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ΠΡΑΞΗ: Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που 

λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με MIS 5030898 

του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»,  

με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), 

με συνολικό προϋπολογισμό 282.875,00 €  

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές 

που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα οι 

Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής. 

Η σκοπούμενη αναβάθμιση επιδιώκεται με δύο κυρίως τρόπους: α) με την ανάπτυξη 

σύγχρονων εργαλείων παρέμβασης και μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας για το 

επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στις παραπάνω δομές και β) με τη 

διοικητική αναδιοργάνωση των δομών, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί με την 

υιοθέτηση των προτεινόμενων από το έργο προτύπων στελέχωσης κάθε δομής με 

επιστημονικό προσωπικό καθώς και των σχεδίων κανονισμών λειτουργίας που θα 

παραχθούν από το έργο για κάθε δομή, ιδίως κατά το μέρος που αφορούν στη 

λειτουργία των επιστημονικών ομάδων και στην εφαρμογή των προτεινόμενων 

εργαλείων παρέμβασης και μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας. 

Σημαντική παράμετρος του έργου είναι η ενιαία θεώρηση των υπηρεσιών, στην 

αναβάθμιση των οποίων στοχεύει, η ανάπτυξη κατά το δυνατόν κοινών 

μεθοδολογικών εργαλείων και μοντέλων εργασίας και η διασύνδεση των 

επαγγελματιών μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα ο κοινός στόχος 



που είναι η πρόληψη της παραβατικότητας και η αποφυγή της περαιτέρω εμπλοκής 

με το έγκλημα, καθώς και η υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης των ανηλίκων και 

ενηλίκων παραβατών του νόμου. 

Το έργο αφορά στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και στην αποφυγή της 

περαιτέρω εμπλοκής των ανηλίκων και νέων με το έγκλημα όσο και για την 

μεταχείριση των καταδικασθέντων που εκτίουν την ποινή τους στη φυλακή ή στην 

κοινότητα για την υποβοήθηση της κοινωνικής τους επανένταξης και την πρόληψη 

της υποτροπής καθώς και τη διοικητική αναβάθμιση των υπηρεσιών που τελούν υπό 

την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Το έργο είναι αναγκαίο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις 

δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ήτοι τις 

Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΑ & ΚΑ). Αυτές θα 

ενισχυθούν σημαντικά αφού θα αναπτυχθεί μεθοδολογικό πλαίσιο και εργαλεία που 

πρέπει να υιοθετηθούν έτσι ώστε να αναπτυχθούν δομές που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και θα αντιμετωπισθούν θέματα κατάρτισης του 

προσωπικού των υπηρεσιών, επαγγελματικής-κοινωνικής ένταξης, και κοινωνικής 

επανένταξης τόσο των ανηλίκων όσο και των ενηλίκων παραβατών. 

 


