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Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
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Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

1-12

Η καταπολέμηση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης, μέσω της υιοθέτησης
μέτρων ικανών να αποτρέψουν τα περιστατικά κακοποίησης, αλλά και να
διασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, συνιστά
ρυθμιστική ευθύνη του κράτους, η οποία εδράζεται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του
Συντάγματος, όπως η διάταξη αυτή συμπληρώνεται από τις ειδικότερες προβλέψεις
της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών
(κυρωτικός νόμος 2101/1992, Α΄192). Παρά την αυτονόητη κοινωνική απαξία του
φαινομένου της παιδικής κακοποίησης, μόνη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία
μέχρι στιγμής αποτελεί ο ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας, ο οποίος όμως εστιάζει σε περιστατικά βίας εντός της
οικογένειας και προστατεύει το σύνολο των μελών της (γυναίκες, παιδιά,
υπερήλικους κ.α.). Παρά το εν γένει θετικό κοινωνικό αποτύπωμα του νόμου για την
ενδοοικογενειακή βία, δεκαπέντε έτη μετά την ψήφισή του, κρίνεται αναγκαία νέα
νομοθετική πρωτοβουλία. Οι αξιολογούμενες διατάξεις για την πρόληψη και
αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων επιχειρούν να
καλύψουν αυτό το κενό με επίκεντρο το παιδί.

13-21

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η σημασία της
προσχολικής αγωγής για την ανάπτυξη των βρεφών και νηπίων. Αυτό
πραγματοποιείται με δύο παράλληλες δράσεις: α) την εισαγωγή ολιστικού
παιδαγωγικού προγράμματος σε όλους τους βρεφικούς, παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας και β) την εφαρμογή ενός προγράμματος
έγκαιρης διάγνωσης για αναπτυξιακές ή άλλες δυσκολίες ή αναπηρίες βρεφών και
νηπίων. Παράλληλα συνιστάται για πρώτη φορά συλλογικό όργανο «Εθνικό
Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης» για τον συντονισμό των
συναρμοδίων υπουργείων και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου
προγράμματος σε πιλοτικό και καθολικό επίπεδο.

22-31

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις εξορθολογίζεται περαιτέρω το ρυθμιστικό πλαίσιο
της αναδοχής και της υιοθεσίας ενώ, παράλληλα, ενισχύεται ο θεσμός του
Κοινωνικού Συμβούλου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εποπτεία των φορέων
κοινωνικής πρόνοιας.

32-39

Με τις προτεινόμενες διατάξεις εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη ο θεσμός του
Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Ο θεσμός του Προσωπικού
Βοηθού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής
υποστήριξης για τα ΑμεΑ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των
οικογενειών τους, μέσω της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινωνική,
οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Η υπηρεσία «Προσωπικός
Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» συνδέεται με το δικαίωμα των ΑμεΑ στην
ανεξάρτητη διαβίωση σύμφωνα και με την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 19 της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και
συμβάλλει στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησής τους. Η
υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» ως αναγκαίο μέσο και
βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσης των ΑμεΑ
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αποτελεί εθνικό στόχο που έχει περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
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Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εισάγεται νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ημιαυτόνομη
Διαβίωση σε Διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω» με σκοπό την
αποϊδρυματοποίηση των ατόμων που διαβιούν σε δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες
παιδικής προστασίας και φροντίδας, και τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να
τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα ή να υιοθετηθούν. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη
δημιουργία ενός προθαλάμου προετοιμασίας των ατόμων αυτών για τη μετέπειτα
ομαλή αυτόνομη διαβίωσή τους εκτός ιδρυματικής φροντίδας, με την ανάπτυξη και
των δεξιοτήτων τους προς ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους. Επιπλέον,
προβλέπεται στο πρόγραμμα να συμμετέχουν και ανήλικοι που παραμένουν,
προσωρινώς, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, για λόγους προστασίας, σε
νοσηλευτική μονάδα.
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Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εισάγεται στην εθνική έννομη τάξη ο θεσμός του
Συντονιστή για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά. Ειδικότερα, με τη Σύσταση
(ΕΕ) 2021/1004 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση της
Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά (L 223/14) (Σύσταση) η Ευρωπαϊκή Ένωση
ανέλαβε πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και για την
πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών σε ανάγκη
μέσω της πρόσβασης αυτών σε ένα σύνολο βασικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας ως
εκ τούτου στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού με την καταπολέμηση της
παιδικής φτώχειας και την προώθηση ίσων ευκαιριών. Η Σύσταση συνιστά στα
Κράτη Μέλη να εγγυηθούν ότι εξασφαλίζουν για τα παιδιά που είναι σε ανάγκη, ένα
πλέγμα βασικών υπηρεσιών. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η ουσιαστική
και δωρεάν πρόσβαση σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα υψηλής ποιότητας,
σε εκπαίδευση και σχολικές δραστηριότητες, σε τουλάχιστον ένα υγιεινό γεύμα
κάθε σχολική ημέρα, σε υγειονομική περίθαλψη, καθώς και σε υγιεινή διατροφή και
κατάλληλη στέγαση. Σε επίπεδο διακυβέρνησης η Σύσταση συνιστά στα Κράτη Μέλη
τον ορισμό Εθνικού Συντονιστή για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά, στις
αρμοδιότητες του οποίου ανήκουν ο αποτελεσματικός συντονισμός και η
παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύστασης. Με την προτεινόμενη διάταξη
εθνικός Συντονιστής για την Εγγύηση για τα Παιδιά ορίζεται το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Το Ε.Κ.Κ.Α. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και
σύμφωνα με τους καταστατικούς του σκοπούς (π.δ. 22/2006, Α΄ 18), είναι, μεταξύ
άλλων, αρμόδιο για τον συντονισμό δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
στήριξης σε άτομα, οικογένειες, πληθυσμιακές ομάδες που περιέρχονται σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με άλλους φορείς
και υπηρεσίες που ασχολούνται με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και
κοινωνικών αναγκών, τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των τρόπων άμεσης
κοινωνικής παρέμβασης, όπου απαιτείται, καθώς και τον συντονισμό και την
εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης.
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Η έγκαιρη πρόληψη του φαινομένου της κακοποίησης ευάλωτων ομάδων και
συγκεκριμένα ενηλίκων ΑμεΑ, ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων σε φορείς και
δομές που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, μέσω της υιοθέτησης μέτρων
ικανών να αποτρέψουν τα περιστατικά κακοποίησης, συνιστά ευθύνη του κράτους,
η οποία εδράζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος. Με την
αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπονται και για τους φορείς/δομές που παρέχουν
υπηρεσίες σε ενήλικα ΑμεΑ, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες αντίστοιχες

35

υποχρεώσεις με εκείνες που επιβάλλονται για πρώτη φορά στους φορείς παιδικής
προστασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης∙
συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν σε κάθε νέα πρόσληψη και
συνίστανται στην προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου που να
αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος να εργαστεί στους φορείς/δομές αυτές, δεν έχει
καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, που θα τον καθιστούσαν ακατάλληλο
για εργασία στους συγκεκριμένους χώρους. Η εν λόγω προϋπόθεση καταλαμβάνει
τις νέες προσλήψεις, την εθελοντική παροχή υπηρεσιών, το υφιστάμενο καθώς και,
στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης (ή τροποποίησης υφιστάμενης άδειας
λειτουργίας), το φυσικό πρόσωπο που αιτείται την άδεια, τον νόμιμο εκπρόσωπο
του φορέα και τα μέλη της Διοίκησής του. Παράλληλα, προκειμένου να
διασφαλιστεί η συμμόρφωση των ανωτέρω φορέων/δομών στο νέο αυτό μέτρο
πρόληψης της κακοποίησης, προβλέπεται ότι η τήρηση του μέτρου αυτού ελέγχεται
από τον Κοινωνικό Σύμβουλο και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορούν να
επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις (χρηματικά πρόστιμα και ανάκληση της
πιστοποίησης, αν ο φορέας είναι πιστοποιημένος) από το αρμόδιο όργανο του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 που επέβαλε κανόνες τήρησης
αποστάσεων, αλλά και της ανάγκης αφενός της αποφυγής διασποράς του
κορωνοϊού και αφετέρου της καθιέρωσης διαδικασιών, που διευκολύνουν και
επιταχύνουν τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων
διοίκησης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), εισάγεται η
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο νομικό πρόσωπο
του ΣΚΛΕ να διοργανώνει την οικεία εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονικά μέσα.
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Εν όψει της λήξης στις 30.9.2021 των συμβάσεων επικουρικού ιατρικού,
νοσηλευτικού, λοιπού βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού που θεσπίστηκε
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται απαραίτητη η παράτασή τους για έξι επιπλέον
μήνες. Παρά τον σε σημαντικό βαθμό εμβολιασμό των φιλοξενουμένων στις εν λόγω
προνοιακές δομές και του προσωπικού τους, η ευαλωτότητα της πλειοψηφίας των
φιλοξενουμένων στις δομές αυτές, σε συνδυασμό με την τρέχουσα αυξητική τάση
στη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλει τη μέγιστη δυνατή προστασία
τους, την οποία εγγυάται, συν τοις άλλοις, και το ειδικά προς τούτο προσληφθέν
προσωπικό. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές
εισφορές των εν λόγω συμβάσεων καλύπτονται από ενωσιακούς πόρους.
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Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται μέχρι την 31η.12.2022 ο χρόνος
εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4659/2020 (Α΄ 21), με το οποίο τέθηκε ως
προϋπόθεση για την μετάταξη ή την απόσπαση των υπαλλήλων των Κέντρων
Κοινωνικής Πρόνοιας (Κ.Κ.Π.) του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και λοιπών φορέων
κοινωνικής πρόνοιας που εποπτεύονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου, λόγω της έλλειψης
προσωπικού στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) των εν λόγω Κέντρων
και στους λοιπούς ρητά αναφερόμενους φορείς κοινωνικής πρόνοιας.
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Η έλλειψη σταθμών και θέσεων σε υφιστάμενους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς αποκλειστικά για βρέφη (0 έως και 2,5 ετών) είναι σημαντική
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου είκοσι δύο χιλιάδες
(22.000) θέσεις για βρέφη ενώ για νήπια από 2.5 έως 4 οι θέσεις ανέρχονται σε
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εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000). Μέσω κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας θα δοθεί χρηματοδότηση σε μια πλειάδα νομικών μορφών, για τη
δημιουργία νέων θέσεων σε όλη τη χώρα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών. Η
δράση αυτή συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από
τους σταθμούς μέσω του προγράμματος «Κυψέλη».
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

1-12

Η έλλειψη συστήματος πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης,
ειδικά -αλλά όχι αποκλειστικά- κατά τις περιπτώσεις που τα περιστατικά αυτά
λαμβάνουν χώρα εντός φορέων οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά, υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δημιουργεί κενό
στην παιδική προστασία. Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η κάλυψη
του εν λόγω κενού και η συνακόλουθη ανάληψη από το Κράτος της ρυθμιστικής του
ευθύνης, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος.

13-21

Για τους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς εκτός από τις
κτιριακές προδιαγραφές, δεν υφίστανται συγκεκριμένες προδιαγραφές για το
πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθούν. Επαφίεται σε κάθε σταθμό και παιδαγωγό
πώς θα διαχειριστεί τον χρόνο και τι θα προσφέρει στα παιδιά και δεν υπάρχει
ενότητα και ομοιομορφία στο πρόγραμμα μεταξύ των δημοτικών σταθμών ακόμα
και του ίδιου δήμου, πολλώ δε μάλλον των ιδιωτικών. Επίσης, εκτός από την
υποχρεωτική παρακολούθηση από παιδίατρο, τα παιδιά δεν ελέγχονται
υποχρεωτικά για άλλου είδους δυσκολίες και προβλήματα που ενδέχεται να
αντιμετωπίζουν ως προς τη νοητική και ψυχική ανάπτυξή τους και επαφίεται στις
γνώσεις των δασκάλων τους να αναγνωρίσουν τυχόν πρόβλημα και να ενημερώσουν
τους γονείς. Επίσης δεν υφίσταται ένα ενιαίο συλλογικό όργανο για τον συντονισμό
της προσχολικής αγωγής μεταξύ των συναρμοδίων υπουργείων και για την
παρακολούθηση του προγράμματος «Κυψέλη».

22-31

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται αναγκαίες τροποποιήσεις στον ν.
4538/2018 (Α’ 85), οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της αναδοχής, δηλαδή του
θεσμού που εγγυάται την έξοδο των παιδιών από τα ιδρύματα. Οι τροποποιήσεις
συνίστανται: α) στη συμμετοχή εκπροσώπου της Περιφέρειας στη σύνθεση του
Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής και Υιοθεσίας, στη θέση εκπροσώπου του
Υπουργείου, ώστε να αντληθούν τα οφέλη της άμεσης εμπειρίας σε θέματα παιδικής
προστασίας, καθώς και σε προσθήκη εκπροσώπου του Οργανισμού Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λόγω του ρόλου του οργανισμού στη
χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής, β) στην προσθήκη μνείας των
ανηλίκων που τοποθετούνται σε αναδοχή χωρίς να έχουν φιλοξενηθεί σε ιδρύματα
(π.χ. απευθείας από τα νοσοκομεία), ώστε να καταστεί δυνατή η σύννομη
καταχώριση και αυτής της περίπτωσης στα συναφή Μητρώα Εγκεκριμένων
Αναδοχών Ανηλίκων, γ) στη διεύρυνση των ηλικιακών ορίων των αναδόχων,
προκειμένου να ενεργοποιηθούν υποψήφιοι και μεγαλύτερων ηλικιών (αξιοποίηση
των “empty nesters”), δ) στη ρητή πρόβλεψη της δυνατότητας τοποθέτησης σε
αναδοχή με σύμβαση μεταξύ των αναδόχων γονέων και του έχοντος την επιμέλεια
φορέα παιδικής προστασίας, με στόχο τη διευκόλυνση του εν λόγω τρόπου
τοποθέτησης από τα ιδρύματα, ε) σε διορθωτικές προσθήκες στο σύστημα
εποπτείας της αναδοχής, ώστε αυτή να διεξάγεται από δημόσιο κοινωνικό λειτουργό
που διαμένει στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τους αναδόχους και στ) στην
εξαίρεση από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των υποψηφίων για αναδοχή και για
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υιοθεσία, στις περιπτώσεις αναδοχής τέκνου συζύγου ή έτερου μέρους συμφώνου
συμβίωσης και υιοθεσίας τέκνου συζύγου. Παράλληλα, με τις εν λόγω διατάξεις
ενισχύονται οι όροι εποπτείας της λειτουργίας του συνόλου των προνοιακών δομών
από τους κοινωνικούς συμβούλους, μέσα από: α) την αποσαφήνιση του πεδίου
ελέγχου (ρητή πρόβλεψη για πρόσβαση στα αρχεία των δομών), β) τη χρήση ενιαίων
εργαλείων για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων προνοιακών υπηρεσιών
και γ) την πρόβλεψη ειδικής και ενιαίας επιμόρφωσης των επαγγελματιών.
32-39

Η απουσία θεσμικής κατοχύρωσης της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού αποτελεί
σημαντικό κενό του ελληνικού θεσμικού πλαισίου ιδίως ενόψει και του άρθρου 19
της Σύμβασης των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία, της οποίας συμβαλλόμενο κράτος αποτελεί η Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η
Ελλάδα έχει κυρώσει την εν λόγω Σύμβαση, καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο
στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) με τον ν.
4074/2012 (Α΄ 88). Περαιτέρω, σύμφωνα και με τη Σύσταση της Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Γενικό Σχόλιο νο 5, 2017), η χώρα
οφείλει να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για αποτελεσματική
αποϊδρυματοποίηση των ΑμεΑ σε όλα τα επίπεδα.
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Έχει διαπιστωθεί ότι τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που διαβιούν σε Μονάδες
Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας είναι εξαιρετικά δύσκολο να
αποϊδρυματοποιηθούν. Το γεγονός αυτό αφορά τόσο τους εφήβους 15-18 ετών, οι
οποίοι αποτελούν το είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των περίπου χιλίων
εξακοσίων (1.600) παιδιών που διαβιούν στις δομές αυτές, όσο και ενηλίκους οι
οποίοι παραμένουν στις δομές και μετά τα 18 τους έτη, λόγω αδυναμίας αυτόνομης
διαβίωσης. Στο πλαίσιο της πολιτικής αποϊδρυματοποίησης, τα άτομα αυτά με το
αξιολογούμενο μέτρο προετοιμάζονται για την αυτόνομη διαβίωσή τους με την
ανάπτυξη και των δεξιοτήτων τους προς ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.
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Τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή τα παιδιά από μειονεκτούντα
περιβάλλοντα είναι πιθανότερο να βρεθούν μπροστά σε εμπόδια όσον αφορά στην
πρόσβασή τους στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, την ενταξιακή
εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την υγιεινή διατροφή και την κατάλληλη
στέγασή τους με αποτέλεσμα να αρχίζουν τη ζωή τους από μειονεκτική θέση με
πιθανώς δυσμενείς μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ανάπτυξη και τις μελλοντικές
προοπτικές τους. Για τους λόγους αυτούς καθίσταται αναγκαίος ο ορισμός του
Εθνικού Συντονιστή για τα Παιδιά που θεσπίστηκε με τη Σύσταση (ΕΕ) 2021/1004 του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα
παιδιά (L 223/14).
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Ως προς την πρόληψη της κακοποίησης, ειδικότερα κατά τις περιπτώσεις που τα
περιστατικά αυτά λαμβάνουν χώρα εντός φορέων/δομών που παρέχουν υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας σε ενήλικα ΑμεΑ, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες,
διαπιστώνεται κενό στην πολιτική μέριμνας του κράτους για τις εν λόγω ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Ως προς την ποινική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών
κακοποίησης σε φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας, ο ν. 3500/2006 (Α΄ 232) που
ρυθμίζει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας επεκτείνει το ρυθμιστικό του
πεδίο εκτός οικογένειας στις περιπτώσεις σωματικής βίας (παρ. 5 άρθρου 6) και
προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας (παρ. 3 άρθρου 9) από εργαζόμενο σε
φορέα παροχής κοινωνικής μέριμνας σε βάρος προσώπου το οποίο δέχεται τις
υπηρεσίες του φορέα αυτού. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εισάγονται μέτρα
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πρόληψης στο πλαίσιο της ρυθμιστικής ευθύνης του κράτους, βάσει της παρ. 3 του
άρθρου 21 του Συντάγματος συμπληρωματικά προς τα μέτρα του ν. 3500/2006.
43

H πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 που επέβαλε μέτρα τήρησης αποστάσεων
κατέδειξε, μεταξύ άλλων, τη μη επάρκεια των παραδοσιακών μέσων οργάνωσης
εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης σε νπδδ που απαιτούν
φυσική παρουσία. Ως εκ τούτου και για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση των
περιοδικών εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης του
Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), ανεξαρτήτως συνθηκών που
ενδέχεται να μην επιτρέπουν τη φυσική παρουσία, κρίθηκε αναγκαία η πρόβλεψη
της δυνατότητας χρήσης ηλεκτρονικών μέσων.
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Η τρέχουσα υγειονομική κατάσταση, λόγω της αυξητικής τάσης στην διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλει τη μέγιστη δυνατή προστασία των ωφελουμένων
και φιλοξενουμένων στις δομές που εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο ευπαθείς ομάδες, ήτοι
ηλικιωμένοι, χρονίως πάσχοντες και ΑμεΑ. Εν όψει της λήξης των συμβάσεων
επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού που
θεσπίστηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, στις 30.9.2021, κρίνεται απαραίτητη η παράτασή
τους για έξι επιπλέον μήνες, μέχρι να μεταβληθούν τα υγειονομικά δεδομένα.
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Η παράταση της ρύθμισης του άρθρου 19 του ν. 4659/2020, με το οποίο τέθηκε ως
προϋπόθεση για την μετάταξη ή την απόσπαση των υπαλλήλων των Κέντρων
Κοινωνικής Πρόνοιας (Κ.Κ.Π.) του ν. 4109/2013 και λοιπών φορέων κοινωνικής
πρόνοιας που εποπτεύονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου, αντιμετωπίζει το θέμα της
έλλειψης προσωπικού στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) των εν λόγω
Κέντρων και των λοιπών ρητά αναφερόμενων φορέων κοινωνικής πρόνοιας.
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Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 22.000 θέσεις για βρέφη (0-2,5) ενώ για νήπια
από 2.5 έως 4 οι θέσεις ανέρχονται σε 120.000. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό
όλοι οι γονείς που επιθυμούν να επιστρέψουν στην εργασία τους, εμπιστευόμενοι
τα παιδιά τους σε έναν βρεφικό σταθμό, να βρουν θέση για αυτά.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

1-12

Φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε παιδιά
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: κλειστές
δομές παιδικής προστασίας (ιδρύματα), βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών με αναπηρία) και παιδικές κατασκηνώσεις, ανηλίκους οι οποίοι λαμβάνουν
υπηρεσίες από τους ανωτέρω φορείς («Φορείς Παιδικής Προστασίας»), μέλη των
οικογενειών των ανωτέρω ανηλίκων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13-21

Βρέφη και νήπια 0 έως και 4 ετών, τις οικογένειές τους, καθώς και τους
απασχολούμενους στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
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22-31

Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (δημόσιες και ιδιωτικές) του ν.
4538/2018 (Α’ 85), ανηλίκους οι οποίοι διαβιούν στις ανωτέρω Μονάδες,
υποψηφίους αναδόχους και θετούς γονείς, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, φορείς εποπτείας της αναδοχής (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών και Περιφέρειες), Κοινωνικούς Συμβούλους Περιφερειών.

32-39

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά σε όλα τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) που έχουν
τη σχετική ανάγκη και επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας του Προσωπικού
Βοηθού, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τόπου διαβίωσης. Προβλέπεται,
αρχικά, η υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος σε επιλεγμένα γεωγραφικά τμήματα
της χώρας και η μετέπειτα εθνική εφαρμογή της εν λόγω υπηρεσίας.
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Άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ, που διαβιούν σε
Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, ανηλίκους που διαμένουν
προσωρινώς, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, για λόγους προστασίας, σε
νοσηλευτική μονάδα, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας.
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Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στο σύνολο των ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών
που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, όπως ενδεικτικά,
άστεγα παιδιά ή παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρή στέρηση στέγης, παιδιά με
αναπηρίες, παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά που προέρχονται από
οικογένειες μεταναστών ή έχουν μειονοτική εθνοτική καταγωγή, ιδίως ΡΟΜΑ,
παιδιά που βρίσκονται σε δομές εναλλακτικής, ιδίως, ιδρυματικής φροντίδας,
παιδιά σε επισφαλείς οικογενειακές καταστάσεις.
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Τους ακόλουθους φορείς και δομές:
(α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’
125),
(β) Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία του άρθρου 30 του ν.
2072/1992,
(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της υπό στοιχεία
Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’
213),
(ε) Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων του π.δ. 629/1974 (Α’ 271),
(στ) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16),
(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου
Κανονισμού Παροχών Υγείας της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (Β΄ 4898)
κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας,
(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της
ανωτέρω υπό ζ) κοινής απόφασης,
(ι) Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α΄ 2),
(ια) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της υπό στοιχεία
Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397) απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και
Πρόνοιας, καθώς και κάθε φορέα κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, ο οποίος παρέχει οργανωμένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κλειστής
ή ανοιχτής περίθαλψης, σε ενηλίκους με αναπηρία, σε ηλικιωμένους και σε χρονίως
πάσχοντες.
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Τα μέλη και το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
(νπδδ) με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» (ΣΚΛΕ).
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Το σύνολο του προσωπικού και των ωφελούμενων/φιλοξενούμενων των
Παραρτημάτων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013
(Α’ 16), του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
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Γονείς με παιδιά από 0 έως 2.5 ετών που θέλουν να τα εγγράψουν σε σταθμούς και
δεν βρίσκουν θέση λόγω έλλειψης, καθώς και ιδιοκτήτες βρεφικών σταθμών ή εν
δυνάμει ιδιοκτήτες που θέλουν να επενδύσουν για την επέκταση των εργασιών τους.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

1-12

Η μόνη συναφής ειδική νομοθετική ρύθμιση είναι ο νόμος περί ενδοοοικογενειακής
βίας (ν. 3500/2006, Α΄ 232), διαφορετικού ρυθμιστικού πεδίου, μεθοδολογίας και
κέντρου βάρους. Συγκεκριμένα, ο ν. 3500/2006 ρυθμίζει το φαινόμενο της βίας που
εκδηλώνεται εντός της οικογένειας με αναγωγή και τροποποίηση των διατάξεων του
Ποινικού Κώδικα ενώ, παράλληλα, επεκτείνει το ρυθμιστικό του πεδίο εκτός
οικογένειας, μόνο στην περίπτωση της σωματικής βίας (παρ. 5 του άρθρου 6) και της
προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας (παρ. 3 του άρθρου 9) από εργαζόμενο σε
φορέα παροχής κοινωνικής μέριμνας σε βάρος προσώπου το οποίο δέχεται τις
υπηρεσίες του φορέα αυτού. Ο εν λόγω νόμος εστιάζει στη βία εντός της οικογένειας
και στο σύνολο των μελών της που την υφίστανται, με κατηγοριοποίηση των
περιπτώσεων, σύμφωνη με την τυποποίηση αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα.

13-21

Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να αντιμετωπίζει στο σύνολό του το θέμα του
προγράμματος στους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως
επίσης και του πρώιμου εντοπισμού μαθησιακών δυσκολιών, αναπηριών ή άλλων
διαταραχών. Οι διατάξεις που ισχύουν σήμερα ρυθμίζουν ιδίως τα κτιριολογικά
ζητήματα, όπως επίσης και το θέμα της στελέχωσης.

22 έως
30

Ο ν. 4538/2018 (Α’ 85)

31

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται τροποποίηση στον ν. 2345/1995 (Α’ 213) και
ειδικότερα το άρθρο 1, με στόχο την ενίσχυση του θεσμού του κοινωνικού
συμβούλου και, συνακόλουθα, της εποπτείας των προνοιακών δομών.

41

34,
35-39

Δεν υπάρχει αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση.

40

Το ζήτημα δεν έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν.

41

Το ζήτημα δεν έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν.

42

Δεν υπάρχει αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση.

43

Άρθρο 102 του ν. 4488/2017 (Α’ 137)

44

Άρθρο εικοστό πρώτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 64),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α` 76)

45

Άρθρο 19 του ν. 4659/2020 (Α’ 21)

46

Παρόμοιο εργαλείο χρηματοδότησης είχε δημιουργηθεί για τη χρηματοδότηση των
Δήμων για τη δημιουργία νέων σταθμών. Δεν υπάρχει προηγούμενο για
χρηματοδότηση ιδιωτών.
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Άρθρα 1-12: Δεν προβλέπεται σχετική νομοθετική
εξουσιοδότηση.
Άρθρα 34 και 36-39: Δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο που
να ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα. Πρόκειται για
πρωτογενή ρυθμιστική παρέμβαση.

Άρθρα 1-12: Δεν δύναται να αντιμετωπιστεί με νέα
ερμηνευτική προσέγγιση ή αλλαγή της διοικητικής
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής διότι η υφιστάμενη ρύθμιση αναφέρεται στο
πρακτικής
θέμα με τρόπο πλάγιο και αποσπασματικό (βλ. άνω υπό
συμπεριλαμβανομένης
4).
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
Άρθρα 34 και 36-39: Δεν υφίσταται ισχύουσα ρύθμιση,
προσέγγισης της
ώστε να δύναται να τύχει ερμηνείας ούτε υφίσταται
υφιστάμενης
σχετική διοικητική πρακτική.
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναφείς πρακτικές

42

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ

ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
1-12:
Ηνωμένο Βασίλειο: προς αντιμετώπιση του κινδύνου
παιδικής κακοποίησης, κάθε φορέας που παρέχει
υπηρεσίες οφείλει να:
- Έχει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και
αντιμετώπισης οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται από
όλους τους εργαζόμενους, εθελοντές κ.λπ. Ειδικότερα,
υποχρεούται σε έλεγχο ποινικού μητρώου, ο οποίος
διενεργείται από Ανεξάρτητη Αρχή ("Disclosure and Barring
Service"). Παράλληλα, γίνεται περαιτέρω διερεύνηση, κατά
την πρόσληψη, σε περίπτωση που υπάρχουν χρονικά κενά
στην επαγγελματική δραστηριότητα.
-Ελέγχει ότι οι εργαζόμενοι/εθελοντές είναι κατάλληλοι να
ενεργήσουν στον ρόλο τους, κατόπιν ελέγχου κατά την
πρόσληψη και εκπαίδευσης.
- Προβλέπει πολιτική παιδικής προστασίας ("child
safeguarding policy"), η οποία περιλαμβάνει τη διαδικασία
εντοπισμού και διαχείρισης αναφορών περιστατικών
κακοποίησης με πλήρη και ανοιχτό τρόπο. Τόσο οι
δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν
υπηρεσίες σε παιδιά θα πρέπει να ορίζουν έναν Υπεύθυνο
Παιδικής Προστασίας (“Designated Safeguarding Lead”).
I) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:
Επίσης, ο έλεγχος ποινικού μητρώου κατά τη διαδικασία
πρόσληψης εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες σε
ανηλίκους, καθώς και η θέσπιση προσώπου αναφοράς με
καθήκοντα συγκέντρωσης καταγγελιών περιστατικών
κακοποίησης εφαρμόζεται στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία,
στη Σουηδία, και, ειδικότερα ως προς τη σεξουαλική
κακοποίηση ανηλίκων, και στην Κύπρο.
32-39: Ελήφθησαν υπόψη διεθνείς πρακτικές, κυρίως των
ευρωπαϊκών κρατών στα οποία έχει θεσμοθετηθεί και
παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία, όπως αυτές
αποτυπώθηκαν στο πόρισμα της Ομάδας Εργασίας με θέμα
«Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» που
συστάθηκε με την υπ’ αρ. 293/10.4.2020 (ΦΕΚ
314/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23.4.2020)
Απόφαση
του
Γενικού
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης
της Φτώχειας με σκοπό την επεξεργασία και την υποβολή
προτάσεων για τη θεσμοθέτηση Προσωπικού Βοηθού των
ΑμεΑ.
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

43

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Χ

Χ

Χ

Χ

























8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

1 έως 12: Ο πρωταρχικός στόχος έγκειται στη
διαφύλαξη της υγείας και αξιοπρέπειας των
παιδιών μέσα από την αποτροπή και την
έγκαιρη
αντιμετώπιση
περιστατικών
κακοποίησης που τραυματίζουν τον ψυχισμό
τους και αντιβαίνουν στο δικαίωμά τους να
ζουν σε συνθήκες κατάλληλες για την υγιή
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

44

13-21:
- Κεντρικός Συντονισμός της προσχολικής
αγωγής μέσω του Εθνικού Συμβουλίου
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.
- Ενιαίο ποιοτικό πρόγραμμα σε όλους τους
βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς της χώρας, δημοτικούς, δημόσιους,
ιδιωτικούς.
- Ανίχνευση τυχόν δυσκολιών, αναπηρίων ή
άλλων διαταραχών εγκαίρως, προκειμένου να
διενεργηθεί έγκαιρη παρέμβαση.
- Επιμόρφωση προσωπικού των βρεφικών,
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
- Εξασφάλιση της δυνατότητας επιστροφής των
γονέων και κυρίως της μητέρας στην αγορά
εργασίας.
22-31:
- Άμεση ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής
και, συνακόλουθα, της εξόδου των ανηλίκων
από τα ιδρύματα μέσω της τοποθέτησής τους
σε οικογενειακό περιβάλλον.
- Ενίσχυση του θεσμού του κοινωνικού
συμβούλου
και
επομένως
της
αποτελεσματικής εποπτείας της λειτουργίας
των προνοιακών δομών.
32-39:
- Θεσμοθέτηση της υπηρεσίας του
Προσωπικού Βοηθού η οποία προβλέπεται στο
άρθρο 19 της Σύμβασης του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88).
- Προώθηση των διαδικασιών για την
υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος σε
επιλεγμένα γεωγραφικά τμήματα της χώρας.
- Αξιολόγηση των δεδομένων και των
αποτελεσμάτων του πιλοτικού προγράμματος,
ώστε να εξαχθούν πληροφορίες απαραίτητες
για την καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας.
40:
- Έξοδος των ατόμων, δεκαπέντε ετών και άνω
από τα ιδρύματα και τοποθέτησή τους σε ένα
υποστηρικτικό περιβάλλον που θα αποτελέσει
το πλαίσιο ενίσχυσης της αυτονομίας τους για
την εν γένει ομαλή μετάβασή σε αυτόνομη
διαβίωση.
- Ομοίως, ένταξη ανηλίκων που παραμένουν σε
νοσηλευτική μονάδα, κατόπιν εισαγγελικής
εντολής, για λόγους προστασίας, σε
45

υποστηρικτικό περιβάλλον για την ενίσχυση
της αυτονομίας τους στην ενήλικη ζωή.
41: -Διασφάλιση για την ομάδα-στόχο
πρόσβασης σε σύνολο συνεκτικών βασικών
υπηρεσιών και ιδίως της προσχολικής
εκπαίδευσης και φροντίδας, ενταξιακής
εκπαίδευσης,
περίθαλψης,
υγιεινής
διατροφής, έστω ενός σχολικού γεύματος και
κατάλληλης στέγασης.
42: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εισάγεται
μέτρο πρόληψης του φαινομένου κακοποίησης
ενηλίκων ΑμεΑ, ηλικιωμένων και χρονίως
πασχόντων εντός φορέων/δομών που
παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
προς τα πρόσωπα αυτά. Ο πρωταρχικός στόχος
έγκειται στη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των
ευάλωτων αυτών ομάδων μέσα από την
αποτροπή και την έγκαιρη πρόληψη τέτοιων
περιστατικών.
43:
Ευελιξία
στην
οργάνωση
και
πραγματοποίηση των εκλογών διοίκησης του
Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος,
(ΣΚΛΕ) ακόμα και σε περιόδους που δεν
επιτρέπεται η φυσική παρουσία.
44: Η διασφάλιση της προστασίας της υγείας
των φιλοξενούμενων σε κλειστές δομές
πρόνοιας, μέσω της ενίσχυσης του
προσωπικού των δομών.
45: Η διασφάλιση της προστασίας της υγείας
των φιλοξενούμενων σε κλειστές δομές
πρόνοιας, μέσω της διατήρησης του
προσωπικού των δομών.
46: Δημιουργία θέσεων για βρέφη (0 έως 2,5
ετών) και εγγραφή βρεφών σε σταθμούς

ii) μακροπρόθεσμοι:

1-12: Επικουρικά προς τον πρωταρχικό στόχο
της διαφύλαξης της υγείας και αξιοπρέπειας
των παιδιών, η αξιολογούμενη ρύθμιση
ενισχύει την ευθύνη και την εύρυθμη
λειτουργία των δομών παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών σε παιδιά, οι οποίες τελούν υπό την
άμεση ή έμμεση εποπτεία του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
13-21:

46

- Μείωση ανισοτήτων στην έναρξη της ζωής
των βρεφών και νηπίων.
- Καλύτερες μαθησιακές επιδόσεις στο σχολείο
και συνολικότερα ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των παιδιών που τα συνοδεύουν και στην
ενήλικη ζωή τους.
- Μείωση δημόσιων δαπανών για την
υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων με τη μορφή
επιδομάτων ή και άλλων αποζημιώσεων διότι:
α) ενισχύονται οι μαθησιακές επιδόσεις των
παιδιών και άρα ως ενήλικοι έχουν
περισσότερες πιθανότητες να μπορούν να
εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο
διαβίωσης και β) με την έγκαιρη ανίχνευση και
παραπομπή
σε
πρώιμη
παρέμβαση,
αυξάνονται οι πιθανότητες για δυνατότητα
ανεξάρτητης διαβίωσης και μειώνονται οι
πιθανότητες για ανάγκη χρήσης ή συνεχούς
χρήσης
των
κρατικών
υπηρεσιών
υποστήριξης/φροντίδας από άτομα με
διαταραχές/αναπηρία κ.λπ.
- Συλλογή δεδομένων αναφορικά με την
ανάπτυξη των παιδιών στην Ελλάδα και τις
δυσκολίες, αναπηρίες που αντιμετωπίζουν.
22-31: - Σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα
σημαντικής μείωσης του αριθμού των
κλειστών δομών παιδικής προστασίας, μέσω
της ενίσχυσης της αποϊδρυματοποίησης των
ανηλίκων.
- Μετάβαση σε ένα σύστημα το οποίο θα
διασφαλίζει
την
απολύτως
εύρυθμη
λειτουργία του συνόλου των προνοιακών
φορέων, μέσω της ενίσχυσης της εποπτείας
τους.
32-39:
-Ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των
ΑμεΑ.
-Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ και
των οικογενειών τους.
-Ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ σε όλες τις
πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής,
πολιτιστικής ζωής της χώρας.
-Αποφυγή
περιθωριοποίησης
και
ιδρυματοποίησής των ΑμεΑ.
- Νέες θέσεις εργασίας/Απασχόληση ατόμων
που επιθυμούν να εργαστούν ως προσωπικοί
βοηθοί.
- Οικονομικά οφέλη από τη νομιμοποίηση της
σχετικής οικονομικής δραστηριότητας και την
κατ’ επέκταση μείωση της παραοικονομίας.
47

Δημιουργία αντικινήτρων
ανασφάλιστη εργασία.

-

για

την

40: - Σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα
σημαντικής μείωσης του αριθμού των
κλειστών δομών παιδικής προστασίας, μέσω
της ενίσχυσης της αποϊδρυματοποίησης των
ανηλίκων.
41: Η επένδυση στην ισότητα ευκαιριών για τα
παιδιά θέτει τα θεμέλια για μια βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ενώ επίσης
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών
των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων.
Περαιτέρω, στοχεύει στη διάσπαση της
διαγενεακής φτώχειας.
42: Η αξιολογούμενη ρύθμιση ενισχύει την
ευθύνη και την εύρυθμη λειτουργία των δομών
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ενήλικα
ΑμεΑ, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες.
43: Ασφάλεια δικαίου, ομαλή μετάβαση σε νέο
καθεστώς.
46: Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εγγραφή των
βρεφών σε ένα ποιοτικό σχολικό περιβάλλον
ενισχύει
τις
δυνατότητές
τους
και
συνολικότερα συμβάλλει στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των παιδιών που τα συνοδεύουν
και στην ενήλικη ζωή τους.

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων
του ΟΟΣΑ (https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) –
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια)
εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιηθείσες
ανασκαφές,
κατά
αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
είδος

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

και

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται
σε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα

 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
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Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

 Κοινωνική πολιτική:
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) και
αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική
τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας
Αριθμός
ατυχημάτων
ανά
κλάδο
οικονομίας
και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης
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Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά
αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και
άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την
τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα
κ.λπ.)

 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες
ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
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Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά
/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ψηφιακή διακυβέρνηση
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10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

11.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι αυτά
τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1-2

3

4

Στόχος
Εισάγονται ο σκοπός και το αντικείμενο των ρυθμίσεων περί
πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης και
παραμέλησης ανηλίκων.
Εισάγεται ορισμός της παιδικής κακοποίησης, καθορίζονται ως
υπόχρεοι προς εφαρμογή των μέτρων οι «Φορείς Παιδικής
Προστασίας», δηλαδή οι φορείς (νπδδ και νπιδ) οι οποίοι
παρέχουν υπηρεσίες σε ανηλίκους και εποπτεύονται από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται το
πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει τη συγκέντρωση, καταγραφή
και διαβίβαση των αναφορών περιστατικών κακοποίησης
(«Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων»), καθώς και ο
συντονιστικός μηχανισμός καταγραφής όλων των περιστατικών
κακοποίησης
(«Εθνικό
Σύστημα
Καταγραφής
και
Παρακολούθησης Αναφορών»).
Θεσπίζεται υποχρέωση μέριμνας των Φορέων Παιδικής
Προστασίας για την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών
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κακοποίησης των ανηλίκων που τελούν υπό την προστασία
τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η υποχρέωση αναφοράς
περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων και, συγκεκριμένα, η
συγκέντρωση, καταγραφή και διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές
των εν λόγω αναφορών από τον Υπεύθυνο Προστασίας
Ανηλίκων.
Με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής
πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης,
δημιουργείται σημείο αναφοράς σε κάθε δομή των Φορέων
Παιδικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, ορίζεται υπάλληλος, με
συγκεκριμένα προσόντα και εμπειρία, ως Υπεύθυνος Παιδικής
Προστασίας, ο οποίος συγκεντρώνει τις αναφορές περιστατικών
παιδικής κακοποίησης και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές.
Τα στοιχεία και ο τρόπος επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο
αναρτώνται σε εμφανές σημείο της κάθε μονάδας, ενώ,
παράλληλα, η απόφαση ορισμού του κοινοποιείται από τον
Φορέα στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός ρητής προθεσμίας.
Παράλληλα, αντίγραφο της απόφασης ορισμού του Υπευθύνου
υποβάλλεται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο
πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης των εν λόγω φορέων.
Θεσπίζεται έννομη προστασία του Υπεύθυνου Παιδικής
Προστασίας και του προσωπικού των Φορέων Παιδικής
Προστασίας από τον κίνδυνο καταχρηστικών εγκλήσεων,
αγωγών και πειθαρχικών κυρώσεων, σε σχέση με περιστατικά
κακοποίησης που ανέφεραν κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. Η προστασία κάμπτεται εφόσον κατά τη διερεύνηση των
υποθέσεων αυτών αποδειχθεί ότι προέβησαν σε αναληθή
αναφορά. Περαιτέρω, σε περίπτωση ένδικης διαφοράς κατά
του Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων για περιστατικό που
προέκυψε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, προβλέπεται
η δυνατότητα ανάληψης των σχετικών δαπανών από τον Φορέα
Παιδικής Προστασίας, καθώς και η παρέμβασή του προς
υπεράσπιση του Υπευθύνου προστασίας Ανηλίκων.
Με σκοπό την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης,
προβλέπεται, για κάθε νέα πρόσληψη, υποχρέωση
προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου που να
αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα σε συγκεκριμένα αδικήματα, που θα τον
καθιστούσαν ακατάλληλο για εργασία σε χώρο με παιδιά,
καθώς και υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.
1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι κατά τον χρόνο υποβολής
της, δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ
καταδικαστική απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η οποία ακόμα
δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Η εν λόγω υποχρέωση εκτείνεται
και στους ενδιαφερόμενους εθελοντές. Παράλληλα, η ίδια
υποχρέωση καταλαμβάνει και το υφιστάμενο προσωπικό των
Φορέων Παιδικής Προστασίας (συμπεριλαμβανομένων των
εθελοντών), οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν το εν λόγω
πιστοποιητικό σε ρητή προθεσμία. Στο σύνολο των ανωτέρω
περιπτώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 571 και 572 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας, για τους μεν φορείς δημοσίου δικαίου το
εν λόγω αντίγραφο (δικαστικής χρήσης) αναζητείται
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αυτεπάγγελτα, για τους δε φορείς ιδιωτικού δικαίου το
αντίγραφο (γενικής χρήσης) προσκομίζεται από τον
ενδιαφερόμενο. Η διάταξη προβλέπει συνέπειες στην
υφιστάμενη σχέση εργασίας /υπηρεσιακή σχέση, σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και σε
περίπτωση διαπίστωσης καταδίκης στα ανωτέρω αδικήματα.
Με τη διάταξη αυτή συνδέεται η υποχρέωση προσκόμισης
αντιγράφου ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης της
προηγούμενης προτεινόμενης ρύθμισης με τη διαδικασία
αδειοδότησης
των
Φορέων
Παιδικής
Προστασίας.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω υποχρέωση καθίσταται προϋπόθεση
για την έκδοση άδειας λειτουργίας, καθώς και για την
ανανέωση της υφιστάμενης άδειας. Και στις δύο περιπτώσεις,
αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή
αντίγραφο ποινικού μητρώου για το φυσικό πρόσωπο που
αιτείται την άδεια, τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και τα
μέλη της Διοίκησής του, προσκομίζεται η υπεύθυνη δήλωση,
ενώ παράλληλα καθορίζονται ρητά οι συνέπειες σε περίπτωση
παραβίασης της εν λόγω προϋπόθεσης, καθώς και σε
περίπτωση διαπίστωσης καταδίκης στα αδικήματα που
αναφέρονται στην αξιολογούμενη ρύθμιση που αφορά στην
ειδική προϋπόθεση για την απασχόληση προσωπικού σε Φορείς
Παιδικής Προστασίας.
Θεσπίζεται υποχρέωση του Υπεύθυνου Παιδικής Προστασίας
να υποβάλλει τις αναφορές περιστατικών κακοποίησης στο
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Στόχος της
ρύθμισης
είναι
η
θέσπιση
συστήματος
τακτικής
παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εν
λόγω πολιτικής, μέσω της εκπόνησης ετήσιων Εκθέσεων
Αξιολόγησης από το Ε.Κ.Κ.Α., στο πλαίσιο του Εθνικού
Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών.
Προς τον σκοπό της αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου
συστήματος αναφορών κακοποίησης, οι Φορείς Παιδικής
Προστασίας υποχρεούνται να ενισχύσουν τις δεξιότητες
προσωπικού και εθελοντών ιδίως ως προς τον εντοπισμό των
κινδύνων κακοποίησης, την αναγνώριση της κακοποίησης και
τη μεθοδολογία καταγραφής των περιστατικών. Η ανωτέρω
ενίσχυση διεξάγεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο,
συμπεριλαμβανομένης της τηλεκπαίδευσης και της χρήσης
ειδικά διαμορφωμένων εγχειριδίων και ενημερωτικών
εντύπων.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των Φορέων
Παιδικής Προστασίας στα νέα μέτρα πρόληψης και
αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης, προβλέπεται ότι η
τήρηση των μέτρων ελέγχεται από τον Κοινωνικό Σύμβουλο. Τα
εν λόγω μέτρα αφορούν ειδικότερα την υποχρέωση αναφοράς
περιστατικών κακοποίησης, την προσκόμιση πιστοποιητικού
ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης, την υποχρέωση
ορισμού Υπευθύνου Παιδικής Προστασίας και την υποχρέωση
υποβολής των αναφορών στο Ε.Κ.Κ.Α.. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης στις ανωτέρω υποχρεώσεις, προβλέπεται η
επιβολή διοικητικών κυρώσεων (χρηματικά πρόστιμα και
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ανάκληση της πιστοποίησης) από το αρμόδιο όργανο του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με το παρόν χορηγείται η νομοθετική εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Εσωτερικών, αφενός, στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αφετέρου, να ρυθμίσουν τεχνικά και
λεπτομερειακά θέματα των άρθρων 7 παρ. 6 και 9, αντίστοιχα.
Προβλέπεται η υποχρεωτική εισαγωγή του Προγράμματος
«Κυψέλη» στο σύνολο των δημοτικών, δημοσίων και ιδιωτικών
βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών της χώρας με
σκοπό τη ρύθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών των δομών και
την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ οικογένειας και σταθμού,
καθώς και την πρώιμη ανίχνευση τυχόν δυσκολιών, αναπηριών
ή/και άλλων διαταραχών.
Το Πρόγραμμα Κυψέλη περιλαμβάνει αναλυτικό καθημερινό
πρόγραμμα με παιχνίδι, δραστηριότητες, εργαστήρια,
αφηγήσεις, παραμύθια για τα βρέφη και νήπια ανά ηλικιακή
ομάδα με σκοπό τη γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, σωματική,
κινητική και συναισθηματική ανάπτυξή τους και με σεβασμό
στη μοναδικότητα και στον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης κάθε
βρέφους και νηπίου.
Στο Πρόγραμμα «Κυψέλη» περιλαμβάνεται η τακτική
παρακολούθηση των βρεφών και νηπίων σε νοητικό,
μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο, μέσω ειδικών
σταθμισμένων κατά κύριο λόγο εργαλείων, που διενεργείται
από εκπαιδευμένο προσωπικό τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
Το εκπαιδευμένο προσωπικό θα συλλέγει τα αποτελέσματα, θα
ενημερώνει και θα συμβουλεύει γονείς και προσωπικό ατομικά
για κάθε παιδί. Σκοπός είναι να εντοπίζονται εγκαίρως τυχόν
προβλήματα και τα παιδιά να παραπέμπονται σε ειδικούς, αλλά
και να εντοπίζονται τυχόν σημεία που υστερούν κάποια παιδιά
και μέσω της δουλειάς του σταθμού και των γονέων να
ενισχύονται. Το Πρόγραμμα «Κυψέλη» θα έχει ένα πιλοτικό
στάδιο στο οποίο θα γίνει η διερεύνηση όλων των πιθανόν
αδυναμιών πριν την καθολική εφαρμογή του.
Για την επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων
λειτουργίας των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών, καθώς και για τη διαρκή επιστημονική και τεχνική
υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής του
προγράμματος «Κυψέλη», συστήνεται για πρώτη φορά Εθνικό
Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. Το
Συμβούλιο αυτό, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των
συναρμοδίων υπουργείων, καθώς και πανεπιστημιακών και
ειδικών για την προσχολική αγωγή, θα εξετάζει όλα τα σχετικά
θέματα και θα συντονίζει την εφαρμογή του Προγράμματος
Κυψέλη.
Προβλέπεται η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, στο οποίο
εκτός από ειδικούς του ιδιωτικού τομέα και πανεπιστημιακούς,
για πρώτη φορά συμμετέχουν εκπρόσωποι τριών υπουργείων
(Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Εσωτερικών) με σκοπό να υπάρχει
συντονισμός στα δύο υπουργεία που παρέχουν την προσχολική
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εκπαίδευση και συνέχεια με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων που αναλαμβάνει τη σχετική αρμοδιότητα.
Αναλύονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου, οι οποίες είναι
γνωμοδοτικές και στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών στους βρεφικούς, παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω της συλλογής στοιχείων από
το εξωτερικό, αλλά και την τρέχουσα λειτουργία των σταθμών,
της συγκέντρωσης των εκθέσεων των μεντόρων και των
παιδαγωγών, καθώς και της γνώσης και της εμπειρίας των
συμμετεχόντων.
Παρουσιάζονται οι διοικητικές λεπτομέρειες για τη λειτουργία
του Εθνικού Συμβουλίου με μόνο στόχο την εύρυθμη
λειτουργία του και τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων με
κανόνες που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά του.
Για την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Κυψέλη και
ειδικότερα για την επιμόρφωση και την υποστήριξη του
προσωπικού των σταθμών εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός
του μέντορα. Ο μέντορας δεν έχει ελεγκτικό, αλλά ενισχυτικό
και ενθαρρυντικό ρόλο. Έχει στην αρμοδιότητά του έναν μικρό
αριθμό σταθμών των οποίων παρακολουθεί τη λειτουργία,
αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
Χορηγούνται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στους Υπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών για τα
εξής: α) την έναρξη του πιλοτικού σταδίου και τον καθορισμό
του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού
προγράμματος των σταθμών ανά ηλικιακή ομάδα και της
χορήγησης των εργαλείων για την παρακολούθηση των
παιδιών, όπως επίσης τη ρύθμιση των λεπτομερειών για τους
όρους απασχόλησης των μεντόρων και τα ακριβή καθήκοντά
τους, β) μετά τη συλλογή και επεξεργασία των διαπιστώσεων
του καθολικού προγράμματος, θα αποφασιστεί το σημείο
έναρξης της καθολικής εφαρμογής. Στο σημείο αυτό βασικό
ρόλο έχει το Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και
Διαπαιδαγώγησης που διατυπώνει τη γνώμη του, γ) για το
καθολικό πρόγραμμα θα εκδοθούν νέες υπουργικές αποφάσεις
που θα ορίζουν κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του τόσο
ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την παρακολούθηση
και αξιολόγηση των βρεφών και νηπίων.
Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 (Α’ 163),
ως προς το εφαρμοζόμενο παιδαγωγικό πρόγραμμα στους
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων. Η
διάταξη αυτή αφορά στην προσπάθεια του Υπ. Εσωτερικών να
διαμορφώσει ένα πρόγραμμα για τους δημοτικούς σταθμούς, η
οποία τελικά έμεινε ανενεργή.
Ορίζεται ο σκοπός των θεσμοθετούμενων διατάξεων
προώθησης των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας.
Ορίζεται το αντικείμενο των διατάξεων προώθησης των θεσμών
της αναδοχής και της υιοθεσίας.
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Εθνικού
Συμβουλίου Αναδοχής και Υιοθεσίας προτείνεται η συμμετοχή
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στη σύνθεσή του εκπροσώπου Περιφέρειας, στη θέση
εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να αντληθούν
τα οφέλη της άμεσης εμπειρίας του εν λόγω εκπροσώπου σε
θέματα παιδικής προστασίας. Παράλληλα, προτείνεται η
προσθήκη εκπροσώπου του Οργανισμού Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λόγω του ρόλου του
οργανισμού στη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της
αναδοχής.
Προτείνεται η προσθήκη ρητής μνείας των ανηλίκων που
τοποθετούνται σε αναδοχή χωρίς να έχουν φιλοξενηθεί σε
ιδρύματα (απευθείας από τα νοσοκομεία), ώστε να καταστεί
δυνατή η σύννομη καταχώριση και αυτής της περίπτωσης στα
συναφή Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.
Προβλέπεται η διεύρυνση των ηλικιακών ορίων των αναδόχων,
προκειμένου να ενεργοποιηθούν υποψήφιοι και μεγαλύτερων
ηλικιών και συνεπώς να ενισχυθούν ο θεσμός της αναδοχής και
η αποϊδρυματοποίηση των ανηλίκων που διαβιούν σε
ιδρύματα.
Εισάγεται ρητή πρόβλεψη της δυνατότητας τοποθέτησης σε
αναδοχή με σύμβαση μεταξύ των αναδόχων γονέων και του
έχοντος την επιμέλεια φορέα παιδικής προστασίας, με στόχο τη
διευκόλυνση του εν λόγω τρόπου τοποθέτησης από τα
ιδρύματα (τα οποία έχουν συνήθως την επιμέλεια του ανηλίκου
και όχι την επιτροπεία, όπως αξιώνει η εν ισχύ ρύθμιση για τη
σύναψη σύμβασης αναδοχής).
Εισάγονται διορθωτικές προσθήκες στο σύστημα εποπτείας της
αναδοχής, ώστε αυτή να διεξάγεται από δημόσιο κοινωνικό
λειτουργό που διαμένει στην ίδια περιφερειακή ενότητα με
τους αναδόχους. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της δυσκολίας
εποπτείας, λόγω γεωγραφικής απόστασης.
Εισάγεται εξαίρεση από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των
υποψηφίων για αναδοχή στις περιπτώσεις αναδοχής τέκνου
συζύγου ή έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης, προς τον
σκοπό της επιτάχυνσης της διαδικασίας στις περιπτώσεις αυτές
όπου ήδη υπάρχει σύνδεση του υποψηφίου με το προς
αναδοχή τέκνο. Παράλληλα, τροποποιείται ο τίτλος της παρ. 3
του άρθρου 14 του ν. 4538/2018 για λόγους συνοχής με τον
τίτλο της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 24 του ιδίου νόμου.
Εισάγεται εξαίρεση από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των
υποψηφίων για υιοθεσία τέκνου συζύγου, προς τον σκοπό της
επιτάχυνσης της διαδικασίας στις περιπτώσεις αυτές όπου ήδη
υπάρχει σύνδεση του υποψηφίου με το προς υιοθεσία τέκνο.
Προς τον σκοπό της ενίσχυσης των όρων εποπτείας της
λειτουργίας του συνόλου των προνοιακών δομών από τους
κοινωνικούς συμβούλους, προβλέπονται: α) η αποσαφήνιση
του πεδίου ελέγχου τους (ρητή πρόβλεψη για πρόσβαση στα
αρχεία των δομών), β) η χρήση ενιαίων εργαλείων για τον
έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων προνοιακών
υπηρεσιών και γ) ειδική και ενιαία επιμόρφωση των
επαγγελματιών.
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Θεσπίζεται η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού των Ατόμων
με Αναπηρία συμφώνως προς το Άρθρο 19 της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
με στόχο την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και την
ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική,
πολιτιστική ζωή της χώρας.
Περιγράφεται το αντικείμενο του Μέρους Δ’.
Αναλύονται τα χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας,
(ορισμός Προσωπικού Βοηθού, αποδέκτες και σχέση της
υπηρεσίας με τυχόν λήψη προνοιακών παροχών).
Προστίθεται στις αρμοδιότητες του Οργανισμού Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) στην παρ.
1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), η αρμοδιότητά του να
διαχειρίζεται την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για ΑμεΑ
και ορίζεται η αρμόδια διεύθυνση υλοποίησης της υπηρεσίας
εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Εισάγεται το πλαίσιο υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος
της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού. Ρυθμίζονται, εν
προκειμένω, η χρονική περίοδος υλοποίησης του πιλοτικού
προγράμματος, η επιλογή των ωφελουμένων, η εκτίμηση της
ανάγκης αυτών για τη χρήση της υπηρεσίας από Ειδικές
Επιτροπές Αξιολόγησης, η σχέση μεταξύ χρήστη και παρόχου
προσωπικής βοήθειας, καθώς και η πρόβλεψη για αξιολόγηση
των συμπερασμάτων της πιλοτικής εφαρμογής ενόψει της
καθολικής εφαρμογής της υπηρεσίας σε όλη τη χώρα.
Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την υλοποίηση της πιλοτικής
εφαρμογής της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός», ήτοι η
κατάρτιση Μητρώου Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού
στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, η ανάπτυξη και λειτουργία στον
Ο.Π.Ε.Κ.Α. πληροφοριακού συστήματος για την εν γένει
διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτημάτων λήψης της
υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»,
καθώς και των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να ενταχθούν
στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού ενώ
ορίζεται ότι η αμοιβή του Προσωπικού Βοηθού για την παροχή
της σχετικής υπηρεσίας καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ.
Θεσμοθετείται η καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας μετά την
αξιολόγηση των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από την
πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας.
Προβλέπεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση και
σύνθεση, καθώς και την εν γένει λειτουργία των Ειδικών
Επιτροπών Αξιολόγησης των εξατομικευμένων αναγκών των
αιτούντων ΑμεΑ να λάβουν την υπηρεσία του Προσωπικού
Βοηθού. Προβλέπεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τον
καθορισμό των όρων, προϋποθέσεων και εν γένει διαδικασιών
που συνδέονται με την παροχή της Υπηρεσίας του Προσωπικού
Βοηθού κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.
Εισάγεται νέο πρόγραμμα «Ημιαυτόνομη Διαβίωση σε
Διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω» με σκοπό
την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων που διαβιούν σε Μονάδες
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Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, και οι οποίοι είναι
εξαιρετικά δύσκολο να διαβιώσουν αυτόνομα εκτός δομής.
Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός προθαλάμου προετοιμασίας
τους για τη μετέπειτα ομαλή αυτόνομη διαβίωσή τους, με την
ανάπτυξη και των δεξιοτήτων τους προς ενίσχυση της
απασχολησιμότητάς τους. Ομοίως, παρέχεται υποστηρικτικό
περιβάλλον, εκτός της λογικής ιδρυματοποίησης, σε ανηλίκους
που παραμένουν σε νοσηλευτική μονάδα, κατόπιν εισαγγελικής
εντολής, για λόγους προστασίας.
Εισάγεται ο θεσμός του Εθνικού Συντονιστή για την Ευρωπαϊκή
Εγγύηση για το Παιδί κατά τις επιταγές της Σύστασης (ΕΕ)
2021/1004 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 για τη
θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά (L 223/14),
καθορίζονται ο σκοπός της δράσης του, καθώς και οι επί μέρους
ρόλοι και εξουσίες του για την εκπλήρωση του σκοπού του.
Με σκοπό την πρόληψη φαινομένων κακοποίησης σε
φορείς/δομές που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
σε ενήλικα ΑμεΑ, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες,
προβλέπεται, για κάθε νέα πρόσληψη, υποχρέωση
προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου που να
αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος να εργαστεί στους
φορείς/δομές αυτές, δεν έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα
αδικήματα, που θα τον καθιστούσαν ακατάλληλο για εργασία
στους συγκεκριμένους χώρους. Η εν λόγω προϋπόθεση
καταλαμβάνει τις νέες προσλήψεις, την εθελοντική παροχή
υπηρεσιών, το υφιστάμενο καθώς και, στο πλαίσιο της
διαδικασίας αδειοδότησης (ή τροποποίησης υφιστάμενης
άδειας λειτουργίας), το φυσικό πρόσωπο που αιτείται την
άδεια, τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και τα μέλη της
Διοίκησής του. Παράλληλα, προκειμένου να διασφαλιστεί η
συμμόρφωση των ανωτέρω φορέων/δομών στο νέο αυτό μέτρο
πρόληψης της κακοποίησης, προβλέπεται ότι η τήρηση του
μέτρου αυτού ελέγχεται από τον κοινωνικό σύμβουλο και, σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορούν να επιβληθούν
διοικητικές κυρώσεις (χρηματικά πρόστιμα και ανάκληση της
πιστοποίησης, αν ο φορέας είναι πιστοποιημένος) από το
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Με σκοπό την καθιέρωση διαδικασιών που διευκολύνουν και
επιταχύνουν τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των
αιρετών οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά,
και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η φυσική παρουσία δεν είναι
δυνατή, εισάγεται η σχετική ρύθμιση με την οποία παρέχεται η
δυνατότητα στο νομικό πρόσωπο του ΣΚΛΕ να διοργανώνει την
οικεία εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονικά μέσα.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο εικοστό πρώτο της από 14.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) δυνατότητα
πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού
βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού θεσπίστηκε στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την
εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου
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να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των φιλοξενούμενων
σε κλειστές δομές πρόνοιας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία τους
ανήκει στις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Στο πλαίσιο
αυτό, οι σχετικώς συναφθείσες συμβάσεις παρατάθηκαν δις και
ειδικότερα δυνάμει του άρθρου 34 του ν. 4722/2020 (Α` 177)
και ακολούθως δυνάμει του άρθρου 109 του ν. 4790/2021 (Α΄
48). Εν όψει της λήξης των συμβάσεων αυτών στις 30.9.2021,
κρίνεται απαραίτητη η παράτασή τους για έξι επιπλέον μήνες,
καθώς, παρά τον σε σημαντικό βαθμό εμβολιασμό των
φιλοξενουμένων στις εν λόγω προνοιακές δομές και του
προσωπικού τους, ο οποίος, άλλωστε, κατέστη υποχρεωτικός
δυνάμει του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, η ευαλωτότητα της
πλειοψηφίας των φιλοξενουμένων στις δομές αυτές, σε
συνδυασμό με την τρέχουσα αυξητική τάση στην διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλει τη μέγιστη δυνατή προστασία
τους, την οποία εγγυάται, συν τοις άλλοις, και το ειδικά προς
τούτο προσληφθέν προσωπικό.
Η ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 4659/2020, με την οποία
τέθηκε ως προϋπόθεση για τη μετάταξη ή την απόσπαση των
υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (Κ.Κ.Π.) του ν.
4109/2013 και λοιπών φορέων κοινωνικής πρόνοιας που
εποπτεύονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου,
είχε ως αιτιολογικό έρεισμα αφενός το γεγονός ότι δεν είχαν
εκδοθεί οι Οργανισμοί Λειτουργίας των Κ.Κ.Π., σημαντικό
εργαλείο για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία
τους, αφετέρου τις ελλείψεις προσωπικού στις αποκεντρωμένες
υπηρεσίες (παραρτήματα) των εν λόγω Κέντρων και των λοιπών
ρητά αναφερόμενων φορέων κοινωνικής πρόνοιας. Στόχος της
ρύθμισης ήταν η διασφάλιση της συνέχισης της απρόσκοπτης
εξυπηρέτησης των ευπαθών ομάδων που εξυπηρετούνται από
τις δομές τους, η οποία υπαγόρευε τη με φειδώ εφαρμογή της
παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016.
Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται ο χρόνος εφαρμογής
της σχετικής ρύθμισης μέχρι την 31η.12.2022 και
αποσυναρτάται η εφαρμογή της από την έκδοση των
Οργανισμών Λειτουργίας των Κ.Κ.Π., καθώς, κατά την εισαγωγή
της προς αντικατάσταση διάταξης, δεν είχε ενσκήψει η
εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19 με τις γνωστές συνέπειες και
κυρίως τους επαπειλούμενους κινδύνους για τους
ωφελούμενους των εν λόγω κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες
συνιστούν τις κατ’ εξοχήν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Διανύοντας ήδη το τέταρτο κύμα εξάπλωσης της νόσου,
κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση της ετοιμότητας των
κοινωνικών δομών και εν γένει των κοινωνικών υπηρεσιών,
στην οποία συμβάλλει άνευ ετέρου η με φειδώ μετάταξη ή
απόσπαση των υπαλλήλων τους, τουλάχιστον μέχρι την
31η.12.2022.
Η έλλειψη σταθμών και θέσεων σε υφιστάμενους βρεφικούς
και βρεφονηπιακούς σταθμούς αποκλειστικά για βρέφη (0 έως
και 2,5 ετών) είναι σημαντική λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη
στιγμή υπάρχουν περίπου 22.000 θέσεις για βρέφη ενώ για
62

47

νήπια από 2.5 έως 4 οι θέσεις ανέρχονται σε 120.000. Μέσω
κονδυλίων του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα δοθεί
χρηματοδότηση σε ιδιώτες, με κάθε νομική μορφή, για τη
δημιουργία έως 50.000 νέων θέσεων σε όλη τη χώρα με σκοπό
την κάλυψη των αναγκών. Η χρηματοδότηση θα δοθεί για την
κάλυψη ιδίως εργασιών ανέγερσης, ανακαίνισης, επισκευής και
διαμόρφωσης υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και των αναγκαίων
μελετών και εξοπλισμού για τη λειτουργία των δομών.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας θα καθοριστούν όλες οι
λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος
χρηματοδότησης για τη δημιουργία βρεφικών θέσεων σε
υφιστάμενους ή νέους σταθμούς. Θα δοθούν όλες οι
λεπτομέρειες για τη δημιουργία του οδηγού χρηματοδότησης
ούτως ώστε οι δέκτες της χρηματοδότησης να γνωρίζουν σε
κάθε στάδιο τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

x

Άλλο

x

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

x

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

x

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

x

Άλλο
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Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρα 1 έως 12: Η πρωταρχική ωφέλεια της νομοθετικής πρωτοβουλίας έγκειται στη διαφύλαξη της
αξιοπρέπειας των παιδιών μέσα από την πρόληψη του κινδύνου ή άλλως την έγκαιρη αντιμετώπιση
περιστατικών κακοποίησης που τραυματίζουν τον ψυχισμό τους και αντιβαίνουν στο δικαίωμά τους να ζουν σε
συνθήκες κατάλληλες για την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Παράλληλα, ενισχύονται η ευθύνη και
η εύρυθμη λειτουργία των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά, οι οποίες τελούν υπό την άμεση
ή έμμεση εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρα 13 έως 21: Η ωφέλεια έγκειται στην αναβάθμιση της ποιότητας όλων των παιδικών, βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθμών. Διασφαλίζεται ότι κάθε σταθμός έχει έναν ελάχιστο βαθμό ποιότητας. Επίσης με τον
πρώιμο εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών, αναπηριών ή άλλων διαταραχών και την έγκαιρη παραπομπή για
περαιτέρω διερεύνηση των τυχόν διαταραχών, δίνεται η δυνατότητα πρώιμης παρέμβασης σε πολύ μικρή
ηλικία με τεράστια οφέλη για το ίδιο το παιδί, την οικογένεια και την κοινωνία.
Άρθρα 22 έως 31: Το πρωταρχικό όφελος των αξιολογούμενων ρυθμίσεων έγκειται στην ενίσχυση της
αναδοχής, δηλαδή του θεσμού που εγγυάται την έξοδο των παιδιών από τα ιδρύματα, αλλά και στην ενίσχυση
των όρων εποπτείας της λειτουργίας του συνόλου των προνοιακών δομών από τους κοινωνικούς συμβούλους.
Άρθρα 33 έως 39: Το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) θα επιδράσει
καταλυτικά στη ζωή των συμπολιτών μας ΑμεΑ που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Προσωπικού Βοηθού
καθώς θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους, την ισότιμη συμμετοχή τους στην
κοινωνία και εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους. Η υλοποίηση του πιλοτικού
προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού θα οδηγήσει σε καταγραφή προβλημάτων και εξαγωγή
συμπερασμάτων που θα αξιολογηθούν με στόχο την αρτιότερη λειτουργία της υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού
κατά την καθολική εφαρμογή της.
Άρθρο 40: Δια της εφαρμογής του προγράμματος «Ημιαυτόνομη Διαβίωση σε Διαμερίσματα των ατόμων
δεκαπέντε ετών και άνω» θα υπάρξει άμεση αποϊδρυματοποίηση ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω που διαβιούν
σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας οι οποίοι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διαβιώσουν
αυτόνομα εκτός δομής. Επιπλέον, η παροχή στα άτομα αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος υπηρεσιών
ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής καθοδήγησης θα ενισχύσει την απασχολησιμότητά τους, αυξάνοντας
τις προοπτικές της ομαλής αυτόνομης διαβίωσής τους. Ομοίως, παρέχεται υποστηρικτικό περιβάλλον, εκτός της
λογικής ιδρυματοποίησης, σε ανηλίκους που παραμένουν σε νοσηλευτική μονάδα, κατόπιν εισαγγελικής
εντολής, για λόγους προστασίας.
Άρθρο 41: Η ρύθμιση συνιστά προσαρμογή της χώρας στις απαιτήσεις της Σύστασης (ΕΕ) 2021/1004 του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά (L 223/14), ως προς τη
διακυβέρνηση και τον συντονισμό των πολιτικών της χώρας για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και
την προάσπιση των δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που
διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.
Άρθρο 42: Η πρωταρχική ωφέλεια της ρύθμισης έγκειται στη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των ατόμων με
αναπηρία, ηλικιωμένων, χρονίως πασχόντων μέσα από την πρόληψη του κινδύνου κακοποίησής τους εντός
δομών/φορέων που τους παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Παράλληλα, ενισχύονται η ευθύνη και η
εύρυθμη λειτουργία αυτών των δομών/φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες αυτές
κοινωνικές ομάδες, οι οποίες/οποίοι τελούν υπό την άμεση ή έμμεση εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 43: Με τη δυνατότητα οργάνωσης εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) με ηλεκτρονικά μέσα διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης του ΣΚΛΕ, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, και
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η φυσική παρουσία δεν είναι δυνατή.
Άρθρο 44: Εν όψει της λήξης των συμβάσεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19, στις 30.9.2021, κρίνεται απαραίτητη η παράτασή τους για έξι επιπλέον μήνες. Παρά
τον σε σημαντικό βαθμό εμβολιασμό των φιλοξενουμένων στις εν λόγω προνοιακές δομές και του προσωπικού
τους, η ευαλωτότητα της πλειοψηφίας των φιλοξενουμένων στις δομές αυτές, σε συνδυασμό με την τρέχουσα
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αυξητική τάση στην διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλει τη μέγιστη δυνατή προστασία τους, την
οποία εγγυάται, συν τοις άλλοις, και το ειδικά προς τούτο προσληφθέν προσωπικό.
Άρθρο 45: Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται μέχρι την 31η.12.2022 ο χρόνος εφαρμογής του άρθρου
19 του ν. 4659/2020, με το οποίο τέθηκε ως προϋπόθεση για τη μετάταξη ή την απόσπαση των υπαλλήλων των
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (Κ.Κ.Π.) του ν. 4109/2013 και λοιπών φορέων κοινωνικής πρόνοιας που
εποπτεύονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του
τελευταίου, λόγω της έλλειψης προσωπικού στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) των εν λόγω
Κέντρων και στους λοιπούς ρητά αναφερόμενους φορείς κοινωνικής πρόνοιας.
Άρθρο 46: Με τη διάταξη αυτή δίνονται κίνητρα ενίσχυσης των επενδύσεων στον τομέα της βρεφικής
φροντίδας, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να επιστρέψουν εγκαίρως στην εργασία τους μετά τη γέννα και
συγχρόνως να νιώθουν ασφάλεια ότι το παιδί τους είναι σε ένα περιβάλλον όπου του προσφέρονται φροντίδα
και ερεθίσματα για ανάπτυξη των δεξιοτήτων του.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

χ

Υποδομή /
εξοπλισμός

χ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

χ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

χ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

χ

Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρα 1 έως 12: Η αξιολογούμενη ρύθμιση δεν θα επιφέρει πρόσθετο κόστος.
Άρθρα 13 έως 21: Για την εισαγωγή της μεταρρύθμισης έχουν προβλεφθεί δεκατέσσερα εκατομμύρια
τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (14.475.000,00) ευρώ για τα έτη 2021-2024 στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Το κόστος αυτό καλύπτει τη δημιουργία του προγράμματος και την αναπαραγωγή του υλικού
αυτού, την προμήθεια των τεστ για την ανίχνευση, την απασχόληση των μεντόρων και την αξιολόγηση του
προγράμματος.
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Άρθρα 22 έως 31: Η αξιολογούμενη ρύθμιση δεν θα επιφέρει πρόσθετο κόστος.
Άρθρα 32 έως 39: Το πιλοτικό πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας: σαράντα δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια (42.190.800,00) ευρώ για τα
έτη 2021-2023. Προβλέπεται να ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα 1.000 ωφελούμενοι τον Μάρτιο του 2022
και να προστεθούν σε αυτούς ακόμη 1.000 ωφελούμενοι τον Μάρτιο του 2023. Ως προς την πανελλαδική
εφαρμογή που θα ακολουθήσει, προγραμματίζεται η ένταξή της στο ΕΣΠΑ 2021-2027.
Άρθρο 40: Η δράση έχει ενταχθεί και ως προς τους τρεις πυλώνες της στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.
Άρθρο 41: Ο ορισμός του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νπδδ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) ως εθνικού συντονιστή δεν επιφέρει πρόσθετο κόστος στη λειτουργία του, τυχόν δε
επιπρόσθετοι πόροι που συνδέονται με την άσκηση του ρόλου του, αναζητούνται από συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα.
Άρθρα 42-43: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν θα επιφέρουν πρόσθετο κόστος.
Άρθρο 44: Η αξιολογούμενη ρύθμιση θα επιφέρει πρόσθετο κόστος έως 2 εκ ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί με
πόρους του ΕΣΠΑ.
Άρθρο 45: Η αξιολογούμενη ρύθμιση δεν θα επιφέρει πρόσθετο κόστος.
Άρθρο 46: Για την εισαγωγή του προγράμματος χρηματοδότησης έχουν προβλεφθεί εκατόν ογδόντα
εκατομμύρια (180.000.000) ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το κόστος αυτό καλύπτει τη
δημιουργία της υποδομής για τη λειτουργία των βρεφικών σταθμών.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική
εφαρμογή

Χ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης

Χ

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Χ
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Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρα 1-12: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι ή αυτοί ελέγχονται από τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές δικλίδες.
Άρθρα 13-21: Για την εφαρμογή του προγράμματος «Κυψέλη» προβλέπεται περίοδος πιλοτικής εφαρμογής
που θα δώσει τη δυνατότητα να βελτιωθεί το πρόγραμμα πριν την καθολική εφαρμογή του.
Άρθρα 22-31: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι.
Άρθρο 40: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι.
Άρθρο 42: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι.
Άρθρο 43: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι.
Άρθρο 44: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι.
Άρθρο 45: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι.
Άρθρο 46: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι στη διαδικασία χρηματοδότησης γιατί τέτοιου είδους επιχειρηματικά
κίνητρα δίνονται κατά καιρούς σε διάφορους κλάδους.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕNOTHTA E: Έκθεση διαβούλευσης

22.

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς

❒
Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

❒

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

● Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ΥΠΕΚΥ
● ΑΑΔΕ, Υπουργείο Οικονομικών
● Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας

● Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
(Ε.Σ.Α.μεΑ.)
● Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και
Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ)
● Unicef
● Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
● Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης «i-living»
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● Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας
● Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών

❒

23.

Διεθνής διαβούλευση

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή – Μεθοδολογία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ποσοτική ανάλυση των σχολίων στην ηλεκτρονική διαβούλευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ποιοτική ανάλυση των σχολίων στην ηλεκτρονική διαβούλευση –Παρουσίαση σχολίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή – Μεθοδολογία
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου « «Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας:
διατάξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων,
Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε
βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και
της υιοθεσίας, Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία και άλλες διατάξεις» μέσω του
δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων του Υπουργείου http://www.opengov.gr/minlab/?p=5396 κατά το
χρονικό διάστημα από 20 Αυγούστου 2021 έως 3 Σεπτεμβρίου 2021. Τα υποβληθέντα σχόλια
καταγράφηκαν και κατέστησαν αντικείμενο επεξεργασίας ως εξής: α) Ποσοτικά, βάσει αριθμού
σχολίων ανά άρθρο και β) Ποιοτικά, με βάση τις τάσεις που αναδείχθηκαν στη δημόσια διαβούλευση,
δηλαδή των κυριότερων ζητημάτων που θεματοποιήθηκαν στα υποβληθέντα σχόλια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ποσοτική ανάλυση των σχολίων στην ηλεκτρονική διαβούλευση
77 Σχόλια

Άρθρο 1 Σκοπός

16 Σχόλια

Άρθρο 1

11 Σχόλια

Άρθρο 2

24 Σχόλια

Άρθρο 3

6 Σχόλια

Άρθρο 4

10 Σχόλια

Άρθρο 5

3 Σχόλια

Άρθρο 6

6 Σχόλια

Άρθρο 7

10 Σχόλια

Άρθρο 8

1 Σχόλια

Άρθρο 9

3 Σχόλια

Άρθρο 10

6 Σχόλια

Άρθρο 11
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1 Σχόλια

Άρθρο 12

1 Σχόλια

Άρθρο 13

1 Σχόλια

Άρθρο 14

3 Σχόλια

Άρθρο 15

-

Άρθρο 16

1 Σχόλια

Άρθρο 17

1 Σχόλια

Άρθρο 18

4 Σχόλια

Άρθρο 19

3 Σχόλια

Άρθρο 20

10 Σχόλια

Άρθρο 21

6 Σχόλια

Άρθρο 22

8 Σχόλια
4 Σχόλια
8 Σχόλια
165 Σχόλια
18 Σχόλια
20 Σχόλια
21 Σχόλια
7 Σχόλια
7 Σχόλια
4 Σχόλια
2 Σχόλια
-

Άρθρο 23
Άρθρο 24
Άρθρο 25
Άρθρο 26
Άρθρο 27
Άρθρο 28
Άρθρο 29
Άρθρο 30
Άρθρο 31
Άρθρο 32
Άρθρο 33
Άρθρο 34
Άρθρο 35
Άρθρο 36
Άρθρο 37
Άρθρο 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ποιοτική ανάλυση των σχολίων στην ηλεκτρονική διαβούλευση Παρουσίαση σχολίων (παρατίθενται μόνο τα άρθρα στα οποία υπεβλήθησαν σχόλια)
ΜΕΡΟΣ Α’ Διατάξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης
και παραμέλησης ανηλίκων
Άρθρο 1
Ορισμοί
Υποβλήθηκαν 16 σχόλια τα περισσότερα από τα οποία ήταν σχόλια γενικής φύσεως και δεν
είχαν να κάνουν με το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου. Κάποια ειδικότερα σχόλια
αναφέρονταν στην ανάγκη συμπερίληψης της γονεικής αποξένωσης στην έννοια της παιδικής
κακοποίησης καθώς και στην ανάγκη διευκρίνισης της προστασίας παιδιού ανεξαρτήτου
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βλάβης, φύλου, φυλής κλπ. Με επίγνωση και λήψη υπόψη των ως άνω σχολίων εισάγονται
οι εν λόγω ορισμοί με την ευρύτητα που απαιτείται.
Άρθρο 2
Υποχρέωση αναφοράς περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων
Υποβλήθηκαν 11 σχόλια, αφορώντα, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη θέσπισης εσωτερικών
κανονισμών στους φορείς παιδικής προστασίας που εξειδικεύουν τη διαδικασία με την οποία
υποβάλλεται η καταγγελία, στην ανάγκη συνεργασίας των Δομών με τον Εισαγγελέα
ανηλίκων και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, στην ανάγκη εκ των προτέρων
συνεντεύξεων των εργαζομένων στις Δομές από ειδικούς κοκ, σχόλια όλα που αφορούν την
εφαρμογή του άρθρου καθώς και σχόλια που αναφέρονται σε στοιχεία της ειδικής
υποστάσεως του εγκλήματος της οικογενειακής βίας.
Άρθρο 3
Ειδική προϋπόθεση για την απασχόληση προσωπικού σε Φορείς Παιδικής
Προστασίας
Υποβλήθηκαν 24 σχόλια, πολλά εκ των οποίων δεν αφορούν το παρόν άρθρο. Από τα
υπόλοιπα κάποια αφορούσαν στο ότι η απαγόρευση πρόσληψης ή συνεργασίας θα πρέπει να
υφίσταται από χρονικό σημείο προγενέστερο της ύπαρξης οριστικής καταδικαστικής
απόφασης, πρόταση η οποία ίσως αντιμετώπιζε υπερνομοθετικά εχέγγυα που κατοχυρώνουν
το τεκμήριο αθωότητας. Ωστόσο, εξετάζονται οι τρόποι κάλυψης και των περιπτώσεων όπου
εκκρεμεί ποινική δίωξη ή που έχει εκδοθεί απόφαση οριστική. Συναφώς, άλλο σχόλιο
αφορούσε στην πιθανότητα ένα λευκό ποινικό μητρώο να μην μπορεί να προσφέρει τα
απαραίτητα εχέγγυα για τη διασφάλιση αποτροπής έκνομων φαινομένων. Επόμενο σχόλιο
εστίαζε στην ανάγκη το πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου να ζητείται και για τα μέλη
της διοικήσεως, πράγμα το οποίο κατοχυρώνεται σε επόμενο άρθρο του παρόντος
νομοσχεδίου. Τέλος, έγιναν κάποια σχόλια που αφορούν την εφαρμογή του νόμου (επαρκής
εγρήγορση υπηρεσιών σε περιστατικά καταγγελιών, στελέχωση των δομών με τους
κατάλληλους υπεύθυνους παιδικής προστασίας που θα μπορούν να ανταποκριθούν ορθά στα
καθήκοντα που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο).
Άρθρο 4
Ειδική προϋπόθεση επί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Φορέων
Παιδικής Προστασίας
Έγιναν 6 σχόλια. Τα τέσσερα εκ των οποίων αφορούν την αναγκαιότητα νομοθετικής
ρύθμισης του συνόλου των προδιαγραφών που πρέπει να τηρεί μία μονάδα παιδικής
προστασίας και δεν αφορούν το αντικείμενο ρύθμισης του παρόντος άρθρο, ενώ ένα
αφορούσε την αναγκαιότητα διασφάλισης προσβασιμότητας στις Μονάδες αυτές. Τέλος,
έγινε ένα σχόλιο που αφορούσε στη διαφορετική μεταχείριση των δήμων ή νομικών
προσώπων αυτών και την εξαίρεσή τους από το ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου αυτού. Η
εξαίρεση αυτή δικαιολογείται από το ιδιαίτερο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει για τους
αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ καθώς και ότι ήδη το λευκό ποινικό μητρώο απαιτείται ως
προϋπόθεση εκλογιμότητάς τους.
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Άρθρο 5
Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων
Έγιναν 10 σχόλια. Έγινε σχόλιο σχετικά με την αναγκαιότητα τήρησης
διαδικασίας/πρωτοκόλλου διαχείρισης περιπτώσεων από τον Υπεύθυνο Προστασίας
Ανηλίκων, την αναγκαιότητα κατάλληλης εκπαίδευσής του και αποσύνδεσής του από τυχόν
ξένα προς το λειτούργημά του συμφέροντα. Όλα τα σχόλια αυτά αφορούν την ορθή
εφαρμογή και εξειδίκευση στην πράξη των εχέγγυων που πρέπει να φέρει ο Υπεύθυνος
προστασίας και δεν αφορούν τόσο το πεδίο εφαρμογής του παρόντος (ορισμός το πρώτον
του υπευθύνου).
Άρθρο 6
Έννομη προστασία Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων
Έγιναν τρία σχόλια. Τα δύο δεν αφορούσαν βάσιμα το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου το
δε τρίτο αφορούσε την υποχρεωτική προκαταβολή δικαστικών δαπανών από τον Φορέα,
πρόταση η οποία ενδεχομένως δημιουργούσε προβλήματα στην εκτέλεση των
προϋπολογισμών των Φορέων.
Άρθρο 7
Υποβολή δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Έγιναν 6 σχόλια. Σημαντικό ήταν το σχόλιο για την αξιοποίηση ήδη υπάρχοντος ψηφιακού
συστήματος καταγραφής CAN -MDS ή του anynet ή e- pronoia. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο
ρόλος που ανατίθεται στο ΕΚΚΑ δεν αποκλείει τη συνέργεια και τη διασύνδεση αυτών των
συστημάτων. Τα υπόλοιπα σχόλια αφορούσαν την εφαρμογή του νόμου.
Άρθρο 8
Ενίσχυση δεξιοτήτων προσωπικού
Έγιναν 10 σχόλια. Τα περισσότερα αφορούσαν την καθιέρωση της υποχρεωτικότητας της
διαδικασίας εκπαίδευσης των εργαζόμενων και των εθελοντών. Ωστόσο, το γεγονός ότι στο
παρόν άρθρο δεν προβλέπονται οι συνέπειες για την περίπτωση μη τήρησης όλων των
απαιτούμενων μέτρων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού, τούτο δεν
σημαίνει ότι τα μέτρα αυτά είναι δεν υποχρεωτικά και δεσμεύουν τους Φορείς Παιδικής
Προστασίας.
Άρθρο 9
Προϋπόθεση για την πιστοποίηση των Φορέων Παιδικής Προστασίας στο Εθνικό
Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας
Έγινε 1 σχόλιο και αφορούσε την αναγκαιότητα γενικότερης αναμόρφωσης της
πιστοποίησης των Φορέων Παιδικής Προστασίας, το οποίο όμως δεν αφορά το περιεχόμενο
της με το παρόν άρθρο εισαγόμενης ρύθμισης.
Άρθρο 10
Εποπτεία και Κυρώσεις

71

Έγιναν 3 σχόλια και αφορούν κυρίως την ανάγκη αυστηροποίησης των προβλεπόμενων
προστίμων. Ωστόσο προκρίθηκε η διατήρηση της διάταξης ως έχει, με δεδομένες και τις
λοιπές δικλείδες ασφαλείας του συστήματος.
ΜΕΡΟΣ Β’ διατάξεις για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς -Πρόγραμμα «Κυψέλη»
Άρθρο 11
Πρόγραμμα βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών «Κυψέλη»
Υποβλήθηκαν 6 σχόλια. Υποβλήθηκε η απόφασης της 17ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
(2/9/2021) του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΤΑΦΠΠΗ)
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα “Διαπιστώσεις και προβληματισμοί σχετικά με
«Το νέο πλαίσιο για την προσχολική αγωγή των παιδιών 0-4 στην Ελλάδα» και τις Διατάξεις
του Σχέδιου Νόμου για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε
βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς – Πρόγραμμα «Κυψέλη»», ενώ τα
υπόλοιπα σχόλια (επαναλαμβανόμενα δύο από αυτά) αφορούσαν στην αναγκαιότητα
εισαγωγής της προτεινόμενης ρύθμισης. Καθίσταται γνωστό ότι όλα όσα αναφέρουν στην
πολυσέλιδη ως άνω έκθεση εξετάζονται ήδη ενδελεχώς και κατά τη διαδικασία κατάρτισης
των ΚΥΑ που θα ρυθμίζουν το πρόγραμμα Κυψέλη. Αυτή τη στιγμή θεσπίζεται το
πρόγραμμα κατά πλαίσιο και το περιεχόμενο θα εξειδικευθεί με τις ΚΥΑ.
Άρθρο 12
Περιεχόμενο του Προγράμματος
Έγινε ένα σχόλιο, το οποίο αφορούσε την ανάγκη συμπερίληψης όλων των χαρακτηριστικών
του προγράμματος στο παρόντα νόμο και όχι σε ΚΥΑ. Ωστόσο προκρίθηκε η διατήρηση της
διάταξης ως έχει και η περιγραφή όλων των λεπτομερειών σε λοιπές σε εκδοθησόμενες
πράξεις.
Άρθρο 13
Υποχρεωτική τακτική παρακολούθηση
Υποβλήθηκε ένα σχόλιο και αφορούσε την ανάγκη διασάφισης του εάν το εκπαιδευμένο
προσωπικό που αναφέρετε στο άρθρο θα είναι εργαζόμενοι των μονάδων που θα
επιμορφωθούν ή εξωτερικοί συνεργάτες, στελέχη άλλων υπηρεσιών καθώς και τα μέτρα θα
λαμβάνονται εξατομικευμένα σε περίπτωση ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών,
διαταραχών ή αναπηρίας. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής
του προγράμματος που θα προβλεφθούν σε δεύτερο χρόνο σε ΚΥΑ, κατόπιν επεξεργασίας
τους από ομάδα εργασίας
Άρθρο 14
Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
Υποβλήθηκε ένα σχόλιο που αφορά στη σύνθεση του Συμβουλίου, το οποίο όμως δεν
αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του παρόντος άρθρου που αφορά στην καταρχήν σύσταση
του Συμβουλίου και θεσμοθέτησης του σκοπού του.
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Άρθρο 15
Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
Υποβλήθηκαν τρία σχόλια, δυο εκ των οποίων ήταν πανομοιότυπα και αφορούσαν την
πρόβλεψη συμμετοχής στο Εθνικό Συμβούλιο αντιπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ).
Επιπρόσθετα, γίνεται σχόλιο περί εκπροσώπησης και σχηματισμού πλειοψηφίας από
κυβερνητικούς παράγοντες ενώ ελάχιστη να είναι η συμμετοχή της κοινότητας των επί
δεκαετίες εμπλεκόμενων με την προσχολική αγωγή (φορέων βρεφονηπιακών σταθμών και
εργαζομένων). Γίνεται γνωστό ότι στα μέλη του Συμβουλίου δεν περιλαμβάνονται γενικώς
εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Όταν εξετάζονται τα θέματα της αναπηρίας,
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία
(ΠΟΣΓΚΑμεΑ) θα είναι από τους φορείς που θα καλούνται σε ακρόαση.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
Άρθρο 17
Λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
Υποβλήθηκε ένα σχόλιο που δεν αφορά στο περιεχόμενο του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 18
Υποστήριξη εφαρμογής προγράμματος «Κυψέλη»
Υποβλήθηκε ένα σχόλιο που αφορά στην εξειδίκευση του ρόλου και των δράσεων των
μεντόρων. Γίνεται γνωστό ότι όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες του ρόλου τους θα
προβλεφθούν με ΚΥΑ στο προσεχές μέλλον.

ΜΕΡΟΣ Γ’ – Διατάξεις για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της
υιοθεσίας Άρθρο 19 Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής- υιοθεσίας –
Τροποποίηση του άρθρου 2 του . 4538/2018
Υποβλήθηκαν τέσσερα σχόλια. Ένα αφορούσε την εκπροσώπηση του πληθυσμού των
ασυνόδευτων παιδιών στο Συμβούλιο, και έχει ήδη ληφθεί μέριμνα για να υπάρξει αυτή η
εκπροσώπηση, έτερο την εκπροσώπηση στο Συμβούλιο ΜΚΟ της κοινωνίας των πολιτών.
Γίνεται γνωστό ότι ήδη καλούνται μέλη της κοινωνίας των πολιτών στις συνεδριάσεις του
Εθνικού Συμβουλίου προκειμένου να ακουστεί η απόψή τους. Τέλος για να είναι λειτουργικό
το Συμβούλιο δεν ενδείκνυται η πολυμελής σύνθεσή του.
Άρθρο 20
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Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων Ανηλίκων και Ειδικά Μητρώα
Εγκεκριμένων Αναδόχων Ανηλίκων -Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4538/2018
Υποβλήθηκαν τρία σχόλια τα οποία αφορούν την επέκταση των χαρακτηριστικών του
Μητρώου ή την εναλλακτική τυποποίηση των χαρακτηριστικών του. Λαμβάνοντας υπόψη
τα σχόλια αυτά, τελικά υιοθετήθηκε η παρούσα εκδοχή του άρθρου.
Άρθρο 21
Ηλικιακά όρια αναδοχής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4538/2018
Υποβλήθηκαν δέκα σχόλια τα οποία αφορούσαν κυρίως τη διασάφιση των όρων «σωματική
υγεία», «μεταδοτικά νοσήματα» όσο και το ανώτατο ηλικιακό όριο αναδοχής καθώς και η
ανώτατη διαφορά ηλικίας. Τα ως άνω σχόλια ελήφθησαν υπόψη, τελικά όμως θεωρήθηκαν
επαρκή τα εχέγγυα που τίθενται με την παρόν άρθρο και αποφασίσθηκε η υιοθέτηση του ως
έχει
Άρθρο 22
Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με σύμβαση -Τροποποίηση
του άρθρου 10 του ν. 4538/2018
Υποβλήθηκαν έξι σχόλια τα οποία όλα αφορούν στο ζήτημα της σύναψης της σύμβασης
αναδοχής από κάποιο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που διαθέτει μόνο την επιμέλεια του
ανήλικου τέκνου και όχι το σύνολο της γονικής μέριμνας του ανηλίκου. Αυτή ήταν η
πρόβλεψη του ΑΚ, ωστόσο κατά πάγια δικαιϊκή αρχή νεότερος νόμος αναθεωρεί παλαιότερο
και ειδικότερος τροποποιεί τον γενικότερο.
Άρθρο 23
Εποπτεία της αναδοχής – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4538/2018
Υποβλήθηκαν οκτώ σχόλια, ένα εκ των οποίων αφορούσε τη χρεία ειδικής πρόβλεψης για
ασυνόδευτα ανήλικα, πλην όμως τούτο δεν κρίνεται απαραίτητο καθώς η διάταξη όπως είναι
διατυπωμένη δεν τα αποκλείει. Άλλο σχόλιο αφορούσε την ειδική πρόβλεψη δυνατότητας
εναλλακτικής επικοινωνίας των ανηλίκων με μαθησιακές ή αναπτυξιακές αναπηρίες, πλην
όμως, ομοίως, δεν κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτησή του, καθώς η διάταξη όπως είναι
διατυπωμένη δεν αποκλείει τις μορφές αυτές.
Τα υπόλοιπα σχόλια άπτονται της εφαρμογής του άρθρου και όχι της τυποποίησής του στον
νόμο.
Άρθρο 24
Προγράμματα επιμόρφωσης υποψηφίων αναδόχων γονέων -Τροποποίηση του άρθρου
14 του ν. 4538/2018
Υποβλήθηκαν τέσσερα σχόλια τα οποία αφορούν κυρίως το ζήτημα της εξαίρεσης από την
επιμόρφωση των αναδόχων γονέων που αναδέχονται το τέκνου του συντρόφου ή του άλλου
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συζύγου. Ως προς αυτό απαντάται ότι η εν λόγω εξαίρεση δικαιολογείται από το γεγονός ότι
οι εν λόγω ανάδοχοι έχουν ήδη μια εξοικείωση, επικοινωνία και επαφή με το παιδί και άρα
η επιμόρφωση σε αυτούς δεν κρίνεται απαραίτητη.

Άρθρο 26
Εποπτεία των φορέων κοινωνικής πρόνοιας – Ενίσχυση ρόλου Κοινωνικού Συμβούλου
– Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρο 1 του ν. 2345/1995
Έγιναν οκτώ σχόλια τα οποία αφορούν την εφαρμογή του άρθρου και όχι την τυποποίησή
του στον νόμο.
ΜΕΡΟΣ Δ’ – Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία - Άρθρο 27

Έγιναν εκατόν εξήντα πέντε σχόλια. Πολλά από αυτά δεν αφορούν το περιεχόμενο του
παρόντος άρθρου, ενώ άλλο εκτείνονται σε γενικότερες προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας
ζωής των ατόμων με αναπηρία και της ενεργοποίησης της πολιτείας στο κομμάτι της
αυτόνομης διαβίωσής με διάφορους τρόπους. Επίσης, πολλά σχόλια αφορούν την ανάδειξη
επιμέρους κατηγοριών ατόμων με αναπηρία (άτομα με αυτισμό και νοητική υστέρηση, άτομα
με κινητική αναπηρία, ανάπηρες εγκυμονούσες γυναίκες κοκ), χώρις άμεση αναφορά στον
προσωπικό βοηθό.
Άρθρο 28
Αρμοδιότητα Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4520/2018
Υποβλήθηκαν δέκα οκτώ σχόλια. Όλα είχαν να κάνουν με την εφαρμογή στην πράξη του
περιεχομένου του ρυθμιστικού πεδίου του άρθρο. Επίσης, πολλά από αυτά, εστιάζουν στην
συμπερίληψη των κωφών και των βαρήκοων

Άρθρο 29
Υλοποίηση προγράμματος Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία
Υποβλήθησαν είκοσι σχόλια. Αφορούσαν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος ,
οι οποίες, όπως ορίζεται στο κείμενο του νόμου, θα αποτυπωθούν κανονιστικά σε δεύτερο
χρόνο. Επίσης έγιναν σχόλια που δεν αφορούσαν το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 30
Πιλοτική Εφαρμογή προγράμματος Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία
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Έγιναν είκοσι ένα σχόλια. Κάποια από αυτά δεν αφορούσαν το περιεχόμενο του
συγκεκριμένου άρθρου είναι πολλά υπόλοιπα αφορούν ην εφαρμογή των λεπτομερειών του
προγράμματος οι οποίες θα τυποποιηθούν με την έκδοση της εφαρμοστικής ΚΥΑ.
Άρθρο 31
Καθολική Εφαρμογή του προγράμματος Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία
Έγιναν επτά σχόλια. Κάποια ήταν εντελώς γενικά και δεν αφορούσαν το περιεχόμενο του
συγκεκριμένου άρθρου, κάποια αφορούσαν την εφαρμογή του προγράμματος στην πράξη
και κάποια την αναγκαιότητα εφαρμογής του προγράμματος σε άτομα με νοητική υστέρηση
και με αυτισμό που αυτό όμως προβλέπεται ήδη (από τη διατύπωση του νόμου δεν
αποκλείονται τα άτομα αυτά).

ΜΕΡΟΣ Ε’ – Άλλες διατάξεις - Άρθρο 32 Ημιαυτόνομη Διαβίωση σε Διαμερίσματα
των ανηλίκων δεκαπέντε ετών και άνω που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής
Προστασίας και Φροντίδας
Υποβλήθηκαν επτά σχόλια. Αφορούσαν κυρίως τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
προγράμματος οι οποίες θα γίνουν γνωστές όταν θα δημοσιευτεί η ΚΥΑ. Επίσης γίνεται
αναφορά στην ανάγκη οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος να καταστρωθούν
κατόπιν ενημέρωσης και διαβούλευσης με ειδικούς. Λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου αυτό
να υλοποιηθεί.
Άρθρο 33 Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά
Έγιναν τέσσερα σχόλια. Κυρίως αφορούσαν την ανάγκη στελέχωσης του ΕΚΚΑ με
εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να ανταπεξέλθει στον νέο ρόλο που του ανατίθεται με τον
παρόν άρθρο. Λαμβάνεται πρόνοια για να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση.
Άρθρο 34 Υποχρεώσεις φορέων κοινωνικής πρόνοιας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε
ενήλικα άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες
Υποβλήθηκαν δύο σχόλια που αφορούν την ανάγκη διεύρυνσης της υποχρέωσης
συμμόρφωσης των φορέων του άρθρου 34 με τις γενικότερες προβλέψεις που αφορούν τους
φορείς παιδικής προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων κακοποίησης,
πρωτίστως δε με εκείνες που αφορούν την υποχρέωση αναφοράς περιστατικών κακοποίησης.
Μολονότι, η ζητούμενη επέκταση δεν αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος μέτρου, τα
σχόλια αυτά λαμβάνονται υπόψη για τη στο προσεχές μέλλον αρμόζουσα υλοποίησή τους.

Στ. Έκθεση νομιμότητας
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24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 1-33, 42: Άρθρο 21, παρ. 1
Άρθρα 34-41: Άρθρο 21, παρ. 3 και 6
Άρθρα 44: Άρθρο 21, παρ. 3
Άρθρο 48: Άρθρο 21

25.





Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Οδηγία

26.

Άρθρα 1-12:
Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 335/1), η οποία
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 4276/2014 (A’
155)
Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της (L 101/1), η οποία
ενσωματώθηκε με τον ν.4198/2013 (A’ 215)

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών


Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Άρθρο 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
(Ένταξη των ατόμων με αναπηρίες)

Κανονισμός





Άρθρα 1-12, 22-31, 40-41:
Άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
(Δικαιώματα του παιδιού)

Διεθνείς συμβάσεις

Άρθρα 1-12: Σύμβαση 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 (2007), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3727/2008
(A΄ 257).
Άρθρα 1-31: Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, η οποία κυρώθηκε με
τον ν. 2101/1992 (Α΄192).
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Άρθρα 32-39: Άρθρο 19 της Σύμβασης του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία (CRPD) με τίτλο «Να ζουν ανεξάρτητα και να
αποτελούν μέλη της κοινότητας». Η Ελλάδα έχει
κυρώσει τη Σύμβαση με τον ν. 4074/2012 (Α’ 88).

27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Διατάξεις για
προώθηση
των
θεσμών
αναδοχής και της υιοθεσίας
Άρθρο 24

Υφιστάμενες διατάξεις

την
της

Άρθρο 2 του ν. 4538/2018 (Α’ 85)
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Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου
Αναδοχής – Υιοθεσίας –
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.
4538/2018
Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4538/2018 (Α’ 85), α) τροποποιείται
η περ. θ’ ως προς τη συμμετοχή
εκπροσώπου της Περιφέρειας στη
σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου
Αναδοχής-Υιοθεσίας, β) προστίθεται
νέα περ. κ’ και η παρ.1 του άρθρου 2
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Σύνθεση
Εθνικού
Συμβουλίου
Αναδοχής - Υιοθεσίας
1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
και
αποτελείται από τα εξής μέλη με
τους αναπληρωτές τους:
α. τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας, ως Πρόεδρο,
β. έναν (1) Εισαγγελέα Ανηλίκων, ο
οποίος υποδεικνύεται από τον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο του
Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών
Ελλάδος,
δ. έναν (1) νομικό με εμπειρία σε
ζητήματα παιδικής προστασίας,
ε.
τρεις
(3)
ειδικούς
εμπειρογνώμονες στο χώρο της
παιδικής προστασίας,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου
Εργασίας
και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιο για
θέματα παιδικής προστασίας,
ζ. τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.),
η. δύο (2) Προέδρους Κέντρων
Κοινωνικής Πρόνοιας, τα οποία
διαθέτουν
δομές
παιδικής
προστασίας, με αναπληρωτές τους
δύο (2) Προέδρους άλλων Κέντρων
Κοινωνικής Πρόνοιας,
θ. έναν υπάλληλο Περιφέρειας με
εμπειρία στο πεδίο της παιδικής
προστασίας,

Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής
Υιοθεσίας
1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και αποτελείται από τα
εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α. τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο,
β. έναν (1) Εισαγγελέα Ανηλίκων, ο
οποίος
υποδεικνύεται
από
τον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος,
δ. έναν (1) νομικό με εμπειρία σε
ζητήματα παιδικής προστασίας,
ε. τρεις (3) ειδικούς εμπειρογνώμονες
στο χώρο της παιδικής προστασίας,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για
θέματα παιδικής προστασίας,
ζ. τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.),
η. δύο (2) Προέδρους Κέντρων
Κοινωνικής Πρόνοιας, τα οποία
διαθέτουν δομές παιδικής προστασίας,
με αναπληρωτές τους δύο (2)
Προέδρους άλλων Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας,
θ. έναν (1) εκπρόσωπο από την αρμόδια
Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού
του Υπουργείου Εσωτερικών,
ι. έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και
Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία.».

79

ι. έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και
Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία,
κ. έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού
Προνοιακών
Επιδομάτων
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.).».

Άρθρο 25
Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων
Αναδοχών Ανηλίκων και Ειδικά
Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών
Ανηλίκων – Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 7 του ν. 4538/2018

Στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.
4538/2018 (Α’ 85), α) τροποποιείται
η
περ.
ε’
ως
προς
τις
παραπεμπόμενες
διατάξεις,
β)
τροποποιείται η περ. ια΄ ως προς την
καταγραφή της εισαγωγής σε
Μονάδα Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας στα Ειδικά Μητρώα
Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων,
και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3.
Στα
Ειδικά
Μητρώα
Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων
καταγράφονται τα στοιχεία των
Μητρώων των άρθρων 5 και 6 καθώς
και τα εξής:
α. τα στοιχεία του αρμόδιου φορέα
εποπτείας του άρθρου 13,
β. ο αριθμός πρωτοκόλλου της
κοινωνικής
έκθεσης
της
παραγράφου 4 του άρθρου 10 και
της παραγράφου 2 του άρθρου 11,
γ. για τα ορφανά, η ληξιαρχική πράξη
θανάτου των γονέων και η βεβαίωση
της αρμόδιας αρχής ότι η επιμέλεια
του τέκνου δεν έχει ανατεθεί σε άλλο
φυσικό πρόσωπο. Για τα τέκνα
μονογονεϊκών
οικογενειών,
αντίγραφο της αίτησης του φυσικού
γονέα σύμφωνα με το άρθρο 1532
ΑΚ. Για τα εγκαταλελειμμένα και από
τους δύο γονείς ή έκθετα ή
κακοποιημένα ή παραμελημένα
τέκνα,
οποιοδήποτε
δημόσιο

Άρθρο 7 του ν. 4538/2018 (Α’ 85)
Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων
Αναδοχών Ανηλίκων και Ειδικά Μητρώα
Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων

3. Στα Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων
Αναδοχών Ανηλίκων καταγράφονται τα
στοιχεία των Μητρώων των άρθρων 5
και
6
καθώς
και
τα
εξής:
α. τα στοιχεία του αρμόδιου φορέα
εποπτείας
του
άρθρου
13,
β. ο αριθμός πρωτοκόλλου της
κοινωνικής έκθεσης της παραγράφου 4
του άρθρου 10 και της παραγράφου 2
του
άρθρου
11,
γ. για τα ορφανά, η ληξιαρχική πράξη
θανάτου των γονέων και η βεβαίωση της
αρμόδιας αρχής ότι η επιμέλεια του
τέκνου δεν έχει ανατεθεί σε άλλο
φυσικό πρόσωπο. Για τα τέκνα
μονογονεϊκών οικογενειών, αντίγραφο
της αίτησης του φυσικού γονέα
σύμφωνα με το άρθρο 1532 ΑΚ. Για τα
εγκαταλελειμμένα και από τους δύο
γονείς ή έκθετα ή κακοποιημένα ή
παραμελημένα τέκνα, οποιοδήποτε
δημόσιο έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό
στοιχείο αρμόδιου οργάνου από το
οποίο να προκύπτει το γεγονός της
εγκατάλειψης ή έκθεσης ή κακοποίησης
ή παραμέλησης του ανηλίκου. Για τα
ασυνόδευτα ανήλικα, οποιοδήποτε
έγγραφο από το οποίο να προκύπτει
κάποιο στοιχείο της ταυτότητας, της
ηλικίας ή της καταγωγής τους. Τα
ανωτέρω στοιχεία καταγράφονται,
εφόσον βρίσκονται στη διάθεση της
αρμόδιας αρχής, δ. ο αριθμός της
απόφασης που κηρύσσει την αναδοχή ή
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έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό
στοιχείο αρμόδιου οργάνου από το
οποίο να προκύπτει το γεγονός της
εγκατάλειψης
ή
έκθεσης
ή
κακοποίησης ή παραμέλησης του
ανηλίκου. Για τα ασυνόδευτα
ανήλικα, οποιοδήποτε έγγραφο από
το οποίο να προκύπτει κάποιο
στοιχείο της ταυτότητας, της ηλικίας
ή της καταγωγής τους. Τα ανωτέρω
στοιχεία καταγράφονται, εφόσον
βρίσκονται στη διάθεση της
αρμόδιας αρχής,
δ. ο αριθμός της απόφασης που
κηρύσσει την αναδοχή ή της
εισαγγελικής
διάταξης
που
διατάσσει ως προσωρινό μέτρο την
αναδοχή σύμφωνα με το άρθρο 1532
ΑΚ ή ο αριθμός και η ημερομηνία
σύναψης της σύμβασης με τους
αναδόχους γονείς, ο αριθμός
βεβαίωσης της έγκρισης της
καταλληλότητας των αναδόχων
γονέων και ο αριθμός της
πιστοποίησης
εκπαίδευσης
αναδόχων γονέων,
ε. για τις περιπτώσεις αναδοχής του
άρθρου 18 του παρόντος, ο αριθμός
της δικαστικής απόφασης που
επιβάλλει
την
αναδοχή
ως
αναμορφωτικό ή θεραπευτικό μέτρο,
σύμφωνα με τα άρθρα 122 ή 123 του
Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019,
Α΄95), ή της διάταξης ανακριτή που
επιβάλλει
την
αναδοχή
ως
περιοριστικό όρο σύμφωνα με το
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
283 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(ν. 4620/2019, Α’ 96) ή της
εισαγγελικής διάταξης που επιβάλλει
την αναδοχή, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 46 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας ή της απόφασης του
Υπουργού Δικαιοσύνης που θέτει τον
ανήλικο υπό διοικητική επιμέλεια,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ.
49/1979,
στ. η αναφορά της αποδοχής ή
παραίτησης
εκ
μέρους
των
αναδόχων γονέων της τακτικής
οικονομικής
ενίσχυσης,
που
προβλέπεται,

της
εισαγγελικής
διάταξης
που
διατάσσει ως προσωρινό μέτρο την
αναδοχή σύμφωνα με το άρθρο 1532 ΑΚ
ή ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης
της σύμβασης με τους αναδόχους
γονείς, ο αριθμός βεβαίωσης της
έγκρισης της καταλληλότητας των
αναδόχων γονέων και ο αριθμός της
πιστοποίησης εκπαίδευσης αναδόχων
γονέων,
ε. για τις περιπτώσεις αναδοχής του
άρθρου 18 του παρόντος, ο αριθμός της
δικαστικής απόφασης που επιβάλλει την
αναδοχή
ως
αναμορφωτικό
ή
θεραπευτικό μέτρο, σύμφωνα με τα
άρθρα 122 ή 123 ΠΚ, ή της διάταξης
ανακριτή που επιβάλλει την αναδοχή ως
περιοριστικό όρο (άρθρο 282 παρ. 2
εδάφιο β' ΚΠΔ) ή της εισαγγελικής
διάταξης που επιβάλλει την αναδοχή,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2
του άρθρου 45A ΚΠΔ ή της απόφασης
του
Υπουργείου
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας
και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων που θέτει τον ανήλικο υπό
διοικητική επιμέλεια, σύμφωνα με το
άρθρο
8
του
π.δ.
49/1979,
στ. η αναφορά της αποδοχής ή
παραίτησης εκ μέρους των αναδόχων
γονέων της τακτικής οικονομικής
ενίσχυσης,
που
προβλέπεται,
ζ. ο προσδιορισμός της κατηγορίας της
εγκεκριμένης τακτικής οικονομικής
ενίσχυσης, μεταξύ αυτών που ισχύουν,
εφόσον αυτή χορηγείται στους
ανάδοχους
γονείς,
η. ο προσδιορισμός της μορφής της
αναδοχής σε σχέση με τους ανάδοχους
γονείς, συγγενική, επαγγελματική ή
άλλη, εφόσον κάποια από αυτές
υλοποιείται,
θ.
ο
προσδιορισμός
των
εξατομικευμένων αναγκών φροντίδας
και αποκατάστασης του ανηλίκου που
τοποθετείται σε αναδόχους γονείς,
ι. η καταγραφή των σημαντικών
αλλαγών που
πραγματοποιούνται
σχετικά με τον ανήλικο που έχει
τοποθετεί για φροντίδα και τους
αναδόχους γονείς, όπως η διακοπή
αναδοχής, η αλλαγή αναδόχων γονέων,
η αλλαγή της σύνθεσης ή της κατοικίας
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ζ. ο προσδιορισμός της κατηγορίας
της
εγκεκριμένης
τακτικής
οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ
αυτών που ισχύουν, εφόσον αυτή
χορηγείται στους ανάδοχους γονείς,
η. ο προσδιορισμός της μορφής της
αναδοχής σε σχέση με τους
ανάδοχους
γονείς,
συγγενική,
επαγγελματική ή άλλη, εφόσον
κάποια από αυτές υλοποιείται,
θ.
ο
προσδιορισμός
των
εξατομικευμένων
αναγκών
φροντίδας και αποκατάστασης του
ανηλίκου που τοποθετείται σε
αναδόχους γονείς,
ι. η καταγραφή των σημαντικών
αλλαγών που πραγματοποιούνται
σχετικά με τον ανήλικο που έχει
τοποθετεί για φροντίδα και τους
αναδόχους γονείς, όπως η διακοπή
αναδοχής, η αλλαγή αναδόχων
γονέων, η αλλαγή της σύνθεσης ή της
κατοικίας των αναδόχων γονέων, η
επιστροφή στη βιολογική οικογένεια
ή σε συγγενείς του και η υιοθεσία,
ια. η εισαγωγή σε Μονάδα Παιδικής
Προστασίας και Φροντίδας, εφόσον
ο ανήλικος πριν από την τοποθέτησή
του σε αναδοχή βρισκόταν σε
μονάδα παιδικής προστασίας, ή η
τοποθέτηση σε άλλο πρόγραμμα
προστατευμένης
φροντίδας,
η
εμφάνιση αναπηρίας ή σημαντικού
προβλήματος υγείας που απαιτεί
ειδική φροντίδα ή αποκατάσταση και
αλλαγή κατηγορίας οικονομικής
ενίσχυσης και τους λόγους αυτών,
όπου απαιτείται,
ιβ. η καταγραφή της εκτίμησης της
κατάστασης του ανηλίκου που είχε
τοποθετηθεί για φροντίδα σε
ανάδοχο
γονέα,
κατά
τη
συμπλήρωση του 18ου έτους της
ηλικίας του και τα περαιτέρω μέτρα
προστασίας και φροντίδας που
απαιτούνται».
Άρθρο 26
Ηλικιακά όρια αναδοχής –
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
8 του ν. 4538/2018

των αναδόχων γονέων, η επιστροφή στη
βιολογική οικογένεια ή σε συγγενείς του
και
η
υιοθεσία,
ια. η εισαγωγή σε Μονάδα Παιδικής
Προστασίας και Φροντίδας
ή η
τοποθέτηση σε άλλο πρόγραμμα
προστατευμένης φροντίδας, η εμφάνιση
αναπηρίας ή σημαντικού προβλήματος
υγείας που απαιτεί ειδική φροντίδα ή
αποκατάσταση και αλλαγή κατηγορίας
οικονομικής ενίσχυσης και τους λόγους
αυτών,
όπου
απαιτείται,
ιβ. η καταγραφή της εκτίμησης της
κατάστασης του ανηλίκου που είχε
τοποθετηθεί για φροντίδα σε ανάδοχο
γονέα, κατά τη συμπλήρωση του 18ου
έτους της ηλικίας του και τα περαιτέρω
μέτρα προστασίας και φροντίδας που
απαιτούνται.»

Άρθρο 8 του ν. 4538/2018 (Α’ 85)
Ανάδοχοι γονείς – προϋποθέσεις

2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε
ανάδοχους γονείς επιτρέπεται εφόσον
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Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
4538/2018 (Α’ 85), α) αντικαθίσταται
η περ. α‘, β) τροποποιείται η περ. γ’
ως προς τα αναφερόμενα αδικήματα
και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
« 2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε
ανάδοχους
γονείς
επιτρέπεται
εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις:
α. οι ανάδοχοι γονείς έχουν
συμπληρώσει τα εικοσιπέντε (25) έτη
και δεν έχουν υπερβεί τα εβδομήντα
πέντε (75), έχουν δε διαφορά ηλικίας
από το αναδεχόμενο άτομο από
δεκαοκτώ (18), έως εξήντα (60) έτη.
Σε περίπτωση αναδοχής από δύο
συζύγους ή τα μέρη που έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, οι
ηλικιακές προϋποθέσεις αρκεί να
συντρέχουν στο πρόσωπο μόνο του
ενός. Σε περίπτωση αναδοχής τέκνου
του συζύγου ή του ετέρου μέρους
του συμφώνου συμβίωσης, η
αναδοχή επιτρέπεται και όταν
υπάρχει διαφορά ηλικίας μικρότερη
των δεκαοκτώ (18), αλλά όχι κάτω
των δεκαπέντε (15) ετών. Οι
ανωτέρω περιορισμοί της ηλικίας
δεν ισχύουν για την περίπτωση της
συγγενικής αναδοχής,
β. οι ανάδοχοι γονείς έχουν καλή
ψυχική, διανοητική και σωματική
υγεία, ιδίως μάλιστα δεν πάσχουν
από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα. Οι
συνοικούντες των αναδόχων γονέων
δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά
νοσήματα και έχουν καλή ψυχική
υγεία,
γ. οι ανάδοχοι γονείς και οι
συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν
καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν
εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική
δίωξη για τα αδικήματα που
επισύρουν έκπτωση από τη γονική
μέριμνα, σύμφωνα με το άρθρο 1537
του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984,
Α’ 164), για εμπορία ανθρώπων,
σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου
323Α του Ποινικού Κώδικα, για τα
αδικήματα του 19ου κεφαλαίου του
Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’
95) που στρέφονται σε βάρος

πληρούνται
σωρευτικά
οι
εξής
προϋποθέσεις:
α. οι ανάδοχοι γονείς πληρούν τα όρια
ηλικίας και έχουν διαφορά ηλικίας από
τον αναδεχόμενο, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται από τη νομοθεσία για την
υιοθεσία. Ο περιορισμός της ηλικίας δεν
ισχύει για την περίπτωση της συγγενικής
αναδοχής,
β. οι ανάδοχοι γονείς έχουν καλή
ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία,
ιδίως μάλιστα δεν πάσχουν από χρόνια
μεταδοτικά νοσήματα. Οι συνοικούντες
των αναδόχων γονέων δεν πάσχουν από
χρόνια μεταδοτικά νοσήματα και έχουν
καλή ψυχική υγεία,
γ. οι ανάδοχοι γονείς και οι
συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν
καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί
σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα
αδικήματα που επισύρουν έκπτωση από
τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με το
άρθρο 1537 ΑΚ, ή για κακοποίηση ή
παραμέληση
ανηλίκων
για
τα
αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων,
μαστροπείας,
σωματεμπορίας,
ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής,
αποπλάνηση παιδιών, ληστείας, καθώς
και για όσα προβλέπονται από τη
νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την
εμπορία
οργάνων,
δ.
οι
ανάδοχοι
γονείς
έχουν
αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να
καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής,
μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του
ανάδοχου τέκνου, διαθέτοντας επαρκείς
προς τούτο οικονομικούς πόρους και
καταβάλλοντας προσωπική φροντίδα,
ε.
οι
ανάδοχοι
γονείς
είναι
εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο
Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων της παρ.
1 του άρθρου 6. Σε απρόβλεπτες ή
επείγουσες
περιπτώσεις,
όπως
ενδεικτικά αναφέρεται ο αιφνίδιος
θάνατος των γονέων, η εγκληματική
ενέργεια μεταξύ των γονέων, η
απροειδοποίητη
εγκατάλειψη
της
οικογενειακής εστίας από τους γονείς, η
ως άνω προηγούμενη εγγραφή των
αναδόχων γονέων στο Εθνικό Μητρώο
Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων της παρ.
1 του άρθρου 6 δύναται να
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ανηλίκων, ληστείας, καθώς και για
όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία
για τα ναρκωτικά ή την εμπορία
οργάνων,
δ. οι ανάδοχοι γονείς έχουν
αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να
καλύψουν
τα
βασικά
έξοδα
διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής
περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου,
διαθέτοντας επαρκείς προς τούτο
οικονομικούς
πόρους
και
καταβάλλοντας
προσωπική
φροντίδα,
ε. οι ανάδοχοι γονείς είναι
εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο
Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων της
παρ. 1 του άρθρου 6. Σε απρόβλεπτες
ή επείγουσες περιπτώσεις, όπως
ενδεικτικά αναφέρεται ο αιφνίδιος
θάνατος των γονέων, η εγκληματική
ενέργεια μεταξύ των γονέων, η
απροειδοποίητη εγκατάλειψη της
οικογενειακής εστίας από τους
γονείς, η ως άνω προηγούμενη
εγγραφή των αναδόχων γονέων στο
Εθνικό
Μητρώο
Υποψήφιων
Αναδόχων Γονέων της παρ. 1 του
άρθρου 6 δύναται να παραλειφθεί,
εφόσον πρόκειται για συγγενική
αναδοχή. Οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται στις περ. β', γ' και δ'
πρέπει να συντρέχουν καθ' όλη τη
διάρκεια της αναδοχής».

παραλειφθεί, εφόσον πρόκειται για
συγγενική αναδοχή. Οι προϋποθέσεις
που αναφέρονται στις περ. β', γ' και δ'
πρέπει να συντρέχουν καθ' όλη τη
διάρκεια της αναδοχής.»

Άρθρο 27
Ανήλικοι δυνάμενοι να
τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με
σύμβαση – Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 10 του ν. 4538/2018

Άρθρο 10 του ν. 4538/2018 (Α’85)
Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν
σε ανάδοχο γονέα με σύμβαση

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν. 4538/2018 (Α’ 85)
τροποποιείται α) με τη διαγραφή
μετά από τη λέξη «μπορούν» των
λέξεων «σύμφωνα με το άρθρο
1655ΑΚ και τηρουμένων και των
λοιπών σχετικών διατάξεων του ΑΚ»,
β) με επέκταση της δυνατότητας
τοποθέτησης ανηλίκου σε ανάδοχο
γονέα και στον φορέα που έχει την
επιμέλειά του και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής:

1. Οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος
μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 1655
ΑΚ και τηρουμένων και των λοιπών
σχετικών διατάξεων του ΑΚ, να
τοποθετήσουν το ανήλικο παιδί με
γνώμονα πάντα το βέλτιστο συμφέρον
του σε ανάδοχους γονείς, κατά
προτίμηση συγγενείς, καταρτίζοντας
μαζί τους εγγράφως τη σχετική
σύμβαση. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα το
κρίνουν σκόπιμο μπορούν να ζητήσουν
τη συνδρομή του αρμόδιου σύμφωνα με
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« 1. Οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος
ή ο φορέας που έχει την επιμέλεια
του
ανηλίκου
μπορούν
να
τοποθετήσουν το ανήλικο παιδί με
γνώμονα πάντα το βέλτιστο
συμφέρον του σε ανάδοχους γονείς,
κατά
προτίμηση
συγγενείς,
καταρτίζοντας μαζί τους εγγράφως
τη σχετική σύμβαση. Αν τα ανωτέρω
πρόσωπα το κρίνουν σκόπιμο
μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή
του αρμόδιου σύμφωνα με το άρθρο
13 φορέα, για εξεύρεση της
κατάλληλης
οικογένειας.
Λαμβάνεται υπόψη και γίνεται ειδική
μνεία στη γνώμη του ανηλίκου, η
οποία έχει ληφθεί πριν από την
τοποθέτησή του σε ανάδοχη
οικογένεια, ύστερα από ακρόασή
του από την αρμόδια κοινωνική
υπηρεσία, ανάλογα πάντα με την
ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς
του.».
Άρθρο 28
Εποπτεία της αναδοχής –
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
13 του ν. 4538/2018
Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
4538/2018 (Α’ 85) τροποποιείται ως
προς
τις
κατά
περίπτωση
προϋποθέσεις της ανάθεσης της
εποπτείας της αναδοχής και
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η εποπτεία της αναδοχής,
σύμφωνα με τον νόμο και τις
ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος,
ανατίθεται, κατά περίπτωση, στους
εξής φορείς:
α. στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών του άρθρου 9 του ν.
4109/2013 (Α’ 16) για τους ανηλίκους
που έχουν υπό την προστασία τους,
όταν αυτοί τοποθετούνται σε
αναδοχή, και οι ανάδοχοι γονείς
κατοικούν εντός των ορίων της
περιφερειακής ενότητας, στην οποία
βρίσκεται η έδρα του φορέα. Εάν ο
ανήλικος υπό την προστασία των

το άρθρο 13 φορέα, για εξεύρεση της
κατάλληλης οικογένειας. Λαμβάνεται
υπόψη και γίνεται ειδική μνεία στη
γνώμη του ανηλίκου, η οποία έχει
ληφθεί πριν από την τοποθέτησή του σε
ανάδοχη οικογένεια, ύστερα από
ακρόασή του από την αρμόδια
κοινωνική υπηρεσία, ανάλογα πάντα με
την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς
του.»

Άρθρο 13 του ν. 4538/2018 (Α’85)
Εποπτεία της αναδοχής
1. Η εποπτεία της αναδοχής, σύμφωνα
με το νόμο και τις ειδικότερες ρυθμίσεις
του παρόντος, ανατίθεται, κατά
περίπτωση, στους εξής φορείς:
α. στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών,
αρμοδιότητας
του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για τους ανηλίκους που έχουν υπό την
προστασία τους,
β.
Στις
Διευθύνσεις
Κοινωνικής
Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα
Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των
Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών
ή Περιφερειακών Ενοτήτων για τους
ανηλίκους οι οποίοι δεν είναι
τοποθετημένοι σε μονάδα παιδικής
προστασίας και φροντίδας ή είναι
τοποθετημένοι σε μονάδα νομικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
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ανωτέρω φορέων τοποθετηθεί σε
ανάδοχους γονείς, οι οποίοι
κατοικούν
σε
διαφορετική
περιφερειακή ενότητα, η εποπτεία
της αναδοχής ανατίθεται στον
φορέα, ο οποίος έχει κρίνει την
καταλληλότητα των αναδόχων.
β. Στις Διευθύνσεις Κοινωνικής
Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, τα
Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας των
Περιφερειών ή Περιφερειακών
Ενοτήτων για τους ανηλίκους οι
οποίοι δεν είναι τοποθετημένοι σε
μονάδα παιδικής προστασίας και
φροντίδας ή είναι τοποθετημένοι σε
μονάδα
νομικού
προσώπου
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Κατ’ εξαίρεση, αν οι
ανωτέρω ανήλικοι τοποθετούνται σε
αναδόχους,
των
οποίων
η
καταλληλότητα έχει κριθεί από τους
φορείς των περ. α’ ή γ’, η εποπτεία
της αναδοχής ανατίθεται στους
φορείς αυτούς,
γ. στα δημοτικά βρεφοκομεία, για
τους ανηλίκους που έχουν υπό την
προστασία τους, όταν αυτοί
τοποθετούνται σε αναδοχή και οι
ανάδοχοι γονείς κατοικούν εντός της
περιφερειακής ενότητας στην οποία
βρίσκεται η έδρα του φορέα.
δ. στις κοινωνικές υπηρεσίες των
Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης για τους
ανηλίκους που έχουν υπό την ευθύνη
τους, όταν αυτοί τοποθετούνται σε
αναδοχή και οι ανάδοχοι γονείς
κατοικούν εντός της περιφερειακής
ενότητας, στην οποία βρίσκεται η
έδρα του φορέα.
ε. στις Υπηρεσίες Επιμελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του
Υπουργείου Δικαιοσύνης για τους
ανηλίκους, οι οποίοι τίθενται σε
αναδοχή σύμφωνα με το άρθρο 18,
όταν οι ανάδοχοι γονείς κατοικούν
εντός της περιφερειακής ενότητας
στην οποία βρίσκεται η έδρα του
φορέα.

γ. στα δημοτικά βρεφοκομεία, για τους
ανηλίκους που έχουν υπό την
προστασία τους,
δ. στις κοινωνικές υπηρεσίες των
Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους
ανηλίκους που έχουν υπό την ευθύνη
τους,
ε. στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων
και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας
και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους
ανηλίκους, οι οποίοι τίθενται σε
αναδοχή σύμφωνα με το άρθρο 18 του
παρόντος.
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Σε κάθε άλλη περίπτωση, αρμόδιοι
φορείς εποπτείας της αναδοχής είναι
οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας
ή, κατά περίπτωση, τα Τμήματα
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
των
Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριμνας
των
Περιφερειών ή Περιφερειακών
Ενοτήτων, του τόπου κατοικίας των
αναδόχων γονέων.».
Άρθρο 29
Εξαίρεση από την υποχρέωση
παρακολούθησης προγραμμάτων
επιμόρφωσης υποψηφίων
αναδόχων γονέων – Τροποποίηση
του τίτλου και της παρ.3 του άρθρου
14 του ν. 4538/2018
Στο άρθρο 14 του ν. 4538/2018 (Α΄
85), α) τροποποιείται ο τίτλος, β)
στην παρ. 3 προστίθεται δεύτερο
εδάφιο το οποίο εισάγει εξαίρεση
από
την
υποχρέωση
παρακολούθησης
προγραμμάτων
επιμόρφωσης
υποψήφιων
αναδόχων γονέων, και το άρθρο 14
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 14
Προγράμματα
επιμόρφωσης
υποψήφιων αναδόχων γονέων
1. Οι φορείς εποπτείας υποχρεούνται
στη διενέργεια, αυτοτελώς ή από
κοινού με άλλους επιστημονικούς
φορείς,
των
προγραμμάτων
επιμόρφωσης
υποψήφιων
αναδόχων γονέων. Οι ανωτέρω
φορείς μπορούν, επίσης, να
οργανώνουν και να εκτελούν
προγράμματα
συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης των αναδόχων γονέων
στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί
ανήλικος, σύμφωνα με τον παρόντα.
2. Η εκπαίδευση γίνεται από
εξειδικευμένους επιστήμονες που
ορίζει ο φορέας, ιδίως νομικούς,
ψυχολόγους
και
κοινωνικούς
λειτουργούς. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
καθορίζεται
το
ύψος
της
αποζημίωσης των εκπαιδευτών,

Άρθρο 14 του ν. 4538/2018 (Α’ 85)
Προγράμματα εκπαίδευσης,
συμβουλευτικής υποστήριξης και
επιμόρφωσης
1. Οι φορείς εποπτείας υποχρεούνται
στη διενέργεια, αυτοτελώς ή από κοινού
με άλλους επιστημονικούς φορείς, των
προγραμμάτων
επιμόρφωσης
υποψήφιων αναδόχων γονέων. Οι
ανωτέρω φορείς μπορούν, επίσης, να
οργανώνουν
και
να
εκτελούν
προγράμματα
συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης των αναδόχων γονέων
στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί
ανήλικος, σύμφωνα με τον παρόντα.
2. Η εκπαίδευση γίνεται από
εξειδικευμένους επιστήμονες που ορίζει
ο φορέας, ιδίως νομικούς, ψυχολόγους
και κοινωνικούς λειτουργούς. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το
ύψος
της
αποζημίωσης
των
εκπαιδευτών,
καθώς
και
τα
απαιτούμενα προσόντα τους.
3. Μετά το πέρας των προγραμμάτων
επιμόρφωσης εκδίδεται βεβαίωση
παρακολούθησης αυτών από τον φορέα
για να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο
Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων
Γονέων της παραγράφου 1 του άρθρου
6.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
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καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα
τους.
3. Μετά το πέρας των προγραμμάτων
επιμόρφωσης εκδίδεται βεβαίωση
παρακολούθησης αυτών από τον
φορέα για να ολοκληρωθεί η
εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο
Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων της
παραγράφου 1 του άρθρου 6. Από
την υποχρέωση παρακολούθησης
των προγραμμάτων επιμόρφωσης
και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης
εξαιρούνται οι υποψήφιοι για
αναδοχή τέκνου συζύγου ή ετέρου
μέρους συμφώνου συμβίωσης.
4. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων, ύστερα από γνώμη του
Ε.Σ.Αν.Υ., ορίζεται το περιεχόμενο
των προγραμμάτων επιμόρφωσης, η
χρονική διάρκεια, ο τόπος και τρόπος
διεξαγωγής τους και κάθε άλλο θέμα
σχετικό με την εφαρμογή της
παρούσας».

Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του
Ε.Σ.Αν.Υ., ορίζεται το περιεχόμενο των
προγραμμάτων επιμόρφωσης, η χρονική
διάρκεια, ο τόπος και τρόπος
διεξαγωγής τους και κάθε άλλο θέμα
σχετικό με την εφαρμογή της
παρούσας.»

Άρθρο 30
Εξαίρεση από την υποχρέωση
παρακολούθησης προγραμμάτων
επιμόρφωσης υποψηφίων θετών
γονέων – Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 24 του ν. 4538/2018
Στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.
4538/2018 (Α’ 85) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο το οποίο εισάγει
εξαίρεση από την υποχρέωση
παρακολούθησης
προγραμμάτων
επιμόρφωσης υποψηφίων θετών
γονέων και η παρ. 3 διαμορφώνεται
ως εξής:
« 3. Μετά το πέρας των
προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι
υποψήφιοι θετοί γονείς που
συμμετείχαν σε αυτά, λαμβάνουν
βεβαίωση παρακολούθησης από το
φορέα για να εγγραφούν στο Εθνικό
Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων
της παραγράφου 1 του άρθρου 20.
Από
την
υποχρέωση
παρακολούθησης
των
προγραμμάτων επιμόρφωσης και
την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης

Άρθρο 24 του ν. 4538/2018 (Α’ 85)
Προγράμματα επιμόρφωσης
υποψήφιων θετών γονέων
«3. Μετά το πέρας των προγραμμάτων
επιμόρφωσης, οι υποψήφιοι θετοί
γονείς που συμμετείχαν σε αυτά,
λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης
από το φορέα για να εγγραφούν στο
Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών
Γονέων της παραγράφου 1 του άρθρου
20.»
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εξαιρούνται οι υποψήφιοι
υιοθεσία τέκνου συζύγου».

για

Άρθρο 31
Εποπτεία των φορέων κοινωνικής
πρόνοιας – Ενίσχυση του ρόλου του
κοινωνικού συμβούλου –
Αντικατάσταση της παρ. 4 του
άρθρου 1 του ν. 2345/1995
Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.
2345/1995 (Α΄ 213) αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη
ορίζεται σε κάθε περιφερειακή
ενότητα ένας (1) τουλάχιστον
κοινωνικός λειτουργός ή άλλος
κοινωνικός
επιστήμονας
που
υπηρετεί σε αυτή, ως κοινωνικός
σύμβουλος.
Σε
περίπτωση
υποστελέχωσης της περιφέρειας από
υπαλλήλους σχετικών ειδικοτήτων
και για την αποτελεσματική
λειτουργία του θεσμού, δύναται να
ορίζεται ως κοινωνικός σύμβουλος
και υπάλληλος των ανωτέρω
ειδικοτήτων που υπηρετεί σε δήμους
ή νομικά πρόσωπα αυτών, σε ΝΠΔΔ
ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του
Δημοσίου που εδρεύουν στην οικεία
περιφερειακή ενότητα, μετά από
πρόταση των υπηρεσιών αυτών.
Ο κοινωνικός σύμβουλος ασκεί
επίβλεψη
και
συνεχή
παρακολούθηση των υπηρεσιών που
παρέχονται από τους φορείς της παρ.
1 και του άρθρου 3 ως προς την
ποιότητα και την επάρκεια αυτών,
καθώς και ως προς την τήρηση των
ειδικότερων υποχρεώσεων των ως
άνω φορέων που πηγάζουν από την
κείμενη νομοθεσία.
Ο
κοινωνικός
σύμβουλος
πραγματοποιεί αυτοψίες στους
χώρους των φορέων που υπάγονται
στον έλεγχό του, ανεξάρτητα από το
εάν οι εν λόγω φορείς εποπτεύονται
από τις οικείες περιφερειακές
ενότητες ή υπάγονται στον έλεγχό
του βάσει του π.δ. 99/2017 (Α’ 141),
κατ’ ελάχιστο μία φορά το εξάμηνο,
συντάσσοντας ακολούθως σχετική

Άρθρο 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213)

«4. Με απόφαση του νομάρχη ορίζεται
σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ένας
κοινωνικός λειτουργός ή άλλος
κοινωνικός επιστήμονας που υπηρετεί
σε αυτή ως κοινωνικός σύμβουλος. Ο
κοινωνικός σύμβουλος ασκεί επίβλεψη
και συνεχή παρακολούθηση των
υπηρεσιών που παρέχονται από τους
ιδιώτες και τους φορείς της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου και του άρθρου 3 του
παρόντος νόμου ως προς την ποιότητα
και την επάρκεια αυτών.
Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του
προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας.»
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έκθεση αξιολόγησης για την
οργάνωση και λειτουργία κάθε
φορέα και για την εν γένει ποιότητα
των
παρεχόμενων
υπηρεσιών,
προβαίνοντας σε συστάσεις και
υποδεικνύοντας
συγκεκριμένες
ενέργειες και λήψη μέτρων, όπου
απαιτείται. Αν κρίνεται σκόπιμο, οι
αυτοψίες γίνονται συχνότερα και
όσες φορές απαιτείται για την άμεση
επαφή και παρακολούθηση των
υπηρεσιών που παρέχονται από τον
φορέα.
Αυτοψίες
πραγματοποιούνται και μετά από
αίτημα του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
και
συντάσσεται σχετική έκθεση. Οι
εκθέσεις
υποβάλλονται
κατά
περίπτωση στην αρμόδια υπηρεσία
της οικείας περιφερειακής ενότητας,
με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον
φορέα, στην αδειοδοτούσα αρχή,
στην αρμόδια διεύθυνση του
Υπουργείου
Εργασίας
και
Κοινωνικών Υποθέσεων και στην
υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία
στους
Οργανισμούς
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την
περίπτωση των φορέων που
συστήνονται και λειτουργούν από
δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών.
Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
του, ο κοινωνικός σύμβουλος έχει
δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία των
φορέων, τους οποίους επιβλέπει
σύμφωνα με την παρ. 2, καθώς και
στους φακέλους των ωφελούμενων
φυσικών προσώπων.
Οι ελεγχόμενοι φορείς υποχρεούνται
να εφαρμόζουν τις συστάσεις του
κοινωνικού συμβούλου και να
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα συμμόρφωσης προς τις
υποδείξεις
των
εκθέσεων
αξιολόγησης. Η συμμόρφωση ή μη
των φορέων σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο
λαμβάνεται υπόψη κατά τις
διαδικασίες
αδειοδότησης,
πιστοποίησης,
καθώς
και
επιχορήγησής τους από πιστώσεις
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του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Για την αποτελεσματικότερη άσκηση
των αρμοδιοτήτων του κοινωνικού
συμβούλου, προβλέπεται η παροχή
ειδικής ενιαίας επιμόρφωσης στους
επαγγελματίες που αναλαμβάνουν
τον ρόλο αυτό, υπό τον συντονισμό
του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Κάθε
ειδικό,
τεχνικό
ή
λεπτομερειακό θέμα για την
εφαρμογή
της
παρούσας
καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Εσωτερικών.».

Άρθρο 35
Άρθρο 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30)
Αρμοδιότητα Οργανισμού
Παροχές και υπηρεσίες
Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) 1. Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί και διαχειρίζεται τα
– Τροποποίηση των άρθρων 4 και 23 εξής:
του ν. 4520/2018
α) το επίδομα παιδιού του άρθρου 214
του ν. 4512/2018 (Α 5),
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. β) το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4520/2018 (Α’ 30) προστίθεται περ. σε ανασφάλιστους υπερήλικες του
ηα) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως άρθρου 93 του ν. 4387/2016,
γ) την παροχή στους ανασφάλιστους
εξής:
υπερήλικες, τη χορήγηση ασφαλιστικής
ικανότητας και τα έξοδα κηδείας σε
1. Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί και διαχειρίζεται περίπτωση θανάτου των ανωτέρω
τα εξής:
προσώπων, σύμφωνα με το ν.
α) το επίδομα παιδιού του άρθρου 1296/1982 (Α 128), το ν. 4093/2012 (Α
222), την παρ. 7 του άρθρου 93 του ν.
214 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5),
β)
το
Επίδομα
Κοινωνικής 4387/2016 και το άρθρο 49 παράγραφος
7 του παρόντος,
Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους
δ) τις παροχές και υπηρεσίες του
υπερήλικες του άρθρου 93 του ν. Λογαριασμού
Αγροτικής
Εστίας,
4387/2016,
σύμφωνα με το ν. 3050/2002,
γ) την παροχή στους ανασφάλιστους ε) τις ακόλουθες προνοιακές παροχές
υπερήλικες,
τη
χορήγηση σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία:
επίδομα
κίνησης
σε
ασφαλιστικής ικανότητας και τα αα)
παραπληγικούς,
τετραπληγικούς
και
έξοδα κηδείας σε περίπτωση
ακρωτηριασμένους [(ν.δ. 57/1973 (Α
θανάτου των ανωτέρω προσώπων,
149), ν. 162/1973 (Α 227), άρθρο 22 του
σύμφωνα με το ν. 1296/1982 (Α 128), ν. 2646/1998 (Α 36), άρθρο 4 του ν.
το ν. 4093/2012 (Α΄ 222), την παρ. 7 2345/1995 (Α 213)],
του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και
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το άρθρο 49 παράγραφος 7 του
παρόντος,
δ) τις παροχές και υπηρεσίες του
Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας,
σύμφωνα με το ν. 3050/2002,
ε) τις ακόλουθες προνοιακές
παροχές σε χρήμα σε άτομα με
αναπηρία:
αα)
επίδομα
κίνησης
σε
παραπληγικούς, τετραπληγικούς και
ακρωτηριασμένους [(ν.δ. 57/1973 (Α
149), ν. 162/1973 (Α 227), άρθρο 22
του ν. 2646/1998 (Α 36), άρθρο 4 του
ν. 2345/1995 (Α 213)],
ββ) διατροφικό επίδομα σε
νεφροπαθείς,
μεταμοσχευμένους
πνευμόνων και μυελού των οστών,
καθώς και σε αλλοδαπούς και
ομογενείς
νεφροπαθείς,
μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος,
[(α.ν. 421/1937 (Α 2), άρθρο 22 του ν.
2646/1998],
γγ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με
βαριά αναπηρία (ν.δ. 57/1973, ν.
162/1973, άρθρο 22 του ν.
2646/1998),
δδ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με
βαριά νοητική υστέρηση (ν.δ.
57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του
ν. 2646/1998),
εε)
οικονομική
ενίσχυση
παραπληγικών - τετραπληγικών και
ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων
και ασφαλισμένων του Δημοσίου [(ν.
162/1973, άρθρο 3 του ν. 1284/1982,
άρθρο 22 του ν. 2646/1998, κοινή
απόφαση 115750/3006/10.9.1981
των Υπουργών Οικονομικών και
Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β 572)],
στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή
αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή δρεπανοκυτταρική
μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή
συγγενή
αιμορραγική
διάθεση
(αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο

ββ)
διατροφικό
επίδομα
σε
νεφροπαθείς,
μεταμοσχευμένους
πνευμόνων και μυελού των οστών,
καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς
νεφροπαθείς,
μεταμοσχευμένους
καρδιάς, ήπατος, [(α.ν. 421/1937 (Α 2),
άρθρο 22 του ν. 2646/1998],
γγ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με
βαριά αναπηρία (ν.δ. 57/1973, ν.
162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
δδ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με
βαριά νοητική υστέρηση (ν.δ. 57/1973,
ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν.
2646/1998),
εε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών
- τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων
ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του
Δημοσίου [(ν. 162/1973, άρθρο 3 του ν.
1284/1982, άρθρο 22 του ν. 2646/1998,
κοινή απόφαση 115750/3006/10.9.1981
των Υπουργών Οικονομικών και
Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β 572)],
στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή
αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή δρεπανοκυτταρική
μικροδρεπανοκυτταρική
κ.λπ.)
ή
συγγενή
αιμορραγική
διάθεση
(αιμορροφιλία
κ.λπ.),
Σύνδρομο
Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)
(ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του
ν. 2646/1998),
ζζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και
βαρήκοων ατόμων (ν.δ. 57/1973, ν.
162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
ηη) οικονομική ενίσχυση ατόμων με
αναπηρία όρασης [άρθρα 1 και 2 του ν.
1904/195 (Α 212), ν.δ. 57/1973, ν.δ.
162/1973, ν. 958/1979 (Α 191), άρθρο 22
του ν. 2646/1998, άρθρο 8 του ν.
4331/2015 (Α 69)],
θθ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με
εγκεφαλική παράλυση (ν.δ. 57/1973, ν.
162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
ιι) εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και
αποθεραπευμένων χανσενικών και
μελών των οικογενειών τους [ν.δ.
57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 7 του ν.
1137/1981 (Α 60), άρθρο 22 του ν.
2646/1998],
στ) προνοιακές παροχές, οικονομικές
και εισοδηματικές ενισχύσεις και
κοινωνικές
υπηρεσίες
για
την
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Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)
(ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22
του ν. 2646/1998),
ζζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και
βαρήκοων ατόμων (ν.δ. 57/1973, ν.
162/1973, άρθρο 22 του ν.
2646/1998),
ηη) οικονομική ενίσχυση ατόμων με
αναπηρία όρασης [άρθρα 1 και 2 του
ν. 1904/195 (Α΄ 212), ν.δ. 57/1973,
ν.δ. 162/1973, ν. 958/1979 (Α 191),
άρθρο 22 του ν. 2646/1998, άρθρο 8
του ν. 4331/2015 (Α 69)],
θθ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με
εγκεφαλική παράλυση (ν.δ. 57/1973,
ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν.
2646/1998),
ιι) εισοδηματική ενίσχυση ασθενών
και αποθεραπευμένων χανσενικών
και μελών των οικογενειών τους [ν.δ.
57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 7 του ν.
1137/1981 (Α΄ 60), άρθρο 22 του ν.
2646/1998],
στ) προνοιακές παροχές, οικονομικές
και εισοδηματικές ενισχύσεις και
κοινωνικές υπηρεσίες για την
οικονομική στήριξη - ενίσχυση
ειδικών και ευπαθών ομάδων, ιδίως:
αα) το Επίδομα Στεγαστικής
Συνδρομής
σε
ανασφάλιστους
υπερήλικες [ν. 162/1973, άρθρο 22
του ν. 2646/1998, κοινή υπουργική
απόφαση
των
Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας
και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Γ3/2435/1987 (Β΄ 435)],
ββ) την εισοδηματική ενίσχυση
Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών
Περιοχών [άρθρο 27 του ν.
3016/2002 (Α΄ 110), άρθρο 22 του ν.
2646/1998],
γγ)
την
Κάρτα
μετακίνησης
Πολυτέκνων [άρθρο 10 του ν.
2963/2001 (Α 268), άρθρο 17 παρ. 10
του ν. 3534/2007 (Α΄ 40)],

οικονομική στήριξη - ενίσχυση ειδικών
και ευπαθών ομάδων, ιδίως:
αα) το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
σε ανασφάλιστους υπερήλικες [ν.
162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998,
κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γ3/2435/1987 (Β 435)],
ββ)
η
εισοδηματική
ενίσχυση
Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών
Περιοχών [άρθρο 27 του ν. 3016/2002 (Α
110), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],
γγ) η Κάρτα μετακίνησης Πολυτέκνων
[άρθρο 10 του ν. 2963/2001 (Α 268),
άρθρο 17 παρ. 10 του ν. 3534/2007 (Α
40)],
ζ) το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
[άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α 94),
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με
το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α 236)],
η)
προγράμματα
και
δράσεις
προνοιακής πολιτικής του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που του
ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 116
του ν. 4488/2017 (Α 137),
θ)
η
χορήγηση
ασφαλιστικής
ικανότητας στους μοναχούς και μοναχές
που
είναι
εγγεγραμμένοι
στα
μοναχολόγια
Ιερών
Μονών
ή
Μητροπόλεων
της
Ελλάδας,
εγκαταβιούν στις Ιερές Μονές ή τα
εξαρτήματα
αυτών
και
δεν
συνταξιοδοτούνται
από
Φορέα
ημεδαπής, πλην ΟΠΕΚΑ, ή αλλοδαπής.
Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στους
Ελληνες το γένος, κληρικούς και
μοναχούς των Πατριαρχείων της
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας,
καθώς και μοναχούς της Ιεράς Μονής
Σινά,
ι) κάθε άλλη παροχή που χορηγείται
σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας και δεν έχει
καταργηθεί μέχρι σήμερα,
ια) με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή με κοινή
απόφαση του ανωτέρω και των κατά
περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών,
μπορεί να ανατίθενται στον ΟΠΕΚΑ η
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ζ)
το
Κοινωνικό
Εισόδημα
Αλληλεγγύης [άρθρο 235 του ν.
4389/2016 (Α 94), όπως το άρθρο
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22
του ν. 4445/2016 (Α΄ 236)],
η) προγράμματα και δράσεις
προνοιακής
πολιτικής
του
Υπουργείου
Εργασίας
και
Κοινωνικών Υποθέσεων που του
ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο
116 του ν. 4488/2017 (Α 137),
ηα) την υπηρεσία «Προσωπικός
Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»,
θ) η χορήγηση ασφαλιστικής
ικανότητας στους μοναχούς και
μοναχές που είναι εγγεγραμμένοι
στα μοναχολόγια Ιερών Μονών ή
Μητροπόλεων
της
Ελλάδας,
εγκαταβιούν στις Ιερές Μονές ή τα
εξαρτήματα
αυτών
και
δεν
συνταξιοδοτούνται από Φορέα
ημεδαπής,
πλην
ΟΠΕΚΑ,
ή
αλλοδαπής.
Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και
στους Έλληνες το γένος, κληρικούς
και μοναχούς των Πατριαρχείων της
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας,
καθώς και μοναχούς της Ιεράς Μονής
Σινά,
ι) κάθε άλλη παροχή που χορηγείται
σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας και δεν έχει
καταργηθεί μέχρι σήμερα,
ια) με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ή με κοινή απόφαση του ανωτέρω
και
των
κατά
περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να
ανατίθενται
στον
ΟΠΕΚΑ
η
υλοποίηση ή η διαχείριση κάθε
άλλου προνοιακού προγράμματος ή
οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής
πολιτικής.».
2. Στο άρθρο 23 του ν. 4520/2018 (Α’
30) με τίτλο «Διεύθυνση Αναπηρικών

υλοποίηση ή η διαχείριση κάθε άλλου
προνοιακού
προγράμματος
ή
οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής
πολιτικής.»
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Επιδομάτων
και
Οικονομικών
Ενισχύσεων» προστίθεται νέα παρ. 4
ως εξής:
«4. Η Διεύθυνση Αναπηρικών
Επιδομάτων
και
Οικονομικών
Ενισχύσεων υλοποιεί την υπηρεσία
«Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με
Αναπηρία», κατά το μέρος της
αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΑ»

Άρθρο 43
Δυνατότητα οργάνωσης εκλογών για
την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης
του
Συνδέσμου
Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) με
αμιγώς
ηλεκτρονικά
μέσα
Προσθήκη παρ.9 στο άρθρο 102 του
ν. 4488/2017
Στο άρθρο 102 του ν. 4488/2017 (Α’
137) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
« 9. Κατά παρέκκλιση του παρόντος,
οι εκλογές για την ανάδειξη των
οργάνων διοίκησης του Σ.Κ.Λ.Ε.
δύνανται, με απόφαση
του
Διοικητικού Συμβουλίου η οποία
λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των
μελών του, να διενεργούνται με
ηλεκτρονικά μέσα και με τρόπο που
διασφαλίζει το αδιάβλητο και το
απόρρητο
της
εκλογικής
διαδικασίας. Οι λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται
με την ίδια απόφαση».

Άρθρο 102 του ν. 4488/2017
Εκλογική διαδικασία
1.Τα μέλη του ΔΣ, της Κεντρικής
Εξελεγκτικής Επιτροπής και των
Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται
ανά τριετία από τη ΓΣ του ΣΚΛΕ με
καθολική,
μυστική
ψηφοφορία.
Τα Περιφερειακά Συμβούλια εκλέγονται
ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση
εκάστου ΠΤ με καθολική, μυστική
ψηφοφορία.
Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του
παρόντος, η θητεία των πρώτων αιρετών
οργάνων του ΣΚΛΕ λήγει το πρώτο
δεκαπενθήμερο του έτους κατά το
οποίο συμπληρώνεται η τριετής θητεία
τους.
2.Στη Γενική Τακτική Συνέλευση του
τρίτου χρόνου θητείας του ΔΣ, μετά τη
συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας
διάταξης,
εκλέγεται η Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ) με την
παρουσία αντιπροσώπου της δικαστικής
αρχής, με το εκλογικό σύστημα της
απλής αναλογικής, με μυστικότητα, με
τη μέριμνα της ψηφολεκτικής τριμελούς
επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τα
μέλη της ΓΣ με «ανάταση της χειρός».
Ταυτόχρονα ορίζεται η μέρα των
αρχαιρεσιών. Σε πέντε (5) ημέρες από
την εκλογή της, η Εφορευτική Επιτροπή
συνέρχεται. Πρόεδρός της είναι ο
αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής.
3.Η ΚΕΕ είναι το κεντρικό όργανο
εποπτείας
στη
διενέργεια
των
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των
αιρετών οργάνων του ΣΚΛΕ. Αποτελείται
από πέντε (5) τακτικά μέλη, εκ των
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οποίων τα τέσσερα (4) μαζί με τα
αναπληρωματικά τους είναι τακτικά
μέλη του ΣΚΛΕ, ενώ το πέμπτο και το
αναπληρωματικό του μέλος είναι
Πρωτοδίκης
των
Πολιτικών
Δικαστηρίων, ο οποίος ορίζεται
Πρόεδρος, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης στο οικείο Πρωτοδικείο.
Υποψήφιοι για την ΚΕΕ δύνανται να
είναι
όλα
τα
οικονομικώς
τακτοποιημένα μέλη του ΣΚΛΕ. Τα μέλη
της ΚΕΕ δεν μπορεί να είναι και
υποψήφιοι στην εκλογική διαδικασία
που εποπτεύουν. Για τη διενέργεια των
εκλογών στα ΠΤ εκλέγονται ανά ΠΤ
Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές
με την ίδια διαδικασία από τις οικείες
Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις. Οι
Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές
δύνανται να λειτουργούν ακόμη και
μόνον με την παρουσία των Προέδρων
τους.
4. Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των
αιρετών οργάνων του ΣΚΛΕ, κεντρικών
και περιφερειακών, διεξάγονται την ίδια
ημέρα.
5. Οι υποψηφιότητες για όλα τα αιρετά
όργανα του ΣΚΛΕ υποβάλλονται το
αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από
τις εκλογές, γραπτώς, στην ΚΕΕ. Οι
υποψηφιότητες
των
συνδυασμών
υποβάλλονται
από
ειδικώς
εξουσιοδοτημένο
προς
τούτο
εκπρόσωπο του συνδυασμού. Οι
μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν
υποψηφιότητα είτε αυτοπροσώπως είτε
μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς
τούτο εκπροσώπου τους. Η ΚΕΕ μετά τον
έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων και
της ταμειακής τακτοποίησης των
υποψηφίων,
ανακηρύσσει
τις
υποψηφιότητες μέσα στο επόμενο
πενθήμερο με σύνταξη σχετικού
πρακτικού.
Το
πρακτικό
αυτό
αποστέλλεται σε όλα τα ΠΤ, αναρτάται
επί πέντε (5) ημέρες στα γραφεία του
ΣΚΛΕ και των ΠΤ και προσβάλλεται με
ένσταση από κάθε οικονομικώς
τακτοποιημένο μέλος. Μετά την πάροδο
του πενθημέρου και εφόσον δεν
υποβληθεί ένσταση, η ανακήρυξη των
υποψηφίων καθίσταται οριστική. Επί
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των
ενστάσεων
αποφαίνεται
αιτιολογημένα η ΚΕΕ εντός τριών (3)
ημερών από την πάροδο της
πενθήμερης ανάρτησης, τροποποιώντας
ενδεχομένως το πρακτικό ανακήρυξης
και καθιστώντας αυτό οριστικό. Με την
ίδια ακριβώς διαδικασία η ΚΕΕ
συντάσσει εκλογικούς καταλόγους ανά
ΠΤ, οι οποίοι αποστέλλονται έγκαιρα
στις οικείες Περιφερειακές Εφορευτικές
Επιτροπές.
Η ΚΕΕ έχει την ευθύνη εκτύπωσης των
ψηφοδελτίων
των
συνδυασμών
υποψηφίων και των μεμονωμένων
υποψηφίων, ακολούθως προς το
πρακτικό ανακήρυξης, σε χαρτί όμοιας
διάστασης και χρώματος για όλους. Για
κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο
υποψήφιο
εκτυπώνεται
ένα
ψηφοδέλτιο για το ΔΣ, την Κεντρική
Εξελεγκτική Επιτροπή και τα Πειθαρχικά
Συμβούλια. Αντίστοιχα, σε κάθε ΠΤ για
κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο
υποψήφιο
εκτυπώνεται
ένα
ψηφοδέλτιο για το Περιφερειακό
Συμβούλιο. Ακολούθως, τα ψηφοδέλτια
προωθούνται
έγκαιρα
στις
Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές
και πάντως τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες πριν από τις εκλογές. Οι φάκελοι
που χρησιμοποιούνται σφραγίζονται και
μονογράφονται από τον Πρόεδρο κάθε
Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής.
6.Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη
των μελών των αιρετών οργάνων του
ΣΚΛΕ είναι η απλή αναλογική. Οι
υποψήφιοι κατεβαίνουν είτε σε
συνδυασμούς είτε ως μεμονωμένοι σε
χωριστά ψηφοδέλτια. Η εκλογή των
οργάνων διοίκησης του ΣΚΛΕ, γίνεται ως
εξής:
α) Οι έδρες όλων των αιρετών οργάνων
κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών
και των μεμονωμένων υποψηφίων
ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
β) Το εκλογικό σύστημα για την
ανάδειξη των οργάνων διοίκησης είναι
αναλογικό.
Το
εκλογικό
μέτρο
προκύπτει από την διαίρεση του
συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων με
τον αριθμό των εδρών του ΔΣ ή της
Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής ή του
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Πειθαρχικού Συμβούλιου ή του
Περιφερειακού Συμβουλίου ή της
Περιφερειακής Εξελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει
τόσες έδρες στο αιρετό όργανο, όσες
φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον
αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που
έλαβε.
δ) Μεμονωμένος υποψήφιος, που
έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό
ψήφων από το εκλογικό μέτρο
καταλαμβάνει μια (1) έδρα στο όργανο,
για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.
ε) Συνδυασμός που περιλαμβάνει
υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες
που του αναλογούν, καταλαμβάνει
τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοί
του.
στ) Οι έδρες των αιρετών οργάνων που
παραμένουν αδιάθετες μετά την
εφαρμογή της περίπτωσης γ΄ του
παρόντος άρθρου, κατανέμονται σε
δεύτερη κατανομή ανά μία (1) κατά τη
σειρά μεγέθους των υπολοίπων, στους
συνδυασμούς ή στους μεμονωμένους
υποψηφίους.
ζ) Κάθε συνδυασμός υποψηφίων
καταρτίζεται με έγγραφη δήλωση,
υπογεγραμμένη κατά σειρά επωνύμου,
από τους αποτελούντες το συνδυασμό
υποψηφίους
συμβούλους.
η) Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με
βάση το σύνολο των σταυρών
προτίμησης για τον καθένα τους.
Ο εκλογέας δηλώνει την προτίμησή του,
ανάμεσα στους υποψηφίους του
συνδυασμού της επιλογής του,
σημειώνοντας ένα σταυρό δίπλα στο
ονοματεπώνυμό
του.
θ) Η ψηφοφορία είναι μυστική και
διεξάγεται
σε
κατάλληλα
διαρρυθμισμένο χώρο από τις 8:00 π.μ.
έως τις 8:00μ.μ.. Η διάρκεια τη
ψηφοφορίας μπορεί να παραταθεί με
απόφαση της αρμόδιας Εφορευτικής
Επιτροπής. Η ψηφοφορία στα ΠΤ εκτός
Αττικής διεξάγεται στις έδρες των
Τμημάτων και στα γραφεία τους ή σε
τόπο που προτείνεται από την κάθε
Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή, με
απόφαση της ΚΕΕ. Ειδικά η ψηφοφορία
για το ΠΤ Αττικής διεξάγεται στα
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κεντρικά γραφεία του ΣΚΛΕ. ενώπιον της
ΚΕΕ. Σε όλες τις Εφορευτικές Επιτροπές
προεδρεύουν
εκπρόσωποι
της
Δικαστικής
Αρχής.
ι) Ειδικά οι ψηφοφόροι που διαμένουν
σε νήσο ή πόλη όπου δεν λειτουργεί
εκλογικό τμήμα έχουν δικαίωμα να
ψηφίσουν με επιστολή, η οποία
αποστέλλεται συστημένη στην ΚΕΕ επτά
(7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημέρα των εκλογών. Το απόρρητο της
επιστολικής ψήφου διασφαλίζεται διά
της τοποθετήσεως σφραγισμένου του
φακέλου με το ψηφοδέλτιο επιλογής
του ψηφοφόρου εντός άλλου φακέλου,
επί του οποίου αναγράφονται τα
στοιχεία του ψηφοφόρου. Η επιστολική
ψήφος διαβιβάζεται αμελλητί στην ΚΕΕ,
η οποία την ημέρα των εκλογών, αφού
καταγράψει στο βιβλίο ψηφισάντων τον
ψηφοφόρο, ρίπτει τον φάκελο με το
ψηφοδέλτιο της επιλογής του εντός της
κάλπης. Όποιος επιθυμεί να ψηφίσει με
επιστολική
ψήφο
οφείλει
να
ενημερώσει την ΚΕΕ είκοσι (20)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τις
εκλογές.
ια) Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει ένα (1)
μόνο συνδυασμό ή μεμονωμένο
υποψήφιο.
Εφόσον
ψηφίζει
συνδυασμό, έχει δικαίωμα να βάλει
μέχρι δεκατρείς (13) σταυρούς για το ΔΣ,
μέχρι πέντε (5) στην εξελεγκτική
επιτροπή και μέχρι τρείς (3) για το
πρωτοβάθμιο
και
δευτεροβάθμιο
πειθαρχικό
συμβούλιο.
ιβ) Ενστάσεις των υποψηφίων, των
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους
ή των εκλογέων υποβάλλονται γραπτά
στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή καθ’
όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της
διαλογής. Κάθε Εφορευτική Επιτροπή
αποφαίνεται επί των ενστάσεων με
απόφαση που λαμβάνεται με απλή
πλειοψηφία
των
παρόντων.
Οι
υποψήφιοι
ή
οι
ειδικώς
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους
έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται
στην ψηφοφορία και τη διαλογή.
ιγ) Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπρόσωπα στα
εκλογικά κέντρα των ΠΤ όπου ανήκουν.
Οι Εφορευτικές Επιτροπές κατά το χρόνο
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διεξαγωγής των αρχαιρεσιών τηρούν
μητρώο ψηφισάντων, ελέγχοντας τα
στοιχεία ταυτότητας και την ταμειακή
ενημερότητα
των
εκλογέων.
ιδ) Μετά το πέρας της ψηφοφορίας
ανοίγεται η κάλπη, καταμετρούνται οι
φάκελοι και διαπιστώνεται αν ο αριθμός
τους συμφωνεί με τον αριθμό της
κατάστασης ψηφισάντων. Στη συνέχεια
αποσφραγίζονται οι φάκελοι και τα
ψηφοδέλτια υπογράφονται από τον
Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής,
αφού αναγραφεί στο επάνω αριστερό
σημείο τους ο αύξων αριθμός τους και
στο επάνω δεξιά ολογράφως ο αριθμός
των σταυρών προτίμησης που έχουν
τεθεί δίπλα από τα ονόματα των
υποψηφίων. Ακολουθεί η διαλογή των
ψήφων και η σύνταξη-υπογραφή του
πρακτικού εκλογής. Οι Εφορευτικές
Επιτροπές των ΠΤ αμέσως μετά τη
διαλογή και αφού έχουν συντάξει το
πρακτικό εκλογής, οφείλουν, το
συντομότερο δυνατό, εντός της ημέρας
διεξαγωγής
των
εκλογών,
να
ανακοινώσουν με κάθε πρόσφορο
τρόπο
τα
αποτελέσματα
στην
ΚΕΕ και σε καμία περίπτωση πριν την
προκαθορισμένη για όλα τα ΠΤ ώρα
λήξης
της
ψηφοφορίας.
ιε) Το υλικό της εκλογής (ψηφοδέλτια,
καταστάσεις ψηφισάντων, ενδεχόμενες
ενστάσεις με τις επ’ αυτών αποφάσεις
των
εφορευτικών
επιτροπών,
επικυρωμένα πρακτικά της εκλογής)
σφραγίζεται μέσα σε δέμα και
αποστέλλεται στην έδρα του ΣΚΛΕ.
7.Στο αρχείο του Τμήματος τηρούνται
αντίγραφα πρακτικών των αρχαιρεσιών
και των καταστάσεων ψηφισάντων.
8. Η ΚΕΕ αμέσως προβαίνει στη
κατάρτιση πίνακα συγκεντρωτικών
αποτελεσμάτων και στη σύνταξη
πρακτικού με το οποίο ανακηρύσσει τα
εκλεγμένα μέλη όλων των αιρετών
οργάνων, με παράλληλη μνεία της
σειράς των αναπληρωματικών μελών.

Άρθρο 45
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και Άρθρο 19
λοιπών Προνοιακών φορέων Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν.
4659/2020
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Στο άρθρο 19 του ν. 4659/2020 (Α΄
21) τροποποιείται η παρ. 1, η παρ. 2
καταργείται,
και
το
άρθρο
διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 19
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων
των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας
και λοιπών Προνοιακών φορέων
Για την έκδοση απόφασης μετάταξης
ή απόσπασης σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν.
4440/2016 (Α΄ 224) υπαλλήλων των
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του
άρθρου 9 του ν. 4109/2013
,απαιτείται,
μέχρι
την
31η
Δεκεμβρίου 2022, η προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Η πρόβλεψη της παρ. 1
ισχύει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2022, και για το Κέντρο Εκπαίδευσης
και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ.
265/1979 (Α΄ 74), το Εθνικό Ίδρυμα
Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), το
Εθνικό
Κέντρο
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του άρθρου 6 του ν.
3106/2003 (Α΄ 30), το Κέντρο
Παιδικής
Μέριμνας
Αρρένων
Παπάφειο
Θεσσαλονίκης
της
παραγράφου 1.Ι. του άρθρου 127
του ν. 4199/2013 (Α΄ 216), το
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
Ευρυτανίας της παραγράφου 5 του
άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225)
και τον Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του ν.
4520/2018 (Α΄ 30)».

30.

Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων των
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και
λοιπών Προνοιακών φορέων
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και μέχρι την έκδοση των Οργανισμών
Λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν.
4109/2013 και σε κάθε περίπτωση
τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2021, για την έκδοση κάθε απόφασης
μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων
των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν.
4440/2016 (Α` 224), απαιτείται η
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του
εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πρόβλεψη
του πρώτου εδαφίου της παρούσας
ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021
και για το Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/
1979 (Α` 74), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
του α.ν. 726/1937 (Α` 228), το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του
άρθρου 6 του ν. 3106/2003 (Α` 30), το
Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων
Παπάφειο
Θεσσαλονίκης
της
παραγράφου 1.Ι. του άρθρου 127 του ν.
4199/2013 (Α`
216), το Θεραπευτήριο Χρονίων
Παθήσεων Ευρυτανίας της παραγράφου
5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α`
225) και τον Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του ν. 4520/2018
(Α` 30).
2. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος διαδικασίες μετάταξης ή
απόσπασης που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παραγράφου 1 του
παρόντος, ολοκληρώνονται σύμφωνα
με το παρόν άρθρο.

Κατάργηση διατάξεων
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Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Καταργούμενες διατάξεις

που προβλέπουν κατάργηση
Άρθρο 21
Καταργούμενες διατάξεις

Παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3801/2009
(Α’ 163)

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 41
του ν. 3801/2009 (Α’ 163), ως προς το
εφαρμοζόμενο
παιδαγωγικό
πρόγραμμα στους παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς των
δήμων.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
ορίζεται το εφαρμοζόμενο παιδαγωγικό
πρόγραμμα στους παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων,
συστήνεται επιτροπή αξιολόγησης του
στην οποία προεδρεύει ο Γενικός
Γραμματέας
του
Υπουργείου
Εσωτερικών και μετέχουν υπάλληλοι
των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
εκπρόσωποι
των
τμημάτων
εκπαίδευσης
και
αγωγής
στην
προσχολική ηλικία των Α.Ε.Ι. και AT.Ε.Ι.
της χώρας, εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και
εκπρόσωποι
του
Πανελλήνιου
Συνδέσμου
Βρεφονηπιαγωγών,
οι
οποίοι είναι μέλη της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. και
της Π.Ο.Π. - Ο.Τ.Α., καθώς επίσης
καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική
διάταξη
Συναρμόδια Υπουργεία –
αξιολογο
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
ύμενης
ρύθμισης
7, 12
Υπουργείο Εσωτερικών

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Εφόσον
διαπιστωθεί
ότι
εργαζόμενοι
σε
φορείς
παιδικής
προστασίας
δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3 (ποινικά αδικήματα),
απαιτείται να προσδιοριστούν
η μεταβολή της υπηρεσιακής
τους κατάστασης, καθώς και οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία της μεταβολής
αυτής, κάτι που ανήκει στην
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20 παρ. 1

Υπουργείο Εσωτερικών

20 παρ. 3

Υπουργείο Εσωτερικών

20 παρ. 4

Υπουργείο Εσωτερικών

20 παρ. 5

Υπουργείο Εσωτερικών

αρμοδιότητα του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει
υπό την αρμοδιότητά του τους
δημοτικούς
βρεφικούς,
παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς. Ως εκ τούτου, ο
Υπουργός Εσωτερικών μαζί με
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων θα
ρυθμίσουν τον χρόνο της
πιλοτικής και της καθολικής
εφαρμογής, καθώς και τις
λεπτομέρειες εφαρμογής τους.
Εξειδικεύεται το περιεχόμενο
του ενιαίου εφαρμοζόμενου
προγράμματος ανά ηλικιακή
ομάδα και ιδίως ορίζονται το
ενδεικτικό
ωρολόγιο
πρόγραμμα απασχόλησης των
βρεφών και των νηπίων, ο
απαραίτητος εξοπλισμός για τις
καθημερινές δραστηριότητες,
οδηγίες για τη διατροφή και τον
ύπνο και για τη σχέση των
επαγγελματιών με τα βρέφη και
τα νήπια και με την οικογένειά
τους, καθώς και κάθε άλλο
ειδικό, τεχνικό ή λεπτομερειακό
θέμα για την εφαρμογή του
προγράμματος.
Καθορίζονται
ο
τρόπος
διενέργειας
της
παρακολούθησης
και
η
συχνότητα,
τα
υπεύθυνα
πρόσωπα και η εκπαίδευση
αυτών,
τα
εργαλεία
παρακολούθησης, ο τρόπος
χορήγησης
αυτών,
η
καταγραφή, συγκέντρωση και
επεξεργασία των στοιχείων, η
διαδικασία παραπομπής για
περαιτέρω διερεύνηση, καθώς
και κάθε άλλο ειδικό, τεχνικό ή
λεπτομερειακό θέμα για την
εφαρμογή
του
παρόντος
άρθρου.

Συγκρότηση
του
Εθνικού
Συμβουλίου
Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
103

36 παρ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Καθορίζονται τα επιστημονικά
3, 39
Υποθέσεων, Υπουργείο Υγείας
και άλλα προσόντα των μελών
των
ειδικών
επιτροπών
αξιολόγησης,
οι
οποίες
αξιολογούν την ανάγκη, τη
διάρκεια και την περιοδικότητα
παροχής
εξατομικευμένης
προσωπικής βοήθειας, τη
σύνθεση, την επιμόρφωση, την
αποζημίωσή
τους
και
ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο,
τεχνικό και λεπτομερειακό
θέμα για τη λειτουργία τους.
Με όμοια απόφαση γίνεται η
συγκρότηση των Επιτροπών
αυτών.
47 παρ. 2 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ο Εθνικός Συντονιστής για την
Υπουργείο
Υγείας,
Υπουργείο Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το
Οικονομικών,
Υπουργείο Παιδί
συντονίζει
και
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπουργείο συνεργάζεται με τις αρμόδιες
Δικαιοσύνης, ΟΤΑ Α και Β βαθμού
εθνικές αρχές σε κεντρικό,
περιφερειακό
και
τοπικό
επίπεδο για τη διασφάλιση
πρόσβασης των παιδιών σε
ανάγκη σε ένα πλέγμα βασικών
υπηρεσιών και δη προσχολικής
εκπαίδευσης και φροντίδας,
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης,
ενός τουλάχιστον σχολικού
γεύματος, υγιεινής διατροφής,
υγείας και στέγασης.
32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδ
οτική
διάταξη

Είδος
πράξης

12 παρ. 1

Υπουργική
απόφαση

12 παρ. 2

Υπουργική
απόφαση

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργείο
Εσωτερικών

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Διαδικασία και όροι
υπηρεσιακής
μεταβολής εφόσον δεν
πληρούνται
οι
προϋποθέσεις
του
άρθρου 3
Υπουργείο
Σύσταση, λειτουργία
Εργασίας και και εποπτεία Εθνικού
Κοινωνικών
Συστήματος
Υποθέσεων
Καταγραφής
και
Παρακολούθησης των
Αναφορών
περιστατικών
κακοποίησης. Το εν
λόγω
σύστημα
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θεμελιώνεται
στην
αρμοδιότητα
που
θεσπίζεται
για
το
Εθνικό
Κέντρο
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
να
προβαίνει
στη
συγκέντρωση,
την
τήρηση
και
την
επεξεργασία
των
δεδομένων
των
αναφορών
κακοποίησης και να
εκπονεί στη βάση
αυτών ετήσια Έκθεση
Αξιολόγησης
της
εφαρμογής
της
πολιτικής
πρόληψης
και αντιμετώπισης της
παιδικής κακοποίησης
(άρθρο 9, παρ. 1 της
αξιολογούμενης
ρύθμισης).
20 παρ. 1

Κοινή
υπουργική
απόφαση

20 παρ. 3

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Υπουργείο
Εσωτερικών

Καθορίζεται η έναρξη
του
πιλοτικού
προγράμματος
«Κυψέλη»,
το
περιεχόμενο αυτού, οι
όροι απασχόλησης και
τα καθήκοντα των
μεντόρων όπως επίσης
και
κάθε σχετικό
τεχνικό
ή
λεπτομερειακό θέμα
για την εφαρμογή του.
Υπουργεία
Εξειδικεύεται
το
Εργασίας και περιεχόμενο
του
Κοινωνικών
ενιαίου
Υποθέσεων
εφαρμοζόμενου
και
προγράμματος
ανά
Εσωτερικών
ηλικιακή ομάδα και
ιδίως ορίζονται το
ενδεικτικό ωρολόγιο
πρόγραμμα
απασχόλησης
των
βρεφών
και
των
νηπίων, ο απαραίτητος
εξοπλισμός για τις
καθημερινές
δραστηριότητες,
οδηγίες
για
τη
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20 παρ. 4

Κοινή
υπουργική
απόφαση

20 παρ. 5

Κοινή
υπουργική
απόφαση

39 παρ. 1

Κοινή
υπουργική
απόφαση

διατροφή και τον ύπνο
και για τη σχέση των
επαγγελματιών με τα
βρέφη και τα νήπια και
με την οικογένειά τους,
καθώς και κάθε άλλο
ειδικό,
τεχνικό
ή
λεπτομερειακό θέμα
για την εφαρμογή του
προγράμματος.
Υπουργείο
Καθορίζονται ο τρόπος
Εργασίας και διενέργειας
της
Κοινωνικών
παρακολούθησης και η
Υποθέσεων
συχνότητα,
τα
και
υπεύθυνα
πρόσωπα
Εσωτερικών
και η εκπαίδευση
αυτών, τα εργαλεία
παρακολούθησης,
ο
τρόπος
χορήγησης
αυτών, η καταγραφή,
συγκέντρωση
και
επεξεργασία
των
στοιχείων,
η
διαδικασία
παραπομπής
για
περαιτέρω διερεύνηση,
καθώς και κάθε άλλο
ειδικό,
τεχνικό
ή
λεπτομερειακό θέμα
για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.
Υπουργείο
Κανονισμός
Εργασίας και λειτουργίας
του
Κοινωνικών
Εθνικού Συμβουλίου
Υποθέσεων
Προσχολικής Αγωγής
και
και Διαπαιδαγώγησης
Εσωτερικών
Υπουργείο
Καθορίζονται
η
Εργασίας και σύνθεση, συγκρότηση
Κοινωνικών
και τα προσόντα των
Υποθέσεων,
Ειδικών
Επιτροπών
Υπουργείο
Αξιολόγησης
Υγείας
διεπιστημονικού
χαρακτήρα, οι οποίες
αξιολογούν σύμφωνα
με
καθορισμένα
κριτήρια και εργαλεία,
την
ανάγκη,
τη
διάρκεια
και
την
περιοδικότητα
παροχής
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εξατομικευμένης
προσωπικής βοήθειας.
39 παρ. 2

(Κοινή)
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων

Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
και
των
κατά
περίπτωση
συναρμόδιων
Υπουργών
εξειδικεύονται
το
περιεχόμενο και οι όροι
χωρικής και χρονικής
υλοποίησης
του
πιλοτικού
προγράμματος της παρ.
1 και καθορίζονται για
τις
ανάγκες
του
προγράμματος αυτού,
οι
όροι
και
οι
προϋποθέσεις
απόκτησης
της
ιδιότητας
του
Προσωπικού Βοηθού,
καθώς και οι όροι
εργασίας
και
ασφάλισής του, ο
τρόπος κατάρτισης του
Μητρώου
Παρόχων
Υπηρεσίας
Προσωπικού Βοηθού,
το περιεχόμενο της
υπηρεσίας
του
Προσωπικού Βοηθού, η
διαδικασία επιλογής
των
υποψηφίων
δικαιούχων
και
αξιολόγησης
των
αναγκών
για
τη
χορήγηση
της
υπηρεσίας
του
Προσωπικού Βοηθού,
τα
κριτήρια
αξιολόγησης
και
προτεραιοποίησης των
υποψηφίων
δικαιούχων, καθώς και
τα
προς
τούτο
εργαλεία, οι όροι και οι
προϋποθέσεις παροχής
της υπηρεσίας του
Προσωπικού Βοηθού,
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οι αρμόδιοι φορείς και
υπηρεσίες, ο έλεγχος
και η εποπτεία της
παρεχόμενης
υπηρεσίας,
οι
προδιαγραφές
λειτουργίας
των
υποστηρικτικών
πληροφοριακών
συστημάτων,
η
διαδικασία και τα
αρμόδια όργανα για τη
συλλογή
συγκεντρωτικών
στοιχείων,
την
καταγραφή
προβλημάτων και την
εξαγωγή
συμπερασμάτων από
την υλοποίηση του
πιλοτικού
προγράμματος και την
υποβολή εισηγήσεων
για την βελτίωσή του,
καθώς και κάθε άλλο
ειδικό, τεχνικό και
λεπτομερειακό θέμα
για την υλοποίησή του.
39 παρ.2

(Κοινή)
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων

Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
και
των
κατά
περίπτωση
συναρμόδιων
Υπουργών
εξειδικεύονται
το
περιεχόμενο και οι όροι
χωρικής και χρονικής
υλοποίησης
της
πιλοτικής εφαρμογής
της υπηρεσίας και
καθορίζονται, για τις
ανάγκες της πιλοτικής
εφαρμογής
α.
η
διαδικασία επιλογής
των
υποψήφιων
δικαιούχων, ο αριθμός
τους,
τα
τυχόν
πρόσθετα
κριτήρια
επιλογής
και
οι
συντελεστές
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βαρύτητας
που
λαμβάνονται υπόψη
κατά την επιλογή, β. οι
όροι
και
οι
προϋποθέσεις
εγγραφής στο Μητρώο
Παρόχων
Υπηρεσίας
Προσωπικού Βοηθού
καθώς και οι όροι
εργασίας
και
ασφάλισης
του
Προσωπικού Βοηθού,
γ. το περιεχόμενο της
υπηρεσίας
του
Προσωπικού Βοηθού,
δ.
η
διαδικασία
αξιολόγησης
της
ανάγκης των αιτούντων
για την παροχή της
υπηρεσίας
του
Προσωπικού Βοηθού
ενώπιον των Ειδικών
Επιτροπών
Αξιολόγησης,
λοιπά
κριτήρια αξιολόγησης
και προτεραιοποίησης
των
υποψήφιων
δικαιούχων, ε. οι όροι
και οι προϋποθέσεις
παροχής της υπηρεσίας
του
Προσωπικού
Βοηθού, στ. λοιποί
αρμόδιοι φορείς και
υπηρεσίες, ζ. ο έλεγχος
και η εποπτεία της
παρεχόμενης
υπηρεσίας,
η.
οι
προδιαγραφές
λειτουργίας
του
πληροφοριακού
συστήματος, θ. τα
κριτήρια αξιολόγησης
της
πιλοτικής
εφαρμογής
της
υπηρεσίας,
ι.
ο
καθορισμός
της
αμοιβής
του
προσωπικού βοηθού,
καθώς και η διαδικασία
και τα δικαιολογητικά
για την καταβολή της,
καθώς και ια. κάθε
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άλλο ειδικό, τεχνικό και
λεπτομερειακό θέμα
για την υλοποίησή της.
47 παρ. 1

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Υπουργείο
Οικονομικών

Σχετικά
με
την
υλοποίηση
του
προγράμματος
«Ημιαυτόνομη
Διαβίωση
σε
Διαμερίσματα ατόμων
15 ετών και άνω»,
καθορίζονται
οι
ειδικότερες
παρεχόμενες
υπηρεσίες, το αναγκαίο
προσωπικό για την
παροχή των ανωτέρω
υπηρεσιών,
οι
προδιαγραφές
των
διαμερισμάτων
του
προγράμματος,
ο
αριθμός
των
ωφελούμενων,
τα
πρωτόκολλα
αξιολόγησης για την
ένταξη
τους
στο
πρόγραμμα, οι όροι
εποπτείας από τους
κατά τόπο αρμόδιους
κοινωνικούς
λειτουργούς, οι λοιποί
όροι και προϋποθέσεις
σχεδιασμού,
αξιολόγησης,
υλοποίησης,
εκτέλεσης,
παρακολούθησης,
χρηματοδότησης και
διαχείρισης
του
προγράμματος, καθώς
και κάθε ειδικό, τεχνικό
ή λεπτομερειακό θέμα
για την εφαρμογή του
παρόντος. Ειδικότεροι
όροι για την εφαρμογή
του
προγράμματος
δύνανται
να
εξειδικεύονται με τη
σχετική
πρόσκληση
υποβολής
αιτήσεων
χρηματοδότησης.
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47 παρ. 3

Υπουργική
Απόφαση

Καθορίζονται ο φορέας
υλοποίησης, εκτέλεσης
και διαχείρισης του
προγράμματος
του
άρθρου 46, οι όροι και
προϋποθέσεις
σχεδιασμού,
υλοποίησης,
εκτέλεσης,
χρηματοδότησης και
διαχείρισης του ως άνω
προγράμματος,
οι
διαδικασίες
εφαρμογής
και
υλοποίησής του, οι
ενέργειες και δράσεις
του
φορέα
χρηματοδότησης,
διαχείρισης
και
υλοποίησης, καθώς και
κάθε
αναγκαία
λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.
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Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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