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Θέμα: Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας 

 

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας τις απόψεις του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου 
σχετικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο σας με το πιο πάνω θέμα.   

 

Αρχικά, επικροτούμε την προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας καθορίζοντας ένα ανθρωποκεντρικό όραμα το οποίο 
να ανταποκρίνεται σε μια σύγχρονη υπηρεσία προς όφελος της κοινωνίας που καλείται να υπηρετεί. 
Ευελπιστούμε ότι οι προτεινόμενες αναβαθμίσεις με την εφαρμογή τους θα διασφαλίσουν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανταπόκριση τους στις υφιστάμενες και αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες.   

 

Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τα εξής σημεία:  

- Δημιουργία νέων τμημάτων και υπηρεσιών στη βάση αναγκών που έχουν αναγνωριστεί μέχρι 
σήμερα. Ειδικότερα, συγχαίρουμε τις ΥΚΕ για την απόφαση και πρόθεση για «επικαιροποίηση 
προγραμμάτων και η σύσταση Θεματικών Ομάδων με εξειδικευμένα και συγκεκριμένα καθήκοντα και 
ευθύνες, ώστε να υπάρχει αμεσότητα και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών.»  

- Ανάπτυξη συνεργασίας με την κοινωνία και προώθηση της εξωστρέφειας των ΥΚΕ. 

- Διαμόρφωση διαδικασιών και συνεχής βελτίωσης τους που να αφορούν όχι μόνο τα περιστατικά, 
αλλά και να διασφαλίζουν την «ισότιμη κατανομή και καταγραφή του φόρτου εργασίας των ΥΚΕ». 
Ειδικότερα, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και 
προγραμμάτων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών επίδοσης και απόδοσης όχι μόνο 
αποτελούν βήμα προς την σωστή κατεύθυνση αναβάθμισης των ΥΚΕ, αλλά και αναγνωρίζουν και 
ανταποκρίνονται στην επιτακτική ανάγκη για εκσυγχρονισμό και συνεχή αναβάθμιση των ΥΚΕ.   

- Την ετοιμασία προγράμματος συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και 
την αναδιάρθρωση του στη βάση αξιοποίησης των επαγγελματικών προσόντων και κατάρτισης του, 
όπως και την αντιστοίχιση των με τα καθήκοντα που καλούνται να εκτελέσουν.  

- Την «αναδιανομή αρμοδιοτήτων και ο καθορισμός καθηκόντων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο», 
καθώς και η λειτουργία μονάδων σε αγροτικές περιοχές.  

- Την αξιοποίηση ευκαιριών συγχρηματοδότησης του έργου μέσω της ΕΕ.  
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Από πλευράς του ΣΨΚ, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής   

 

Γενικά σχόλια:  

1. Θεωρούμε ότι η «αναδιάρθρωση», αν και απαραίτητη, δεν είναι αρκετή καθότι ανταποκρίνεται στις 
αναγνωρισμένες ανάγκες των ΥΚΕ μονομερώς (δηλ. στη δημιουργία νέων τμημάτων/υπηρεσιών που να 
ανταποκρίνονται στις υποδειγμένες ανάγκες). Παράλληλα, γνωρίζοντας τα υφιστάμενα  και διαχρονικά 
προβλήματα υποστελέχωσης των ΥΚΕ, συστήνεται η αύξηση των θέσεων εργασίας ώστε να δύνανται οι ΥΚΕ 
να ανταποκριθούν πραγματικά στο όραμα και στους στόχους τους.  

2. Η κάλυψη αναγκών με την προκήρυξη και πρόσληψη έκτακτων Λειτουργών με ετήσια σύμβαση ή της 
αγοράς υπηρεσιών από επαγγελματίες, αν και λειτουργεί σε καθαρά οικονομική βάση που φαινομενικά 
συμφέρει το κράτος και τις Υπηρεσίες, μακροπρόθεσμα είναι ασύμφορη ως επίλυση των προβλημάτων 
υποστελέχωσης. Αφενός οι παροχή υπηρεσιών σε σταθερή βάση από επαγγελματίες όπως Ειδικοί 
Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι/Παιδοψυχίατροι και Εργοθεραπευτές δεν αφορούν άμεσα τις ΥΚΕ και το όραμα ή 
στόχους τους. Αφετέρου, δεδομένου ότι οι προσωρινοί Λειτουργοί που προσλαμβάνονται σε ετήσια βάση δεν 
έχουν επαρκή χρόνο προσαρμογής, εκπαίδευσης και απόδοσης στον Τομέα που καλούνται να 
εξυπηρετήσουν, η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται τίθεται υπό αμφισβήτηση.     

3. Υπάρχει ανάγκη αναδιαμόρφωσης και της εσωτερικής – άτυπης - πολιτικής των ΥΚΕ για μετακίνηση των 
Λειτουργών κάθε 3-5 έτη σε νέα ή διαφορετικά Τμήματα. Η πρόταση αναδιάρθρωσης αναφέρει ότι η 
αναδιάρθρωση θα λάβει υπόψη της τόσο τα προσόντα του υφιστάμενου προσωπικού των ΥΚΕ, όσο και τις 
ανάγκες των Τμημάτων, το κεντρικό και τοπικό επίπεδο, κ.α. Αυτό αποτελεί σίγουρα ένα βήμα προς την 
σωστή κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, η διακοπή της πρακτικής συνεχών μετακινήσεων μεταξύ των 
υφιστάμενων ή νέων Τμημάτων θα βοηθήσει στην βέλτιστη λειτουργεία τους. Οι συνεχείς μετακινήσεις 
παρεμποδίζουν τόσο τους ίδιους του Λειτουργούς, όσο και τα ίδια τα Τμήματα από του να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά εφόσον οι Λειτουργοί μετακινούνται σε νέα Τμήματα – συνήθως βάση αναγκών – όταν πλέον 
έχουν φτάσει ένα επίπεδο γνώσης των διαδικασιών του Τμήματος που τους καθιστά ικανούς και 
αποτελεσματικούς να τα εκτελέσουν.  Η συγκεκριμένη πρακτική είναι ασύμφορη για τις ΥΚΕ δεδομένου ότι ο 
χρόνος που δαπανάται στην εκπαίδευση ή/και στην προσαρμογή των Λειτουργών στα νέα τους καθήκοντα 
κοστίζει στις ΥΚΕ και στο κράτος. Ταυτόχρονα, μια τέτοια πρακτική οδηγεί στην αποεπένδυση από πλευράς 
του Λειτουργού στην εργασία του.   

4. Οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας Λειτουργών ΥΚΕ να διαχωριστούν στη βάση προσόντων, εκπαίδευσης, 
εξειδικευμένης γνώσης, καταλληλόλητας του επαγγελματία, καθώς και δυνατότητας του βάσει των ως άνω 
να εκτελέσει και να φέρει εις πέρας τις απαιτήσεις των καθηκόντων και των υπηρεσιών που καλείται να 
παρέχει στο εκάστοτε Τμήμα που δημιουργείται. Προς αυτή την κατεύθυνση υπενθυμίζουμε τη  γραπτή 
τοποθέτηση μας σχετικά με το θέμα (επιστολή 1 & 2).   

5. Η σύναψη συνεργασιών με κοινωφελείς οργανισμούς, ΜΚΟ και γενικότερα με φορείς στην κοινότητα είναι 
απαραίτητη καθότι η συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ευρύτερου τομέα μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί 
να επιφέρει για τον πολίτη. Ταυτόχρονα, εισήγηση μας είναι όπως αυτές οι συνεργασίες αναπτύσσονται στη 
βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που να διασφαλίζουν την ποιότητα και καταλληλόλητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους δικαιούχους, καθώς και να υπόκεινται στις επαναξιολογήσεις τις οποίες τυγχάνουν τα 
Τμήματα ώστε να αιτιολογείται η συνέχιση τους. Συγκεκριμένα, μέσα από αυτές τις συνεργασίες, οι ΥΚΕ θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συνεργαζόμενοι φορείς α) παρέχουν και δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες 
που χρειάζεται ο πληθυσμός που εξυπηρετούν μέσω λειτουργίας (υφιστάμενων) προγραμμάτων, 
υπηρεσιών, κλπ και όπως αυτό διαφαίνεται μέσα από το όραμα, αποστολή και στόχους του οργανισμού, και 
β) κατέχουν στο εργατικό δυναμικό τους το κατάλληλα εκπαιδευμένο, καταρτισμένο και αδειοδοτημένο 
προσωπικό το οποίο δύναται να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες. Σε περίπτωση όπου η υπηρεσίες 
παρέχονται από ειδικευόμενους που προέρχονται από νομικά αναγνωρισμένο επάγγελμα/ειδικότητα, να 
διασφαλίζεται η απαραίτητη εποπτεία από αδειούχο επαγγελματία.   
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6. Θεωρούμε ότι η πρόταση για αναδιάρθρωση των ΥΚΕ προκύπτει από αξιολόγηση των υφιστάμενων 
διαδικασιών και αξιοποίηση των εισηγήσεων που έχουν γίνει. Προτείνεται όπως προστεθεί στην πρόταση η 
επαναξιολόγηση των υπηρεσιών κάθε 5 με 8 έτη ώστε να αναγνωρίζονται τυχόν ανάγκες, πεδία προς 
ανάπτυξη, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, κλπ.   

7. Κρίνεται ότι το αναλυτικό Σχέδιο Δράσης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι απαραίτητα όπως 
καταρτιστούν μαζί με την υιοθέτηση του ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ καθότι θα αφορούν 
δέσμευση σε επίπεδο πολιτικής, καθορισμού ρόλων των ΥΚΕ και των συνεργαζόμενων φορέων, καθώς και 
είναι απαραίτητα για την οποιαδήποτε αίτηση χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

 

Συγκεκριμένα σχόλια:  

1. Σημείο 2. Ομάδα Χειρισμού Επειγόντων Περιστατικών  

 Για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω της τηλεφωνικής 
γραμμής, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι Λειτουργοί ή/και τα άτομα που θα την στελεχώνουν είναι 
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να δύνανται να χειριστούν την περιπλοκότητα των 
περιστατικών που θα καλούνται να αξιολογήσουν.  

 Θα πρέπει να δημιουργηθεί ξεκάθαρη διαδικασία όσο αφορά την διαλογή των περιστατικών. Η 
δυνατότητα καθορισμού της επείγουσας φύσεων ενός περιστατικούς «είτε από τους επαγγελματίες 
που θα λαμβάνουν τις αναφορές είτε από τους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 
στους οποίους θα διαβιβάζονται οι αναφορές» δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στο χειρισμό 
τους δεδομένου ότι πιθανώς να υπάρξει διαφορά απόψεων μεταξύ των δυο επαγγελματιών που 
καλούνται να χειριστούν το περιστατικό.   

 Εισηγούμαστε όπως δημιουργηθούν εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας της γραμμής πριν την έναρξη 
της, οι οποίοι θα αναθεωρούνται όταν καθίσταται αναγκαίο.  

 Η γραμμή θα πρέπει να είναι δωρεάν.  

2. Σημείο 3.5. Βία στην Οικογένεια και Βία Ενάντια σε Παιδιά  

 Ενώ γίνεται αναφορά στην «Διερεύνηση και διαχείριση όλων των μορφών βίας στην οικογένεια», 
γίνεται αναφορά μόνο στις εξής μορφές: σωματική, ψυχική, σεξουαλική βία. Γίνεται εισήγηση όπως 
συμπεριληφθούν και η συναισθηματική βία και η παραμέληση, ειδικότερα σε αναφορά με 
περιστατικών ανηλίκων.  

3. Μέρος ΙΙΙ: Εξασφάλιση Υπηρεσιών Επαγγελματιών για Στήριξη των Θεματικών Ομάδων  

 Ο τίτλος παραπέμπει σε στήριξη από πλευράς των εν λόγω επαγγελματιών προς όλες τις ομάδες, 
ενώ το κείμενο της ενότητας και προηγούμενων αναφέρεται σε στήριξη της Ομάδας Χειρισμού 
Επειγόντων Περιστατικών. Χρειάζεται να γίνει διαχωρισμός του τι τελικά ισχύει για την αγορά 
υπηρεσιών της ομάδας συνεργαζόμενων επαγγελματιών.   

 Το «Ψυχολόγος» να αντικατασταθεί με «Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος», πράγμα το οποίο παραπέμπει 
σε επαγγελματία ψυχολόγο, κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος σε επίπεδο ειδικότητας και που η 
παροχή υπηρεσιών συνάδει με τον υφιστάμενο νόμο που διέπει το επάγγελμα του Ψυχολόγου.   

 Πέραν της αγοράς υπηρεσιών από παιδοψυχίατρους και δεδομένου ότι θα αξιολογούνται και 
περιστατικά ενηλίκων, η συνεργασία με ψυχίατρους επιβάλλεται.   

4. Μέρος V: Εκσυγχρονισμός Νομοθεσίας  

 Νομική Αρωγή ως μέσο κοινωνικής προνοίας  Η νομική αρωγή θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο 
κοινωνικής προνοίας σε περιπτώσεις οπού εμπίπτει σε παράγοντες που μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν το συμφέρον του παιδιού ή ευάλωτων ομάδων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 
αποκλείονται η αισχροκέρδεια συγκεκριμένων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες συναισθηματικές 
δυσκολίες που συντείνουν σε αντίθετα αποτελέσματα (βλ. γονική αποξένωσή).  Ως εκ τούτου, οι ΥΚΕ 
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θα έπρεπε να έχει στην διάθεση του νομικό τμήμα που να διαχωρίζεται ξεκάθαρα από την εργασία 
πεδίου. Αυτό θα μειώσει σε σημαντικό χρόνο την ανάγκη για νομική αρωγή από την εισαγγελία που 
ήδη κάνει τις διαδικασίες αρκετά χρονοβόρες.  Επίσης, στην συγκεκριμένη περίπτωση θα εισηγείται 
νομικές αλλαγές σε θέματα που προκαλούν δυσλειτουργία στην εφαρμογή των αρχών των ΥΚΕ.  

 Νομοθετικά κωλύματα που προκύπτουν  
 Προτείνεται όπως δοθεί εξουσία στις ΥΚΕ να εξετάζουν αυτεπάγγελτα περιπτώσεις κακοποίησης 

ακόμα και αν δεν υπάρχει αναφορά του παιδιού, για παράδειγμα σε περιπτώσεις που γίνεται 
αναφορά σε επαγγελματία (ψυχολόγο, ψυχίατρο, εκπαιδευτικό, κα).  

 Σε περιπτώσεις που οι γονείς δεν συνεργάζονται με τις ΥΚΕ, γίνεται εισήγηση διαμόρφωσης της 
νομοθεσίας ώστε μέσω δικαστικού διατάγματος προς τους γονείς να διασφαλίζεται το συμφέρον 
του παιδιού (π.χ., ακολουθώντας την ίδια ή παρόμοια διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση 
διατάγματος για υποχρεωτική νοσηλεία).  

 Σε σχέση με την πρόταση συμπερίληψης της συναισθηματικής βίας έναντι ανηλίκων, ενώ 
αναγνωρίζεται διεθνώς η συναισθηματική κακοποίηση ως μορφή βίας, δεν ορίζεται στην 
νομοθεσία ως φυσική φθορά (άρθρο 3(1) Νομός περί Ενδοοικογενειακής Βίας). Ένα κράτος 
προνοίας δύναται να παρέχει επαρκή και σαφή ορισμό σε δυσκολίες τις οποίες μπορεί να σταθούν 
εμπόδιο στην συναισθηματική υγειά του παιδιού. Εισηγούμαστε όπως ορισθεί η συναισθηματική 
κακοποίηση εφόσον οι Λειτουργοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποτελεσματική διαχείριση 
συγκεκριμένων περιστατικών.    

 Σε αντίθεση με τη δυνατότητα ενός ανήλικου να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ή να συμμετέχει σε 
δράσεις χωρίς την συγκατάθεση των γονιών από την ηλικία των 16 και κάτω από συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το παιδί μετά την ηλικία των 14 κρίνεται ως ποινικά 
υπεύθυνο αν προκύψουν αδικήματα. Οπόταν θα πρέπει να κρίνεται και η ικανότητα του να δει 
Ψυχολόγο ή άλλο επαγγελματία υγείας. Επιπρόσθετα σε περιπτώσεις οπού κρίνεται σημαντικό 
για το συμφέρον του παιδιού, γίνεται εισήγηση όπως δύναται να παρακολουθείται ή να λαμβάνει 
υπηρεσίες από ειδικό με την συγκατάθεση του ενός γονιού. Να σημειωθεί ότι η ικανότητα λήψης 
αποφάσεων καθορίζεται από την ύπαρξη τεσσάρων παραγόντων: 1) έκφραση επιλογής, 2) 
κατανόηση, 3) αιτιολογία, και 4) εκτίμηση της κατάστασης, όπου χρειάζεται να υπάρχουν και οι 
τέσσερις παράγοντες για να αναδειχθεί ικανό το άτομο να λάβει την απόφαση [βλ. Grootens-
Wiegers P, Hein IM, van den Broek JM, και de Vries MC. (2017). Medical decision-making in 
children and adolescents: developmental and neuroscientific aspects. BMC Pediatrics, 17(1):120].   

 Προκύπτουν γενικότερα θέματα εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου της Κύπρου ώστε να 
συνάδει με αυτό της ΕΕ, αλλά υφίστανται και κωλύματα τα οποία τυχόν να παρεμποδίσουν τον 
αποτελεσματικό εκσυγχρονισμό των ΥΚΕ όπως προτείνονται. Μερικά από τα κωλύματα που 
προκύπτουν έχουν ως εξής:  

o Συγκεκριμένα για τα κυπριακά δεδομένα, χρειάζεται όπως υιοθετηθεί ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και να συμπεριλαμβάνεται συγκεκριμένα το Άρθρο 24 – 
Δικαιώματα του παιδιού.   

o Ο περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 
(Ν. 243/1990) σημειώνει τέσσερεις βασικές αρχές της Σύμβασης ως εξής: μη-διάκριση, 
αφοσίωση για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το δικαίωμα στη ζωή και την ανάπτυξη 
και το σεβασμό των απόψεων του παιδιού.  Επί τούτου, η Επίτροπος Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει δηλώσει ότι η «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζει την οικογένεια ως το φυσικό περιβάλλον για την 
ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών. Για τούτο υποχρεώνει τα κράτη να λαμβάνουν 
μέτρα και να παρέχουν υπηρεσίες προκειμένου να στηρίζουν την οικογένεια στην 
επιτέλεση του έργου της. Οι γονείς έχουν δικαίωμα και ευθύνη να μεγαλώσουν τα παιδιά 
τους, δεν διατηρούν ωστόσο «τίτλο ιδιοκτησίας των παιδιών τους». Έχουν ευθύνη και 
υποχρέωση να σέβονται τα παιδιά τους και τα δικαιώματά τους. Εκεί και όπου χρειάζεται, 
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το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει με άξονα τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού1», 
ενώ τα άρθρα 3, 9 και 19 της Σύμβασης αναφέρουν ρητώς ότι «Το υπέρτατο συμφέρον 
του παιδιού πρέπει να αποτελεί τη βασική τους µέριµνα.» Αναγνωρίζουμε πως και οι 
γονείς/κηδεμόνες έχουν δικαιώματα. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι όπου τα 
δικαιώματα των γονιών/κηδεμόνων έρχονται σε σύγκρουση με το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού, τότε, θα έπρεπε να επικρατεί το συμφέρον του παιδιού αφού για αυτό 
δημιουργήθηκε και ο νόμος/σύμβαση.   

o Αν και η Οδηγία 2011/92/ΕΕ 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 ενσωματώθηκε με τον Περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της 
Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 
Πορνογραφίας Ν. 91 (Ι)/2014, παραμένει η ανάγκη όπως το  προοίμιο  μεταφερθεί στην 
κυπριακή έννομη τάξη. Στο προοίμιο της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ  αναφέρεται ότι «(2) 
πρωταρχική σημασία [για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας], πρέπει να δίνεται 
στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού[..]’.  
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Παραμένουμε στη διάθεση σας σχετικά.   
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