
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η νομοθετική παρέμβαση για τη στελέχωση και λειτουργίας Νοσοκομειακών Μονάδων (π.χ. 
Θριάσιου, Αρτας, Ξάνθης).
Εχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοπράτησης των νέων Νοσοκομείων Πύργου, Κατερίνης και Σερρών 
Προκύρηξη διαγωνισμού για την υλοποίηση εκπονημένης μελέτης τηλκεϊατρικής για τα Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα 
Υγείας και Νοσοκομεία του Ν.Αιγαίου
Ολοκληρώθηκε η νομοθετική παρέμβαση στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μελετάται αναμόρφωση των επιδομάτων πρόνοιας.
Ψήφιση διάταξης αύξησης των επιδομάτων ΑΜΕΑ, κατά 20%.
Ανάπτυξη Υπηρεσιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Αναμένονται οι εγκρίσεις 
υποβληθεισών ενεργειών στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος (Υπ. Εργασίας)



Φορέας:ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχόλιο:

1. Το πρόγραμμα δράσης του υπουργείου εμφανίζεται με σαφείς στόχους, 
ενέργειες - μέτρα και αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις μόνο για τον τομέα υγείας.
2. Μεγάλο μέρος των δράσεων του τομέα πρόνοιας συνδέεται με την εφαρμογή 
του Λειτουργικού προγράμματος «Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά 
εργασίας», το οποίο ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται ακόμη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Στόχος - Ενέργεια
Χρόνος

υλοπ οίησης
Π ρ οβλήματα ή 

Επ ιμήκυνση  
π εριόδου

Π ορεία-Ο λοκλήρω ση Σημαντι
κότητα

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εξεύρεση αναγκαίων πόρων, 
εκτός προϋπολογισμού, για 
την ικανοποίηση οικονομικών 
αιτημάτων των εργαζομένων 
στο χώρο της υγείας πρόνοιας

-5/96

Νομοθετική ρύθμιση εργασιακών σχέσεων και 
του τρόπου εξέλιξης του ιατρικού δυναμικού

Σταδιακή έναρξη λειτουργίας 
Νοσοκομειακών Μονάδων που 
έχουν ολοκληρωθεί από 
άποψη κτιριολογική και 
εξοπλισμού (π.χ. Θριάσιου, 
Αρτας, Ξάνθης)

-10/96

Ολοκληρώθηκε η νομοθετική παρέμβαση για τη 
στελέχωση και λειτουργία τους.

*

Προετοιμασία Σ/Ν και 
ουσιαστική παρέμβαση σε 
τομείς πρωτοβάθμιας 
φροντίδας και πρόληψης

-5/96
Ολοκληρώθηκε η νομοθετική παρέμβαση

Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συνταγολόγιο και 
προωθείται ικανοποιητικά το θέμα της 
εργαστηριακής υποδομής για τον έλεγχο 
βιοισοδυναμίας των φαρμάκων

*

Ανάπτυξη των πρώτων 
Κέντρων Δημόσιας Υγείας σε 
παραμεθόριους νομούς με 
Διαβαλκανική σύνδεση, με 
πόρους από το Β. ΚΠΣ με 
αξιοποίηση των ειδικών 
δράσεων του Λειτουργικού 
προγράμματος

-9/96

Επιτάχυνση απορρόφησης πόρων με έγκριση 
των απαιτούμενων μελετών από την Επιτροπή 
παρακολούθησης. Εχουν ήδη ολοκληρωθεί οι 
διαδικασίες δημοπράτησης των νέων 
Νοσοκομείων Πύργου, Κατερίνης και Σερρών. *

Προετοιμάζεται Π.Δ. για τους 
όρους λειτουργίας των 
Ιδιωτικών Διαγνωστικών 
Κέντρων

-6/96

Προετοιμασία Σ/Ν υγειονομικής 
θωράκισης των νησιών του 
Α,Αιγαίου και Κυκλάδων 
(υποδομή-στελέχωση)

-4/96



Προετοιμασία νομοθετικής 
παρέμβασης για διορθωτικές 
οργανολειτουργικές αλλαγές 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

-7/96

Υπογράφτηκε σύμβαση για την κάρτα Υγείας 
που θα αντικαταστήσει το βιβλιάριο των 
ασφαλισμένων του Δημοσίου 
Προκύρηξη διαγωνισμού για την υλοποίηση 
εκπονημένης μελέτης τηλκεϊατρικής για τα 
Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία 
του Ν.Αιγαίου

Υλοποίηση των παραπάνω 
στόχων

-12/97

Αξιοποίηση Κέντρων Υγείας 
Υπαίθρου και δημιουργία 
Αστικών Κέντρων Υγείας 
(θεσμός οικογενειακού 
γιατρού)

1/97-2001

Πολλοί
συνεργαζόμενοι 
φορείς. Ισως να 
δημιουργηθούν 
καθυστερήσεις

*

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ν ομοθετικές και άλλες  
π ρω τοβουλίες Συγκροτήθηκε Επιτροπή που θα υποβάλλει 

πρόταση πολιτικής για ηλικιωμένουςΜελετάται 
ποιές δραστηριότητες πρέπει να μεταφερθούν 
στις Νομαρχίες, δυνατότητα ενοποίησης των 
μεγάλων οργανισμών της Πρόνοιας και η 
αξιολόγηση των Οργανισμών αυτών.
Κατάρτιση 2 σχεδίων Υ.Α, σχετικά με τις 
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ν.2345/95)

Σ/Ν για θέματα Ατόμων με 
ειδικές ανάγκες (κάρτα 
αναπηρίας, καθιέρωση ημέρας 
ΑΜΕΑ)

Κατάρτιση Σ/Ν «Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου 
ως Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
και άλλες διατάξεις», 
α. Ισόβια κάρτα αναπηρίας 
β. Επαναπροσδιορισμός των Υγειονομικών 
Επιτροπών
γ. Τροπολογία χορήγησης συναφών 
δικαιωμάτων σε πολυτέκνους κρατών μελών της 
ΕΕ, κατοίκων Ελλάδος.

Μελετάται αναμόρφωση των επιδομάτων. 
Ψήφιση διάταξης αύξησης των επιδομάτων 
ΑΜΕΑ, κατά 20%.

Σ/Ν για το δημογραφικό 
πρόβλημα
Αμεση προώθηση της 
απόφασης για τις 
προϋποθέσεις ίδρυσης και 
λειτουργίας φορέων πρόνοιας 
ιδιωτικού δικαίου (Ν.2345/95)
Π ολιτικές δράσ εις

Προώθηση των έργων που 
προβλέπονται από τον εθνικό 
προϋπολογισμό και το Β.ΚΠΣ 
(Συμπλήρωση Τ.Δ)

- Προετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση θεσμικής 
κατοχύρωσης της ίδρυσης των Κέντρων 
Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑΜΕΑ 
(ΚΕΥΑΜΕΑ). Ολοκληρώνεται η χωροταξική τους 
κατανομή.
Ανέγερση, επέκταση και εξοπλισμός Κέντρων 
ανοικτής και κλειστής περίθαλψης ανηλίκων και 
χρονίως πασχόντων.
Κέντρα προστασίας αυτιστικών ατόμων (Υπάρχει 
η μελέτη για το Κέντρο Αττικής)



Εφαρμογή πολιτικής 
απασχόλησης μέσα από την 
εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων 
«Καταπολέμηση του 
αποκλεισμού από την αγορά 
εργασίας» και «Συνεχιζόμενης 
κατάρτισης»

Ανάπτυξη Υπηρεσιών για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Αναμένονται οι 
εγκρίσεις ενεργειών του Υπουργείου από το 
αρμόδιο Υπ. Εργασίας 
Υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα 
«Συνεχιζόμενης Κατάρτισης»

*

Συμβολή στην επίλυση του 
προβλήματος στέγης αστέγων 
απόρων
Αντιμετώπιση του κοινωνικού 
προβλήματος των Αθιγγάνων 
με ένταξή τους στην Κοινωνία

Χαράσεται πολιτική σε συνεργασία με 
συναρμόδια υπουργεία και λοιπούς φορείς, 
στους τομείς υγείας και πρόνοιας, πρόγραμμα 
πληροφόρησης, δημογραφικό προφίλ, 
δημιουργία κινητών μονάδων, σε θέματα 
στέγασης, απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
πολιτισμού.

Αποφάσεις και μέτρα για την 
οργάνωση και αποτελεσματική 
λειτουργία των Υπηρεσιών 
Πρόνοιας σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο.


