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Κύριε Πρόεδρε,
Μετά από το σχετικό «απολογισμός δράσης Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας στον τομέα της
πρόνοιας από 31-1-1996 έως 23-5-1996», αναφέρονται τα ακόλουθα για το διάστημα από
24-5-1996 έως σήμερα :
1. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες :
Ψηφίστηκε Νόμος «Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες και Λοιπές Διατάξεις», με τον οποίο καθιερώνεται η ισόβια κάρτα αναπηρίας και
επαναπροσδιορίζονται οι Υγειονομικές Επιτροπές. Προς ολοκλήρωση και συμπλήρωση του
Νόμου συντάσσεται Προεδρικό Διάταγμα, για την κατά ενιαίο τρόπο από όλα τα ασφαλιστικά
ταμεία πιστοποίηση της αναπηρίας.
2. Έλληνες Τσιγγάνοι :
Εξαγγέλθηκε μετά από συνεργασία με Γραφείο Πρωθυπουργού, Υπουργεία Εσωτερικών,
Παιδείας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Γενικές Γραμματείες Λαϊκής Επιμόρφωσης, Νέας Γενιάς, το
πλαίσιο πολιτικής και δέσμη μέτρων που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες προτάσεις για:
α. τη στέγαση (διαμορφωμένοι χώροι υποδοχής σε 8 περιοχές της χώρας, μελέτες για την
αντιμετώπιση της μόνιμης στέγασης σε πανελλαδική κλίμακα)
β. την υγεία και πρόνοια (δημιουργία κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας)
γ. την εκπαίδευση (Κάρτα μετακινούμενου μαθητή)
δ. την απασχόληση (εκπαιδευτικά προγράμματα ΟΑΕΔ)
ε. τον πολιτισμό (οργάνωση εργαστηρίων εφηρμοσμένων τεχνών)
στ.τον αθλητισμό, καθώς και λοιπά υποστηρικτικά προγράμματα από τις Γενικές
Γραμματείες Λαϊκής Επιμόρφωσης και Νέας Γενιάς.

3. Τρίτη Ηλικία :
Στα πλαίσια της συνολικής πολιτικής για ηλικιωμένους, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την
έναρξη εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος σε όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου Περιστεριού και σε
ΚΑΠΗ 47 Δήμων της χώρας και δύο Λεσχών Φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ημερομηνία έναρξης
ορίστηκε η 15η Σεπτεμβρίου και η 1η Οκτωβρίου, αντίστοιχα.
4. Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας, από φορείς κοινωνικής πρόνοιας :
Υπογράφηκαν Υπουργικές Αποφάσεις σε εφαρμογή του Ν. 2345/95 αναφερόμενες σε
α. Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
β. Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
γ. Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης, κερδοσκοπικού
ή μη χαρακτήρα.
5. Αναμόρφωση του τομέα της Πρόνοιας :
Συνεχίζεται η επεξεργασία στοιχείων για :
α. την αξιολόγηση Οργανισμών της Πρόνοιας (Προσωπικό, προϋπολογισμός,
εξυπηρετούμενοι, κλπ.)
β. ποιές δραστηριότητες πρέπει να μεταφερθούν στις Νομαρχίες
γ. εξέταση δυνατότητας ενοποίησης των μεγάλων οργανισμών της Πρόνοιας.
6. Προνοιακά επιδόματα :
α. Υπογράφηκε Υπουργική Απόφαση για αύξηση των επιδομάτων Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες, κατά 20%. Αναδρομική εφαρμογή από 1-1-1996
β. Υπογράφηκε κοινή Υπουργική Απόφαση για την αναπροσαρμογή του ποσού των
χρηματικών παροχών, λόγω μητρότητας, με εφαρμογή από 1-7-1996.
γ. Βρίσκεται προς έγκριση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Απόφαση για
τροποποίηση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά
καθυστερημένων ατόμων.
δ. Συγκεντρώνονται και ελέγχονται τα ελλείμματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για
την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων,
ε. Μελετάται η αναμόρφωση των επιδομάτων.
στ.Τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις για επίδομα τρίτου παιδιού, οικογενειακό επίδομα,
2.000.000.000 δρχ. (9.900.000.000 δρχ. από την αρχή του έτους),
ζ. Τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις για επιδόματα ΑΜΕΑ 7.336.000.000 δρχ.
(9.064.000.000 δρχ. από την αρχή του έτους),
η. Ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας 17.000.000.000 δρχ. (77.000.000.000 δρχ. από
την αρχή του έτους).
θ. Βοηθήματα Ομογενών 150.000.000 δρχ. (550.000.000 δρχ. από την αρχή του έτους).
7. Επιχορηγήσεις :
α. Τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις ιδρυμάτων που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση
Ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ : 2.049.000.000 δρχ. (3.082.000.000 δρχ. από την αρχή του
έτους).
β. Τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Ιδρυμάτων και Οργανισμών που εποπτεύονται
από τη Διεύθυνση προστασίας και αγωγής οικογένειας και παιδιού : 5.715.000.000
δρχ. (12.981.000.000 δρχ. από την αρχή του έτους),
γ. Ολοκληρώνεται η δεύτερη κατανομή, ύψους 543.000.000 δρχ., σε προνοιακούς και
λοιπούς φορείς, του καθαρού προϊόντος Κρατικού Λαχείου 1994.

8. Έκτακτα περιστατικά (πλημμύρες, καταστροφές, σεισμοί):
α. Αντιμετωπίστηκαν με αποφάσεις οικονομικής ενίσχυσης προβλήματα σεισμοπαθών
περιοχής Κόνιτσας.
β. Υπογράφηκε σύμβαση προμήθειας 888 επικαλυμμάτων σκηνών ενώ προχωρά η
διαδικασία απόκτησης 3.000 νέων σκηνών και 4.000 κλινοσκεπασμάτων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
γ. Επιχορήγηση στις Νομαρχίες από το Λογαριασμό Α’ Κοινωνικών Βοηθειών
112.000.000 δρχ. (362.000,000 δρχ. από την αρχή του έτους).
9. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων :
α. Συγχρηματοδοτούμενα έργα : Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΘΟ εξ’ ολοκλήρου και άρχισε η
εκτέλεση.
β. Εθνικοί Πόροι: Υποβλήθηκε πρόταση στο ΥΠΕΘΟ, που περιελάμβανε 9 νέα
προνοιακά έργα και 3 νέες μελέτες, καθώς και τη συνέχιση των υπολοίπων. Εγκρίθηκε
και άρχισε η εκτέλεση,
10. Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια» :
α. Μέτρο 2.1 «Υποδομή και Εξοπλισμός Εθνικού Δικτύου Κέντρων Υποστήριξης και
Κατάρτισης ΑΜΕΑ».
Προς ψήφιση Νομοθετική ρύθμιση για θεσμική κατοχύρωση της ίδρυσης των Κέντρων.
Προσδιορίσθηκε το λειτουργικό πλαίσιο με Υπουργική Απόφαση. Αποφασίσθηκε το
μέγεθος του δικτύου (36 Κέντρα), καθώς και η χωροταξική κατανομή,
β. Μέτρο 2.2 Σκέλος Α’ «Ανέγερση, επέκταση και εξοπλισμός Κέντρων ανοικτής και
κλειστής περίθαλψης και μέριμνας ανηλίκων, ατυχηματιών, χρονίως πασχόντων,
εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ».
Εκδόθηκαν έξι Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν τη θεσμική κατοχύρωση των
Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης και ετοιμάζεται η έκδοση εβδόμου,
γ. Μέτρο 2.2 Σκέλος Β’ «Κέντρα Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων».
Αποφασίσθηκε η δημιουργία (πιλοτικά) τριών Κέντρων (Μαγνησία, Θεσσαλονίκη,
Αττική), ενώ παράλληλα προωθείται και η αξιοποίηση υπάρχουσας υποδομής για τη
δημιουργία τέταρτου Κέντρου στην Κιττέζα Αττικής,
δ. Μέτρο 2.3 «Υποδομές και Εξοπλισμοί για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών που στοχεύουν
στην Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού».
Γίνεται Επεξεργασία Νομοθετικής ρύθμισης για τη θεσμική κατοχύρωση του Μέτρου.
Προωθείται η δημιουργία δύο Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Επίσης προωθείται η δημιουργία ενός Κέντρου θεραπευτικού χαρακτήρα τοξικομανών
κρατουμένων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
ε. Μέτρο 3.2 «Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων για την πρόνοια»
Συντάχθηκαν και είναι προς έγκριση Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης και
Σύστημα Αξιολόγησης.
11. Πληροφορική στα πλαίσια του Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια»
α. Συντάχθηκε οδηγία Οργάνωσης & Λειτουργίας του Νοσοκομειακού Φαρμακείου, για
την παραγωγική εκμετάλλευση της εφαρμογής Φαρμακείου,
β. Προκηρύχθηκαν 3 μελέτες υποδομής, (Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων, Νόσων Διαγνώσεων, αντιδραστηρίων in vitro) για το πληροφοριακό σύστημα των
Νοσοκομείων.
γ. Προκηρύσσονται για υλοποίηση μελέτες δικτύωσης και εξοπλισμού για 15 Νοσοκομεία
(Μηχανογραφημένος Ιατρικός Φάκελος Ασθενών),
δ. Προωθείται η ένταξη 10 νέων Νοσοκομείων στο πληροφοριακό σύστημα,
ε. Υπογράφεται η σύμβαση για την κάρτα Υγείας (Smart Card) που θα αντικαταστήσει το
βιβλιάριο Υγείας των Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

ε. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη μηχανογράφηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας.
12. Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας.» (Καθ’ ύλην αρμόδιο το
Υπουργείο Εργασίας):
Μετά την αποστολή των εγκριτικών αποφάσεων από το Υπουργείο Εργασίας και την κατανομή
των χρημάτων από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, άρχισε η υλοποίηση των ενεργειών του
Υποπρογράμματος 1 (Ένταξη και επανένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες), ενώ συνεχίζεται η
υλοποίηση των ενεργειών των Υποπρογραμμάτων 2 και 3, στα οποία επίσης εμπλέκεται το
Υπουργείο μας.
13. Ε.Π. «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση.» (Καθ’ ύλην αρμόδιο το Υπουργείο Εργασίας):
Αποφασίσθηκε η σύνταξη ξεχωριστού Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, για την ανάπτυξη
των Ανθρωπίνων Πόρων του Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια».
14. Πρωτοβουλία «Employment.» (Καθ’ ύλην αρμόδιο το Υπουργείο Εργασίας):
Μετά την αποστολή των εγκριτικών αποφάσεων από το Υπουργείο Εργασίας, ολοκληρώνεται η
κατανομή της Εθνικής Συμμετοχής (25%) και συνεχίζεται η υλοποίηση ενεργειών.
15. Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί:
Συνεχίζεται η διαδικασία μεταβίβασης των Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στους
ΟΤΑ. Το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για την επίλυση των
προβλημάτων μεταβίβασης και την ολοκλήρωση.
16. Κατασκηνώσεις :
Την περίοδο 1996 φιλοξενήθηκαν στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου, μέσω του Κοινωνικού
Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας (ΚΚΟΝ) και του ΠΙΚΠΑ 23.500 άτομα, εκ των οποίων 2.500
ΑΜΕΑ, 13.300 παιδιά, 500 παιδιά από το εξωτερικό (Κύπρος, Βοσνία, κλπ.), 6.000 άτομα τρίτης
ηλικίας και 1.200 μέλη οικογενειών.
17. Θέματα AIDS :
Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ) από την αρχή του έτους πραγματοποίησε τα
ακόλουθα :
α. Έγινε ενημερωτική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα, μέσω της κινητής μονάδας.
Παράλληλα δημιουργήθηκε αποκεντρωμένο δίκτυο ενημέρωσης,
β. Ξεκίνησαν τα προγράμματα της κατ’ οίκον νοσηλείας και οδοντιατρείου για ασθενείς
που πάσχουν από AIDS.
γ. Εγκρίθηκαν νέα φάρμακα για την καταπολέμηση της ασθένειας, τα οποία θα
παρέχονται δωρεάν.
δ. Στελεχώθηκαν με προσωπικό όλα τα Κέντρα Αναφοράς και οι Μονάδες Ειδικών
Λοιμώξεων των Νοσοκομείων,
ε. Εγκρίθηκαν 39 ανοικτά ερευνητικά προγράμματα.
στ.Επεκτείνονται οι δραστηριότητες του ΚΕΕΛ στα Βαλκάνια.
ζ. Ιδρύθηκαν δύο Κέντρα Αναφοράς, σχετιζόμενα με τη νόσο των «τρελών αγελάδων».
18. Θέματα Ναρκωτικών :
Ξεκίνησε στις αρχές του έτους πρόγραμμα χορήγησης μεθαδόνης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν
267 άτομα στην Αθήνα και 125 στην Θεσσαλονίκη. Συνολικά έχουν αποθεραπευτεί 23 άτομα, ενώ
αποχώρησαν οικειοθελώς ή λόγω παράβασης του Κανονισμού Λειτουργίας 69 άτομα. Έχει
συσταθεί Επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί τα στοιχεία από την μέχρι τώρα εμπειρία, ούτως
ώστε να επεκταθεί το πρόγραμμα. Επίσης συνεχίζουν να λειτουργούν διάφορα προγράμματα
πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης.

Υπενθυμίζονται επίσης από τον προηγούμενο απολογισμό δράσης τα ακόλουθα :
1. Οικονομικά αδύνατοι :
α. Εκπονείται πρόγραμμα για τη λειτουργία Κέντρου Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών για
Οικονομικά αδύνατους.
β. Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις μεταξύ του Δημοσίου και Ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, για την περίθαλψη με δαπάνες του Δημοσίου οικονομικά αδυνάμων
ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων ατόμων.
2. Υιοθεσίες :
α. Ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Σχέδιο Νόμου, στο οποίο ελήφθησαν
υπόψη κατά μεγάλο μέρος οι προτάσεις του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας.
β. Εκδόθηκε εγκύκλιος σχετικά με το θέμα : «Αναζήτηση Ριζών» από ενήλικες
υιοθετημένους.
γ. Εκδόθηκε εγκύκλιος, με την οποία ρυθμίζονται θέματα διενέργειας της προβλεπόμενης
από τη Νομοθεσία «Περί υιοθεσίας ανηλίκων» Κοινωνικής Έρευνας και συγκεκριμένα
ως προς την καταλληλότητα των προς υιοθεσία υποψηφίων θετών γονέων.
3. Ψυχική Υγεία :
Έγινε επεξεργασία συμπλέγματος λύσεων για τα εκκρεμή προβλήματα της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο σχεδιασμού, για να διασφαλισθεί η παγίωση
όλων των μέχρι τώρα επιτευγμάτων, καθώς και η δυναμική πρόοδός της.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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