
Ολοκληρώνεται η α'φάση του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ. Ηδη λειτουργεί πλήρως σε 70 Κ.Α.Π.Η. Δήμων.
Διευκόλυνση μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α.:
-21 σταθμοί ΜΕΤΡΟ θα είναι πλήρως προσβάσιμοι.
Το ίδιο και το νέο αεροδρόμιο Σπάτων.
-Τοποθέτηση ανελκυστήρα σε 4 σταθμούς του ΗΣΑΠ.
-Κυκλοφορία λεωφορείων της ΕΘΕΛ με ράμπα ανόδου αναπηρικών 
αμαξιδίων.

- Ηχητικά σήματα για τυφλούς σε φωτεινούς σηματοδότες Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης.
Προχωρά η δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αμεσης Κοινωνικής 
Βοήθειας με 20 Μονάδες στην Αθήνα και 3 στη Θεσσαλονίκη. 
Προχωρά η δημιουργία 23 Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης ΑΜΕΑ 
και 2 Κέντρων Αυτιστικών Ατόμων.
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη των 
Τσιγγάνων:
Σπίτια, δάνεια, κάρτα μετακινούμενου μαθητή, πρόγραμμα 
προληπτικής ιατρικής και εμβολιασμοί, Κέντρα Υποστήριξης 
Τσιγγάνων κ.ά.
Ανέγερση και εξοπλισμός 15 νέων Νοσοκομείων.
Μεγάλης κλίμακας βελτιώσεις και επεκτάσεις σε 26 Νοσοκομεία. 
Ολοκληρώνεται η διαδικασία πρόσληψης managers σε 30 
Νοσοκομεία.
Δημιουργία Πανελληνίου Δικτύου Ολοκληρωμένων Κέντρων Νέων: 
Λειτουργούν ήδη τα 2 μεγάλα Κέντρα Πληροφόρησης στην Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη. Μέσα στο 1998 θα εξαπλωθούν σε όλη τη χώρα.
- Μέσα στο έτος θα λειτουργήσουν οι πρώτες 3 Θυρίδες Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα. 
Δημιουργία 18 Κέντρων Πρόληψης κατά ναρκωτικών ουσιών σε 15 
Νομούς. Στόχος στην τριετία να υπάρχει 1 κέντρο ανά Νομό,25 στην 
Αττική,5 στη Θεσσαλονίκη και 4 στον Πειραιά .
Δημιουργία 3 νέων Μονάδων Μεθαδόνης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και Πειραιά.
Μέτρα για την Οδική Ασφάλεια :
Συνεχίζονται εντατικά τα αλκοτέστ.

Δημιουργούνται πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής σε όλους τους Νομούς 
και τους μεγάλους Δήμους της χώρας.
Εμφαση στην υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου από 
το Σεπτέμβριο.



Ανακαινίστηκαν πλήρως 37 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί του Ο.Σ.Ε. 
Ολοκληρώθηκε το βάψιμο και οι εργασίες συντήρησης όλων των 
Σταθμών ΗΣΑΠ .
Πλήρης λειτουργία 15 ελικοδρομίων στο Αιγαίο και 12 σε φάση 
ολοκλήρωσης των εργασιών .
Προχωρά ο ευπρεπισμός 46 Λιμανιών.
Αγορά 130 λεωφορείων με χρήση φυσικού αερίου.
Μαζικός Αθλητισμός.
Εργασιακός Αθλητισμός.
Σχολικός Αθλητισμός.
Αθλητισμός στρατευμένων.
Αθλητισμός Φυλακισμένων.
Αυτοματοποίηση εξυπηρέτησης των πολιτών από τη Διοίκηση - 
έκδοση με απλό τηλεφώνημα:
αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου, θανάτου και 

πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης. Κατάργηση πολλαπλών 
παραβολών .
Το φθινόπωρο θα λειτουργήσει η Μονάδα Απεξάρτησης 
Τοξικομανών Κρατουμένων, στον Ελαιώνα Θηβών.
Προχωρά η κατασκευή 6 νέων Φυλακών .
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• Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Εχει δοκιμαστεί πιλοτικά,και πέτυχε.Το επεκτείνουμε σταδιακά,έτσι ώστε μέχρι 
το 2000 να καλύψουμε όλα τα ΚΑΠΗ της χώρας.Θέλουμε οι ηλικιωμένοι να 
έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση.Με τη βοήθεια στο σπίτι παρέχουμε 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε όσους ζουν μόνοι τους.Επίσης νοσηλευτική 
φροντίδα και υγειονομική παρακολούθηση.

• Λειτουργία των Παιδικών Σταθμών

Προβλέπουμε να στελεχωθούν πλήρως με επιδοτούμενες θέσεις 
εργασίας οι 1500 περίπου κρατικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί οι οποίοι και 
θα μεταβιβασθούν στην ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Στόχος μας να 
εξυπηρετήσουμε με καλύτερες υπηρεσίες περισσότερα παιδιά,αλλά και 
να επεκτείνουμε το ωράριο λειτουργίας των σταθμών για να καλύπτουμε 
τις ανάγκες εργαζόμενων ζευγαριών.Το πρόγραμμα λειτουργεί ήδη 
πιλοτικά στο Δήμο Ηλιούπολης και αναμένεται η έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού για άλλους 3 Δήμους (Αργυρούπολης, Κορυδαλλού, Αγ. 
Αναργύρων).

• Για την οικογένεια και το παιδί
Αναφέρθηκα ήδη στο πρόγραμμα για τα νέα ζευγάρια που εξήγγειλε η 

κυβέρνηση.Από τα υπουργεία προωθούνται επίσης κατά αρμοδιότητα μέτρα 
για τη διευκόλυνση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής,στεγαστικά και 
άλλα.
Από τις δράσεις που αναπτύσει το Υπουργείο αναφέρω:
• Τα προγράμματα προγεννετικής και περιγεννετικής φροντίδας
• Την στήριξη της μονογονεϊκής οικογένειας
• Την επέκταση του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας
• Την αύξηση του επιδόματος και της ηλικίας επιδότησης (3-6) για το τρίτο 
παιδί και την αύξηση των πολυτεκνικών επιδομάτων,
• Τα νέα προγράμματα κατασκηνώσεων.

• Στέγες αυτόνομης διαβίωσης

Εχει υπογραφεί και είναι προς έκδοση Π.Δ., όπου προσδιορίζονται οι όροι 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Αυτόνομης Διαβίωσης.

• Αυτισμός - Νοητική Υστέρηση

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και αναμένεται εντός τριμήνου η έναρξη 
λειτουργίας Κέντρου στην Κιτέζα Αττικής για την φροντίδα αυτιστικών και 
νοητικά υστερούντων ατόμων.

• Αμεση κοινωνική βοήθεια

Προχωρούμε στη λειτουργία Εθνικού Κέντρου Αμασης Κοινωνικής 
Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ) με 20 Μονάδες στην Αθήνα και 3 Μονάδες στην 
Θεσσαλονίκη,για την στήριξη ομάδων υψηλού κινδύνου.



Στα πλαίσια της υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για 
συγχωνεύσεις - καταργήσεις Νομικών Προσώπων προνοιακού χαρακτήρα 
ετοιμάστηκαν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα.



Σχέδιο Νόμου για την «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας»:

- έ χ ε ι ολοκληρωθεί η σύνταξη του Νομοσχεδίου και προβλέπεται εντός 
του Μαϊου η κατάθεσή του στη Βουλή προς ψήφιση.

- παράλληλα ετοιμάζονται τα Π.Δ. και οι Υπουργικές Αποφάσεις που 
προβλέπονται στο Ν/Σ.

ΑΜΕΑ

Έχει ανατεθεί μελέτη για την αναμόρφωση της επιδοματικής πολιτικής, με 
στόχο τη δικαιότερη κατανομή των επιδομάτων στα ΑΜΕΑ. Η μελέτη 
προβλέπεται να παραδοθεί στο τέλος Μαίου 1998.Το 97 δόθησαν αυξήσεις 
15% και για το 98 προβλέπουμε αύξηση 10%.

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του σχετικού Π.Δ.για την καθιέρωση κάρτας 
αναπηρίας από το Συμβούλιο Επικράτειας και αναμένεται η έκδοσή του.

- Υπεγράφη σχετική Σύμβαση για συνέχιση του προγράμματος ΗαπάγπεΙ 
(πληροφορίες - ενημέρωση για θέματα που αφορούν ΑΜΕΑ) και η 
σύνδεσή του με το δίκτυο ΙΝΤΕΡΝΕΤ.

- Έγινε πρόταση για την ένταξη στο Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού 
από την Αγορά Εργασίας» ενεργειώ ν που αφορούν στην υλοποίηση 
μέτρων για εργονομική Διευθέτηση Υπηρεσιών (Διευθύνσεις Πρόνοιας- 
Υγειονομικές Επιτροπές) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ώστε να 
καταστούν προσπελάσιμες για τα ΑΜΕΑ και τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Μηχανοργάνωση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μηχανοργάνωσης και καταβάλλεται με 
επιταγή το επίδομα στους δικαιούχους.

Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων των Προνοιακών Ιδρυμάτων

Ολοκληρώθηκε η συλλογή και η επεξεργασία οικονομικών στοιχείων 76 
Προνοιακών Ιδρυμάτων, τα οποία επιχορηγούνται από το Κράτος. Εξαγωγή 
συμπερασμάτων από τη σχέση κόστους-αποτελέσματος και εφαρμογή 
δεικτών ποιότητας σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Θεσμικού Πλαισίου 
για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας, ώστε να επιτύχουμε την 
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας, την 
χαρτογράφηση του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού κατά ειδικότητα, 
την ορθολογική χρήση των δαπανών και την επικεντρωμένη κοινωνική 
πολιτική σύμφωνα με τις πραγματικές προνοιακές ανάγκες.


