
Κύριοι Άξονες / Πυλώνες του Έργου της Αναδιάρθρωσης των  

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

  

Άξονας / Πυλώνας 1: Ο πρώτος Άξονας / Πυλώνας του Έργου της 

Αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενέργειες: 

1. Εργοδότηση 30 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου Λειτουργοί Κοινωνικών 

Υπηρεσιών για σκοπούς του Έργου της Αναδιάρθρωσης. 

2. Εξασφάλιση Υπηρεσιών Ομάδας Διαχείρισης Έργου Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας. Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει προκηρυχτεί τον Ιούλιο 2020 με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/9/2020. Στο πλαίσιο της 

Σύμβασης αναμένεται από την ομάδα του Αναδόχου να αναλάβει την διαχείριση του 

έργου της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και την οργάνωση 

και παρακολούθηση των απαραίτητων δράσεων, με στόχο την αποτελεσματική 

υλοποίηση του έργου εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και των 

εγκεκριμένων δράσεων της Αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ. 

 

Άξονας / Πυλώνας 2: Ο δεύτερος Άξονας / Πυλώνας του Έργου της 

Αναδιάρθρωσης αφορά δράσεις: 

3. Εξασφάλιση Υπηρεσιών από επαγγελματίες ψυχολόγους, ψυχιάτρους, 

παιδοψυχιάτρους, νομικούς, αξιολογητές κοινωνικών αναγκών μέσω της προκήρυξης 

Συμφωνίας Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από 

Επαγγελματίες στους τομείς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Ο Διαγωνισμός 

αυτός έχει προκηρυχτεί τον Αύγουστο 2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών την 24/9/2020 και αφορά υπηρεσίες ενισχυτικές προς τις ΥΚΕ για να 

αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους δικαιούχους. Ο στόχος της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι η δημιουργία ενός 

ευέλικτου μηχανισμού για την παροχή στήριξης και ενίσχυσης στις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας από ιδιώτες ειδικούς στον τομέα που έκαστος 

δραστηριοποιείται. Οι ΥΚΕ θα μπορούν να ενεργοποιούν άμεσα την Συμφωνία, όποτε 

παρουσιάζεται ανάγκη, για οποιανδήποτε εκ των ειδικοτήτων που καλύπτονται, στην 

Επαρχία που χρειάζεται και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο, ώστε να 

αγοράζει υπηρεσίες για να καταστεί ακόμα πιο άμεση, πιο αποτελεσματική και πιο 

πλήρης η παροχή στήριξης στα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ΥΚΕ 

προς τους εξυπηρετούμενους δικαιούχους. Με τους καταλόγους αυτούς θα δίνεται η 

δυνατότητα στις ΥΚΕ να αντλούν υποστήριξη, υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη στην 

Επαρχία και την Ειδικότητα που κρίνουν ότι χρειάζονται. 

4. Επίσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης της πολυθεματικής προσέγγισης έχουν 

θεσμοθετηθεί με βάση των πιο πάνω αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, η 

σύσταση Κεντρικής και Επαρχιακών Πολυθεματικών Ομάδων η εργασία των οποίων 

θα επιδιώκει την ολιστική αξιολόγηση και παρέμβαση σύμφωνα με τις ανάγκες του 

ατόμου και της οικογένειας όπου οι επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και 

κρατικές υπηρεσίες θα προσφέρουν ολιστική αξιολόγηση και παρέμβαση. Οι εργασίες 

των Πολυθεματικών Ομάδων θα ενισχύονται με τους επαγγελματίες των οποίων οι 

υπηρεσίες θα μισθωθούν μέσω της Συμφωνίας Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου 



για την αγορά υπηρεσιών από Επαγγελματίες στους τομείς των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας. 

5. Εξασφάλιση υπηρεσιών από Συνοδούς / Μέντορες για παιδιά και συνοδούς για 

άτομα με αναπηρίες μέσω της προκήρυξης Συμφωνίας Πλαίσιο για τη Δημιουργία 

Καταλόγου για την Αγορά Υπηρεσιών από Συνοδούς / Μέντορες για παιδιά και 

συνοδούς για άτομα με αναπηρίες. Ο Διαγωνισμός αυτός έχει προκηρυχτεί τον 

Αύγουστο 2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 24/9/2020. Ο 

στόχος της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού για την 

αγορά υπηρεσιών συνοδών/μεντόρων για παιδιά και συνοδών για άτομα με αναπηρίες 

που διαμένουν στα Κρατικά Ιδρύματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Οι ΥΚΕ 

θα μπορούν να ενεργοποιούν άμεσα την Συμφωνία, όποτε παρουσιάζεται ανάγκη, για 

οποιανδήποτε εκ των κατηγοριών συνοδών που καλύπτονται, στην Επαρχία που 

χρειάζεται και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο, ώστε να εξυπηρετούνται οι 

δικαιούχοι που είναι παιδιά σε Κρατικά Ιδρύματα και άτομα ΑΜΕΑ σε Ίδρυμα. 

6. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για 24ωρη λήψη αναφορών από πολίτες που 

έχουν ανάγκη. 

7. Ανάπτυξη συνεργιών με αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία 

προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο μέσω του Πιλοτικού Προγράμματος με στόχο την 

εισαγωγή και ανάπτυξη του θεσμού της Κοινωνικής Εργασίας με την Κοινότητα με την 

εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στον εντοπισμό και αναφορά ευάλωτων ατόμων και 

κοινωνικών προβλημάτων της κοινότητας για αμεσότερη διαχείριση και ανταπόκριση 

από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Το πρόγραμμα, θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 

5 Δήμους, που διαπιστώνεται ότι διαμένει ο μεγαλύτερος αριθμός εξυπηρετουμένων 

των ΥΚΕ και ανάλογα με την αξιολόγησή του, θα επεκταθεί και σε αριθμό Δήμων και 

Κοινότητων με στόχευση την γεωγραφική κάλυψη όλων των περιοχών, βάσει 

εκτίμησης αναγκών, έγκαιρου εντοπισμού και άμεσου χειρισμού περιστατικών. 

8. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης της πολυθεματικότητας, της 

ανταπόκρισης στις ανάγκες και της διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού, στις 

27/8/2020 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (α) η σύσταση Ad Hoc Υπουργικής 

Επιτροπής για την Παιδική Προστασία στην Κύπρο, η οποία θα απαρτίζεται από τους 

Υπουργούς Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας, Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως καθώς και 

Τεχνικής Επιτροπής για την Παιδική Προστασία στην Κύπρο και (β) η διενέργεια 

μελέτης για το Σύστημα Παιδικής Προστασίας και τις Ανάγκες σε Δομές και 

Προγράμματα Παιδικής Προστασίας. Σκοπός της Ad Hoc Υπουργικής Επιτροπής, η 

οποία θα συνεπικουρείται από την Τεχνική Επιτροπή είναι η ενδυνάμωση της 

συνεργασίας στους τομείς της παιδικής προστασίας, ανάπτυξη αποτελεσματικότερων 

πολιτικών και δράσεων, ετοιμασία μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης Στρατηγικής 

για την Παιδική Προστασία στην Κύπρο, ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης της 

υλοποίησης της Στρατηγικής και των αναγκών, δημιουργία μηχανισμού στατιστικών 

δεδομένων και παραγόντων για τις ευάλωτες ομάδες παιδιών και οικογενειών και 

παραγόντων που καθιστούν τα παιδιά ευάλωτα. Η Τεχνική Επιτροπή θα συνεπικουρεί 

το έργο της Ad Hoc Υπουργικής Επιτροπής και θα προβεί στην ετοιμασία των όρων 

εντολής της μελέτης καθώς και θα παρακολουθεί την πορεία και ποιότητα των 

παραδοτέων. Το κόστος της μελέτης, την ανάγκη για δομές και προγράμματα δύναται 

να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Έργου 

της Αναδιάρθρωσης. 



9. Συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας των Ομάδων Άμεσης Διαχείρισης των 

Επειγόντων Περιστατικών (ΟΑΔΕΠ), οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαχείριση των 

επειγουσών υποθέσεων/αναφορών. 

10. Συνέχιση της βελτίωση της αξιολόγησης των δεικτών επικινδυνότητας ή / και 

κρίσης του επείγοντος, ειδικά με την ετοιμασία εργαλείου καθορισμού του 

συμφέροντος του παιδιού το οποίο θα περιλαμβάνει και εκτίμηση του βαθμού κινδύνου 

που διατρέχει το παιδί διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού. 

11. Σύσταση των Θεματικών Ομάδων που προβλέπονται στο Πλαίσιο Αναδιάρθρωσης 

των ΥΚΕ. 

 

Άξονας / Πυλώνας 3: Ο τρίτος Άξονας / Πυλώνας του Έργου της Αναδιάρθρωσης 

αφορά τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω επιστημονικών 

μεθόδων εργασίας και άλλων δράσεων που να στηρίζουν τον επαγγελματία 

Λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο έργο του: 

12. Εξασφάλιση υπηρεσιών επαγγελματικής εποπτείας στους Λειτουργούς των ΥΚΕ 

μέσω της προκήρυξης Συμφωνίας Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου με σκοπό την 

ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών για Παροχή 

Επαγγελματικής Εποπτείας στους Λειτουργούς. Η επαγγελματική εποπτεία 

αναμένεται να παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο υποστήριξης σε προβλήματα, που 

συναντά ο κάθε επαγγελματίας στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματος του, στη 

συναισθηματική έκφραση και διαχείριση προσωπικών δυσκολιών λόγω της 

εξυπηρέτησης δύσκολων περιπτώσεων. Μέσω της Σύμβασης αναμένεται να ενισχυθεί 

η ποιότητα των αποτελεσμάτων στους εξυπηρετούμενους, στους φροντιστές ή/και 

οικογένεια των εξυπηρετουμένων και στο προσωπικό των ΥΚΕ. Ο Διαγωνισμός 

προκηρύχτηκε τον Ιούλιο 2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 

24/9/2020. 

13. Εξασφάλιση υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες για τον εκσυγχρονισμό της 

οργάνωσης, των μεθόδων και αρχών εργασίας των ΥΚΕ. Μέσω της σύμβασης αυτής, 

θα προωθηθεί (α) η αξιολόγηση και ο επανακαθορισμός των διαδικασιών που 

απαιτούνται για κάθε υφιστάμενο πρόγραμμα των ΥΚΕ, η εισαγωγή νέων 

προγραμμάτων, η συγγραφή εγχειριδίων/οδηγιών διαχείρισης περιστατικών για κάθε 

πρόγραμμα, (β) αξιολόγηση και υποβολή προσχεδίων νομοσχεδίων για τον 

εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας που διέπει τα προγράμματα των ΥΚΕ και των άλλων 

Υπηρεσιών γενικά, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, (γ) η ανάπτυξη και η εφαρμογή 

συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με την εισαγωγή δεικτών απόδοσης στη βάση σύγχρονων 

ερευνών και μεθόδων εργασίας για σκοπούς συνεχούς βελτίωσης των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, (ε) η αξιολόγηση και υποβολή εισηγήσεων για τη 

βέλτιστη μέθοδο καταγραφής και διαχείρισης του όγκου εργασίας του κάθε 

προγράμματος, (στ) η σύσταση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης όλου του 

προσωπικού στο πλαίσιο εργασίας που θα διαμορφωθεί και στην αλλαγή της 

οργανωσιακής κουλτούρας των ΥΚΕ και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ώστε να 

υπάρχει συνέχεια της εκπαίδευσης καθώς και η ετοιμασία πλάνου 

συνεχούς/συστηματικής κατάρτισης του προσωπικού των ΥΚΕ, (η) η αξιολόγηση και 

η υποστήριξη της διαδικασίας αναδιαμόρφωσης του εργασιακού περιβάλλοντος των 

ΥΚΕ γενικότερα, περιλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης και των γραφειακών χώρων, 



με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στην κάθε επαρχία αλλά και την 

ικανοποίηση του προσωπικού. 

14. Βελτίωση και ενίσχυση πλαισίου εκπαίδευσης των Λειτουργών των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας, περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης των διευθυντικών 

στελεχών των ΥΚΕ με θέμα τις διοικητικές ικανότητες και δεξιότητες και τη διαχείριση 

έργων, των διοικητικών ομάδων των ΥΚΕ ώστε να ενδυναμωθούν οι δεξιότητες και 

ικανότητες διοίκησης και λήψης αποφάσεων, γνώσεων ανάλυσης και επίλυσης 

προβλημάτων, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικού σχεδιασμού. 

15. Την αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να υποστηρίζει ώστε να 

υποστηρίζει τον τρόπο λειτουργίας των ΥΚΕ, να καλύπτει αποτελεσματικά όλο το 

φάσμα δράσεων και προγραμμάτων τους και να βοηθά το προσωπικό των Υπηρεσιών 

στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Η εν λόγω διαδικασία θα λαμβάνει υπόψη και τις 

άλλες συμβάσεις που θα τρέχουν παράλληλα και που θα διαμορφώνουν την 

αναδιάρθρωση των ΥΚΕ ώστε με την ολοκλήρωση του το σύστημα να υποστηρίζει 

αποτελεσματικά την νέα δομή λειτουργίας της Υπηρεσίας και των λειτουργών της. 

16. Αναδιάρθρωση των Γραφείων των ΥΚΕ ώστε όλα τα προγράμματα να 

προσφέρονται σε ένα φυσικό χώρο σε κάθε επαρχία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πολιτών. 

17. Περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και άλλες 

κρατικές και μη υπηρεσίες. 

  


