του Κλάδου Ασφάλειας 

και Τάξης για τη «Νέα Σχολική Περίοδο – Μέτρα Προστασίας Μαθητών και 

Σχολείων»  

 
Α.2. ΔΙΕΘΝΉΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 

 Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Ο.Η.Ε., η οποία κυρώθηκε 

από την Ελλάδα με τον Ν.2101/1992. 

 Διεθνής  Σύμβαση της Χάγης για Αστικά θέματα Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, η 

οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2102/1992. 

 Κανονισμός (Ε.Κ.) Αριθμός 2201/2003 του Συμβουλίου της 27-11-2003 για τη 

διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων γονικής μέριμνας. 

 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2502/1997. 

 Διμερείς Συμβάσεις: Η Ελλάδα έχει υπογράψει Διμερείς Συμβάσεις με άλλες 

Χώρες για την παροχή Δικαστικής Συνδρομής σε Αστικές & Ποινικές υποθέσεις 

μέσω των Αρμοδίων Αρχών της. 

 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στα πλαίσια των ενεργειών του για την ενίσχυση των διαδικασιών ενάντια στο 

φαινόμενο των εξαφανίσεων ανηλίκων, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει 

διαβιβάσει σε όλες τις αστυνομικές Υπηρεσίες της Χώρας πλήθος διαταγών και 

οδηγιών, για τον ορθό χειρισμό υποθέσεων όπου εμπλέκονται ανήλικοι, τις οποίες 

επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Στο υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο (Π.Δ. 141/91 & 2/1985 Κ.Δ.) όπως ισχύουν, 

αποτυπώνονται με λεπτομέρεια και πληρότητα οι ενέργειες που οφείλει να εκδηλώνει 

το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας σε κάθε περίπτωση δήλωσης εξαφάνισης 

ανηλίκου. 

 

 

9.3.1. Εξασφάλιση της προβλεπόμενης  από τη Δ.Σ.Δ.Π. επαρκούς προστασίας 

 
Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

Α.1. Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής 2015-2019 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής 2015-2019, για την 

προστασία των ανηλίκων από κάθε κίνδυνο σωματικής, ψυχικής ή 

άλλου είδους κακοποίησης. 

 Υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με στόχο την προστασία 

των ανηλίκων από τα ναρκωτικά, την αποτροπή συμμετοχής τους 

σε εγκληματικές ομάδες και την προστασία τους από το 
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ενδεχόμενο θυματοποίησής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Έχουν δοθεί κατευθύνσεις και έχουν εκδοθεί διαταγές προς 

τις Αστυνομικές Υπηρεσίες με αντικείμενο το σχεδιασμό, την 

οργάνωση, το συντονισμό και την ανάπτυξη δράσεων πρόληψης, 

προκειμένου αποτραπεί η παραβατική συμπεριφορά και η 

θυματοποίηση των ανηλίκων, κυρίως στους φυσικούς τους 

χώρους, όπως σχολεία, φροντιστήρια, αθλητικοί χώροι κ.α.  

 

 Για την ασφάλεια των μαθητών και γενικότερα των 

ανηλίκων αλλά και των σχολικών κτιρίων – συγκροτημάτων έχει 

εκδοθεί  Διαταγή του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 

(1011/1/51-ριβ’ από 4-9-2008 διαταγή για τη «Νέα Σχολική 

Περίοδο- Μέτρα Προστασίας Μαθητών και Σχολείων»), με την 

οποία δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες – εντολές σε όλες τις 

περιφερειακές Υπηρεσίες, αναφορικά με την έγκαιρη εκδήλωση 

των αναγκαίων μέτρων (ασφάλειας, τάξης και τροχαίας)  και την 

πλήρη δραστηριοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών και του 

προσωπικού τους προκειμένου εξασφαλίζονται, σε διαρκή βάση, οι 

απαραίτητες συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και 

ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών από και προς αυτά.   

 Η χαρτογράφηση των σχολείων της περιοχής αρμοδιότητας 

κάθε Αστυνομικού Τμήματος.  

 

 Η επιτήρηση χώρων που συχνάζουν ή παραμένουν 

ανήλικοι, όπως χώροι σχολείων, φροντιστήρια, χώροι άθλησης 

κ.λ.π.: Στα πλαίσια της πρόληψης και καταστολής της 

εγκληματικότητας, προσωπικό των αρμοδίων περιφερειακών 

Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας διενεργεί πεζές και 

εποχούμενες περιπολίες (Τάξης και Ασφαλείας) πέριξ των 

σχολείων και σχολικών συγκροτημάτων. Στα δρομολόγια που 

ακολουθεί το προσωπικό αυτό προβλέπεται και ολιγόλεπτη 

παραμονή έξω από τα σχολεία, καθ' όλο το 24ώρο, καθώς και η 

διενέργεια ελέγχων υπόπτων οχημάτων και ατόμων πέριξ των 

σχολικών μονάδων, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα 

ασφαλείας των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

 

 Η άμεση ανταπόκριση και παροχή κάθε δυνατής 

συνδρομής στα αιτήματα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, 

σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, με την έκδοση 

διαταγών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες έχει επισημανθεί η 

αναγκαιότητα άμεσης ανταπόκρισης στα αιτήματα των ανωτέρω, 

ταχύτατης διερεύνησης των σχετικών καταγγελιών αλλά και 

συνεργασίας με τοπικούς φορείς και ειδικότερα με τα Τοπικά 
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Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας. Περαιτέρω έχει τονισθεί 

στους Διευθυντές των σχολείων η σημασία της άμεσης 

ενημέρωσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε 

περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων που παρατηρούνται στον 

ευρύτερο χώρο των σχολικών συγκροτημάτων Στις περιπτώσεις δε 

όπου κρίνεται αναγκαίο, ενημερώνεται άμεσα ο Εισαγγελέας 

Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες ενεργούν κατόπιν εντολής του.  

ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης  Προστασίας του Πολίτη Ελληνική 

Αστυνομία 

 

 

9.3.2. Διεύρυνση των κατηγοριών θυμάτων που δικαιούνται έννομης προστασίας 

και δημιουργία κατάλληλου προστατευτικού πλαισίου (όπως για θύματα ενδο-

οικογενειακής βίας) 

 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Με τον Ν. 2102/1992, κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση για τα αστικά θέματα της 

διεθνούς απαγωγής παιδιών. Σκοπός της εν λόγω Σύμβασης είναι η διασφάλιση αφενός 

της άμεσης επιστροφής των παιδιών που μετακινήθηκαν ή κατακρατήθηκαν παράνομα 

σε ένα από τα Συμβαλλόμενα κράτη και, αφετέρου, του σεβασμού από τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη των δικαιωμάτων επιμέλειας και επικοινωνίας που υφίστανται 

κατά το δίκαιο ενός εξ αυτών. 

 

Πρόσφατα ψηφίσθηκε ο Ν. 4268/2014, για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για 

την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση. Πρόκριμα της 

Σύμβασης αυτής αποτέλεσε η Διακήρυξη για την προστασία όλων των προσώπων 

από αναγκαστική εξαφάνιση που είχε υιοθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση του 

Ο.Η.Ε. με την υπ’ αριθμ. 47/133 απόφαση της 18-12-1992. Ειδικότερα, με τη διάταξη 

του δεύτερου άρθρου του Ν. 4268/2014 τροποποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις του 

Ποινικού Κώδικα, με βασική ρύθμιση την εισαγωγή νέας ειδικής υπόστασης 

εγκλήματος, αυτού της αναγκαστικής εξαφάνισης προσώπου, όπως ορίζει το άρθρο 4 

της Διεθνούς Σύμβασης, ενώ εισάγεται διακεκριμένη περίπτωση, αν οι πράξεις οι 

οποίες συνιστούν το εν λόγω αδίκημα έχουν ως θύματα, μεταξύ άλλων, ανηλίκους.  

Με τη διάταξη του άρθρου 3 του νόμου τροποποιείται το άρθρο 1569 ΑΚ και 

θεσπίζεται ως λόγος προσβολής της υιοθεσίας ως παράνομης, η υιοθεσία ανηλίκων 

θυμάτων του εγκλήματος αυτού ή ανηλίκων, ο ένας τουλάχιστον γονέας των οποίων 

αποτέλεσε θύμα του εγκλήματος αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 της 

Διεθνούς Σύμβασης, ενώ παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα σε όποιον έχει έννομο 

συμφέρον και στον Εισαγγελέα να προσβάλουν την παράνομη υιοθεσία με θετό τέκνο 

ή γονέα αυτού θύμα αναγκαστικής εξαφάνισης, τροποποιώντας, το άρθρο 1570 ΑΚ. 
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Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Οι αρμόδιες διωκτικές Υπηρεσίες συνεργάζονται αμοιβαία με τις αλλοδαπές 

διωκτικές Αρχές, μέσω των διεθνών διαύλων επικοινωνίας (INTERPOL, 

EUROPOL, EUROJUST κ.α.), ανταλλάσσοντας πληροφορίες και στοιχεία 

όποτε τούτο χρειασθεί. Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικές Υπηρεσίες οι 

οποίες επιλαμβάνονται υποθέσεων εξαφάνισης – απαγωγής ανηλίκου, στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες, ενδείξεις ή αποδείξεις μεταφοράς αυτού 

στο εξωτερικό, διαβιβάζουν σχετικό αίτημα προς το ΑΕΑ/ΔΔΑΣ/Τμήμα 

EUROPOL ή INTERPOL, ανάλογα με τη χώρα στην οποία πιθανολογείται ότι 

βρίσκεται ο ανήλικος, με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 

αναζήτησή του. 

 

 To 2010 η Ελληνική Αστυνομία υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη ΜΚΟ 

«Χαμόγελο του Παιδιού», με αντικείμενο την υποστήριξη και τη διαχείριση 

υποθέσεων παιδιών σε κίνδυνο και υποθέσεων εξαφανισμένων παιδιών. Με το 

Μνημόνιο αυτό οι δύο φορείς ανέλαβαν την κοινή δέσμευση ότι θα προβούν σε 

μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες, κατά αρμοδιότητα, με στόχο την 

καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών για τον χειρισμό υποθέσεων 

εξαφάνισης ανηλίκων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Ειδικότερα η Ελληνική Αστυνομία, σε ό,τι αφορά στις περιπτώσεις θυμάτων 

κακοποίησης – παραμέλησης και οικονομικής ή / και σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης ανέλαβε να δημιουργήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για θέματα 

εξαφάνισης ανηλίκων, αλλά και να εξασφαλίζει την ταχεία ενημέρωση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής για την έγκριση της 

ενεργοποίησης της διαδικασίας «AMBER ALERT HELLAS».  

 

 Έχει συσταθεί το Πρόγραμμα «AMBER ALERT HELLAS», με σκοπό την 

έγκαιρη ειδοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με περιστατικά 

εξαφάνισης - απαγωγής ανηλίκων. Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» ανέλαβε την εγκατάσταση και υλοποίηση του εν λόγω 

προγράμματος στην Ελλάδα και έχει οριστεί διαχειριστής του. Το εν λόγω 

πρόγραμμα λειτουργεί μέσω της σύμπραξης περισσοτέρων των πενήντα 

κρατικών και ιδιωτικών φορέων, όπως Υπουργεία και Δημόσιες Αρχές, 

Μ.Κ.Ο., τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικοί σταθμοί, φορείς παροχής 

υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Στη Ελλάδα το 

σύστημα «AMBER ALERT» από την 25-05-2007 που τέθηκε σε λειτουργία 

μέχρι και σήμερα έχει ενεργοποιηθεί συνολικά (24) φορές. Συγκεκριμένα, το 

2007 ενεργοποιήθηκε (3) φορές, το 2008 (4) φορές, το 2009 (4) φορές, το 2010 

(4) φορές, το 2011 (2) φορές, το 2012 (3) φορές, τέσσερις (4) φορές το 2013 

και καμία το 2014. 

 Έχει συνταχθεί ενημερωτικό εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει χρήσιμες 

πρακτικές, κατευθυντήριες οδηγίες και βασικές τακτικές χειρισμού υποθέσεων 

εξαφάνισης και αρπαγής ανηλίκων.  
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 Η Ελληνική Αστυνομία μετέχει με εκπροσώπους της σε σεμιναριακούς 

κύκλους και σε συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων 

που ασχολούνται με θέματα απαγωγής και εξαφάνισης ανηλίκων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται:  

 

Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 Επικαιροποίηση διαδικασιών και αναζήτηση νέων μεθόδων για την 

αντιμετώπιση περιστατικών 

 Υιοθέτηση και εναρμόνιση στα ελληνικά δεδομένα, μεθόδων και  τακτικών που 

ακολουθούνται από άλλα κράτη και έχουν διαχρονικά αποδειχθεί επιτυχείς.  

 

9.3.3. Λήψη μέτρων για την αποφυγή «δευτερογενούς θυματοποίησης» ανηλίκων 

θυμάτων στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης 

 

 

 

10.  Εμπορία παιδιών, παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία  
 

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, και της ιδιότητάς της ως μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί χώρα προορισμού και διέλευσης θυμάτων εμπορίας 

και εκμετάλλευσης που διακινούνται προς τη Δυτική Ευρώπη από δίκτυα 

οργανωμένου εγκλήματος.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τα έτη 2003-2013, προκύπτει ότι τα θύματα είναι 

κυρίως γυναίκες και παιδιά που εξωθούνται στην επαιτεία, την πορνεία, την 

εργασιακή εκμετάλλευση και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Προέρχονται 

κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Το μορφωτικό τους 

επίπεδο είναι συνήθως αυτό της βασικής και μέσης εκπαιδεύσεως της χώρας τους και 

το οικονομικό-βιοτικό τους επίπεδο είναι χαμηλό και αποτελεί ένα από τους 

καθοριστικούς παράγοντες που διευκολύνει τη στρατολόγηση. Η παγκόσμια 

οικονομική κρίση δυσχεραίνει την υφιστάμενη κατάσταση, αφήνοντας περιθώρια για 

έξαρση του φαινομένου και μάλιστα όχι με την μορφή της απόλυτης σκλαβιάς, αλλά 

με τη μορφή ενός εξαναγκασμού όπου το ίδιο το θύμα κατά κάποιο τρόπο 

«αποδέχεται» την κατάσταση του, λόγω της έλλειψης ουσιαστικών επιλογών και 

διεξόδων από την ανέχεια.   

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α.1. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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- Ν. 3064/2002, «Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών». 

- Π.Δ. 233/2003 «Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 

323, 323Α, 349, 351 και 351 Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12 του Ν. 

3064/2002». 

- Ν. 3907/2011, που απλοποίησε και προσδιόρισε τα κριτήρια για έκδοση και / ή 

ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους, μεταξύ των 

άλλων, και για τα ανήλικα τέκνα, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα εμπορίας 

ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης, τα οποία είναι ασυνόδευτα, ή ανήλικα, η 

επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες υπηκόων 

τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία 

υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών ή ανήλικοι που φιλοξενούνται από ιδρύματα 

ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού.  

- Ν. 4198/2013: Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία 

των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις. (Με τις διατάξεις του εναρμονίζεται η 

ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της).  

Εισήχθησαν στην εθνική έννομη τάξη  τροποποιήσεις στις διατάξεις των άρθρων 

323Α και 351 Π.Κ. που αφορούν στα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων και της 

σωματεμπορίας αντίστοιχα, με την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων, αλλά και 

διοικητικών κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα, ενώ προβλέφθηκαν μέτρα επιείκειας για 

τους υπαιτίους των πράξεων της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης ή συμμορίας 

ή της συμμετοχής σε αυτές, αν καταστήσουν δυνατή με αναγγελία στην αρχή την 

πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα ή με τον ίδιο τρόπο 

συμβάλλουν ουσιωδώς στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ή συμμορίας. 

- Με τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης (Ν.  4251/2014) καθορίζεται η διαδικασία για την εισδοχή και τη 

χορήγηση άδειας παραμονής αλλοδαπών που έχουν χαρακτηρισθεί θύματα εμπορίας 

ανθρώπων.  

 

Α.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

- Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και τα 

Πρωτόκολλα αυτής, ιδίως το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και 

Τιμωρία της Διακίνησης Προσώπων, ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών και το 
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Πρωτόκολλο κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών από τη Γη, τη Θάλασσα 

και τον Αέρα (Ν. 3875/2010). 

- Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με 

την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (Ν. 

3625/2007.) 

- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων 

(Ν. 4216/10.12.2013). Σε ό,τι αφορά τα παιδιά – θύματα εμπορίας, οι διατάξεις του 

άρθρου 10 του νόμου εισάγουν προστατευτικές ρυθμίσεις, τόσο για το χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η διαπίστωση της ανηλικότητας, όσο και για τα 

ασυνόδευτα παιδιά που φέρονται να είναι θύματα εμπορίας.  

- Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου 

Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την προστασία και αρωγή των 

θυμάτων εμπορίας ανηλίκων (Ν. 3692/2008). 

 

 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Β.1. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης της χώρα μας 

είναι η έλλειψη παράδοσης και κουλτούρας δια-τμηματικών και δια-κλαδικών 

συνεργασιών. Έτσι, π.χ. οι εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές, οι υπηρεσίες υγείας, 

τα αστυνομικά όργανα και οι κοινωνικές υπηρεσίες συχνά δυσκολεύονται να 

συντονίσουν τις ενέργειές τους. 

Το ίδιο όμως ισχύει και σε επίπεδο πολιτικών καθώς τα συναρμόδια Υπουργεία και οι 

συναφείς υπηρεσίες αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στον συντονισμό των δράσεών 

τους. 

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού,  δημιουργήθηκε και λειτουργεί το 

Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την εκπόνηση, το συντονισμό και την εφαρμογή 

εθνικής στρατηγικής στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στα επίπεδα της 

πρόληψης, της καταστολής και της δίωξης των δραστών, καθώς και της προστασίας 

των θυμάτων εμπορίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών 

(άρθρο. 6, N. 4198/ 2013). 

Το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων υλοποιεί 

και συντονίζει δράσεις Πρόληψης, Προστασίας και Αρωγής των θυμάτων 

Καταστολής του εγκλήματος και Ποινικής δίωξης των διακινητών. Στο πλαίσιο αυτό, 

το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.  υπέβαλε προς τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχέδια προγραμμάτων προς χρηματοδότηση 
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από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την 

προγραμματική περίοδο 2014-20120.  

 

Β.2. Διοικητική προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης 

μεταναστών – Θέματα αδειοδότησης  

 

Σύμφωνα με το Ν. 4251/2014 ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών – θύματα εμπορίας 

ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών, που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα, κι εφόσον αποφασίσουν, κατόπιν τρίμηνης 

προθεσμίας περίσκεψης (η οποία χορηγείται με πράξη της αρμόδιας Εισαγγελικής 

Αρχής και η οποία μπορεί να παραταθεί για δύο επιπλέον μήνες) να συνεργαστούν με 

τις διωκτικές αρχές, δικαιούνται μετά από σχετική αίτησή τους που υποβάλλεται 

μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαμονής χωρίς την καταβολή παραβόλου, με 

τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των άρθρων 52 ως 55 του Κώδικα.  

 

Ειδικότερα, με το άρθρο 50 του Κώδικα ορίζονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των 

θυμάτων σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής. 

Στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας θύματος εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης 

διακίνησης μεταναστών που είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η αρμόδια Εισαγγελική 

Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει την ταυτότητα και 

την ιθαγένεια του και για να θεμελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται καταβάλλει 

κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό της οικογένειας του και 

λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη νομική του 

εκπροσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπηση του στο πλαίσιο της 

ποινικής διαδικασίας. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται 

Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εάν δεν βρεθεί η 

οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ο 

επαναπατρισμός του δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του, μπορεί να διατάσσει κάθε 

πρόσφορο μέτρο για την προστασία του μέχρι την έκδοση απόφασης από το 

Δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών, για το διορισμό 

Επιτρόπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592 Α.Κ 

 

Γ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

 

 (Συντονίζει το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. σε συνεργασία με άλλους φορείς)  

          Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής 2010 - 2014, έχουν 

ενταχθεί συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία των 

ανηλίκων, οι οποίοι λόγω του ιδιαιτέρως αυξημένου κινδύνου να πέσουν θύματα 

εκμετάλλευσης διεθνών κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων αποτελούν ευάλωτη ομάδα. 

Ειδικότερα: 

 Σε επιτελικό επίπεδο λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2002 Ομάδα Anti-

trafficking στον Κλάδο Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Σε 

επιχειρησιακό επίπεδο, έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δώδεκα -12- 

Ομάδες Anti-trafficking, οι οποίες καλύπτουν όλη τη Χώρα και -2- Τμήματα 



139 

 

Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων στις Υποδιευθύνσεις Αντιμετώπισης 

Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων των Διευθύνσεων 

Ασφάλειας Αττικής  & Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, τα οποία μετά την ισχύ του 

Ν. 4249/2014 «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας» υπάγονται στη 

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.  Οι Υπηρεσίες αυτές  

στελεχώνονται από αστυνομικό προσωπικό με ειδικές γνώσεις, που 

επιμορφώνεται διαρκώς συμμετέχοντας σε σεμινάρια που διοργανώνονται στη 

χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. 

 Εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Ν. 3875/2010 ειδικών 

μέτρων προστασίας των νεαρών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ανηλικότητά τους.  

 Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη με τη ΜΚΟ «Χαμόγελο του 

Παιδιού», το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σε ό,τι 

αφορά στις περιπτώσεις θυμάτων κακοποίησης – παραμέλησης και οικονομικής 

ή / και  σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανέλαβε: 

-Την εκπόνηση σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και προώθηση   

            Προς όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες τυποποιημένων προτύπων    

            προδιαγραφών οδηγιών  σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης και χειρισμού των      

            παιδιών θυμάτων, καθώς και    την  εκπόνηση σχετικού εγχειριδίου, το οποίο  

            και θα επικαιροποιείται κάθε φορά που θα ανακύπτει ανάγκη.  

           - Να απευθύνεται στο «Χαμόγελο του Παιδιού» σε κάθε περίπτωση που  

           Κρίνεται απαραίτητη η παροχή κοινωνικής ή ψυχολογικής υποστήριξης του  

           παιδιού – θύματος  από το σύλλογο, η επικοινωνία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα,  

           καθώς και  η ενημέρωση  του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεργάζονται με τις 

ξένες Διπλωματικές Αρχές στη χώρα μας σε ό,τι αφορά, την παροχή αρωγής 

στα θύματα υπηκόων τους στις υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων και με το 

Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, για το ζήτημα του ασφαλούς 

επαναπατρισμού των θυμάτων. 

 Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «PROJECT VICTOR» 

αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων που έχει αναλάβει η ΜΚΟ «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» με βασικό άξονα τη δημιουργία συνεργασιών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο για την υλοποίηση δράσεων, που θα συμβάλλουν στο 

διηνεκές στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανηλίκων 
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Δ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Δ.1. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων 

 

ΣΚΟΠΟΣ  Μελέτη και εκπόνηση Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού 

Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση Εμπορίας 

Ανθρώπων 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο (business plan) θα  

διατυπώνει μακροπρόθεσμη στρατηγική οργάνωσης και ορθής 

και αποτελεσματικής λειτουργίας του Γραφείου Εθνικού 

Εισηγητή για την Εμπορία Ανθρώπων  τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Υπουργείο Εξωτερικών-Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. / Το έργο θα υλοποιηθεί 

από Ανάδοχο - κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, που 

μπορεί να έχει τη μορφή ένωσης εταιριών (consortium ) . 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης υλοποίησης: Απρίλιος 2015  - 

Προϋπολογισμός 101.500 ευρώ από το ΙSF 

 

Δ.2.  Εθνική Βάση Δεδομένων 

ΣΚΟΠΟΣ Δημιουργία «Εθνικής Βάσης Δεδομένων» για το ζήτημα της 

Εμπορίας Ανθρώπων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η δημιουργία «Εθνικής Βάσης Δεδομένων» για το ζήτημα της 

εμπορίας ανθρώπων  αποτελεί «υποχρέωση», απορρέουσα από 

το άρθρο 6 παράγραφο 7 του  Ν. 4198/11-10-2013. Η  Εθνική 

Βάση Δεδομένων θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

ενός πανευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για την εμπορία 

ανθρώπων και αποσκοπεί στην ενοποίηση  των 

αποσπασματικών στοιχείων που τηρούνται μέχρι σήμερα από 

διάφορους φορείς για την κατά το δυνατό πληρέστερη 

καταγραφή των θυμάτων εμπορίας, με απώτερο στόχο την 

αρωγή και τον ανθρωπιστικό επαναπατρισμό περισσότερων 

θυμάτων. 

Στη Βάση αυτή - που θα λειτουργεί διαδικτυακά - θα 

καταχωρούνται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Με την 

επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα παρέχεται αξιόπιστη και 

επικαιροποιημένη πληροφόρηση προς την Πολιτεία σε θέματα 

εμπορίας ανθρώπων για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και 

τη διαμόρφωση πολιτικών καταπολέμησης της εμπορίας 

ανθρώπων.  

Η εν λόγω Βάση πρόκειται να τροφοδοτείται με στοιχεία από 

τους συναρμόδιους φορείς, ήτοι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το 

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και το ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Στοιχεία επίσης δύναται να καταχωρούν και ΜΚΟ με 

πιστοποιημένη δράση στο τομέα της παροχής αρωγής στα 
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θύματα εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, θα παρέχονται στοιχεία 

που θα προκύπτουν από τη συνεργασία με τις 

διπλωματικές/προξενικές αρχές και τους Εθνικούς Συντονιστές 

των χωρών προέλευσης των θυμάτων καθώς και από διεθνείς 

οργανισμούς. 

Tο έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

Φάση (1) Μελέτη εφαρμογής: Καταγραφή Υφιστάμενης 

Κατάστασης και Ανάλυση Απαιτήσεων Συστήματος (στη φάση 

αυτή θα καθοριστεί το σχέδιο υλοποίησης του έργου). 

Φάση (2): Ανάπτυξη – Εγκατάσταση πληροφοριακού 

συστήματος, με στόχο την καταχώρηση, ταξινόμηση και 

επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Υπουργείο Εξωτερικών-Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. / Το έργο θα υλοποιηθεί 

από Ανάδοχο - κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, που 

μπορεί να έχει τη μορφή ένωσης εταιριών (consortium ) . 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: Απρίλιος 2015  - Απρίλιος 

2016 Προϋπολογισμός 37.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 

 

 

Δ.3. Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς 

ΣΚΟΠΟΣ  Δημιουργία και λειτουργία  Εθνικού Μηχανισμού 

Αναφοράς  (National Referral  Mechanism/ Ε.Μ.Α.) για τα 

θύματα Εμπορίας Ανθρώπων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ένα 

οριζόντιο θέμα  που απαιτεί  την εμπλοκή πολλών υπηρεσιών 

και φορέων. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για μια συνεκτική και 

συντονισμένη προσέγγιση, με τη δημιουργία και τη λειτουργία 

ενός Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς (Ε.Μ.Α.) είναι 

επιτακτική  και αποτελεί δέσμευση των κρατών μελών της Ε.Ε.  

Ο Ε.Μ.Α αποτελεί είναι ένα συνεργατικό πλαίσιο μέσω του 

οποίου οι κρατικοί φορείς εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 

για την προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, συντονίζοντας 

τις προσπάθειές τους σε μια στρατηγική εταιρική σχέση με την 

κοινωνία των πολιτών. Μέσω του Ε.Μ.Α. διασυνδέονται όλα 

τα στάδια της διαδικασίας παραπομπής και αρωγής των 

θυμάτων,  από την αρχική εξέταση, μέσω της επίσημης 

ταυτοποίησης, έως και τον εθελοντικό υποβοηθούμενο 

επαναπατρισμό, την κοινωνική ένταξη και τις προβλεπόμενες 

αστικές και ποινικές διαδικασίες. Το τελικό αποτέλεσμα του 

ανωτέρω έργου αφορά στη διαχείριση και λειτουργία του 

Ε.Μ.Α. από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΕΚΚΑ). 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο   Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)  σε συνεργασία με Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης υλοποίησης: Απρίλιος 2015  - 

Προϋπολογισμός 597.888,82 ευρώ από το ΙSF 
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Δ.4. Αναβάθμιση Βάσης Δεδομένων Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

 

ΣΚΟΠΟΣ Αναβάθμιση υπάρχουσας Βάσης Δεδομένων Aσυνόδευτων  

Ανηλίκων για την καταγραφή και ασυνόδευτων 

ανήλικων/θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τo έργο αφορά την δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων 

στην οποία θα καταχωρούνται όλοι οι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι αλλά και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θύματα της 

εμπορίας ανθρώπων και θα υποστηρίξει τον δι-

υπηρεσιακό συντονισμό και συνεργασία στο πλαίσιο του 

Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς. Η Βάση Δεδομένων θα 

διευκολύνει  την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση 

των ασυνόδευτων ανηλίκων, ενώσω βρίσκονται στην 

Ελλάδα.  

Άλλα παραδοτέα του έργου αποτελούν: η εκπαίδευση 

επαγγελματιών στη χρήση της βάσης δεδομένων και 

στην αναγνώριση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, η 

ψυχοκοινωνική στήριξη στους ασυνόδευτους 

ανήλικους/θύματα εμπορίας ανθρώπων που 

φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτους 

ανήλικους/ανήλικους πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων  

και  άλλες επικουρικές δράσεις (σχεδιασμός και 

εκτύπωση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού).  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Φορέας υλοποίησης Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με 

Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης υλοποίησης: 2015  - 

Προϋπολογισμός 203.877,80 ευρώ από το ΙSF 

 

 

Δ.5. Επαύξηση επιχειρησιακής ανταπόκρισης των εμπλεκομένων φορέων 

ΣΚΟΠΟΣ Επαύξηση επιχειρησιακής ανταπόκρισης των εμπλεκομένων 

πρώτης γραμμής-    Εκπαίδευση - επιμόρφωση του 

προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την  

αντιμετώπιση της Εμπορίας Ανθρώπων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το έργο αφορά: α) Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού 

που παρουσιάζει υψηλή πιθανότητα να έρθει σε επαφή με 

(πιθανά) θύματα εμπορίας ανθρώπων, στον τομέα της 

ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης δεικτών που 

καταδεικνύουν περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων.  

β) Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού των ειδικών 

Υπηρεσιών καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων, αφενός σε 

θέματα προσδιορισμού και αναγνώρισης δεικτών (πιθανών) 
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θυμάτων και αφετέρου σε τακτικές προσέγγισής και 

διενέργειας  συνέντευξης σε (πιθανά) θύματα εμπορίας 

ανθρώπων  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης υλοποίησης: Απρίλιος 2015  - 

Προϋπολογισμός 14.500 ευρώ από το ISF 

 

 

Δ.6. Μετάφραση ενημερωτικού δελτίου 

ΣΚΟΠΟΣ Μετάφραση ενημερωτικού δελτίου με χρήσιμες 

πληροφορίες για τα θύματα των υποθέσεων Εμπορίας 

Ανθρώπων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μετάφραση ενημερωτικού δελτίου με χρήσιμες πληροφορίες 

για τα θύματα των   υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων  σε 

δεκαέξι (16) ξένες γλώσσες των χωρών προέλευσης  των 

θυμάτων (Αγγλικά, Αλβανικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, 

Γερμανικά, Ινδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Μπαγκλαντές, 

Πακιστανικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, 

Τούρκικα). 

Η μετάφραση, κατόπιν επικαιροποίησης, του σχετικού 

φυλλαδίου θα συμβάλει τα μέγιστα στην προσέγγιση και  στην 

επικοινωνία των Αστυνομικών με τα (πιθανά) θύματα εμπορίας 

ανθρώπων. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομίας και 

(πιθανών) θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με αποτέλεσμα την 

καλύτερη συνεργασία 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης υλοποίησης: Απρίλιος 2015  - 

Προϋπολογισμός 500 ευρώ από το ISF 

  

Δ.7. Παρεμβάσεις για την Πρόληψη του Φαινομένου της Εμπορίας Ανθρώπων 

 

ΣΚΟΠΟΣ Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την Πρόληψη του 

Φαινομένου της Εμπορίας Ανθρώπων και την Εκπαίδευση 

των Συναρμόδιων Φορέων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Θα διοργανωθούν από τον ΔΟΜ 6 συναντήσεις.  

Η ομάδα στόχου της πρώτης συνάντησης θα αφορά τα εθνικά 

και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Εν συνεχεία, θα διοργανωθούν 

4 ημερίδες (2 για κάθε χρόνο) με αντικείμενο την ανάπτυξη 

ικανοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων οι οποίοι 

έρχονται σε επαφή με τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων 

λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας 

Ειδικότερα: 1) Ευαισθητοποίηση. Η εναρκτήρια συνάντηση 

θα επικεντρωθεί στην ευαισθητοποίηση των μέσων 

ενημέρωσης για την εμπορία ανθρώπων. Δημοσιογράφοι 
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εγνωσμένου κύρους από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο θα 

κληθούν να συμμετάσχουν σε συζητήσεις σχετικά με τους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην θυματοποίηση και το ρόλο 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ενημέρωση τόσο των 

πιθανών θυμάτων όσο και των εν δυνάμει καταναλωτών των 

υπηρεσιών και των αγαθών - προϊόντων εκμετάλλευσης. Μια 

ξεχωριστή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα με τη 

συμμετοχή των μελών της Βουλής των Ελλήνων και μελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο σκοπός της συνάντησης θα 

είναι να ενθαρρύνει τους πολιτικούς από διάφορα κόμματα να 

ανταλλάξουν απόψεις και βρουν τρόπους για να εργαστούν 

από κοινού για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων  

2) Ανάπτυξη ικανοτήτων. Τέσσερις  ημερίδες για την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού πρώτης γραμμής: 

επιθεωρητές εργασίας, γιατροί και επαγγελματίες υγείας, 

αστυνομία, συνοριοφύλακες, ακτοφυλακή, εισαγγελείς, 

δικαστές, διπλωματικοί φορείς, φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει το «πότε» και το «πώς» 

να βοηθούμε τα θύματα και, ανάλογα με το είδος της 

εκμετάλλευσης, ποιόν καλούμε σε περίπτωση υποψίας 

αναγνώρισης πιθανού θύματος.  

3) Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, για την 

μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των εν δυνάμει θυμάτων και 

των εν δυνάμει καταναλωτών, με έμφαση στους νέους και τις 

γυναίκες. Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ με 

σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με 

τους κινδύνους της εμπορίας ανθρώπων 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΟΜ (ΙΟΜ) σε συνεργασία με Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 1η Ιανουαρίου του 2016 έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2017  - Προϋπολογισμός 250.000 ευρώ από το 

ISF 

 

 

Δ.8.  Ενημέρωση /ευαισθητοποίηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

Εμπορίας Ανθρώπων 

ΣΚΟΠΟΣ Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της Εμπορίας 

Ανθρώπων, μέσω της ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης 

επιλεγμένων ομάδων στόχου αλλά και του ευρύτερου κοινού  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το έργο αφορά την κατάρτιση σχεδίου δράσης 

ευαισθητοποίησης, το οποίο θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό 

των ομάδων στόχου που θα απευθύνονται οι δράσεις και την 

περιγραφή των δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, που 

θα προτείνει ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο κατόπιν 
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ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού. 

Επίσης θα περιλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση σειράς  

διαδραστικών δρώμενων/ διαγωνισμών σε τομείς   όπως βίντεο, 

φωτογραφία, κινηματογράφος, ντοκιμαντέρ, θέατρο, λογοτεχνία, 

street   art, αθλητισμός, κ.α. με θέμα την εμπορία ανθρώπων  

όπως επίσης και την διοργάνωση θεματικού φεστιβάλ ταινιών 

από όλο τον κόσμο. Θα παραχθεί  έντυπο υλικό και 

οπτικοακουστικό υλικό, με σκοπό την προβολή του στα ΜΜΕ. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Υπουργείο Εξωτερικών-Γ.ΕΘ.ΕΙΣ / Το έργο θα υλοποιηθεί από 

Ανάδοχο - κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, που μπορεί 

να έχει τη μορφή ένωσης εταιριών (consortium ) . 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: Απρίλιος 2015 - Απρίλιος 2016 

- Προϋπολογισμός 355.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 

 

 

Δ.9. Στοχευμένες  Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

ΣΚΟΠΟΣ Στοχευμένες  δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

δημοσίων υπαλλήλων και άλλων φορέων σε θέματα 

Εμπορίας Ανθρώπων.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το έργο  αφορά  δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

που απευθύνονται σε: εισαγγελείς, δικαστές, μέλη των Ειδικών 

Ομάδων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και 

εμπορίας  της ΕΛ.ΑΣ, λιμενικούς, μεθοριακούς φύλακες, 

επιθεωρητές εργασίας, υγειονομικό προσωπικό, στελέχη 

τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη ΜΚΟ. Θα έχουν τη μορφή 

διήμερων ενημερωτικών συναντήσεων που θα λάβουν χώρα 

τόσο στην Αθήνα όσο και στην Περιφέρεια με μικτές ομάδες 

των 20 περίπου συμμετεχόντων. 

Οι ομάδες-στόχοι θα αποτελέσουν πυρήνες και θα 

λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την ευαισθητοποίηση 

μεγαλύτερου αριθμού στελεχών που έχουν εμπλοκή με το 

φαινόμενο της «εμπορίας ανθρώπων» στην Ελλάδα. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Υπουργείο Εξωτερικών-Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. / Το έργο θα υλοποιηθεί 

από Ανάδοχο - κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, που 

μπορεί να έχει τη μορφή ένωσης εταιριών (consortium ) . 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: Απρίλιος 2015 - Απρίλιος 

2016 - Προϋπολογισμός 100.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 

  

Δ.10. Άμεση Προστασία και αρωγή θυμάτων εμπορίας 

         ΣΚΟΠΟΣ Προστασία και αρωγή θυμάτων εμπορίας (γυναίκες και νεαρά 

κορίτσια) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ

Ο 

Διασφάλιση προστατευτικού πλαισίου στα θύματα εμπορίας ώστε 

να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης, κοινωνικής ένταξης 

στην Ελλάδα ή επαναπατρισμού τους. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ  Επείγουσα Στέγαση 

 Ψυχολογική υποστήριξη 

 Νομική διαμεσολάβηση 

 Διαμεσολάβηση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡ

ΑΜΜΑ 

Πάγια δράση από το 2003 

 

ΠΟΡΟΙ – 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Κρατικός προϋπολογισμός - ΕΚΚΑ 

 

Δ.11. Διακρατική Συνεργασία  Ελλάδας – Αλβανίας για τα παιδιά θύματα 

εμπορίας 

         ΣΚΟΠΟΣ Προστασία και αρωγή ανηλίκων θυμάτων εμπορίας 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ

Ο 

Κοινές πρακτικές μεταξύ των υπεύθυνων αρχών των δυο χωρών 

όσον αφορά στην συνεργασία των οικείων θεσμικών οργάνων 

σύμφωνα με τα ισχύοντα για την μέριμνα των ανηλίκων 

ΔΡΑΣΕΙΣ  Εντοπισμός των ανηλίκων θυμάτων 

 Παραπομπή σε αρμόδιους λειτουργούς 

 Διορισμός προσωρινού επιτρόπου 

 Εξατομικευμένη αξιολόγηση των περιπτώσεων 

 Εξεύρεση μόνιμης λύσης 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡ

ΑΜΜΑ 

Πάγια δράση από το 2008 

 

 

 Διαδικασία Επικαιροποίησης του σχεδίου «ΙΛΑΕΙΡΑ»- Σχέδιο Διυπηρεσιακής -

Επιχειρησιακής Δράσης σε Εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση 

της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής γυναικών και ανηλίκων -με 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός του τρέχοντος έτους.  
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11. Επανεξέταση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα ποινικά αδικήματα 

που προβλέπονται στις διατάξεις του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου (όπως 

κυρώθηκε με το Ν. 3625/2007: « Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού 

Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία 

παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

290, τ. Α')]. 

 

11.1. Ενίσχυση μέτρων προστασίας και πλήρους αποζημίωσης των ανήλικων 

θυμάτων 

- Δημιουργία δομών προσωρινής φιλοξενίας στα μεγάλα αστικά κέντρα 

11.2. Ειδική εκπαίδευση των επαγγελματιών 

11.3. Ενίσχυση των τηλεφωνικών γραμμών άμεσης βοήθειας 

11.4.. Ενίσχυση της περιφερειακής και γειτονικής διακρατικής συνεργασίας 

11.5. Μέτρα διάχυσης και ενημέρωσης για το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου και 

ειδικά στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία. 

 

 

 

 

12. Τα παιδιά σε ένοπλες συρράξεις 

 

Ειδικά μέτρα για τη συμμόρφωση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής 

της Σύμβασης του ΟΗΕ ως προς το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη 

[όπως κυρώθηκε με το Ν. 3080/2002: Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε 

ένοπλη σύρραξη. 

12.1. Επανεξέταση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα ποινικά αδικήματα 

που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο όπως της απαγόρευσης στρατολόγησης 

ανηλίκων ή της πώλησης όπλων σε χώρες όπου χρησιμοποιούνται παιδιά σε 

εχθροπραξίες 

12.2. Μέτρα διάχυσης και ενημέρωσης για το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου και 

ειδικά στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία σχετικά με το αγαθό της ειρήνης 

Καθώς και στους στρατιωτικούς 

12.3. Μέτρα για την προστασία παιδιών θυμάτων κυρίως ανάμεσα σε παιδιά 

παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών 

12.4. Βελτίωση των στατιστικών δεδομένων κυρίως ανάμεσα σε παιδιά παράνομα 

εισερχομένων αλλοδαπών ή αιτούντων άσυλο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Γεώργιος Ι. Σούρλας, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

 
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 Γαλαθιανάκη Ελευθερία 

 Καστανάς Ηλίας 

 Ρετάλης Μιχάλης 

 Τελαλιάν Μαρία 

 Χατζημιχάλαρου Ελισάβετ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 Γώρου Ανθή 

 Τούρα Αικατερίνη 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 

 Δουκιατζάκη Σοφία 

 Κούρτη Σεβαστιάνα 

 Μπαλωμένου Παναγιώτα 

 Χαλαζωνίτη Πετρούλα 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 Καλύβα Φωφώ 

 Τσαντίδου Μαρία - Λεμονιά 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 Kαλλίνικου Ελένη 

 Κοκκάλα Ευτυχία-Eλένη 

 Χαροκόπου Αικατερίνη 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ     

 

 Ευαγγελίδου Στυλιανή 

 Πατσούρη Δήμητρα 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

 Βασσάλου Γεωργία 

 Κατσιγαράκη Ευτυχία 

 Κεφαλλωνίτη Καλλιόπη 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 Κοφινάς Αναστάσιος 

 Πίγκος Γεώργιος 

 

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Δημόπουλος Χρήστος 

 Πετράκου Κυριακή 

 Μάνθου Παναγιώτα 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 Κόσογλου Ελευθερία 

 Χουλιαράς Γεώργιος 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

 Λάμπρου Χριστίνα 

 Χρηστίδου Ζωή 

 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Κουβαριτάκη Ιωάννα  

 Μοσχοπούλου Αλεξάνδρα 

 Στρατιδάκη Σαμάνθα 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 Τσαμπή Αικατερίνη 

 Φράγκου Ρωξάνη 

 
 
 

*Τα μέλη έχουν καταχωρηθεί με αλφαβητική σειρά 


