
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

(16 Ιουλίου 1998, ημέρα Πέμπτη)

19.00μ.μ. Επίσκεψη στο Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Ηλιούπολης στο οποίο εφαρμόζεται το 
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτυ> - Αμερικής 12 και Ιάσωνος, τηλ. 9917855 - όπου τον 
υποδέχονται ο Δήμαρχος, οι Ηλικιωμένοι του Δήμου και τα στελέχη του Προγράμματος. 
Μιλάει ο Πρωθυπουργός, ο Υφυπουργός Πρόνοιας, ο κ. Δήμαρχος και ο Εκπρόσωπος των 
Ηλικιω μένων.

19.30 μ.μ. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο σπίτι εξυπηρετούμενου ηλικιωμένου από 
το Πρόγραμμα στην περιοχή του Δήμου Ηλιούπολης.

20.0 μ.μ. Επίσκεψη στο 2° Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Ηλιούπολης - Δαμασκηνού 
και Κεφαλληνίας, τηλ. 9944967 - του κ. Πρωθυπουργού, όπου τον υποδέχονται οι γονείς 
που εξυπηρετούνται από το Πιλοτικό Πρόγραμμα Απογευματινής Λειτουργίας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ



Ο αριθμός των ηλικιωμένων (60 ετών και άνω) στην Ε.Ε. αυξήθηκε μεταξύ 1960- 
1990, από 46,5 εκ. σε 68,6 εκ., δηλαδή σχεδόν κατά 50%.
Η Ελλάδα ανήκει στις 6 πιο γηρασμένες χώρες της Ε.Ε. . Το 1991, το 20,2% του 
Ελληνικού Πληθυσμού ήταν 60 ετών και άνω και το 3,2% ήταν 80 ετών και άνω

Τα δεδομένα αυτά επέβαλαν τον επαναπροσανατολισμό των υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας στα σύγχρονα πληθυσμιακά στοιχεία και ταυτόχρονα την προσαρμογή 
των επιλογών, των μέτρων και των μεθόδων στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και 
αντιλήψεις.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη αποδείξει με έργα την αμέριστη συμπαράσταση 
της στα προβλήματα των ηλικιωμένων και έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο 
τομέα αυτό με την καθιέρωση επιτυχημένων προγραμμάτων και θεσμών .
Ιδιαίτερα ο θεσμός των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) που 
αναπτύχθηκε σε όλη τη χώρα την δεκαετία του ‘80 και έγινε αποδεκτός με 
ενθουσιασμό από το σύνολο των ηλικιωμένων.

Ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Κωνσταντίνος Σημίτης, έχει εκφράσει το έντονο 
προσωπικό του ενδιαφέρον για την φροντίδα των ηλικιωμένων, όπως και για το 
τομέα της κοινωνικής φροντίδας ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, και όπως είναι 
γνωστό εξήγγειλε στο Περιστέρι το καλοκαίρι του ‘96 το πρόγραμμα κοινωνικής 
φροντίδας για τους ηλικιωμένους «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Μετά την εξαγγελία του κ.Πρωθυπουργού, σχεδιάστηκε και εφαρμόσθηκε Πιλοτικό 
Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», και στα πέντε Κέντρα Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Περιστεριού ,από το Σεπτέμβρη του ‘96 μέχρι το 
τέλος του ‘97. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκανσπόλυτα ικανοποιητικά.

Οι διαγνωσμένες κοινωνικές ανάγκες αφ’ ενός και αφ’ ετέρου η αξιολόγηση και η 
αποδοχή του προγράμματος από τους ηλικιωμένους και την ευρύτερη κοινότητα, 
οδήγησε την Κυβέρνησή μας, με απόφαση του Πρωθυπουργού, να επιλέξει την 
άμεση εφαρμογή του σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση, προκειμένου να 
φθασουν οι υπηρεσίες του προγράμματος σε μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων, σε 
κάθε γωνία της χώρας μας.

Έτσι το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για ηλικιωμένους αναπτύχθηκε το 1998 
σε 102 Δήμους της χώρας μας, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και του Υγείας και Πρόνοιας .Το πρόγραμμα 
θα διαρκέσει πέντε (5) χρόνια, και προβλέπεται η χρηματοδότησή του (ανά Δήμο), 
με το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δρχ. το χρόνο για τα τα πρώτα 
τρία χρόνια και με το 50% του ποσού για τα επόμενα δύο χρόνια, το δε υπόλοιπο 
50% θα καλυφθεί με χρηματοδότηση του Δήμου.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού το Πρόγραμμα έχει προοπτική επέκτασης, μέχρι 
το 2000, σε όλα τα ΚΑΠΗ της χώρας και τους λοιπούς φορείς που έχουν αυτή την 
δυνατότητα. Ήδη δρομολογείται η επέκταση του Προγράμματος το 1998 σε 100
επιπλέον φορείς .
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Ένας από τους Δήμους που ήδη υλοποιείται το Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
είναι ο Δήμος Ηλιούπολης, αντιπροσωπευτικός αστικός χώρος με 140.000
κατοίκους.

Διαθέτει δύο ΚΑΠΗ και έχει αναπτύξει σημαντικό έργο στην ευρύτερη κοινωνική του 
πολιτική.

Στον ίδιο Δήμο υλοποιείται και το πιλοτικό πρόγραμμα «απογευματινής λειτουργίας» 
των Νηπιοβρεφοκομικών του Σταθμών. Ήδη λειτουργούν 2 τμήματα Βρεφών με 16 
βρέφη και 1 τμήμα Νηπίων με 15 νήπια. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από 
το Υπ.Υγείας και Πρόνοιας με 23 εκατ. ετησίως.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ.Πρωθυπουργού που προτείνεται κατ’ αρχήν να
είναι:

1. Επίσκεψη στο Α’ ΚΑΠΗ Ηλιούπολης (ιδιόκτητο του Δήμου) Αμερικής και 
Τάσωνος, όπου τον υποδέχονται ο Δήμαρχος, οι Ηλικιωμένοι του Δήμου και τα 
στελέχη του Προγράμματος. Μιλάει ο κ.Πρωθυπουργός, ο κ.Υφυπουργός Πρόνοιας, 
ο κ.Δήμαρχος και ο Εκπρόσωπος των ηλικιωμένων.

2. Επίσκεψη του κ.Πρωθυπουργού στο σπίτι εξυπηρετούμενου ηλικιωμένου από το 
Πρόγραμμα στην περιοχή του Δήμου Ηλιούπολης.

3. Επίσκεψη στο 2ο Παιδικό Σταθμό Ηλιούπολης (Μεσηνίας και Κεφαλληνίας) του 
κ.Πρωθυπουργού , όπου τον υποδέχονται οι γονείς που εξυπηρετούνται από το 
Πιλοτικό Πρόγραμμα.

Ως πιθανές μέρες της επίσκεψης προτείνονται η Τετάρτη 3 ή Πέμπτη 4 Ιουνίου 
1998. Επίσης προτείνεται η επίσκεψη να γίνει απόγευμα εφ’ όσον γίνει η επίσκεψη 
στον Παιδικό Σταθμό, άλλως εάν δεν γίνει αυτή η επίσκεψη προτείνεται το πρω ί.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Σκοποί του προγράμματος.

1. Γενικός Σκοπός του προγράμματος, είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών 
κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση των

ηλικιωμένων, με προτεραιότητα σ’ αυτούς που
α. δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως 
β. χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα

γ. διαβιούν μοναχικά
δ. δεν έχουν επαρκείς πόρους
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους αφενός και αφετέρου να διατηρηθούν οι 

ίδιοι και οι οικογένειές τους στον κοινωνικό ιστό, παραμένοντας στο φυσικό και 
κοινωνικό ιούς περιβάλλον, περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο τη χρήση της 
κλειστής ιδρυματικής φροντίδας.
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2. Επιδίωξη του προγράμματος είναι:
α. Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών Κοινωνικής 
Φροντίδας των ηλικιωμένων στο σπίτι.
β. Η παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας στους ηλικιωμένους και τις 
οικογένειές τους, από ειδικούς επιστήμονες, καταρτισμένα στελέχη και εθελοντές για 
να καλύψουν πς άμεσες ανάγκες αξιοπρεπούς επιβίωσης.
γ. Ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Δήμου, των πολιτών και 
των
οργανωμένων τοπικών φορέων για τις ανάγκες των ηλικιωμένων δημοτών.

δ. Η συστηματική αξιοποίηση των εθελοντικών πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη της 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης η διαρκής ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της ευρύτερης 
κοινότητας για τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των ηλικιωμένων με 
έμφαση στην αλληλεγγύη των γενεών
ε. Η σύνδεση των εξυπηρετουμένων του προγράμματος, με το ΚΑΠΗ ενώ 
ταυτόχρονα αξιοποίηση και δραστηριοποίηση των μελών του ΚΑΠΗ για τους 
εξυπηρετούμενους στο σπίτι.
στ. Η οργάνωση και η συστηματική παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Εργασίας, 
Νοσηλευτικής Φροντίδας, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Οικογενειακής 
Βοήθειας για κάλυψη βασικών αναγκών
ζ. Η διαρκής μελέτη και αξιολόγηση των αναγκών των ηλικιωμένων, ώστε να 
υποβάλλονται ανάλογα σχετικές εισηγήσεις προκειμένου να λαμβάνονται μέτρα και 
πολιτικές από τους αρμόδιους φορείς προς κάλυψη αυτών των αναγκών, 
η. Η διαρκής επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων εφαρμογής και των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος για την επανατροφοδότηση του σχεδιασμού και 
των μεθόδων που εφαρμόζονται.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

1. Διερεύνηση και μελέτη των αναγκών των ηλικιωμένων στους προαναφερόμενους 
Δήμους και η κοινωνική χαρτογράφηση τους.

2. Εκπαίδευση εθελοντών και διοργάνωση δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Κοινωνική Εργασία με άτομα, ομάδες και οικογένειες.

3.1. Ενημέρωση για τα προνοιακά δικαιώματα των εξυπηρετούμενων.
3.2. Διασυνδετική με υπηρεσίες, Υγείας-Πρόνοιας και άλλες, που καλύπτουν 

ανάγκες των ηλικιωμένων (Ασφαλ. Οργανισμοί κλπ.)
4. Ιατρική παρακολούθηση, Νοσηλευτική φροντίδα και Φυσικοθεραπεία στο σπίτι ή 

όπου αλλού παρέχεται.
5. Υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ατομική και οικιακή καθαριότητα, 

κάλυψη καθημερινών αναγκών διαβίωσης, κ.ά).
6. Διευκόλυνση για συμμετοχή στις πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες των ηλικιωμένων.
7. Συστηματοποίηση του δικτύου υπηρεσιών του Δήμου για την κοινωνική φροντίδα 

ηλικιωμένων στο σπίτι και σύνδεση με αντίστοιχες υπηρεσίες της ευρύτερης 
κοινότητας.

7



4

Στελέχωση προγράμματος

Στο πρόγραμμα θα προσφέρουν υπηρεσίες ειδικοί επιστήμονες, καταρτισμένα 
στελέχη και εκπαιδευμένοι εθελοντές. Το προσωπικό αυτό θα συνεργασθεί με το 
υπάρχον στο ΚΑΠΗ και θα οργανώσει την κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων στο
σπίτι.

Το προσωπικό που απιαπείται επι πλέον ανά Δήμο για την στοιχειώδη στελέχωση 
είναι:
1) Ένας/μία Κοινωνικός Λειτουργός πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ 
ή ΑΕΙ, κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος
2) Ένας/μία Νοσηλευτής/τρια πτυχιούχος ΤΕΙ και σε περίπτωση έλλειψης
πτυχιούχος ΜΤΕΝΣ
3) Μία Οικογενειακή Βοηθός, κάτοχος πιστοποιητικού σχετικής κατάρτισης από 
εξουσιοδοτημένους φορείς και σε περίπτωση έλλειψης με αποδεδειγμένη σχετική
εμπειρία.

Εποπτεία - Παρακολούθηση Προγράμματος

1. Η Εφαρμογή του Προγράμματος τελεί υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου 
Υγείας-Πρόνοιας και ασκείτε από την αρμόδια Δ/νση Ηλικιωμένων και Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες, όπως και από τα αρμόδια Τμήματα Πρόνοιας της Περιφερειακής 
Διοίκησης.

2 . Η Εφαρμογή του Προγράμματος συντονίζεται από 7μελή Επιτροπή 
Παρακολούθησης (Ε.Π), η οποία εδρεύει στην Αθήνα και συστήνεται από την
ΚΕΔΚΕ.
Η θητεία της είναι δετής με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του 
προγράμματος, δηλαδή για άλλα δύο χρόνια, για τους αιρετούς εκπροσώπους 
ακολουθείται η διάρκεια της δημοτικής περιόδου.

3. Η σύνθεσή της είναι: δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας, εκ 
των οποίων ένας από τη Δ/νση Ηλικιωμένων & ΑΜΕΑ, δύο (2) εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τρία (3) μέλη 
της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΕΔΚΕ και μεταξύ αυτών τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος.

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει την ευθύνη της προετοιμασίας εκτέλεσης του 
προγράμματος και της προβολής του, της παρακολούθησης τήρησης των 
προγραμματικών συμβάσεων, της πιστής εφαρμογής και του συντονισμού του 
προγράμματος, της αντιμετώπισης των προβλημάτων εφαρμογής σε συνεργασία 
με τους φορείς υλοποίησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες των αντιστοίχων 
Υπουργείων, της σύνταξης εκθέσεων προόδου και της διαρκούς αξιολόγησης του 
προγράμματος.
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5. Τα έξοδα λειτουργίας της Ε.Π., σύμφωνα με τις παραπάνω αρμοδιότητες και για 
την κάλυψη των δραστηριοτήτων της βαρύνουν την ΚΕΔΚΕ, που για την κάλυψή 
τους θα ενισχυθεί για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος με χρηματικό 
ποσό ύψους δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ.από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και αντίστοιχο ποσό από το 
Υπουργείο Υγείας και Προνοίας.

Με την εφαρμογή του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, συμπληρώνεται η 
παρέμβαση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας για τους 
ηλικιωμένους, εξοικονομούνται πόροι (καλύπτουν το 40% των νοσοκομειακών 
κρεβατιών) από την ελαχιστοποίηση της χρήσης ιδρυματικής και νοσοκομειακής 
(τερίθαλψης, δημιουργούνται οι προοπτικές ανάπτυξης και συστηματοποίησης του 
δικτύου ίων κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, επιτυγχάνεται η σύνδεση με 
τα δίκτυα και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ, 
ολοκληρώνεται το φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών και μεγιστοποιείται η 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ και αξιοποιούνται οργανωμένα και 
αποδοτικά η διάθεση και έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς.


