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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 -  ΙΟΥΛΙΟΣ 2000

Ο Απολογισμός της Δράσης του Υπουργείου ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ που 
παρουσιάζεται στη συνέχεια, χωρίζεται σε τρία κεφάλαια.
Α ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ: αναφέρεται στο Σχέδιο-Πρόγραμμα της Μεταρρύθμισης 

«ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» και τη μέχρι σήμερα 
προετοιμασία του.

Β' ΚΕΦΑΛΑΙΟ: αναφέρεται στον απολογισμό Δράσης στον Τομέα της 
Υγείας.

Π ΚΕΦΑΛΑΙΟ: αναφέρεται στον απολογισμό Δράσης στον Τομέα της 
Πρόνοιας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σχέδιο -  Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»

Το κείμενο θα αποσταλεί μετά τη συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη 
σχετική ανακοίνωση -  παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, 
την Παρασκευή 28.7.2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΡΓΟ
Για την προώθηση της πολιτικής υγείας στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, έγιναν οι παρακάτω νομοθετικές 
ρυθμίσεις και επανακαθορίστηκαν τα πλαίσια εφαρμογής ορισμένων 
θεμάτων όπως, νοσηλεία αλλοδαπών, φάρμακα, κ.λπ.
• Τέθηκε σε ισχύ νέοο vouoc νια τκ Μεταυοσγεύσεκ ανθρωπίνων 

οστών και οονάνων Ν. 2737/99, (ΦΕΚ 174 Α') και είναι υπό 
έκδοση το Π.Δ/γμα κανονισμού λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

• Συστήθηκε ο Οονανισυόο ΠεοίθαλίϋΓΚ Ασωαλισυένων του 
Δπυοσίου (Ο.Π.Α.Δ.’) Ν. 2768/99 (ΦΕΚ 273 Α') και προωθείται η 
έκδοση του διατάγματος για τον Οργανισμό λειτουργίας του.

• Προωθείται Σχέδιο Νόμου Σύστασης Επιθεωρητών Υγείας



• Προωθείται η έκδοση Π.Δ/τος για τον εκσυγχρονισμό των 
ιδιωτικών κλινικών. Έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του και 
αναμένεται η υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το Υπουργείο μας προχώρησε στην έκδοση ενκυκλίων για σημαντικά 
θέματα όπως:
• Προγραμματισμός έργων στον τομέα Υγείας - Πρόνοιας (16-6- 

2000)
• Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη αλλοδαπών 

(13-7-2000)
• Χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων σε 

εξωτερικούς ασθενείς (21-7-2000).

Β. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
• Έγινε αναμόρφωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του τρόπου χορήγησης των εμβολίων και 
την ανάληψή τους από τα ασφαλιστικά ταμεία.

• Ενισχύεται η λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας. 
Προωθείται σχέδιο Κ.Υ.Α. «ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ», ως 
αποκεντρωμένες Μονάδες των Νοσοκομείων Σερρών, Ιωαννίνων, 
Διδυμοτείχου και Φλώρινας.

• Διαμορφώθηκε νέος κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση 
των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων.

• Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), υλοποιεί και 
συντονίζει την Εθνική Πολιτική διαφόρων τομέων της Δημόσιας Υγείας 
όπως:
α. Εθνικό Πρόγραμμα Ηπατίτιδας (1998-2000)

Ενημέρωση πληθυσμού, επιδημιολογική επιτήρηση, έρευνα, 
προγράμματα αναζήτησης φορέων ηπατίτιδας και αντιμετώπισης 
με συνολική δαπάνη ύψους 250 εκατ. δρχ. 

β. Αντιμετώπιση επιδημίας AIDS (1993-2000)
I. Επιδημιολογική επιτήρηση
II. Εργαστηριακή διάγνωση: Συντονισμός και έλεγχος

σύγχρονων διαγνωστικών εξετάσεων που εκτελούνται 
δωρεάν από 9 Κέντρα Αναφορά AIDS δαπάνης ύψους 2 
δις ετησίως.

III. Θεραπευτική αντιμετώπιση: Συντονισμός και έλεγχος της 
δωρεάν χορήγησης από το κράτος, αντιρετροϊκών 
φαρμάκων ύψους 6 δις ετησίως με ταυτόχρονη στήριξη 
δικτύου κλινικών Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων σε 16 
Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Επιπλέον, λειτουργία Ξενώνα 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Οδοντιατρείου και 
Τηλεφωνικής Γραμμής Επικοινωνίας.

IV. Ενημέρωση: Ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού και 
των ειδικών ομάδων στόχων με δαπάνη ύψους 300 εκατ. 
ετησίως.

γ. Επιδημιολογική επιτήρηση και παρέμβαση (1997-2000)
Δίκτυο καταγραφής μολυσματικών λοιμωδών νόσων για 
έγκαιρη ανίχνευση επιδημιών και ταχεία παρέμβαση με



χρήση δύο Εργαστηριακών Κινητών Μονάδων, συνολικής 
δαπάνης ύψους 1,1 δις ετησίως.

Γ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ -  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
• Από το Μάιο 2000, ετοιμάζεται ολοκληρωμένη πρόταση δέσμης 

υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα πλαίσια των 
μεταρρυθμίσεων και των νέων Υγειονομικών Χαρτών.

• Έχουν δοθεί για τη στελέχωση των Νομαρχιακών Γενικών 
Νοσοκομείων -  Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Υγείας και των 
πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, οι εξής θέσεις κατά 
ειδικότητα:
α. Τακτικό Προσωπικό

Ιατρικό Προσωπικό: 150 θέσεις 
Νοσηλευτικό Προσωπικό: 143 θέσεις 
Παραϊατρικό Προσωπικό: 59 θέσεις 
Διοικητικό Προσωπικό: 58 θέσεις 
Υπόλοιπο Προσωπικό: 117 θέσεις (μέσω Α.Σ.Ε.Π.) 

β. Εποχιακό Προσωπικό
Για τέσσερις μήνες: 156 θέσεις 
Για ένα έτος: 18 θέσεις.

Δ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ -  ΕΚΑΒ
• Έχουν παραληφθεί τα 5 Ελικόπτερα Επείγουσας Ιατρικής 

Φροντίδας και η παραλαβή των δύο αεροπλάνων βρίσκεται στην 
τελική φάση. Ήδη ξεκίνησε η πτήση και η λειτουργία των δύο 
πρώτων ελικοπτέρων και συνεχίζεται η ολοκλήρωση της 
ανάπτυξής τους σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 
Ε.Κ.Α.Β.

• Ολοκληρώνεται η προμήθεια 250 ασθενοφόρων αυτοκινήτων που 
προορίζονται για τα Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας και Ε.Κ.Α.Β.

• Έχει εκδοθεί εγκύκλιος στα Νοσοκομειακά Ιδρύματα για τον ενιαίο 
συντονισμό και έλεγχο των ασθενοφόρων αυτοκινήτων των 
Υγειονομικών Σχηματισμών της χώρας, από το ΕΚΑΒ, τα 
παραρτήματα και τους τομείς του όπου λειτουργούν.

• Έχει εγκριθεί η επέκταση του δικτύου Τηλεϊατρικής και προμήθεια 
νέων συστημάτων σε 10 συνολικά νέους Υγειονομικούς 
Σχηματισμούς.

Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
• Λειτούργησαν τα παρακάτω νέα Νοσοκομεία:

Πανεπιστημιακό Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων (εντός του
Αυγούστου)
Νομαρχιακό Γ ενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

• Έγινε αισθητική και λειτουργική βελτίωση στα παρακάτω 
Νοσοκομεία:
ΠΓΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΠΓΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΠΓΝ ΚΑΤ, ΠΓΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ», ΠΓΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ -  
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ.



Συνολικός προϋπολογισμός περίπου 7 δις δρχ.
• Λειτούργησαν Νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στα εξής 

Νοσοκομεία: ΝΓΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΠΠΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΝΓΝ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

• Νέες μονάδες Τεχνικού Νεφρού λειτούργησαν στο ΠΓΝ 
Παπαγεωργίου και έγινε επέκταση στο ΠΓΝ Ηρακλείου 
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

• Τα Νοσοκομεία έχουν επιχορηγηθεί με 3.8 δις δρχ. για τη 
κάλυψη μέρους δαπανών νοσηλείας οικονομικά αδυνάτων- 
αλλοδαπών-ανασφαλίστων.

• Για προμήθεια εξοπλισμού, κτιριολογικά, συντηρήσεις Η/Μ 
έχουν εγκριθεί και επιχορηγηθεί τα Νοσοκομεία, από τον τακτικό 
προϋπολογισμό με 2 δις δρχ.

• Επιπρόσθετα για αποκαταστάσεις ζημιών του σεισμού της 
7.9.99, έχουν προταθεί για χρηματοδότηση τα Νοσοκομεία 
Αττικής με 5 δις, ΨΝΑ για 5 δις και για το ΝΓΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
18 δις δρχ για κατασκευή και εξοπλισμό νέου συγκροτήματος.

ΣΤ. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
• Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας υλοποιείται το 

πρόγραμμα της Α ' φάσης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ».
α. Έχουν προσληφθεί 650 νέοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, 
β. Έχουν όλοι οι ανωτέρω εκπαιδευθεί επί δίμηνο στα θέματα 

ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της κοινωνικής 
αποκατάστασης των ασθενών.

γ. Έχουν εκπαιδευτεί 400 ακόμη εργαζόμενοι στα Ψυχιατρεία 
στα θέματα της κοινωνικής αποκατάστασης, 

δ. Έχουν αναπτυχθεί 45 ξενώνες και 5 οικοτροφεία για 700 
ασθενείς που μεταστεγάζονται στην κοινότητα από τα 
ψυχιατρεία.

ε. Δημιουργούνται παράλληλα 60 εργαστήρια κατάρτισης των 
ασθενών αυτών (έχουν ενοικιαστεί τα κτίρια και αναμένεται η 
επιχορήγηση για τους εξοπλισμούς). Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 14 
δισεκατομμύρια δραχμές.

• Για την αντιμετώπιση των καταστροφών που επέφερε ο σεισμός 
της 7/9/1999 στο Δαφνί έγιναν τα εξής :
α. Προσλήφθηκαν 325 νέοι επαγγελματίες στο Δαφνί και 30 στο 

Δρομοκαϊτειο.
β. Ενοικιάστηκαν 4 ξενοδοχεία και μεταφέρθηκαν για 

προσωρινή διαβίωση 300 περίπου ασθενείς, 
γ. Έγινε ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση 6 

προκατασκευασμένων κτιρίων για το Ψ.Ν.Α. στο Δαφνί. 
Συνολικό Προϋπολογισμός Δράσης: 10.194.000.000 δρχ.

Ζ. ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Σ’ ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των εξαρτησιογόνων ουσιών:
α. Τον Ιούλιο του 2000 ξεκίνησε η λειτουργία του τμήματος 

πολλαπλών θεραπειών του τμήματος Αλκοολικών της μονάδας 
απεξάρτησης του 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α.



β. Τον Νοέμβριο του ’99 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου 
Πολλαπλής Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ. 

γ. Έγινε η αγορά του ακινήτου και είναι προς λειτουργία το Ειδικό 
Κέντρο υποστήριξης φυλακισμένων και αποφυλακισμένων 
χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών του ΚΕΘΕΑ. 

δ. Λειτουργούν ήδη 12 νέα κέντρα «πρόληψης» της χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών σ’ όλη τη χώρα από τον ΟΚΑΝΑ.



ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οι δράσεις του Υπουργείου στον τομέα της Πρόνοιας επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή 
του Νόμου 2646/98 (Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας), στη 
συνέχιση πετυχημένων και αποτελεσματικών πολιτικών, καθώς και στον 
προγραμματισμό ενόψει της νέας τετραετίας.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νόμος 2646/98 για Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
Σε εκτέλεση του Νόμου μέχρι στιγμής :
■ Συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας, το οποίο αποτελείται από 19 

μέλη και ορίστηκε Εκτελεστική Επιτροπή. Το Εθνικό Συμβούλιο λειτουργεί ως 
συμβουλευτικό -  γνωμοδοτικό όργανο για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας.

■ Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας 
που προέκυψε από τη συγχώνευση των τριών μεγάλων προνοιακών φορέων (ΕΟΠ, 
ΠΙΚΠΑ, ΜΗΤΕΡΑ). Το Π.Δ. στάλθηκε για σχολιασμό και ολοκληρώνεται η επεξεργασία 
του, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των συναρμόδιων φορέων.

■ Βρίσκεται υπό τελική επεξεργασία Π.Δ. για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών 
του ΠΙΚΠΑ, ΕΟΠ και του Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού.

■ Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την μεταβίβαση των 
Σταθμών του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Λάρισας 
στους OTA

■ Ανατέθηκε για το 1999 και το 2000 στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στο ΠΙΚΠΑ το 
κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

■ Βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας σχέδια Π.Δ. που ρυθμίζουν την «κατ’ οίκον κοινωνική 
φροντίδα», καθώς και την πιστοποίηση φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας.

Συνεχίζεται η προετοιμασία των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων 
που προβλέπονται στο Νομοσχέδιο, για την εφαρμογή του Νόμου. Τους προσεχείς μήνες 
σταδιακά προβλέπεται η έκδοσή τους.

Επίσης, εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα για το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας & 
Πρόνοιας, με το οποίο επιχειρείται ευρεία διοικητική αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων 
Πρόνοιας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

Ανάπτυξη του Εθελοντισμού
Με το Νόμο 2646/98 ενισχύεται η ανάπτυξη του εθελοντισμού. Σύμφωνα με το Νόμο, 
συνιστάται στο Υπουργείο Τμήμα Ανάπτυξης Εθελοντισμού και καθορίζονται ηθικά κίνητρα, 
τιμητικές διακρίσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα και καθορίζεται η 5η Δεκεμβρίου ως 
εθνική μέρα εθελοντισμού. Το Υπουργείο σε συνεργασία με την Ελληνική Ραδιοφωνία (ΕΡΑ) 
διοργάνωσε το Δεκέμβριο 1999 τη δεύτερη ετήσια εκδήλωση βράβευσης, στην οποία 
βραβεύτηκαν 52 Οργανώσεις από ισάριθμους Νομούς όλης της χώρας, με ιδιαίτερη επιτυχία 
και απήχηση. Οι δραστηριότητες θα συνεχιστούν στο μέλλον και θα ενισχυθούν σημαντικά.

Έχει προγραμματιστεί η κατάρτιση στελεχών εθελοντισμού και η δημιουργία Μητρώου 
Εθελοντικών Οργανώσεων. Στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου είναι η εκπόνηση 
και εφαρμογή σχεδίου δράσεων αξιοποίησης του εθελοντισμού, σε όλο το φάσμα 
κοινωνικής φροντίδας.



Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού για την Πρόνοια
Από τον Σεπτέμβριο 1998 υλοποιούνται προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης στελεχών των φορέων της Πρόνοιας (δημόσιων και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα) από 9 πιστοποιημένους προνοιακούς φορείς, στα πλαίσια του Ε.Π. «Υγεία -  
Πρόνοια» του Β’ ΚΠΣ. Το 1999 εγκρίθηκαν 75 προγράμματα για 1500 περίπου άτομα, 
συνολικού προϋπολογισμού 1.150.000.000 δρχ. Με την τελευταία προκήρυξη δεσμεύτηκε 
το σύνολο των διατιθέμενων πόρων. Τα προγράμματα ξεκίνησαν στο τέλος του 1999 και η 
υλοποίησή τους συνεχίζεται το έτος 2000. Έχει προγραμματιστεί η ανάπτυξη αντίστοιχων 
προγραμμάτων κατάρτισης στο Γ ΚΠΣ.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Παιδικοί Σταθμοί
Συνεχίζεται η κατασκευή νέων κτιρίων παιδικών Σταθμών, από εθνικούς και κοινοτικούς 
πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα). Η κατασκευή των Παιδικών Σταθμών θα συνεχιστεί και στο μέλλον, 
προκειμένου να καλυφθούν συνολικά οι ανάγκες της χώρας.

Εγκρίθηκε με Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας 
1.730.000.000 δρχ. από το προϊόν του Ειδικού Λογαριασμού Εισφορών για την αρωγή 
σεισμοπλήκτων, για ανέγερση και επισκευή κτιρίων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
που επλήγησαν από το σεισμό της 7-9-1999.

Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας των Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών και καθορίστηκε η έναρξη καταβολής τροφείων για τα βρέφη και τα νήπια που 
φιλοξενούνται σε αυτούς από το Σεπτέμβριο 2000, με βάση κοινωνικά κριτήρια. Για τους 
Ιδιωτικούς Σταθμούς (κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα) εκδόθηκε Απόφαση με την οποία 
τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία τους.

Πρόγραμμα δημιουργίας και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών
Η δράση έχει σκοπό την επέκταση των δομών Παιδικών Σταθμών, σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης, την απάλειψη εμποδίων σε σχέση με τη δυνατότητα εισόδου ανέργων 
γυναικών στην αγορά εργασίας, την προώθηση της απασχόλησης και την απορρόφηση 
ανέργων επαγγελματιών στις δημιουργούμενες υπηρεσίες. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
δικτύου κέντρων φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας, και συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Το 
πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας 
και σήμερα υλοποιούνται 198 προγράμματα. Προβλέπεται η συνέχιση του προγράμματος 
στη νέα προγραμματική περίοδο 2000 -  2006 (Γ ΚΠΣ).

Μεταβίβαση Παιδικών Σταθμών στους OTA
Σε υλοποίηση των Νόμων 2218/94 και 2503/97, συνεχίζεται η διαδικασία μεταβίβασης των 
Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το τελευταίο 
έτος μεταβιβάστηκαν 191 Κρατικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Μέχρι στιγμής 
έχουν μεταβιβαστεί 896 Κρατικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί επί συνόλου 1439. Η 
μεταβίβαση του των Σταθμών στους OTA θα συνεχιστεί μέχρι ολοκλήρωσης.

Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Παιδικών Σταθμών
Για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και ιδίως των μητέρων έχει ξεκινήσει η 
υλοποίηση προγράμματος λειτουργίας παιδικών σταθμών κατά τις απογευματινές ώρες σε 5



Δήμους (Αργυρούττολης, Αγ. Αναργύρων, Ηλιούπολης, Κορυδαλλού, Αττικής και 
Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης). Επίκειται η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος στους 
Δήμους Δραπετσώνας, Νίκαιας, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Παρασκευής, Αττικής, Καλαμαριάς 
Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Τρίπολης, Αγρίνιου, Χανίων. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 
τριετής και κάθε Δήμος για κάθε Σταθμό επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας 
με 23.000.000 δρχ. το χρόνο. Έχουν ήδη μεταφερθεί σχετικές πιστώσεις στους Δήμους. Το 
συνολικό κόστος του προγράμματος για 3 χρόνια ανέρχεται σε 828.000.000 δρχ.

Παιδικές εξοχές
Οι παιδικές εξοχές όπως προαναφέρθηκε μεταβιβάστηκαν στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
για την αποτελεσματικότερη και ευέλικτη λειτουργία τους. Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα
1999 συμμετείχαν 19.529 άτομα σε 31 Παιδικές Εξοχές του κρατικού προγράμματος. Για το
2000 έχει προγραμματιστεί η φιλοξενία περίπου 20.000 ατόμων. Η χρηματοδότηση 
καλύφθηκε από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας.

Επιδοματική πολιτική
Το επίδομα υπτρότητας ανέρχεται σε 150.000 δρχ. και παρέχεται σε επίτοκες εργαζόμενες 
μητέρες που δεν δύναται να το αξιώσουν από ασφαλιστικό φορέα, ή είναι ανασφάλιστες και 
δεν έχουν ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις 
Διευθύνσεις και Τμήματα Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και το 1999 
επιδοτήθηκαν 797 μητέρες.

Το επίδομα τρίτου παιδιού το οποίο πλέον χορηγείται έως ότου το παιδί συμπληρώσει το 
έκτο έτος της ηλικίας του, αναπροσαρμόστηκε το 1999 στις 43.513 δρχ. μηνιαίως, στα 
πλαίσια της στήριξης της δημογραφικής πολιτικής. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον 
ΟΓΑ. Το 1999 επιδοτήθηκαν 42.049 παιδιά. Το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας κατέβαλε 
στον ΟΓΑ για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος από 9/1999 έως 6/2000 το 
ποσό των 15.000.000.000 δρχ.

Το επίδομα πολυτέκνων αναπροσαρμόστηκε στις 10.470 δρχ. μηνιαίως και καταβάλλεται 
στις πολύτεκνες μητέρες για κάθε άγαμο τέκνο μέχρι και 23 ετών. Το συνολικό επίδομα ανά 
μητέρα δεν μπορεί να υπολείπεται των 23.000 δρχ. Το 1999 επιδοτήθηκαν 79.961 
περιπτώσεις. Η ισόβια σύνταξη πολύτεκνης υητέραρ ανέρχεται σε 24.081 δρχ. μηνιαίως και 
καταβάλλεται στις πολύτεκνες μητέρες που δεν λαμβάνουν επίδομα πολυτέκνων επειδή τα 
παιδιά τους συμπλήρωσαν το 23° έτος. Για το διάστημα 9/1999 έως 6/2000 κατεβλήθησαν 
στον ΟΓΑ για πολυτεκνικά επιδόματα 89.800.000.000 δρχ.

Από 1-1-2000 διευρύνθηκαν σημαντικά τα εισοδηματικά όρια με βάση τα οποία χορηγούνται 
οι ενισχύσεις στις οικογένειες πολυτέκνων και για το τρίτο παιδί. Τα νέα αυξημένα όρια 
έχουν ως εξής:
■ Για την καταβολή επιδόματος τρίτου παιδιού από 7.000.000 σε 8.000.000 δρχ.
■ Για την καταβολή επιδόματος στην πολύτεκνη μητέρα από 8.000.000 σε 10.000.000 

δρχ. Για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου το ετήσιο όριο οικογενειακού εισοδήματος 
προσαυξάνεται κατά 1.000.000. δρχ.

■ Για την καταβολή επιδόματος σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα από 3.000.000 σε 
3.500.000 δρχ.

Το επίδομα για το απροστάτευτο από πατέρα παιδί μέχρι ηλικίας 16 ετών, ανέρχεται σε 
15.000 δρχ. το μήνα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα 
Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το 1999 επιδοτήθηκαν 32.327 παιδιά, που 
αντιστοιχούν σε 19.455 νοικοκυριά. Προωθήθηκε για συνυπογραφή στο Υπουργείο 
Οικονομικών Απόφαση για την αύξηση του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος από 80.000 
δρχ. στις 130.000 δρχ που πρέπει να συντρέχει ώστε να δικαιούνται το επίδομα



απροστάτευτων παιδιών, όμως η Απόφαση δεν έτυχε της έγκρισης του Υπουργείου 
Οικονομικών και επεστράφη.

Μελετάται η αναμόρφωση της επιδοματικής πολιτικής συνολικά.

Παιδιά με μειωμένη επίβλεψη - παιδιά στο δρόμο
Για τα «παιδιά των φαναριών» ή παιδιά σε κίνδυνο, το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας 
δημιούργησε στο τέλος του 1998 Κέντρο υποδοχής και βραχείας φιλοξενίας παιδιών 4-15 
ετών, δυναμικότητας 50 ατόμων σε χώρο της Ειδικής Σχολής «Αγία Βαρβάρα» στη Νέα 
Σμύρνη. Η ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος έχει ανατεθεί στον νέο Εθνικό Οργανισμό 
Κοινωνικής Φροντίδας και το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης. Από 11/98 έως σήμερα έχουν φιλοξενηθεί συνολικά 420 παιδιά, με μέσο 
όρο παραμονής 10 ημέρες.

Ανάλογο πρόγραμμα λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη το Ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμων» με τη 
συνεργασία του Υπουργείου Μακεδονίας -  Θράκης. Η δυναμικότητα του Κέντρου είναι 17 
παιδιά. Από τον Απρίλιο 1999 έως σήμερα έχουν φιλοξενηθεί 100 περίπου παιδιά των 
φαναριών, με μέσο όρο παραμονής 20 ημέρες.

Το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας εναρμονιζόμενο με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού προβλέπει στο σχεδίασμά του και υλοποιεί μέσα από δομές που 
ετοιμάζονται στα πλαίσια του Β'ΚΠΣ (ΕΚΑΚΒ), Κέντρα υποδοχής, ενημέρωσης και 
συμβουλευτικής υποστήριξης για παιδιά και εφήβους στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξενώνες 
φιλοξενίας εφήβων αγοριών και κοριτσιών σε κίνδυνο, τηλεφωνική γραμμή για αντιμετώπιση 
περιπτώσεων σε οξεία φάση. Τα παραπάνω στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
παραβατικότητας σε παιδιά και εφήβους.

Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής SOS για τα παιδιά
Το Υπουργείο, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, προωθεί τη 
δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής SOS (τριψήφιος ή τετραψήφιος πανελλαδικός αριθμός 
χωρίς χρέωση) για παιδιά που κακοποιούνται, παραμελούνται ή τυγχάνουν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης. Η γραμμή θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση, θα 
προσπαθεί να αμβλύνει καταστάσεις κρίσης και να παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για 
περαιτέρω βοήθεια. Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες και η γραμμή θα ενταχθεί 
στο ΕΚΑΚΒ.

3. ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Συνεχίζει με πολύ μεγάλη επιτυχία η υλοποίηση του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
με προγραμματικές συμβάσεις και επιχορήγηση από τα Υπουργεία Υγείας & Πρόνοιας και 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, σε 100 περίπου Δήμους, σε όλη της 
Ελλάδα.

Για την ενίσχυση και επέκταση του προγράμματος εντάχθηκαν ως συγχρηματοδοτούμενα 
έργα στο Β’ ΚΠΣ οι Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας, οι οποίες εφαρμόζουν αντίστοιχο 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Εντάχθηκαν 196 νέες μονάδες σε 160 Δήμους. 
Προβλέπεται η συνέχιση του προγράμματος και στη νέα προγραμματική περίοδο 2000 -  
2006 (Γ ΚΠΣ).

Στόχος του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας είναι να καλυφθεί το σύνολο των μοναχικών μη 
αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα. Κάθε μονάδα του προγράμματος



στελεχώνεται με τέσσερα άτομα προσωπικό (Κοινωνικός Λειτουργός, Νοσηλευτής, 
Οικογενειακός Βοηθός και Οδηγός). Ο ετήσιος προϋπολογισμός για κάθε μονάδα 
(μισθοδοσία και λειτουργικά) ανέρχεται σε 15.000.000 δρχ. Για την κάλυψη του 
προγράμματος θα χρειαστεί η αγορά 800 αυτοκινήτων προϋπολογισμού 2.800.000.000 
δρχ. Το συνολικό κόστος του προγράμματος για 4 χρόνια ανέρχεται σε 50.000.000.000 δρχ.

Πρόγραμμα «Τηλε-ειδοποίησης»
Η παραμονή των ηλικιωμένων στο οικείο περιβάλλον τους αποτελεί προτεραιότητα. Ένα 
από τα μέτρα που θα βοηθήσει στην επίτευξη του παραπάνω σκοπού και θα τονώσει το 
αίσθημα ασφάλειας στα ηλικιωμένα άτομα είναι η «τηλε-ειδοποίηση», σε συνεργασία με τον 
OTE. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και θα είναι 
πανελλαδικής εμβέλειας. Στην πρώτη εφαρμογή του θα εξυπηρετήσει 1000 ηλικιωμένα 
μοναχικά άτομα, μη αυτοεξυπηρετούμενα, που χρήζουν άμεσης επικοινωνίας με άτομα 
συγγενικού περιβάλλοντος ή με υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης. Ο προϋπολογισμός για την 
πρώτη εφαρμογή ανέρχεται σε 60.000.000 δρχ.

Αναδοχή Ηλικιωμένων
Με την αναδοχή των ηλικιωμένων εξασφαλίζεται η διαμονή του ηλικιωμένου ατόμου σε μη 
ιδρυματικό περιβάλλον. Για την ανάπτυξή της απαιτείται ένα ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο 
(κοινωνική υπηρεσία Δήμου, Κέντρο Υγείας κλπ). Στόχος είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικού 
επιπέδου διαβίωσης με χαμηλό κόστος για εκατοντάδες ηλικιωμένους.

Επίκειται η οργάνωση και η διαδικασία εφαρμογής του θεσμού, δηλαδή ο καθορισμός των 
κριτηρίων αναδοχής, του ποσού επιχορήγησης επιδότησης ανάλογα με την ηλικία και τα 
οργανικά -  ψυχολογικά προβλήματα του προς αναδοχή ηλικιωμένου και η ταυτόχρονη 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή του μέτρου με επιτυχία.

Κατασκηνώσεις για Ηλικιωμένους
Το έτος 2000 υλοποιείται - όπως και τα προηγούμενα χρόνια -  δεκαήμερα πρόγραμμα 
κατασκηνώσεων και λουτροθεραπείας για άτομα τρίτης ηλικίας (Ιούνιος -  Οκτώβριος), 
εξυπηρετώντας 14.000 περίπου ηλικιωμένους. Στο πρόγραμμα μετέχουν κατά 
προτεραιότητα άτομα μοναχικά ή οικονομικά αδύνατα.

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας και Στήριξης Ηλικιωμένων
Τα Κέντρα αυτά αποτελούν σήμερα μία εναλλακτική μορφή προστασίας για τα άτομα τρίτης 
ηλικίας. Στοχεύουν στην εξασφάλιση παραμονής του ηλικιωμένου ατόμου σε οικογενειακό 
περιβάλλον. Το μέτρο απευθύνεται
• Αμεσα : σε ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών με χρόνια ή πρόσκαιρα οργανικά 

προβλήματα ή προβλήματα ψυχικής υγείας (άνοια, νόσος ΑΙζάθίπίθΓ) που δεν 
αυτοεξυπηρετούνται, είναι οικονομικά αδύνατα και έχουν κοινωνικά προβλήματα.

• έμμεσα : στα άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος που έχουν αναλάβει την 
φροντίδα των ηλικιωμένων κατά τις ώρες που εργάζονται ή επιθυμούν να ξεκουραστούν.

Στις συγκεκριμένες δομές θα υπάρχει δυνατότητα βραχείας φιλοξενίας του ατόμου σε 
24ωρη βάση, όταν το οικογενειακό περιβάλλον χρειάζεται να ξεκουραστεί, ή όταν 
προκύψουν έκτακτες ανάγκες, π.χ. προβλήματα υγείας, κρίση στην οικογένεια κλπ. Τα 
Κέντρα θα είναι διασυνδεόμενα με άλλες δομές της Κοινότητας (ΚΑΠΗ, Νοσοκομεία κλπ) 
και θα αναπτυχθούν σε αστικές περιοχές. Έχουν προωθηθεί οι διαδικασίες ένταξης στα νέα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ ΚΠΣ, περίπου 7 Κέντρων που θα 
λειτουργήσουν σε μεγάλες αστικές περιοχές.



Διυπουργική Επιτροπή
Με Απόφαση Πρωθυπουργού συστάθηκε διυπουργική Επιτροπή για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, με σκοπό τη χάραξη κατευθύνσεων και εφαρμογής πολιτικών, καθώς και το 
συντονισμό τους. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και παρέδωσε πορίσματα -  
προτάσεις.

Υποδομές για ΑΜΕΑ στα πλαίσια του Ε.Π. «Υγεία -  Πρόνοια» (Κέντρα Κοινωνικής 
Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑΜΕΑ, Ανέγερση, επέκταση και εξοπλισμός Κέντρων ανοικτής 
περίθαλψης και Κέντρων αυτιστικών ατόμων)
Προχωρούν πλέον με πολύ ταχείς ρυθμούς οι υποδομές και δομές που προβλέπονται στο 
Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» του Β’ ΚΠΣ, μεταξύ των οποίων και 24 ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ σε ισάριθμους 
Νομούς της χώρας και το πρώτο Κέντρο Αυτιστικών.

Έχουν ολοκληρωθεί τα κτίρια τεσσάρων ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (στους Νομούς Καρδίτσας, Καβάλας, 
Ξάνθης, Έβρου), συνολικού προϋπολογισμού 1.479.570.000 δρχ. (ποσοστό ολοκλήρωσης 
έργων 13%). Επίσης κατασκευάζονται 20 άλλα (στους Νομούς Φλώρινας, Κεφαλληνίας, 
Σάμου, Κυκλάδων, Αιτωλοακαρνανίας, Πέλλας, Ροδόπης, Χαλκιδικής, Πρέβεζας, Αργολίδας, 
Βοιωτίας, Εύβοιας, Χίου, Λέσβου, Ημαθίας, Ηλείας, Φθιώτιδας, Δωδεκανήσων, Μεσσηνίας 
και Ρεθύμνου), συνολικού προϋπολογισμού 10.216.760.000 δρχ. (ποσοστό κατασκευής 
έργων 87%). Η απορρόφηση επί του κόστους (1994 έως 6“ * 2000) ανέρχεται σε 40,12%, 
αλλά έχει αναληφθεί το 100% των νομικών δεσμεύσεων.

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 130 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για τη στελέχωση των 
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Η προκήρυξη έχει δρομολογηθεί από το ΑΣΕΠ. Τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, σύμφωνα 
με το Νόμο 2646/98 είναι υπηρεσίες του ΕΟΚΦ. Ο εξοπλισμός τους έχει ανατεθεί στη 
ΔΕΠΑΝΟΜ, η οποία σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΟΚΦ ολοκληρώνει τις διαδικασίες.

Έχουν επίσης ολοκληρωθεί 7 έργα Κέντρων ανοικτής και κλειστής προστασίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 3.644.068.000 δρχ. (ποσοστό ολοκλήρωσης έργων 38%) και συνεχίζονται 
άλλα 5 συνολικού προϋπολογισμού 6.000.623.000 δρχ. Η απορρόφηση επί του κόστους για 
το διάστημα 1994 έως 6ος 2000 ανέρχεται σε 45,51%, αλλά έχει αναληφθεί το 100% των 
νομικών δεσμεύσεων.

Η πλειοψηφία των υποδομών θα είναι έτοιμη έως το 2001, ενώ η σταδιακή έναρξη 
λειτουργίας τους προβλέπεται από το τέλος του 2000. Στο Γ ΚΠΣ προβλέπεται η ανάπτυξη 
ανοικτών δομών στήριξης ΑΜΕΑ, δομών αυτόνομης διαβίωσης, καθώς και μονάδων 
στήριξης αυτιστικών ατόμων.

Κάρτα Αναπηρίας
Μετά την έκδοση Π.Δ. για την διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας για την χορήγηση της 
Κάρτας Αναπηρίας και Κοινής Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τις διαδικασίες εξέτασης 
των ΑΜΕΑ για τη χορήγηση κάρτας αναπηρίας, προετοιμάζεται η πιλοτική εφαρμογή και η 
συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Πιστοποίησης Αναπηρίας. 
Η εφαρμογή θα ξεκινήσει εντός του 2000.

Επιδόματα ΑΜΕΑ
Αυξήθηκαν τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με ειδικές ανάγκες από τις 
Διευθύνσεις και Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιών για το έτος 1999 κατά 8%, 
ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του πληθωρισμού. Για το 2000 με κοινή Υπουργική Απόφαση, 
αυξάνονται από 1-1-2000 όλα τα επιδόματα ΑΜΕΑ (εκτός του επιδόματος Χανσενικών που 
έχει αυξηθεί με άλλη απόφαση) κατά 5% και από 1-7-2000 κατά 7% (στο β’ εξάμηνο



περιλαμβάνεται και το επίδομα Χανσενικών. Σήμερα επιδοτούνται περίπου 156.000 ΑΜΕΑ. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα επιδόματα ΑΜΕΑ έτους 2000 ανέρχεται σε περίπου
77.000.000.000 δρχ.

Υπεγράφη Απόφαση προγράμματος εισοδηματικής ενίσχυσης ασθενών και 
αποθεραπευθέντων χανσενικών, που ανέρχεται σε 51.000 δρχ. μηνιαίους μέχρι 
συμπλήρωση του 65ου έτους και σε 34.000 δρχ. μηνιαίους μετά τη συμπλήρωση του 65ου 
έτους.

Προσπελασιμότητα
Έχει εγκριθεί και προωθείται διοργάνωση σεμιναρίου και έκδοση ειδικού εντύπου και 
ηλεκτρονικού υλικού σχετικού με τις απαραίτητες εργονομικές διευθετήσεις εσωτερικών και 
εξωτερικών δημόσιων χώρων για ΑΜΕΑ. Εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση από το Ε.Π. 
«Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας» σειρά παρεμβάσεων σε 
δημόσιους χώρους (υπηρεσίες της Νομαρχιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.) για 
εργονομικές διευθετήσεις ώστε να γίνουν προσβάσιμοι για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Η 
υλοποίηση των έργων ξεκίνησε.

Υλοποιείται διυπουργική συνεργασία με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινων πόλεων χωρίς 
αποκλεισμένους πολίτες. Συνεχίζονται οι δύο πιλοτικές εφαρμογές, μία σε επίπεδο 
Κεντρικής Υπηρεσίας (Κτίριο Συνηγόρου του Πολίτη) και μία σε περιφερειακό επίπεδο (πόλη 
της Ξάνθης). Παράλληλα γίνονται πολλές παρεμβάσεις σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία 
για τη διευκόλυνση μετακίνησης ΑΜΕΑ.

Κατασκηνώσεις για ΑΜΕΑ
Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που χρηματοδοτεί το 
Υπουργείο το 1999 φιλοξενήθηκαν περίπου 2.500 άτομα σε κατασκηνώσεις με κατάλληλη 
υποδομή, ενώ το 2000 θα φιλοξενηθούν 2.400 άτομα.

Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια
Στο Νόμο 2646/98 για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας προβλέπεται η ίδρυση και 
λειτουργία προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων για άτομα με ειδικές Ανάγκες. Έχει 
ετοιμαστεί Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας 
τους, η επεξεργασία του οποίου συνεχίζεται.

Κέντρα Διημέρευσης ΑΜΕΑ
Λειτουργεί πρόγραμμα Διημέρευσης ΑΜΕΑ στη Θεσσαλονίκη. Προγραμματίζεται η 
λειτουργία σε πιλοτικό στάδιο 2ου κέντρου στην Αθήνα. Μετά από αξιολόγηση το 
πρόγραμμα θα επεκταθεί σταδιακά. Σκοπός είναι η φιλοξενία και η δημιουργική 
απασχόληση των ΑΜΕΑ για ορισμένες ώρες την ημέρα, προς διευκόλυνση των γονέων ή 
κηδεμόνων τους, ακόμη και το Σαββατοκύριακο.

Άλλα θέματα
Για την πολύπλευρη στήριξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες το Υπουργείο επίσης μελετά :
• την επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για τους χρονίως πάσχοντες 

καθώς και για πάσχοντες από νόσο Αλτζχάιμερ, αρχικά με την εφαρμογή πιλοτικού 
προγράμματος σε σύνδεση με τα Θεραπευτήρια Χρονιών Παθήσεων και τα Κέντρα 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

• την εφαρμογή προγράμματος αναδοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες
• τη δυνατότητα παροχής χαμηλότοκων δανείων (μέχρι 2.000.000 δρχ.) στα άτομα με 

ειδικές ανάγκες για εργονομικές διευθετήσεις στη μόνιμη κατοικία τους.
• Την αναμόρφωση των Κανονισμών λειτουργίας των Ιδρυμάτων, στην κατεύθυνση 

παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα και αποϊδρυματισμού.



Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ) στα πλαίσια του Ε.Π. «Υγεία -  
Πρόνοια»
Προχωρούν πλέον με πολύ ταχείς ρυθμούς οι υποδομές και δομές που προβλέπονται στο 
Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» του Β’ ΚΠΣ, για την ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής 
Βοήθειας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκαν οι υποδομές (κτίρια) 13 έργων 
συνολικού προϋπολογισμού 1.935.372.000 δρχ. (ποσοστό ολοκλήρωσης έργων 60%), ενώ 
συνεχίζεται η κατασκευή 8 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1.965.792.000 δρχ. 
(ποσοστό κατασκευής έργων 40%). Η απορρόφηση (πληρωμές) για το διάστημα 1994 έως 
6^ 2000 ανέρχεται σε 84,36% επί του κόστους του Μέτρου.

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 100 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, 
Ψυχολόγων, Ψυχιάτρων, Παιδαγωγών, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, 
Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ Οδηγών), για τη στελέχωση του ΕΚΑΚΒ. Η προκήρυξη έχει 
δρομολογηθεί από το ΑΣΕΠ.

Το σύνολο των υποδομών θα είναι έτοιμες έως το τέλος του 2000, ενώ η σταδιακή έναρξη 
λειτουργίας προβλέπεται από το τέλος του 2000. Έχει προωθηθεί για ένταξη στο Γ ΚΠΣ η 
συμπλήρωση / επέκταση του ΕΚΑΚΒ σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.

Κοινωνική προστασία προσφύγων
Εκδόθηκε τον Οκτώβριο 1999 Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει την κοινωνική προστασία 
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Με το εν λόγω Π.Δ. παρέχεται μεταξύ άλλων, 
δωρεάν ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη σε αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και σε κατόχους δελτίου προσωρινής διαμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους.

Το Υπουργείο συντονίζει και στηρίζει οικονομικά, πολυδιάστατα προγράμματα (πολυδύναμα 
κέντρα, κατάρτιση, στέγαση κλπ.) που υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ίδρυμα Κοινωνικής 
Εργασίας, Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία) για την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική 
κοινωνία. Οι ενέργειες αυτές θα συνεχιστούν και στο μέλλον, στα πλαίσια του 
δημιουργούμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων.

Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων
Με το αναφερόμενο στην προηγούμενη ενότητα Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε 
πρόσφατα, καθορίζεται επίσης η διοικητική υπαγωγή του Κέντρου Προσφύγων Λαυρίου και 
τίθενται οι απαραίτητοι παράμετροι που θα εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του. Ο 
Προϋπολογισμός του Κέντρου βαρύνει το Υπουργείο και για το 1999 ανήλθε σε 
323.400.000 δρχ.

Επειδή το Κέντρο Λαυρίου δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες οι οποίες συνεχώς 
διευρύνονται, επιδίωξη του Υπουργείο είναι η ίδρυση δεύτερου (πρότυπου) Κέντρου 
Υποδοχής και Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο έχει 
εκπονήσει σχέδιο (κτιριολογικό πρόγραμμα, λειτουργικό κλπ.). Για την υλοποίηση του έργου 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξεύρεση κατάλληλου χώρου, και η εξασφάλιση 
πιστώσεων. Επιδιώκεται η εξασφάλιση κοινοτικής χρηματοδότησης.

Ελληνες Τσιγγάνοι
Διετέθησαν από 1-9 μέχρι σήμερα 650.000.000 δρχ. για τη μετεγκατάσταση σκηνιτών 
Τσιγγάνων στο χώρο πρώην στρατοπέδου Γκόνου Θεσσαλονίκης (Αγία Σοφία). Στα πλαίσια 
της εθνικής πολιτικής για τους έλληνες Τσιγγάνους έχει προγραμματιστεί πρόγραμμα



ιατρικής παρακολούθησης πληθυσμού ελλήνων Τσιγγάνων, εφοδιασμός με βιβλιάριο υγείας 
παιδιών, άμεση χορήγηση βιβλιαρίου υγείας και εκπόνηση ειδικού προγράμματος 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για θέματα υγείας.

Στεγαστικά προγράμματα
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται βάσει του συστήματος οργανωμένης δόμησης (κατασκευή 
πολυκατοικιών από το Υπουργείο και διανομή των διαμερισμάτων στους δικαιούχους) και 
αφορά σε άτομα (ή οικογένειες) που είναι οικονομικά αδύνατοι, στερούνται ιδιόκτητης 
κατοικίας στον τόπο διαμονής και δεν είναι δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής από άλλο 
φορέα. Το 1999 ολοκληρώθηκαν δύο έργα (Στέγαση Αξιού Θεσσαλονίκης και Σερρών) 
συνολικού κόστους 1,42 δις. Στο πρόγραμμα 2000 είναι ενταγμένα 8 έργα, συνολικού 
κόστους 4,74 δις δρχ. Εκτός του ανώτέρω προγράμματος εφαρμόζονται κοινά 
προγράμματα Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας κινητοποιήθηκε άμεσα για την αντιμετώπιση του 
καταστροφικού σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου στην Απική (ιατρική και ψυχοκοινωνική 
στήριξη των πληγέντων). Δαπανήθηκαν 26.400.000.000 δρχ. για επίδομα 200.000 δρχ. ανά 
πληγείσα οικογένεια. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη χορήγηση αποζημίωσης
2.000. 000 δρχ. σε κάθε οικογένεια θύματος. Ακόμη, βρίσκεται σε στάδιο τελικής υπογραφής 
Απόφαση για την αντικατάσταση της οικοσκευής (μέχρι 2.000.000 δρχ. ανά νοικοκυριό) που 
ανέρχεται σε 576.000.000 δρχ.

Επίσης το 1999 επιχορηγήθηκαν οι λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί), με συνολικό ποσό περίπου
400.000. 000 δρχ., για το βοήθημα των 200.000 δρχ.

Αντίστοιχα ποσά (επίδομα 200.000 δρχ. ανά πληγείσα οικογένεια και μέχρι 2.000.000 δρχ. 
ανά νοικοκυριό για αντικατάσταση οικοσκευής) θα δοθούν στους πληγέντες από τις 
πυρκαγιές του Ιουλίου 2000 (Σάμος, Φθιώτιδα, Κορινθία κλπ).


