
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Εκθέσεις 7 
για το Πρόγραμμα 1988-1992 * 

Κοινωνική 
Πρόνοια 

Αθήνα 1989 







Μακέτα εξωφύλλου: Μιχάλης ΙερωνυμΙδης 



Κοινωνική 
Πρόνοια 





ΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Εκθέσεις 7 
για το Πρόγραμμα 1988-1992 

Κοινωνική 
Πρόνοια 

Αθήνα 1 9 8 9 



Copyright 1989 

του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

Ιπποκράτους 22, 106 80 Αθήνα 

- 6 -



ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την 

επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την 

επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, 

την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με 

άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και 

διάρθρωση και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: 

(α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακρο

χρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμά

των περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προ

γραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση- (β) η παρακολούθηση και 

ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της 

ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων- (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομο

λόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηρι

ότητα σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές 

έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, 

εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις 

βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές 
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σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και 

οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η 

δημοσίευση μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών 

του ΚΕΠΕ, καθώς και διαλέξεων, που δίνονται από διακεκριμε-

νους επιστήμονες οι οποίοι προσκαλούνται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα 

επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδό

σεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε δέματα τρεχου-

σών οικονομικών εξελίξεων και μεάόδων οικονομικής έρευνας, 

συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονο

μικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η κατάρτιση εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων προϋπο

θέτει εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων και όσο το δυνατό 

πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων της 

οικονομίας. Η εξασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής αποτελεί Ισως 

και την πολυτιμότερη συνεισφορά του προγραμματισμού στην 

αναπτυξιακή διαδικασία. 

Στα πλαίσια της κατάρτισης του Προγράμματος Οικονομι

κής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992 συστάθηκαν Ομάδες 

Εργασίας για τη διερεύνηση των προβλημάτων και των προοπτικών 

των διάφορων κλάδων και δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονο

μίας, τα πορίσματα των εργασιών των οποίων διατυπώθηκαν σε 

αναλυτικές εκθέσεις. 

Παρά τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να διατυπωθούν για 

ορισμένες γνώμες ή απόψεις οι οποίες εκφράζονται στις εκθέ

σεις αυτές, αποφασίστηκε η δημοσίευση τους, όχι μόνο γιατί 

κρίθηκε σκόπιμη η ευρύτερη προβολή του έργου τόσων επιστημό

νων και ειδικών, αλλά και γιατί θεωρήθηκε ότι προσφέρουν 

χρήσιμο υλικό, για την παραπέρα διερεύνηση των οικονομικών 

και κοινωνικών προβλημάτων της χώρας. 

Καθηγήτρια MÄPIÄ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Δεκέμβριος 1989 
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Η Ομάδα Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων σχετικών με τον 

τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, που συγκροτήθηκε με τις αριθ. 

816/289/31.3.1987 και 836/4.5.1988 Κοινές Αποφάσεις του 

Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Κοινωνικής 

Πρόνοιας, για την πιο αποτελεσματική διεξαγωγή της εργασίας 

της συνέστησε υποομάδες εργασίας για τα παρακάτω θέματα: 

- Ανθρώπινο δυναμικό 

- Οικογένεια, μητρότητα, παιδί 

- Ηλικιωμένοι 

- Ανάπηροι και χρονίως πάσχοντες 

- Δημόσια αντίληψη 

* Οι εισηγήσεις των υποομάδων αποτέλεσαν τη βάση για τη 

σύνταξη της 'Εκθεσης της Ομάδας. Δόθηκαν επίσης για συζήτηση 

και ορισμένες εισηγήσεις από μεμονωμένα άτομα σε ειδικά 

θέματα. Ορισμένες προτάσεις, που δεν υιοθετήθηκαν ή υιοθετή

θηκαν μερικώς μόνο από την ολομέλεια της Ομάδας, έχουν περι

ληφθεί στο Παράρτημα σαν προσωπικά σημειώματα μεμονωμένων 

μελών. 

Η Ομάδα εργάστηκε εντατικά, τόσο σε ολομέλεια όσο και 

σε υποομάδες, κατά την περίοδο ΑπριλΙου-ΟκτωδρΙου 1987. 

Έτσι, τα πιο πρόσφατα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφέρονται κατά κανόνα 

στους πρώτους μήνες του 1987. 

Παρά την πλήρη απασχόληση και τις επαγγελματικές υπο

χρεώσεις των μελών της, καθώς και το περιορισμένο χρονικό 

- 11 -



διάστημα που είχε στη διάθεση της, η Ομάδα κατέβαλε σοβαρή 

προσπάθεια για να ανταποκριθεί στο έργο που της ανατέθηκε. 

Στα πλαίσια των εργασιών της, κατέβαλε προσπάθεια εξέτασης 

της Κοινωνικής Πρόνοιας σε σχέση με άλλους τομείς. Στην 

Έκθεση τονίζεται η ανάγκη διατομεακής αντιμετώπισης των 

κοινωνικών προβλημάτων. 

Θα ήθελε όμως η Ομάδα να επισημάνει και ορισμένες 

αδυναμίες, οι οποίες θα ήταν σκόπιμο να αποφευχθούν σε παρό

μοιες προσπάθειες στο μέλλον: 

Η σύνθεση της και ο περιορισμένος χρόνος που είχε στη 

διάθεση της δεν επέτρεψαν την ανάλυση ορισμένων πολύ σοβαρών 

προβλημάτων, όπως τα προβλήματα της νεολαίας και της κοινωνι

κής παθολογίας
1
. Σε μια εποχή όπου η χρήση του καπνού και των 

ναρκωτικών αυξάνει, ιδιαίτερα σε ομάδες μικρής ηλικίας, η 

ανεργία είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους νέους και η νέα φοβερή 

μάστιγα του AIDS απειλεί περισσότερο την ομάδα αυτή του 

πληθυσμού, η πλημμελής αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν 

τη νεολαία αποτελεί σοβαρή παράλειψη. Σημειώνεται επίσης ότι 

στην Ομάδα Εργασίας δεν συμμετείχαν εκπρόσωποι των νέων. 

Επίσης, ενώ στο Πρόγραμμα 1983-1987 έγιναν τουλάχιστον 

χονδρικές εκτιμήσεις για το πιθανό κόστος των διαφόρων προτά

σεων, δεν κατέστη δυνατό κατά τις εργασίες της Ομάδας αυτής 

να γίνει εκτίμηση του κόστους των μέτρων που προτείνονται. Η 

αδυναμία αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας μονάδας 

1. Για την ανάπτυξη του θέματος, βλέπε την Έκθεση 
της Ομάδας Εργασίας για την Κοινωνική Πρόνοια, Πρόγραμμα 
1983-1987, ΚΕΠΕ, 1985. 
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προγραμματισμού στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, όπως προτείνεται και στην παρούσα Έκαεση. 

Τέλος, η Ομάδα ολοκλήρωσε τις εργασίες της χωρίς 

τελικά να της δοθούν οι απαραίτητες σχετικές κατευθυντήριες 

γραμμές για την περίοδο 1988-1992 από την κυβέρνηση. 

Παρά τις αδυναμίες της, ελπίζεται ότι η Έκαεση αυτή 

8α αποτελέσει κίνητρο για παραπέρα συζήτηση και εποικοδομη

τικό προβληματισμό, και Θα βοηθήσει την κυβέρνηση στην επι

λογή των πιο ενδεδειγμένων μέτρων πολιτικής για τη βελτίωση 

και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Κοινω

νικής Πρόνοιας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Με την αριά. 818/289/31.3.1987 Κοινή Απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Κοινωνικής 

Πρόνοιας, που τροποποιήθηκε με την αριθ. 836/4.5.1988, συ

γκροτήθηκε στο ΚΕΠΕ Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια κατάρτισης 

του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανά

πτυξης 1988-1992, για τη μελέτη θεμάτων σχετικών με τον τομέα 

της Κοινωνικής Πρόνοιας, η. οποία αποτελείται από τους πιο 

κάτω : 

Φλογαϊτη Σπυρίδωνα 

Βρυώνη Νικόλαο 

Γεωργιάδη Έφη 

Παπαδόπουλο Χαρίτωνα 

Τριανταφυλλόπουλο Ηλία 

Τριάντη Ευάγγελο 

Γκιόκα Χρήστο 

Κατσορίδου Αικατερίνη 

Κουρουμπλή Παναγιώτη 

Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημ ί ου 
Αθηνών, Πρόεδρο 

Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Πολιτικό Μηχανικό Διεύθυνσης Τεχνι
κών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Υπάλληλο Διεύθυνσης Παιδικής Προστα
σίας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Σύμβουλο του Υπουργού Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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Πετρόπουλο Δημήτριο 

Ντινόπουλο Παύλο 

Κωνσταντακόπουλο Σωτήρη 

Φιλίππου Δάφνη 

Τσάτσο Κώστα 

Κάντα Πόπη 

Μουστεράκη Θεόδωρο 

Πολεμαρχάκη Ελένη 

Εφακάκη Μιχάλη 

Παπαφλέσσα Θεοδώρα 

Ζάρναρη Όλγα 

Γεωργιάδου Ειρήνη 

Κωτσόπουλο Δημήτρη 

Σαππά Στέργιο 

Μακροπούλου Ελένη 

Νικολοπούλου Ελευθερία 

Παπαδημητρίου Χρήστο 

Προϊστάμενο Τμήματος Στέγασης Υπουρ
γείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων 

Υπάλληλο Διεύθυνσης Σχέσεων Ελλάδας 
μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Σύμβουλο Υφυπουργού Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

Συνεργάτη Γραφείου Γενικού Γραμματέα 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού 

Πρόνοιας (ΕΟΠ) 

Προϊσταμένη Συνοικιακών Ko ινωνικών 

Κέντρων ΕΟΠ 

Ψυχολόγο του ΕΟΠ 

Πρόεδρο ΠΙΚΠΑ 

Ειδικό Γραμματέα του ΠΙΚΠΑ 

Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας-Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του TEI Αθή
νας 

Ερευνήτρια του Εθνικού Κέντρου Κοι

νωνικών Ερευνών 

Υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Επιμελητή Ανηλίκων του Δικαστηρίου 
Ανηλίκων 

Ψυχολόγο-Παιδαγωγό, Προϊστάμενο Δι
εύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 

Τμηματάρχη του Υπουργείου Εσωτερικών 

Υπάλληλο του Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγείας 

Λέκτορα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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Τζανιδάκη Σοφία Υπάλληλο του Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ειδικό για 
αναπήρους) 

Ριτσατάκη Άννα Επιστημονική Συνεργάτιδα ΚΕΠΕ 

Μαλικούτη Μαίρη Κοινωνική Λειτουργό, Σύμβουλο Ελλη
νικού Ερυβρού Σταυρού 

Εμμανουήλ(δη Μιλτιάδη Εκπρόσωπο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Σωματείων Γονέων Κηδεμόνων Αναπήρων 
Τέκνων 

Σαμαρά Βασίλειο Πρόεδρο Πανελληνίου Συλλόγου Παρα
πληγικών Πολιτικών Αναπήρων 

Σάμιο Νικόλαο Εκπρόσωπο Πανελληνίου Συλλόγου 
Παραπληγικών 

Συντάκτης της 'Εκθεσης ορίστηκε η Άννα Ριτσατάκη και 

Γραμματέας της Ομάδας ορίστηκε η Ελευθερία Ζερβάκη-Σμυρναίου, 

υπάλληλος ΠΙΚΠΑ. 

Συμμετείχαν επίσης σε μερικές συσκέψεις και βοήθησαν 

την εργασία της Ομάδας και τα παρακάτω άτομα: 

Ι. Αναστόπουλος, Ι. Βαρδακαστάνης, Α. Βγόντζας, Π.-Δ. Βου-

τιερίδης, Δ. Γερουκάλης, Α. Καραμπάτσα, Δ. Κουτσοδημήτρης, Κ. 

Παλμός, Μ. Πίκη, Ν. Ποταμιάνου. 

Έργο της Ομάδας Εργασίας 8α είναι: 

1. Η ανάλυση των εξελίξεων στον κλάδο, με έμφαση στην πιο 

πρόσφατη περίοδο και ειδικότερα στην 5ετία 1983-1987. 

2 Η ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων σε σχέση με τις 

βασικές αναπτυξιακές επιδιώξεις της κυβέρνησης. 

3. Η ανάλυση των κυριότερων δυνατοτήτων αντιμετώπισης των 

προβλημάτων, καθώς και των προοπτικών που διαφαίνονται, 

με στόχο να διαγραφούν οι .κατευθύνσεις προς τις οποίες 

κρίνεται σκόπιμο να αναζητηθούν λύσεις. Να δοθεί έμφαση 
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στην αντιμετώπιση των αδυναμιών προγραμματισμού, οργάνω

σης, συντονισμού και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχό

μενων υπηρεσιών. 

4. Η ιεράρχηση των προτάσεων για την επίλυση θεσμικών και 

οργανωτικών θεμάτων με εκτίμηση πιθανού κόστους και 

προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των 

κυριότερων από αυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Η Κοινωνική Πρόνοια διεθνώς και στην Ελλάδα 

1.1. Εισαγωγή 

Το περιεχόμενο του τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας και ο 

εηιαυμητός ρόλος του, έχουν συζητηθεί επανειλημμένα στη χώρα 

μας στα πλαίσια ομάδων εργασίας για την επεξεργασία αναπτυ

ξιακών προγραμμάτων. Από τις ομάδες αυτές έχει διαπιστωθεί η 

ανάγκη αλλαγής της παραδοσιακής μορφής και του ρόλου της 

Κοινωνικής Πρόνοιας στη χώρα μας και έχουν προταθεί σε διαδο

χικά προγράμματα οι απαραίτητες αλλαγές
1
. 

Δυστυχώς, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

κάποιες προσπάάειες για την παροχή ορισμένων νέων υπηρεσιών, 

οι οποίες να είναι προσιτές στο λαό και να απευθύνονται σε 

μεγάλες ομάδες του πληθυσμού, είναι ακόμη πολύ περιορισμένες 

1. α. Έκθεση Ομάδας Εργασίας, Κοινωνική Ποόνοια. 
Πρόγραμμα Αναπτύξεως 1976-1980, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1976. 

β. Έκθεση Ομάδας Εργασίας, Κοινωνική Ποόνοια. 
Πρόγραμμα Περιφερειακής Αναπτύξεως, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1980. 

γ. Έκθεση Ομάδας Εργασίας, Κοινωνική Ποόνοια. 
Πρόγραμμα 1983-1987, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1985. 
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και η πρόταση για ριζική αλλαγή του ρόλου της Κοινωνικής 

Πρόνοιας παραμένει περισσότερο μια ευχή παρά μια πραγματικό

τητα. 

Για το λόγο αυτό, και επειδή συμβαίνει να γίνονται 

σημαντικές αλλαγές στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στον τομέα της υγείας, οι 

οποίες μπορεί να έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στην Κοινωνική 

Πρόνοια, θεωρείται αναγκαίο να εξεταστεί πάλι η έκταση της, η 

δέση της έναντι άλλων τομέων της οικονομίας και ο ρόλος της 

στην αντιμετώπιση τόσο των σημερινών αναγκών, όσο και των 

αναγκών της κοινωνίας στο άμεσο μέλλον. 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να επισημανθούν και πάλι 

ορισμένα δεδομένα και να αναλυθεί ο προβληματισμός που υπάρ

χει σχετικά με την έννοια της Κοινωνικής Πρόνοιας. 

1.2. Προσδιορισμός του τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας 

Από τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο προγραμμα

τιστής στο χώρο της Κοινωνικής Πρόνοιας είναι να προσδιορίσει 

τον τομέα
1
. "Η έννοια της Κοινωνικής Πρόνοιας δεν έχει ένα 

γενικά παραδεκτό και σταθερό περιεχόμενο. Το περιεχόμενο της 

διαφέρει από εποχή σε εποχή και από χώρα σε χώρα, ανάλογα με 

το πολιτικοκοινωνικό σύστημα, τις κοινωνικοοικονομικές συνθή

κες, τις κοινωνικές και διοικητικές δομές, τις ιστορικά 

1. Ä. Ritsataki, Unified Social Planning in the Greek 
Context. KEPE, Athens, 1986. 
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διαμορφωμένες τάσεις και τις κρατούσες θεωρητικές τοποθετή

σεις"
1
. 

Στην αρχή του αιώνα, στις περισσότερες χώρες, ο όρος 

"Κοινωνική Πρόνοια" αναφερόταν κυρίως σε υλικές παροχές, που 

αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση των αναγκών ορισμένων "οριακών" 

ομάδων του πληθυσμού. Σήμερα στις οικονομικά αναπτυγμένες 

χώρες αναφέρεται σ' ένα τεράστιο φάσμα υπηρεσιών. Σε ορισμέ

νες χώρες μάλιστα, ο όρος "Κοινωνική Πρόνοια" έχει ταυτιστεί 

περίπου με τον όρο "κοινωνικών υπηρεσιών" και περιλαμβάνει 

υπηρεσίες υγείας, παιδείας και πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Στη δεκαετία του 1970 έγινε αντιληπτό σε διεθνές 

επίπεδο ότι η Κοινωνική Πρόνοια με τον παραδοσιακό της χαρα

κτήρα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στηγ αντιμετώπιση των 

πολυδιάστατων προβλημάτων της εποχής. 

%
Οπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση για το Πρόγραμμα 

1983-1987, το πλαίσιο των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας 

καθορίστηκε από Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, ως εξής: 

α. Κοινός πυρήνας υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας που, παρόλο 

που διαφέρει από χώρα σε χώρα, συνήθως περιλαμβάνει 

παιδική προστασία, προστασία της οικογένειας, διασφάλιση 

του εισοδήματος, καταπολέμηση εγκλημάτων και εγκληματικό

τητας, αστικές ή αγροτικές κοινωνικές υπηρεσίας για την 

καταπολέμηση της φτώχειας ή για μειονεκτούντα άτομα ή 

πρόσφυγες. 

1. Έκθεση Ομάδας Εργασίας, Κοινωνική Ποόνοια. Πρό
γραμμα 1983-1987, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1985, σελ. 37. 
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β. Συμπληρωματικές υπηρεσίες σε άλλους αναπτυξιακούς τομείς, 

όπως ο οικισμός, η υγεία, η παιδεία, ο οικογενειακός 

προγραμματισμός, η γεωργία και η βιομηχανία. 

γ. Συμβολή στις αναπτυξιακές προσπάβειες, όπως σε προγράμ

ματα για τη νεολαία, τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας, 

τη συμμετοχή του κοινού στην κοινοτική ανάπτυξη και άλλα 

προγράμματα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή συμβάλλουν 

στην αλλαγή στα πλαίσια της αστικοποίησης, βιομηχανοποίη

σης, μετανάστευσης κλπ. 

β. Συμβολή στη διαμόρφωση γενικών κατευθύνσεων πολιτικής σε 

όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, για να επιτευχθούν οι 

στόχοι της κοινωνικής δικαιοσύνης και να προστατευτούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα σε όλους τους τομείς, 

ε. Πρόβλεψη των κοινωνικών επιπτώσεων των αναπτυξιακών 

προγραμμάτων όλων των τομέων
1
. 

Με βάση τα παραπάνω, η Κοινωνική Πρόνοια δεν πρέπει να 

στραφεί μόνο προς την κατεύθυνση της προσαρμογής του ατόμου 

στο περιβάλλον του, αλλά και να δρα για την προσαρμογή των 

κοινωνικών συνθηκών στις ανάγκες του ανθρώπου, με συγκεκριμέ

νες παρεμβάσεις για τη βελτίωση και αλλαγή του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, η δράση αυτή δεν περιορίζεται στις αρμοδιότητες 

ενός μόνο Υπουργείου, αλλά είναι βιατομεακή, διεπιστημονική 

και προπαντός προληπτική. 

ι. Report of Expert grpyp Meeting <m SQCÌÌJ, weuare 
Policy and Planning, united Nations, New York, Sept. 1973, 
σελ. 24-25. 
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Ετη χώρα μας οι υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας έχουν 

αναπτυχθεί σχεδόν αποκλειστικά στα πλαίσια της πρώτης κατηγο

ρίας (α), με ελάχιστη ή καθόλου έμφαση στις υπόλοιπες κατηγο

ρίες υπηρεσιών. 

Ετη νέα της μορφή, η Κοινωνική Πρόνοια αποτελεί συγ

χρόνως ένα συγκεκριμένο τομέα και μια διάσπαρτη δραστηριότη

τα, γεγονός που δεν διευκολύνει την ένταξη της στο σύστημα 

ανπτυξιακού προγραμματισμού
1
. 

Το πρόβλημα του ορισμού της Κοινωνικής Πρόνοιας δεν 

είναι απλά εννοιολογικό θέμα. 'Εχει μεγάλη πρακτική σημασία 

σε ότι αφορά τις διοικητικές δομές, την κατανομή εξουσιών και 

ευθυνών, τον ορθολογικό προγραμματισμό των σχετικών δραστηρι

οτήτων και την αξιολόγηση τους. 

Η στενή τομεακή έννοια της Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς 

και η ταύτιση της με ένα και μόνο αρμόδιο Υπουργείο, είναι 

δυνατό να οδηγήσει στην καθήλωση της ανάπτυξης της πρόνοιας 

σε παραδοσιακά μοντέλα, που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις 

σημερινές ανάγκες και, ακόμα πιο πολύ, στις προβλεπόμενες 

ανάγκες της κοινωνίας του 2000. 

Από την άλλη πλευρά, αν η έννοια της Κοινωνικής Πρό

νοιας διευρυνθεί τόσο πολύ, υπάρχει ο κίνδυνος να ταυτιστεί 

με τον κοινωνικό προγραμματισμό γενικότερα, με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει κάποιος πολιτικός υπεύθυνος - π.χ, ένας υπουργός 

1. Report of Seminar on the Problema and Methods of 
Social Welfare Planning (Rennes, France), United Nations, New 
York, σελ. 4. 
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ή ένα συλλογικό όργανο - που να κατευθύνει, να συντονίζει και 

να αξιολογεί όλες τις δραστηριότητες της Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Δηλαδή κινδυνεύει να κατακερματιστεί τόσο πολύ, ώστε να χάσει 

το δυναμισμό της και να γίνει μια περιθωριακή δραστηριότητα 

σε πολλούς τομείς. Επομένως φαίνεται ότι, για λειτουργικούς 

λόγους, η κύρια ευθύνη για την Κοινωνική Πρόνοια πρέπει να 

συγκεντρώνεται σε ένα φορέα (Υπουργείο) και να υπάρχουν οι 

κατάλληλοι μηχανισμοί για το συντονισμό των δραστηριοτήτων 

άλλων φορέων για την πρόνοια. 

2. Η οργάνωση και η ποιότητα των υπηρεσιών πρόνοιας 

Ενώ έχουν γίνει ορισμένα θετικά βήματα για την παροχή 

αποσυγκεντρωμένων υπηρεσιών προσιτών στο λαό και ενταγμένων 

στην κοινότητα, στην περίοδο του Προγράμματος 1983-1987 δεν 

λήφθηκαν τα αναγκαία θεσμικά και οργανωτικά μέτρα για την 

επιδιωκόμενη ριζική αλλαγή του τομέα. 

Σήμερα, εκτός από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που έχει την κύρια ευθύνη για την 

Κοινωνική Πρόνοια, και άλλα υπουργεία, όπως αυτά της Παιδεί

ας, Εργασίας, Γεωργίας και Δικαιοσύνης, έχουν κάποια αρμοδιό

τητα για την πρόνοια. Επίσης, υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας 

παρέχονται από κρατικούς οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοί

κηση, καθώς και από μεγάλους οργανισμούς, όπως είναι το 

ΠΙΚΠΑ, ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (ΕΟΠ) και το Εθνικό 

Ίδρυμα Νεότητας (EIN), και από πάρα πολλές μικρές μη κερδο-
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κοπικές οργανώσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της εκκλη

σίας
1
. 

Οι υπηρεσίες αυτές δεν συντονίζονται, αφού δεν υπάρχει 

ούτε καν ο αναγκαίος μηχανισμός για κάτι τέτοιο, με αποτέλε

σμα να υπάρχουν συγχρόνως υπερκαλύψεις και σπατάλη πόρων, 

όπως και κενά στην παροχή υπηρεσιών. 

Το προηγούμενο Πρόγραμμα τόνιζε την ανάγκη εκπαίδευσης 

και μετεκπαίδευσης στελεχών νέων ειδικοτήτων και ταχείας 

επιμόρφωσης του υφιστάμενου προσωπικού όλων των βαθμίδων και 

την έθετε ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των άλλων 

στόχων του Προγράμματος που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του 

τομέα· μέχρι σήμερα όμως δεν έχουν υλοποιηθεί τα απαραίτητα 

μέτρα και τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η χαμηλή 

ποιοτική και ποσοτική στάθμη της στελέχωσης παρεμποδίζει την 

εφαρμογή νέων συστημάτων και νέων πολιτικών στον τομέα. 

Συνεπώς, οι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα συνεχίζουν 

να είναι κατά κύριο λόγο παραδοσιακής μορφής, περιορίζονται 

βασικά σε ιδρυματική περίθαλψη και παροχή επιδομάτων, ενώ η 

ανοικτή περίθαλψη είναι πολύ περιορισμένη. 

Εξάλλου, η ιδρυματική περίθαλψη παρέχεται με τέτοιο 

τρόπο που εμποδίζει την εξατομίκευση της και οδηγεί στη 

δημιουργία συνθηκών ιδρυματισμού, όπου όχι μόνο δεν παρέχο

νται δυνατότητες ανάπτυξης των σωματικών και πνευματικών 

δυνάμεων των φιλοξενουμένων, αλλά βαθμιαία χάνονται και αυτές 

που έχουν. 

1. Βλέπε τον Πίνακα 2.1, σελ. 54-55, της Έκθεσης 
Ομάδας Εργασίας για την Κοινωνική Πρόνοια. Πρόγραμμα 1983-
1987, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1985. 
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Επίσης, δεν υπάρχει ο απαιτούμενος συντονισμός με 

άλλους συναφείς τομείς, και τα προβλήματα των ευπαθών ομάδων 

του πληθυσμού αντιμετωπίζονται σε στενή τομεακή δάση. Δηλαδή, 

γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης των συμπτωμάτων των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες και όχι των αιτίων που προκαλούν τα προ

βλήματα τους. 

Τέλος, ο τομέας της Κοινωνικής Πρόνοιας δεν έχει 

δραστηριοποιηθεί επαρκώς για να συμβάλει στην αντιμετώπιση 

των σοβαρών επίκαιρων προβλημάτων, όπως είναι αυτά της χρήσης 

ναρκωτικών και του AIDS. 

3. Η δομή και κατανομή των υπηρεσιών 

Κοινωνικής Πρόνοιας στο χώρο 

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η ιδιορρυθμία της 

δομής των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας, γίνεται αναφορά στον 

τομέα της υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας διακρίνονται σε πρωτο

βάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες, ανάλογα με το βαθμό 

του τεχνολογικού τους εξοπλισμού.Στην πρωτοβάθμια υγειονομική 

περίθαλψη γίνεται η πρώτη επαφή του ασθενή με τις υγειονομι

κές υπηρεσίες και, ανάλογα με τη σοβαρότητα της ασθένειας 

του, και επομένως την ανάγκη του για περίθαλψη υψηλής τεχνο

λογίας, προωθείται σε δεύτερη ή τρίτη βαθμίδα περίθαλψης. Σε 

όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου τα τελευταία χρόνια έχει 

γίνει "περιφερειακοποίηση" των υπηρεσιών υγείας. Δηλαδή, σε 

κάθε "περιφέρεια" μιας χώρας υπάρχουν όλα τα "επίπεδα" φρο

ντίδας, από το ιατρείο του οικογενειακού ιατρού μέχρι τα 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία. 
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Ετο χώρο της Κοινωνικής Πρόνοιας τα πράγματα είναι 

κάπως διαφορετικά, επειδή οι υπηρεσίες δεν διακρίνονται από 

την τεχνολογική τους υποδομή, αλλά από το βαθμό ειδίκευσης 

του προσωπικού. Δηλαδή, σε αντίδέση με τα νοσοκομεία, δεν 

υπάρχουν παιδικοί σταθμοί δεύτερης και τρίτης βαθμίδας. 

Μπορεί όμως να υπάρχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας που εκείνα 

και η οικογένεια τους χρειάζονται πολύ ειδικευμένες υπηρεσίες 

από ένα κοινωνικό λειτουργό, ένα ψυχολόγο κλπ. 

Από τη φύση τους, οι υπηρεσίες πρόνοιας για να είναι 

αποδοτικές και να χρησιμοποιούνται από τα άτομα που πράγματι 

τις έχουν ανάγκη, πρέπει να είναι προσιτές στο λαό. Για το 

λόγο αυτό, σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, καπιταλιστι

κές και μη, οι υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας παρέχονται από 

την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε απευθείας, είτε με ανάθεση σε 

εθελοντικούς οργανισμούς. Ορισμένες ειδικευμένες υπηρεσίες 

εξυπηρετούν παραπάνω από έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκη

σης. 

Η αποκέντρωση των υπηρεσιών πρόνοιας (όρος που σημαί

νει όχι μόνο ότι οι υπηρεσίες είναι προσιτές, αλλά και ότι η 

λήψη αποφάσεων για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία τους 

γίνεται σε τοπικό επίπεδο), εξασφαλίζει την προσαρμογή των 

υπηρεσιών αυτών στις τοπικές ανάγκες. Επειδή ο όρος "αποκέν-

τρωση" τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής 

συζήτησης ή αντιπαράθεσης, πρέπει να επισημανθεί ότι η αποκέ

ντρωση δεν είναι πανάκεια για όλα τα προβλήματα προγραμματι

σμού και διοίκησης. Η λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο συχνά 

συνεπάγεται και κάποια περιφερειακή ανισότητα, και για το 

λόγο αυτό ορισμένες φορές οι προγραμματιστές και τεχνοκράτες 
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που εργάζονται σε κεντρικό επίπεδο αντιδρούν στην αποκέντρω

ση. 

Ενώ στη χώρα μας το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δίνει 

αρκετές αρμοδιότητες στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

για παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας
1
, μέχρι σήμερα μόνο 

περιορισμένος αριθμός δήμων και σπάνια οι κοινότητες έχουν 

αναπτύξει τέτοιες υπηρεσίες. Οι περισσότεροι Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας μέχρι και σήμερα δεν 

έχουν το απαραίτητο προσωπικό και οικονομικούς πόρους για να 

μπορούν να αναπτύσσουν πολλές δραστηριότητες στον τομέα της 

Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Το πολύ μικρό μέγεθος σε πληθυσμό ορισμένων Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν τους επιτρέπει να στηρίξουν ένα 

πλήρες φάσμα υπηρεσιών πρόνοιας. Από τους 6.019 δήμους και 

κοινότητες της χώρας, 3.358 έχουν λιγότερους από 500 κατοί

κους και άλλοι 1.445 έχουν 500-999 κατοίκους μόνο. Υπάρχουν 

μόνο 125 δήμοι των οποίων ο πληθυσμός είναι πάνω από 10.000 

άτομα, και από αυτούς 57 βρίσκονται στο νομό Αττικής
3
. Εννέα 

νομοί της χώρας δεν περιλαμβάνουν δήμο με περισσότερους από 

10.000 κατοίκους και σε 27 νομούς υπάρχει ένας μόνο δήμος του 

μεγέθους αυτού. Είναι φανερό επομένως ότι οι περισσότεροι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας δεν έχουν 

τον απαραίτητο πληθυσμό για να υποστηρίξουν, από οικονομικής 

πλευράς, πλήρες φάσμα υπηρεσιών πρόνοιας. 

1. Έκθεση Ομάδας Εργασίας, Κοινωνική Πρόνοια. Πρό
γραμμα 1983-1987, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1985, σελ. 72. 

2. Επεξεργασία στοιχείων της απογραφής του πληθυσμού 
(1981), από το Τμήμα Πληθυσμού και Απασχόλησης του ΚΕΠΕ. 
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Από την απογραφή του πληθυσμού του 1981, φαίνεται ότι 

οι περισσότεροι νομοί της χώρας έχουν ένα πληθυσμό της τάξης 

των 50.000-150.000 ατόμων, μέγεθος που δεν απέχει πολύ από τα 

διεθνή δεδομένα για τον προγραμματισμό υπηρεσιών Κοινωνικής 

Πρόνοιας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Νομοί της χώρας κατά μέγεθος πληθυσμού (1981) 

Αριθμός νομών Αριθμός κατοίκων 

2 

~> 8 

14 

16 

6 

2 

2 

Νομός Θεσσαλονίκης 

Νομός Αττικής 

Μέχρι 

25.001 -

50.001 -

100.001 -

150.001 -

200.001 -

250.001 -

25.000 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

871.000 

3.469.400 

Πηγή; ΕΕΥΕ, Απογραφή πληθυσμού 1981. 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως 

η μορφολογία των νομών (νησιά, ορεινές περιοχές κλπ.), καθώς 

και η πυκνότητα, η σύνθεση του πληθυσμού και οι συνθήκες 

συγκοινωνιών. 
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4. Ο Προγραμματισμός στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας 

4.1. Το άεωρητικό πλαίσιο και μερικά προβλήματα που αντιμε

τωπίζονται 

4.1.1. Η "ανάγκη" για υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και η 

αποδοχή της ανάγκης αυτής 

Η "ανάγκη" για υπηρεσίες υγείας, και πιο πρόσφατα για 

υπηρεσίες παιδείας, είναι αισθητή στο σύνολο του πληθυσμού. 

Δηλαδή ο φορολογούμενος πολίτης που πληρώνει για τις υπηρε

σίες αστές, γνωρίζει ότι κάποτε εκείνος/εκείνη ή η οικογένεια 

του θα χρειαστεί υγειονομική περίθαλψη ή κάποια εκπαίδευση. 

Τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Πρόνοιας όμως δεν τις βλέπει 

πάντα με τον ίδιο τρόπο, ειδικά όταν αυτές απευθύνονται σε 

κοινωνικά "οριακές" ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ναρκομα

νείς, οι αλκοολικοί, οι φυλακισμένοι, ακόμα και οι άγαμες 

μητέρες. Και, δυστυχώς, η νοοτροπία της "μη αναγκαίας υπηρε

σίας" επεκτείνεται μερικές φορές ακόμη και σε μεγάλες ομάδες 

του πληθυσμού και ακούγεται η άποψη π.χ. ότι οι ηλικιωμένοι 

δεν έχουν ανάγκη από ψυχαγωγία. 

Δυστυχώς η νοοτροπία αυτή παρατηρείται διεθνώς, μερι

κές φορές ακόμη και στους υπεύθυνους πολιτικούς παράγοντες. 

Ενώ δίνονται μεγάλες υποσχέσεις για κοινωνικές παροχές, όταν 

υπάρχει οικονομική κρίση οι υποσχέσεις αυτές μπαίνουν σε δεύ

τερη μοίρα και συρρικνώνονται μπροστά στην ανάγκη για επενδύ

σεις στη Βιομηχανία, στη γεωργία κλπ. Στην περίπτωση αυτή, η 

"ανάγκη" για υπηρεσίες υγείας και παιδείας γίνεται πιο παρα

δεκτή από τη θεωρία ότι το εργατικό δυναμικό πρέπει να είναι 
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υγιές και εκπαιδευμένο για να αποδώσει. Αντίδετα, συχνά οι 

υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας θεωρούνται λιγότερο "αναγκαί

ες". 

Μια ακόμη ιβιατερότητα της Κοινωνικής Πρόνοιας είναι 

ότι μερικές φορές ακόμη και οι αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών 

δεν τις θεωρούν αναγκαίες, όπως π.χ. γονείς που κακοποιούν τα 

παιδιά τους, Λ άτομα που η κοινωνία κρίνει ότι έχουν αντι

κοινωνική συμπεριφορά. 

Η παραπάνω "αμφισβήτηση" της αναγκαιότητας ορισμένων 

υπηρεσιών πρόνοιας, οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι αρκε

τές από αυτές είναι προσωπικές υπηρεσίες, που παλιότερα 

παρέχονταν από την οικογένεια. Στη Βρετανία μάλιστα οι υπηρε

σίες Κοινωνικής Πρόνοιας ονομάζονται "προσωπικές κοινωνικές 

υπηρεσίες" (personal social services). Δημιουργείται έτσι το 

ερώτημα για τα όρια των ευθυνών της οικογένειας ή του ατόμου, 

καθώς και του κράτους. 

Δεν θα ήταν ούτε εφικτό, αλλά ούτε επιθυμητό να αναλά

βει το κράτος ορισμένες ευθύνες που ανήκουν στα άτομα και την 

οικογένεια. Για δεοντολογικούς αλλά και οικονομικούς λόγους, 

η κάλυψη του πληθυσμού με υπηρεσίες πρόνοιας είναι συχνά 

επιλεκτική, σε αντίθεση με ορισμένες υπηρεσίες στο χώρο της 

Παιδείας και της υγείας, όπου η κάλυψη είναι καθολική. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με τη σημερινή νομοθεσία ένα παιδί έχει 

το δικαίωμα να απαιτεί θέση σε δημόσιο σχολείο και ένας 

ασθενής με οξύ πρόβλημα υγείας να εισαχθεί σε νοσοκομείο, ενώ 

δεν συμβαίνει το ίδιο με τις θέσεις σε παιδικούς σταθμούς ή 

σε ιδρύματα για χρονίως πάσχοντες. 

Σε ορισμένες αναπτυγμένες χώρες, θεωρείται ότι η 

ευρεία παροχή υπηρεσιών από το κράτος συντελεί εν μέρει στην 
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παραμέληση από την οικογένεια ορισμένων δικών της ευθυνών. 

Συζητείται ευρύτατα η ανάγκη για υποστήριξη της οικογένειας 

και του άτυπου συστήματος φροντίδας από κρατικές ή άλλες 

υπηρεσίες, χωρίς την αποδυνάμωση τη οικογενειακής φροντίδας 

και της ατομικής ευθύνης. 

"Ευχνά οι πολιτικοί έρχονται στην εξουσία υποσχόμενοι 

καθολική κάλυψη με ελεύθερες υπηρεσίες, όμως η πραγματικότητα 

των περιορισμένων πόρων τους υποχρεώνει να επεκτείνουν τις 

υπηρεσίες επιλεκτικά"
1
. Ετο δυτικό κόσμο τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει σαφής τάση προς επιλεκτική κάλυψη. Άτομα , οικογέ

νειες και άλλες ομάδες ενισχύονται για να Βοηθήσουν οι ίδιοι 

τον εαυτό τους στα πλαίσια μιας κίνησης,όπως έχει λεχθεί, από 

το "κράτος πρόνοιας" (welfare state), στην "κοινωνία πρό

νοιας" (welfare society)
3
. 

4.1.2. Προβλήματα στη μεθοδολογία και στην εκτίμηση των 

αναγκών 

0 προγραμματισμός στο χώρο τη Κοινωνικής Πρόνοιας 

είναι σχετικά πρόσφατος. Δεν υπάρχει αναπτυγμένη μεθοδολογία, 

όπως π.χ. για τον οικονομικό προγραμματισμό, ή ακόμη για τον 

προγραμματισμό των υγειονομικών υπηρεσιών. 

1. Τ. Booth (ed.) Planning for welfare-social policy 

and the expenditure process. Basil Blackwell Oxford, 1979, 

σελ. 11. 

2. The OECD Observer. No. 107, November 1980, σελ. 
18-20. 
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Υπάρχουν πρότυπα για κτιριακές εγκαταστάσεις σχετικά 

με το φωτισμό, τη θέρμανση, το χώρο. Δεν υπάρχουν όμως γενικά 

παραδεκτά πρότυπα τόσο για την έκταση, όσο και για τον ενδε

δειγμένο τόπο των προσφερομένων υπηρεσιών. 

Κατά ένα μέρος, αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι, 

ειδικά στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, η κάάε χώρα έχει 

διαφορετικές ανάγκες συνδεόμενες με τις οικονομικές, κοινωνι

κές, πολιτιστικές και πολιτικές της συναήκες. Κατά ένα άλλο 

μέρος, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι 

κοινωνικές αλλαγές είναι τόσο ραγδαίες, ώστε υπηρεσίες που 

άεωροόνται πρότυπα, γρήγορα γίνονται αναχρονιστικές και δεν 

ανταποκρίνονται στις νέες αλλαγές και νοοτροπίες. 

Ενώ γίνεται μεγάλη προσπάδεια για τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης και του "επαγγελματισμού" του προσωπικού της 

Κοινωνικής Πρόνοιας και ιδιαίτερα των κοινωνικών λειτουργών, 

που είναι οι κύριοι φορείς της κοινωνικής εργασίας, από τη 

φύση της η κοινωνική εργασία είναι πιο υποκειμενική από π.χ. 

κάποια ιατρική διάγνωση, γεγονός που δυσκολεύει την εκτίμηση 

των αναγκών. 'Οπως έχει λεχαεί
1
,. κάδε οικογένεια έχει τα 

προβλήματα της, η διαφορά όμως μεταξύ μιας οικογένειας με 

προβλήματα και μιας "προβληματικής οικογένειας" συχνά εξαρτά

ται από το ποιος κάνει την αξιολόγηση. 

Ακόμα, όπου έχει γίνει προσπάάεια για να προσδιορι

στούν "επιστημονικά" πρότυπα, π.χ. σχετικά με την αναλογία 

παρεχόμενων υπηρεσιών και πληαυσμού ή με το πόσες φορές το 

1· Health care in a changing setting, the UK exper
ience. CIBA Foundation Symposium, Elsevier, North Holland, 
Amsterdam, 1976, σελ. 85. 
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μΛνα 8α έπρεπε ένα άτομο με ειδικές ανάγκες να δέχεται επί

σκεψη από κάποιο στέλεχος, οι περισσότεροι πόροι και ο φόρτος 

εργασίας εμποδίζουν στην πράξη την εφαρμογή των προτύπων 

αυτών. 

0 βαθμός "χρήσης" των υπηρεσιών, που χρησιμοποιείται 

συχνά σαν δείκτης στον προγραμματισμό των υγειονομικών υπηρε

σιών, ενδείκνυται πολύ λιγότερο στον τομέα της Κοινωνικής 

Πρόνοιας- αυτό συμβαίνει επειδή εκείνοι που έχουν τη μεγαλύ

τερη ανάγκη συχνά δεν ζητάνε τις προνοιακές υπηρεσίες και, 

όπως αναφέρεται παραπάνω, ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού 

ε(ναι συχνά αποφασιστικός στην παροχή υπηρεσιών. 

Σε αντίθεση με άλλα αγαθά, πολλές από τις υπηρεσίες 

της Κοινωνικής Πρόνοιας δεν παρέχονται από τον ιδιωτικό 

τομέα. Έτσι, δεν υπάρχει "αγορά" για να δείχνει πόσο ο 

πληθυσμός είναι διατεθειμένος να πληρώνει για διάφορα επίπεδα 

υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Ορισμένες υπηρεσίες της Κοινωνικής Πρόνοιας παρέχονται 

σε μεγάλες ομάδες του συνολικού πληθυσμού, όπως ε(ναι οι 

ηλικιωμένοι, το μέγεθος των οποίων είναι σχετικά εύκολο να 

υπολογιστεί από στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού. Η 

εκτίμηση του αριθμού των ατόμων σε άλλες ομάδες στις οποίες 

απευθύνεται η Κοινωνική Πρόνοια δεν είναι πάντα τόσο εύκολη. 

Σε ορισμένες χώρες τα άτομα με κάποια βλάβη στη σωματική ή 

ψυχική τους υγεία καταγράφονται, ενώ σε άλλες η καταγραφή 

αυτή θεωρείται υποτιμητική. Θεωρείται δηλαδή ότι με την 

απογραφή η πολιτεία βάζει κάποια "ταμπέλα" στα άτομα με 

ειδικές ανάγκες. * Αλλες ομάδες που έχουν ανάγκη υπηρεσιών 

πρόνοιας, όπως ρι ναρκομανείς κλπ., προσπαθούν οι ίδιες να μη 

γίνουν αντιληπτές από τις αρχές. 
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'Αλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικό με τις ομάδες στόχους 

(target groups) της Κοινωνικής Πρόνοιας είναι ότι συχνά τα 

άτομα με ειδικές ανάγες είναι διάσπαρτα σε πολύ μικρούς αριθ

μούς ανά τη χώρα. Ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου 

σημαντικό μέρος του πληθυσμού κατοικεί σε πολύ μικρές απομα

κρυσμένες κοινότητες σε ορεινές ή νησιώτικες περιοχές, η 

παροχή προσιτών υπηρεσιών στα άτομα αυτά είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη. Δηλαδή, ενώ σε μια περιοχή με δύο-τρεις μικρές 

κοινότητες μπορεί να υπάρχει αριθμός παιδιών προσχολικής 

ηλικίας, ικανός να δικαιολογήσει από οικονομικής πλευράς τη 

σύσταση ενός παιδικού σταθμού ή νηπιαγωγείου, ο αριθμός των 

παιδιών με ειδικά προβλήματα, όπως η τύφλωση ή κάποια πνευ

ματική καθυστέρηση, είναι πολύ μικρός για την οικονομική 

δικαιολόγηση παροχής σχετικών υπηρεσιών. Και όμως, αυτά τα 

μεμονωμένα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα παιδιά 

και πρέπει να τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες για πλήρη ανά

πτυξη των δυνατοτήτων τους. Είναι φανερό επομένως ότι στον 

τόπο μας πρέπει να αναζητηθούν νέα πρότυπα υπηρεσιών, που θα 

ανταποκριθούν στις δικές μας ανάγκες. 

Αναπόσπαστο μέρος του προγραμματισμού είναι η αξιολό

γηση των υπηρεσιών που παρέχονται. Η αξιολόγηση των κοινωνι

κών υπηρεσιών γενικά παρουσιάζει δυσκολίες, στον τομέα της 

Κοινωνικής Πρόνοιας όμως τα προβλήματα αυτά είναι οξύτατα
1
. 

Δεν υπάρχουν εύχρηστοι δείκτες για την αξιολόγηση της απόδο

σης ή της "παραγωγικότητας" των περισσότερων υπηρεσιών Κοινω

νικής Πρόνοιας. 

1. Α. Ριτσατάκη, ΚΕΠΕ, 1986, ό.π. 
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'Εχουν γίνει προσπάθειες αξιολόγησης με τη σύγκριση 

διαφόρων ιδρυμάτων. Για παράδειγμα γίνεται σύγκριση του 

αριάμού των νέων που διαπράττουν ξανά κάποιο έγκλημα όταν 

φεύγουν από τα διάφορα ιδρύματα αγωγής
1
. Αν και η σύγκριση 

αυτή αποτελεί κάποια ένδειξη της αποτελεσματικότητας των 

ιδρυμάτων αυτών, είναι πολύ πιο δύσκολο να αποδοθεί η μείωση 

της παιδικής εγκληματικότητας στην παροχή συγκεκριμένων 

υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Συχνά στο χώρο της Κοινωνικής Πρόνοιας η αξιολόγηση 

διαφόρων συστημάτων, γίνεται με τη λειτουργία πρότυπων, 

πειραματικών υπηρεσιών, καθώς και με τη διενέργεια συγκεκρι

μένης αξιολόγησης των υπηρεσιών σε προκαθορισμένα χρονικά 

στάδια. Δηλαδή, προγραμματίζεται η αξιολόγηση της υπηρεσίας 

πριν ακόμη λειτουργήσει, ώστε να μπορεί να προβλεφθεί η 

συλλογή των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων. 

Όλο και πιο συχνά γίνονται και κοινωνιολογικές μελέ

τες που βασίζονται όχι μόνο στα λεγόμενα "σκληρά" στατιστικά 

στοιχεία, αλλά και σε υποκειμενικά στοιχεία που σταθμίζουν το 

βαθμό ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών. 

'Οπως έχει λεχθεί παραπάνω, η υποκειμενικότητα είναι 

έντονη στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, και χρειάζεται 

μεγάλη προσοχή στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση, καθώς και στην ερμηνεία των στατιστικών στοιχεί

ων. Πρέπει να επισημανθεί ότι, ειδικά στον τομέα της Κοινωνι-

1. J. Tizard et. al., VajrfreUeg of regidenUfr* exper
ience. Routledge and Kegan Paul, London, 1975. 
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κής Πρόνοιας, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους προγραμματι

στές, τους τεχνοκράτες, τους πολιτικούς και τα άτομα που 

εφαρμόζουν τα προγράμματα της, ώστε να μη μεταφέρουν τις 

δικές τους αξίες και να τις χρησιμοποιούν σαν αξίες των 

δεκτών προνοιακών υπηρεσιών. Ο κίνδυνος του "πατερναλισμού" 

είναι ιδιαίτερα αυξημένος στο χώρο της Κοινωνικής Πρόνοιας 

και αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι συχνά η αξιολόγηση από 

τους δέκτες υπηρεσιών πρόνοιας σχετικά με τις ανάγκες τους 

και τις υπηρεσίες πρόνοιας που τους παρέχονται, διαφέρουν από 

την αξιολόγηση των επαγγελματιών. Το γεγονός αυτό συνηγορεί 

στη συμμετοχή των εξυπηρετούμενων στον προγραμματισμό και την 

αξιολόγηση των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Στη χώρα μας η εργασία της αξιολόγησης των υπηρεσιών 

είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Λειτουργούν υπηρεσίες που ουδέποτε 

έχουν αξιολογηθεί σχετικά με την αποδοτικότητα και την απο

τελεσματικότητα τους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες, 

χωρίς να έχουν προσδιοριστεί στο στάδιο του προγραμματισμού 

τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης τους. 

Η ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξιολόγηση 

και τον ορθολογικό προγραμματισμό των υπηρεσιών πρόνοιας στη 

χώρα μας φαίνεται καθαρά και από την πλήρη έλλειψη συστηματι

κής συλλογής, μηχανογράφησης και επεξεργασίας των απαραίτητων 

στατιστικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σε αντίθεση 

με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. υγεία και παιδεία), όπου 

γίνονται ετήσιες απογραφές των ατόμων που χρησιμοποιούν τις 

υπηρεσίες και του απασχολούμενου προσωπικού, στον τομέα της 

Κοινωνικής Πρόνοιας δεν υπάρχει συστηματική συλλογή και 

δημοσίευση παρόμοιων στατιστικών στοιχείων. 
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Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΕΥΕ) δήμο-
ι 

σιεύει κάθε χρόνο εδώ και μια τριακονταπενταετία περίπου, το 

δελτίο "Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής". Στο 

δελτίο αυτό αφιερώνονται δύο σελίδες στην παρουσίαση του 

αριθμού τωνν υιοθεσιών και των απροστάτευτων παιδιών που 

επιδοτούνται. Τα στοιχεία αυτά, με τη μορφή που παρουσιάζο

νται, πολύ λίγο βοηθούν τον προγραμματισμό. Ο "Κοινωνικός 

Προϋπολογισμός", που είναι σχετικά νέα ετήσια έκδοση, περι

λαμβάνει μόνο ένα συγκριτικό πίνακα για τον τομέα της Κοινω

νικής Πρόνοιας. 

Αν και στο Πρόγραμμα 1983-1987 είχε τονιστεί ιδιαίτερα 

η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας πληροφοριακής βάσης στον 

τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, δεν λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα 

για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Θετικά, αλλά μεμονωμένα 

βήματα, αποτελούν η μηχανογράφηση του Μητρώου των Κοινωνικών 

Λειτουργών και η κατάρτιση οδηγού των υπηρεσιών πρόνοιας. Δεν 

εκπονήθηκε όμως η προγραμματισμένη αναγκαία μελέτη για την 

ορθολογική συστηματική συλλογή, μηχανογράφηση και επεξεργασία 

στατιστικών στοιχείων στον τομέα ούτε έγινε ουσιαστική προ

σπάθεια για την επιμόρφωση του προσωπικού του τομέα σχετικά 

με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. 

4.2. Συμμετοχή 

Η συμμετοχή του κοινού στον προγραμματισμό και γενικό

τερα στη λήψη αποφάσεων έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολη, ακόμη 

και στις πιο αναπτυγμένες οικονομικά χώρες και σε χώρες όπου 

το πολιτικό σύστημα βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή του 
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πολίτη. Προϋποθέσεις για την ουσιαστική συμμέτοχη του πολίτη 

στη λήψη αποφάσεων είναι η πολιτική βούληση, η διάθεση και το 

ενδιαφέρον του κοινού, ο απαιτούμενος ελεύθερος χρόνος και 

προπαντός η σωστή πληροφόρηση και γνώση για ουσιαστική συμμε

τοχή. 

Στο χώρο της Κοινωνικής Πρόνοιας η συμμετοχή ε(ναι 

ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά σ' ό,τι αφορά τους χρήστες των υπη

ρεσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα άτομα που έχουν ανάγκη 

από αυτές τις υπηρεσίες προσπαθούν να αποκρύψουν την κατά

σταση τους, όπως για παράδειγμα οι ναρκομανείς, οι αλκοολι

κοί, οι ανύπαντρες μητέρες, ακόμα και ορισμένοι γονείς παι

διών με ειδικές ανάγκες. Σε άλλες περιπτώσεις, τα άτομα αυτά 

δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν ουσιαστικά, όπως στην περί

πτωση των ατόμων με πνευματική καθυστέρηση. 

Η συμμετοχή σε συλλόγους, εταιρείες και σωματεία 

αποτελεί ενεργητική έκφραση της συμμετοχής του πολίτη στα 

κοινά. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή αυτή πρέπει να ενθαρρυν

θεί και να υποστηριχθεί έμπρακτα από την πολιτεία με την 

απαραίτητη οικονομική ενίσχυση. 

Η εκπροσώπηση των συλλόγων και σωματείων αυτών στα 

όργανα προγραμματισμού και διοίκησης των κοινωνικών υπηρεσιών 

εξασφαλίζει, μέχρις ενός βαθμού, τη συμμετοχή των ενδιαφερο

μένων στη λήψη αποφάσεων. Επειδή έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι 

τα άτομα που συμμετέχουν και εκλέγονται σε συλλογικά όργανα 

είναι τα πιο δραστήρια και, σε ορισμένους συλλόγους, τα πιο 

μορφωμένα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να ακουστεί και η 

ψωνή της μεγάλης σιωπηλής μάζας που δεν συμμετέχει σε τέτοια 

συλλογικά όργανα, ειδικά στο χώρο της Κοινωνικής Πρόνοιας. 
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Οι δέκτες ορισμένων υπηρεσιών πρόνοιας είναι μέλη 

αδύναμων ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες οργανώνονται δύσκο

λα. Στη χώρα μας οι πορείες διαμαρτυρίας και οι δημόσιες 

συγκεντρώσεις που οργανώνονται από συλλόγους συνταξιούχων ή 

αναπήρων κλπ. δείχνουν έναν υγιή δυναμισμό των ομάδων αυτών. 

'Ομως η απαράδεκτα χαμηλή ποιότητα πολλών υπηρεσιών πρόνοιας 

δείχνει πόσο λιγότερο αποτελεσματικές είναι οι διαμαρτυρίες 

αυτές σε σχέση με τις διαμαρτυρίες των ισχυρών παραγωγικών 

τάξεων. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου 

καλά οργανωμένοι σύλλογοι ή οργανώσεις ασκούν πίεση για την 

επίτευξη παροχών για τα μέλη τους, που ενδεχόμενα είναι σε 

βάρος άλλων πιο αδύναμων ομάδων από πλευράς κατανομής των 

διαθέσιμων πόρων. 

4.3. Ο προγραμματισμός της Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα 

Γενικά μέχρι σήμερα, δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα 

ένα ορθολογικό σύστημα προγραμματισμού των υπηρεσιών Κοινωνι

κής Πρόνοιας. Οι εκδηλώσεις του κρατικού ενδιαφέροντος για 

την παροχή καλύτερης Κοινωνικής Πρόνοιας μέσω των υπηρεσιών 

του, των οργανώσεων δημοσίου δικαίου ή των προνοιακών οργα

νώσεων ιδιωτικού δικαίου, τις οποίες το κράτος υποστηρίζει με 

διάφορους τρόπους, ήταν αποτέλεσμα πρόχειρου προγραμματισμού, 

που βασιζόταν κυρίως σε περιστασιακές επιλογές. 

Η αντιμετώπιση αυτή του προγραμματισμού, ο οποίος 

αποτελεί την προϋπόθεση σωστής ανάπτυξης και υλοποίησης 

στόχων, οφείλεται στο γεγονός ότι το ελληνικό κράτος, νέο 

σχετικά σε ηλικία, είχε να αντιμετωπίσει σοβαρότερα προβλήμα-
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τα, που αφορούσαν την υπόσταση και επιβίωση του. Έτσι η 

έλλειψη εμπειρίας και παράδοσης, που κρίνονται απαραίτητες 

συνιστώσες και αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη οποιασδή

ποτε δραστηριότητας προσαρμοσμένης στις κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες της χώρας, αισθητή ακόμη και σήμερα, δυσκόλεψε την 

κατάρτιση και υλοποίηση σωστού εθνικού προγράμματος Κοινωνι

κής Πρόνοιας. 

Πολλές από τις υπάρχουσες υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοι

ας, και ειδικά των μεγάλων φορέων, δημιουργήθηκαν για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν από τη Μικρασιατική 

καταστροφή και τις καταστροφές των πολέμων του·20ού αιώνα. 

Μερικές από τις ανάγκες που υπήρχαν τότε έχουν αλλάξει, ενώ 

άλλες έχουν καλυφθεί με διαφορετικούς τρόπους. Ενδεικτικά 

αναφέρεται το εξής: οι κατασκηνώσεις κάποτε αντιμετώπιζαν 

την ανάγκη πολλών παιδιών για σωστή διατροφή και καλό κλίμα, 

ενώ σήμερα ο κύριος σκοπός τους είναι η αντιμετώπιση των 

αναγκών ομαδικής απασχόλησης και δημιουργικής αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου. Το ΠΙΚΠΑ κάποτε αντιμετώπιζε επιτακτικές 

ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης παιδών, ενώ σήμερα σχεδόν το 

σύνολο του πληθυσμού έχει ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική 

περίθαλψη. 

Ετην προσπάθεια για την κάλυψη ευρύτερων κοινωνικών 

αναγκών, και δεδομένου ότι οι υφιστάμενες κάθε φορά οργανώ

σεις δημοσίου δικαίου (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου-

Ν.Π.Δ.Δ.) που επεδίωκαν την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών 

δεν επαρκούσαν, βοήθησε και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Το γεγο

νός ότι η πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών στηρίζεται 

κατά ένα μεγάλο μέρος στην κρατική επιχορήγηση, προβάλλει από 

μόνο του το αίτημα της μεταβολής ή αναθεώρησης του υφιστάμε-
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νου καάεστώτος στις σχέσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας-κράτους. 

Πολύ δε περισσότερο προβάλλει το αίτημα αυτό αφού οι επο

πτευόμενες δραστηριότητες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας δεν 

είναι αποτέλεσμα οράολογικού προγραμματισμού, δεν υπακούουν 

σε αυστηρούς καταστατικούς οργανισμούς και δεν γίνεται συνε

χής και αυστηρός έλεγχος της νομιμότητας και σκοπιμότητας των 

υπηρεσιακών και διαχειριστικών πράξεων των διαφόρων οργάνων, 

για τη διασφάλιση του δημόσιου χρήματος. 

Επιπλέον,δεν συντονίζεται ο τομέας της Κοινωνικής 

Πρόνοιας με άλλους κοινωνικούς τομείς, όπως είναι η υγεία, η 

παιδεία και η παροχή στέγης. 

Ετην Έκθεση της Ομάδας Εργασίας για την Κοινωνική 

Πρόνοια, που δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του Προγράμματος 1983-

1987, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην "επιτακτική ανάγκη ενιαίου 

ορθολογικού προγραμματισμού όλων των δραστηριοτήτων του 

τομέα"*. Η Έκθεση αυτή περιέγραφε τις αρχές για τον προγραμ

ματισμό της Κοινωνικής Πρόνοιας σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. 

Η τελική εισήγηση του προγράμματος που εγκρίθηκε από 

τη Βουλή (9.1.1985) προέβλεπε τη δημιουργία Κεντρικού Συμβου

λίου Κοινωνικής Πρόνοιας και αναδιοργάνωση του τομέα. Επίσης 

προέβλεπε ότι "Η συλλογή, μηχανογράφηση και επεξεργασία των 

στατιστικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα για τον προγραμ

ματισμό στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, θα οργανωθεί σε 

1. ΚΕΠΕ, 1985, ό.π., σελ. 62. 
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ορθολογική και μόνιμη βάση μετά από σχετική μελέτη"
1
. Κανένα 

από τα μέτρα για ορθολογικό προγραμματισμό του τομέα δεν 

υλοποιήθηκε. 

5. Το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο 

5.1. Γενικές επιδιώξεις για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 

1988-1992» 

Από τις μέχρι σήμερα συζητήσεις που γίνονται στα 

πλαίσια του Επιτελικού Συμβουλίου Εποπτείας Πενταετούς (οι 

σχετικές προτάσεις θα πρέπει να συζητηθούν και να εγκριθούν 

σε κυβερνητικό επίπεδο), φαίνεται ότι η αναπτυξιακή πολιτική 

για την περίοδο 1988-1992 θα έχει 4 βασικούς άξονες: 

α. την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της κοινωνίας, 

β. τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού 

ιστού, 

γ. την κοινωνική δικαιοσύνη και 

β. τη βελτίωση της υποδομής (ανθρώπινης και τεχνικής). 

Σχετικά με την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της 

κοινωνίας, έμφαση θα δοθεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού 

προβλήματος, στην ουσιαστική αλλαγή της σχέσης κράτους/πολί-

1. Τελική Εισήγηση του ΠοοΫοάαιιατοϋ 1983-1987. Υπουρ

γείο Εθνικής Οικονομίας, ΚΕΠΕ,1985, σελ. 383. 

2. 'Οταν γράφτηκε η Έκθεση αυτή, τα προκαταρκτικά του 

προγράμματος δεν είχαν οριστικοποιηθεί. Για την τελική διατύ

πωση των γενικών επιδιώξεων του προγράμματος, ο αναγνώστης 

παραπέμπεται στα προκαταρκτικά., 
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ν 

τη, καθώς και στην κοινωνική συνοχή και τις σχέσεις μεταξύ 

διαφόρων ομάδων του πληθυσμού. 

Οι επιδιώξεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και τηΥ 

αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού έχουν προσδιοριστεί λαμβά

νοντας υπόψη το γεγονός ότι μέχρι το 1992 οι χώρες-μέλη της 

ΕΟΚ θα αποτελούν ενιαία αγορά και θα υπάρχει ελεύθερη διακί

νηση του εργατικού δυναμικού. Έτσι, θα δοθεί έμφαση στην 

εκπαίδευση και ειδικότερα στην τεχνική εκπαίδευση, στην 

τεχνολογική ανανέωση των επιχειρήσεων και στη δημιουργία 

διοικητικών στελεχών (management). 

Ε' ό,τι αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, οι τρεις 

βασικές επιδιώξεις θα είναι η διαφύλαξη του εισοδήματος, η 

αντιμετώπιση της ανεργίας και η διαφύλαξη του κοινωνικού 

μισθού. 

Για τη βελτίωση της δομής των ανθρώπινων και τεχνικών 

πόρων, οι κύριες επιδιώξεις είναι η δημιουργία τεχνικών δομών 

για την υποστήριξη των μεσαίων μονάδων με νέα τεχνολογία, η 

επίτευξη συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και η βελτίωση της 

διοίκησης (management) με κατάλληλες αλλαγές στην εκπαίδευση. 

5.2. Δημογραφικές αλλαγές 

Ετον Πίνακα 1.1, δίνονται οι εκτιμήσεις για το μέγεθος 

και τη δομή του πληθυσμού το έτος 2001. 

Από τον πίνακα αυτό φαίνεται η βαθμιαία γήρανση του 

πληθυσμού. Ενώ το ποσοστό των παιδιών μέχρι 14 ετών μειώνεται 

ελαφρά από 22,9« το 1966 σε 22,7* το 2001, στην ίδια περίοδο 

το ποσοστό των ατόμων 60 ετών και πάνω αυξάνεται από 16,9* σε 

19,7*. 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι περίπου μέχρι το τέλος της 

περιόδου του προγράμματος, τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, 

που συχνά έχουν αυξημένες ανάγκες υπηρεσιών υγείας και πρό

νοιας προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν το 5* του συνολικού 

πληαυσμού, και σε απόλυτους αριθμούς 8α υπερβούν τις 521 

χιλιάδες. Η μείωση του ποσοστού συμμετοχής της ομάδας αυτής 

που παρουσιάζεται το 1996 εξηγείται από το γεγονός ότι τότε 

φτάνουν στην ηλικία αυτή οι γενιές που έζησαν το Β* Παγκόσμιο 

και τον εμφύλιο πόλεμο. 

Επίσης το ποσοστό συμμετοχής του αριθμού των παιδιών 

και των ατόμων 60 ετών και άνω στο συνολικό πληθυσμό αυξάνε

ται συνεχώς, με παράλληλη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του 

ενεργού πληθυσμού (15-59 ετών). 

Το 1986 υπήρχαν 662 άτομα εξαρτημένης ηλικίας (παιδιά 

και ηλικιωμένοι) στα 1000 άτομα της ηλικίας 15-59 και εκτιμά

ται ότι μέχρι το 2001 ο αντίστοιχος αριθμός θα έχει φθάσει 

στα 737 άτομα. 

5.3. Τοπική αυτοδιοίκηση 

Από τους βασικούς άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής 

της σημερινής κυβέρνησης είναι η αποσυγκέντρωση (η μεταβίβαση 

αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από το κέντρο προς την περιφέρεια 

και τη Νομαρχία και η άσκηση τους από περιφερειακά όργανα της 

κεντρικής διοίκησης) και η αποκέντρωση (η μεταβίβαση αποφα

σιστικών αρμοδιοτήτων από το κέντρο προς το τοπικό επίπεδο 

και η άσκηση τους από αιρετά συλλογικά όργανα, ώστε να υπάρ

χει λαϊκή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων). Τα κυριότερα από τα 
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νομοθετήματα των τελευταίων πέντε χρόνων προς την κατεύθυνση 

αυτή είναι ο νόμος 1235/1982 για την "άσκηση της κυβερνητικής 

πολιτικής και καθιέρωση της λαϊκής εκπροσώπησης στους νο

μούς" , ο νόμος 1270/1982 σχετικά με "Τροποποιήσεις του δημο

τικού και κοινοτικού κώδικα για το εκλογικό σύστημα, τη 

δημοτική αποκέντρωση, τη λαϊκή συμμετοχή και τη διοικητική 

αυτοτέλεια των δήμων και κοινοτήτων"
f
 και ο νόμος 1622/1986 

για την "Τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή ανάπτυξη και 

δημοκρατικό προγραμματισμό". 

Το άρθρο 1 του νόμου 1622 αναφέρεται στη συνένωση 

δήμων και κοινοτήτων για τη δημιουργία πιο μεγάλων Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Με τα ελληνικά δεδομένα 

όμως, και μετά από την εφαρμογή του νόμου αυτού, ο πληθυσμός 

πολλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αναμένεται ότι θα 

αυξηθεί τόσο, ώστε να αποτελέσει μεγάλου μεγέθους τοπικές 

μονάδες. 

Επίσης, η εφαρμογή της διάταξης αυτής φαίνεται να 

συναντά δυσκολίες, επειδή η προθεσμία έκδοσης των σχετικών 

διαταγμάτων που αναφέρεται στο νόμο (31.12.86) παρήλθε χωρίς 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης τους. 

Η υλοποίηση του μέτρου της συνένωσης μικρών μονάδων 

τοπικής αυτοδιοίκησης (κοινότητες) σε λειτουργικά βιώσιμες 

αντίστοιχες μονάδες (δήμοι), που θα επιτρέψει σ' αυτές να 

ανταποκριθούν με επάρκεια στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, 

προϋποθέτει κατάλληλη προετοιμασία των "τοπικών παραγόντων" 

και των πολιτών, που θα τους επιτρέψει να συνειδητοποιήσουν 

την αναγκαιότητα του μέτρου. Η προετοιμασία αυτή επιτυγχάνε

ται συνήθως μέσα από διαδικασίες επαρκούς ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων στις ανάγκες (οικονομι-
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κές, κοινωνικές, πολιτιστικές κ.ά.) των περιοχών τους, αλλά 

και συλλογικής ενεργοποίησης τους για τον κααορισμό προτεραι

οτήτων και την αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών και 

ανθρώπινων πόρων για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών 

αυτών. Στην ασφαλή προώθηση των διαδικασιών αυτών θα μπορούσε 

να συμβάλει η συστηματική εφαρμογή της μεθόδου "Κοινωνικής 

Εργασίας με την Κοινότητα". 

Για τη λαϊκή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό 

επίπεδο, λειτουργούν ήδη συνοικιακά συμβούλια (με λιγότερη ή 

περισσότερη επιτυχία, ανάλογα με την περιοχή), και προβλέπε

ται να λειτουργήσουν τοπικά συμβούλια στα πλαίσια των νέων 

δήμων. 

Με το νόμο 1622/1986 δημιουργείται δεύτερος βαθμός 

τοπικής αυτοδιοίκησης στο επίπεδο του νομού, δηλαδή η "νομαρ

χιακή αυτοδιοίκηση". Διαφέρει όμως από την πρώτη βαθμίδα 

τοπικής αυτοδιοίκησης στο ότι ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού 

Συμβουλίου εκλέγεται έμμεσα (άρθρο 37 παρ. 2), και το Νο

μαρχιακό Συμβούλιο, εκτός από τα άμεσα εκλεγμένα μέλη, έχει 

και δύο άλλες κατηγορίες συμβούλων, δηλαδή τους αιρετούς 

αντιπροσώπους των τοπικών επαγγελματικών, επιστημονικών και 

πνευματικών οργανώσεων και τους εκπροσώπους της κρατικής 

διοίκησης. Σύμφωνα με το άρθρο 21, οι νομαρχιακές αυτοδιοική

σεις έχουν αρμοδιότητα στους τομείς (1) δημοκρατικού προγραμ

ματισμού, (2) Κοινωνικής Πρόνοιας, (3) υγείας, (4) συγκοινω

νιών, (5) πολιτισμού, (6) περιβάλλοντος-πολεοδομίας, (7) 

γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και δασών, (8) εργασίας, (9) 

βιομηχανίας , (10) εμπορίου, (11) παιδείας, (12) αθλητισμού, 

(13) τουρισμού, (14) λαϊκής επιμόρφωσης και (15) νέας γενιάς. 
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Ειδικότερα για την Κοινωνική Πρόνοια, οι αρμοδιότητες 

της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι οι εξής (άραρο 23, παρ. 

1): "(α) Η Ιδρυση νομικών προσώπων για την προστασία της 

βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας. (6) Η οικονομική 

ενίσχυση δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και νομι

κών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που έχουν ως σκοπό την προστα

σία της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, (γ) Η παροχή 

κοινωνικών βοηθημάτων σε άτομα που έχουν ανάγκη ειδικής προ

στασίας". 

Για τη νέα γενιά το άραρο 23 ορίζει ότι "οι αρμοδιότη

τες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης αφορούν τον ελεύθερο χρόνο 

και τα κοινωνικά προβλήματα των νέων". 

Δυστυχώς, το πνεύμα με το οποίο είναι διατυπωμένη η 

παράγραφος 1 του άρθρου 23 αντανακλά την παραδοσιακή μορφή 

της Κοινωνικής Πρόνοιας και δεν προωθεί το νέο αναπτυξιακό 

ρόλο που πρέπει αυτή να παίξει. 

*Οπως έχουν διατυπωθεί στον παραπάνω νόμο οι αρμοδιό

τητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Πρό

νοια, υπάρχουν πολλές ασάφειες και δημιουργούνται πολλά 

ερωτήματα. Π.χ.στα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου 1, 

ξεχωρίζονται η βρεφική, παιδική και τρίτη ηλικία, ενώ η 

Κοινωνική Πρόνοια απευθύνεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό. 

Επίσης στο εδάφιο (γ) δεν είναι σαφές πώς ερμηνεύεται 

η φράση "παροχή κοινωνικών βοηθημάτων", και η φράση "άτομα 

που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας", και αν η τελευταία 

περιλαμβάνει όλους αυτούς που δεν περιλαμβάνονται στο (α) και 

(β). 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι με τη νέα έννοια του 

νομού, ως δευτεροβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
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δεν καταργείται και η παλιά έννοια του νομού ως διοικητικής 

μονάδας. Μέχρι και σήμερα οι νομαρχιακές υπηρεσίες είναι οι 

αποσυγκεντρωμένες υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης. Δηλαδή, 

σε κάθε νομό υπάρχει μικρογραφία της κεντρικής διοίκησης και 

οι υπάλληλοι των διαφόρων υπηρεσιών στο επίπεδο του νομού 

υπάγονται στο αντίστοιχο υπουργείο. 

Ως νέο εναλλακτικό διοικητικό σχήμα προτείνεται ή 

δημιουργία "ενιαίας διοικητικής μονάδας" στο επίπεδο του 

νομού. Με το σχήμα αυτό οι νομαρχιακές υπηρεσίες θα υπαχθούν 

στο νομάρχη αντί στην κεντρική διοίκηση. 

Ο νόμος 1622/1986 δεν προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ της 

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των νομαρχιακών υπηρεσιών. 

Τέλος, ο νόμος 1622/1986 προβλέπει τον καθορισμό 

περιφερειών και τη σύσταση περιφερειακών συμβουλίων. Η περι

φέρεια δεν αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης τρίτου 

βαθμού. Ο γενικός γραμματέας περιφέρειας, που είναι και πρόε

δρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι ο "άμεσος εκπρόσωπος 

της κυβέρνησης και υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής 

πολιτικής για τα θέματα που αφορούν την περιφέρεια" (άρθρο 

65). 

Σ* αυτό το νέο πλαίσιο πρέπει να εξεταστεί η δομή και 

η κατανομή των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας στο χώρο. Είναι 

σαφές ότι η νέα τάση προσανατολίζεται προς την αποκέντρωση 

των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. Δηλαδή οι υπηρεσίες αυτές 

πρέπει να είναι προσιτές στο λαό και η ευθύνη για τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τον προγραμματισμό και τη λειτουργία 

τους να είναι στο τοπικό επίπεδο. 

Πρέπει να τονιστεί όμως ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν 

θα μπορέσει να αναλάβει ευθύνη για την Κοινωνική Πρόνοια 
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χωρίς επαρκείς οικονομικούς πόρους και στελέχωση, και προς το 

παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί μέτρα για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με χρηματοδότηση από την ΕΟΚ άρχισε 

πρόγραμμα μετεκπαίδευσης νέων κοινωνιολόγων ως στελεχών 

ανάπτυξης, όπως και η μετεκπαίδευση άλλων νέων επιστημόνων 

(οικονομολόγων, πολεοδόμων κλπ.) που ήδη εργάζονται σε νομαρ

χιακές και περιφερειακές υπηρεσίες, για να συμβάλουν στο 

αναπτυξιακό έργο σε τοπικό επίπεδο. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στην οργάνωση των υπηρεσιών πρό

νοιας πρέπει να γίνει μόνο μετά από μελέτη της εφαρμογής της, 

ώστε να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα για τους χρήστες και 

το προσωπικό των υπηρεσιών πρόνοιας. Όταν π.χ. η ευθύνη για 

τη λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

(ΚΑΠΗ) μεταφέρθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση, για μεγάλη 

χρονική περίοδο, το προσωπικό ήταν σε αμφίβολη σχέση με το 

Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ένα υποστήριζε ότι το άλλο ήταν 

αρμόδιο για θέματα προσωπικού και μέχρι σήμερα ο φορέας 

ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού έχει αλλάξει τρεις φορές. 

Τέτοια προβλήματα εφαρμογής πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαι

ρα. 

Υπάρχουν ακόμη ασάφειες σχετικά με τη διαδικασία του 

δημοκρατικού προγραμματισμού. Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 

106) τα Προγράμματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 

πρέπει να καταρτίζονται και να υποβάλλονται στη Βουλή για 

έγκριση. Αυτό γίνεται σε δύο στάδια (νόμος 503/1976): στο 

πρώτο στάδιο, υποβάλλονται τα προκαταρκτικά του Προγράμματος 

Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, που περιέχουν τις 
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βασικές επιδιώξεις και στόχους πολιτικής· στο δεύτερο στάδιο 

υποβάλλεται λεπτομερειακό πρόγραμμα, που περιέχει μέτρα πολι

τικής και τα βασικά επενδυτικά αναπτυξιακά έργα. 

Τη γενική ευθύνη για την κατάρτιση, την υποβολή στη 

Βουλή και την υλοποίηση του 5ετοός Προγράμματος έχει το 

Υπουργείο Εβγικής Οικονομίας. Την ευθύνη για την τεχνική 

επεξεργασία και τη διατύπωση του σχεδίου προγράμματος έχει το 

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, που εποπτεύε

ται από το Υπουργείο Εδνικής Οικονομίας. 

Πριν έξι χρόνια είχε ανακοινωθεί η πρόταση για ένα νέο 

σύστημα δημοκρατικού προγραμματισμού, αλλά η οργάνωση του 

συστήματος αυτού δεν ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα ο συντο

νισμός των διαφόρων φορέων με αρμοδιότητες προγραμματισμού να 

είναι ευκαιριακός. 

Ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο 

επίπεδο της περιφέρειας και του νομού για την εξασφάλιση 

γνήσιας λαϊκής συμμετοχής αναφέρθηκαν παραπάνω. Πρέπει να 

σημειωθεί όμως ότι η εκπροσώπηση της Κοινωνικής Πρόνοιας στα 

Νομαρχιακά Συμβούλια δεν ήταν επαρκής κατά τη διάρκεια της 

εκπόνησης του τελευταίου 5ετούς Προγράμματος, καθώς και ότι η 

πλειονότητα των νομών δεν υπέβαλε προγραμματικές προτάσεις 

σχετικά με την πρόνοια. 

Για το Πρόγραμμα 1988-1992 έχουν δημιουργηθεί στο 

επίπεδο της περιφέρειας επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν 

εκπρόσωποι των Νομαρχιακών Συμβουλίων, των περιφερειακών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλων υπουρ

γείων, όπως και του ΚΕΠΕ. 

Στο κεντρικό πεδίο εκτός από τα κυβερνητικά όργανα (το 

ΚΥΣΥΜ και το Υπουργικό Συμβούλιο), έχουν συσταθεί άλλα δΰο, 
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το ΕΣΑΠ και το ΕΣΕΠ. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Προ

γραμματισμού (ΕΣΑΠ) είναι ειδικό όργανο για την εκπροσώπηση 

των κοινωνικών φορέων σε εθνικό επίπεδο, όπως η ΓΣΕΕ, η 

ΑΛΕΑ Υ, ο ΣΕΒ, η ΠΑΣΕΓΕΣ, Εμπορικοί Σύλλογοι, η KEÛKE κλπ. 

Αντικείμενο των εργασιών του ΕΣλΠ είναι η γνωμοδότηση πάνω σε 

θέματα προγραμματισμού και ανάπτυξης. Το ΕΣΕΠ είναι το Επιτε

λικό Συμβούλιο Εποπτείας Πενταετούς. Αρχικά το ΕΣΕΠ είχε λίγα 

μέλη, τα οποία ήταν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εθνικής Οικονο

μίας, Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων, όπως και ο επιστημονικός διευθυντής του 

ΚΕΠΕ. Πρόσφατα το ΕΣΕΠ έχει διευρυνθεί για να περιλάβει 

εκπροσώπους από τα Υπουργεία Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Προεδρίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Βιομηχανίας και Ενέργειας. 

5.4. Προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης 

Αναφορικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας κατά την περίοδο του προγράμματος, υπάρχουν οι 

παρακάτω προσωρινές προβλέψεις: 

Σύμφωνα με μία πρώτη βασική εκτίμηση της Ομάδας Μακρο

οικονομικού Σχεδιασμού, προβλέπεται ότι ο μέσος ετήσιος 

ρυθμός αύξησης του όγκου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

θα είναι της τάξης του 3*. Πολύ μικρότερη μέση ετήσια αύξηση, 

σε σταθερές τιμές, προβλέπεται για τη δημόσια κατανάλωση και 

πολύ ταχύτερη για τις δημόσιες επενδύσεις (ΠΙ). 

'Οπως είναι ευνόητο, η εξέλιξη των δύο τελευταίων 

μεγεθών προσδιορίζει και τις δυνατότητες αυξήσεως των πόρων 
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που θα οιατεαούν στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας. Το 

γενικό επίπεδο των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας είναι τόσο 

χαμηλό στη χώρα μας, ώστε χρειάζεται σημαντική αύξηση τόσο 

των τρεχουσών δαπανών, όσο και των επενδύσεων, για την αι

σθητή βελτίωση του. 

5.5. Απασχόληση
1 

Κατά την τελευταία ΙΟετία (1975-1985), ενώ το ποσοστό 

των εργαζόμενων ανδρών ηλικίας 15 ετών και άνω σε αστικές και 

ημιαστικές περιοχές παρέμεινε σχεδόν σταθερό (71*-69,1*), το 

αντίστοιχο ποσοστό γυναικών αυξήθηκε από 20,1* το 1975, σε 

31* το 1985 (Βλέπε Πίνακα 1.2). 

'Οπως φαίνεται από τον Πίνακα 1.3, μεταξύ του 1975 και 

του 1985 έγινε σημαντική αύξηση στην απασχόληση των γυναικών 

οι οποίες βρίσκονται σε ηλικία κατά την οποία είναι πιθανό να 

έχουν μικρά παιδιά. Ετις ηλικίες 20-24 ετών, σε αστικές και 

ημιαστικές περιοχές, το ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών έχει 

αυξηθεί από 30* σε 50* περίπου. Παρατηρείται ότι αυξάνεται 

επίσης και το ποσοστό των γυναικών μέσης ηλικίας (45-64 ετών) 

που εργάζονται έξω από το σπίτι. Οι γυναίκες μέσης ηλικίας 

είναι εκείνες που κατά κύριο λόγο στον τόπο μας μέχρι σήμερα 

φρόντιζαν τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας και τα εγγόνια. 

1. Πρώτη Έκθεση Tnc Ελλάδας npoc την Επιτροπή του 
OHE για την εΣάλειψη κάθε uopq>ne διάκοισηο σε βάοοο των 
γυναικών. Γενική Γραμματεία Ισότητας, Υπουργείο Προεδρίας, 
Αθήνα, Νοέμβρης 1986. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 

Ποσοστό των ανδρών και των γυναικών ηλικίας 15 ετών και άνω 

σε αστικές και ημιαστικές περιοχές 

που συμμετέχουν στην απασχόληση (1975-1985) 

Ποσοστό που εργάζεται (*> 
Έτος 

* Ανδρες Γυναίκες 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979-

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

71,0 

70,3 

-

70,0 

69,9 

70,5 

70,8 

71,0 

71,1 

70,9 

69,1 

20,1 

20,5 

-

21,8 

22,1 

23,0 

25,1 

26,5 

29,8 

, 30,5 

31,0 

Πηγή: ΕΕΥΕ, Έρευνα απασχόλησης εργατικού δυναμικού. 

θα πρέπει να μας προβληματίζει αν και κατά πόσο οι αλλαγές 

αυτές άα έχουν επίπτωση στη ζήτηση υπηρεσιών πρόνοιας και την 

επιθυμητή μορφή των υπηρεσιών αυτών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 

Ποσοστό των γυναικών ηλικίας 15 ετών και άνω 

που συμμετέχουν στην απασχόληση, σε αστικές και ημιαστικές 

περιοχές, κατά ομάδα ηλικίας (1975-1985) 

Ομάδο 

14 

15 

20 

25 

30 

45 

65 

Πηγή: 

ι ηλικιών 

ετών 

- 19 

- 24 

- 29 

- 44 

- 64 

και άνω 

ΕΕΥΕ, Έρε 

1975 

5,7 

17,7 

35,8 

31,9 

25,5 

15,9 

1,5 

uva απασχόλη 

1980 

3,3 

16,2 

36,4 

37,2 

31,2 

19,8 

1,7 

σης εργατικού Ι 

1984 

3,5 

20,2 

48,4 

50,7 

43,7 

24,1 

1,8 

5υναμικού, 

1985 

3,8 

18,9 

49,2 

52,8 

45,5 

24,7 

1,8 

1975, 

1980, 1984, 1985. 

5.6. Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) 

Πολλά, αν όχι όλα, από τα προβλήματα υγείας είναι 

συγχρόνως προβλήματα πρόνοιας. Η ασδένεια ενός ατόμου μπορεί 

να έχει σοβαρές επιπτώσεις για εκείνον και την οικογένεια του, 

επιπτώσεις που οφείλονται στις ανάγκες του για προσωπική 

φροντίδα ή στη δική του αδυναμία να προσφέρει προσωπική φρο

ντίδα ή οικονομικούς πόρους στα άτομα που εξαρτώνται από τον 
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Ιδιο. Σε περιπτώσεις σοβαρής ή μακροχρόνιας ασθένειας συχνά 

χρειάζονται ριζικές προσαρμογές στον τρόπο ζωής του ασθενή 

και της οικογένειας του. Δηλαδή, ενώ όπως έχει λεχθεί παραπά

νω, η Κοινωνική Πρόνοια μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην 

επίτευξη επιδιώξεων σε άλλους τομείς, ειδικά με τον τομέα της 

υγείας είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένη. Για το λόγο αυτό κρίνε

ται σκόπιμο να γίνει ειδική αναφορά στις μεγάλες αλλαγές που 

έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα στον τομέα της υγείας. 

Η προσπάθεια στο χώρο της υγείας κατά την περίοδο του 

Προγράμματος 1983-1987 επικεντρώθηκε στη θεμελίωση του Εθνι

κού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Δεν είναι ανάγκη στην έκθεση 

αυτή να αναλύσουμε όλα τα μέτρα που έχουν παρθεί για το σκοπό 

αυτό. Δύο είναι τα κύρια θέματα στα πλαίσια του ΕΣΥ που έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για την πρόνοια. Πρώτο, άρχισε, έστω σε 

ατελή μορφή, η εφαρμογή ενός συστήματος ενιαίου προγραμματι

σμού στον τομέα της υγείας και, δεύτερο, οργανώνεται καλύτερα 

η πρωτοβάθμια περίθαλψη. 

Ήδη λειτουργεί το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) 

ως συμβουλευτικό όργανο σε θέματα ανάπτυξης του συστήματος, 

και προβλέπεται στην επόμενη πενταετία να λειτουργήσουν τα 

περιφερειακά Συμβούλια Υγείας. Το ΚΕ.Σ.Υ. ασχολείται με πολλά 

θέματα που έχουν άμεση σχέση και με την Κοινωνική Πρόνοια. 

Στην περίοδο 1983-1987, εκτός από τη νοσοκομειακή 

περίθαλψη, δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης στον αγροτικό και ημιαστικό χώρο με την κατασκευή 

165 Κέντρων Υγείας. Στην περίοδο του Προγράμματος 1988-1992 

προβλέπεται η ανάπτυξη Κέντρων Υγείας και στον αστικό χώρο. 

Στην πλήρη τους ανάπτυξη, προβλέπεται ότι τα Κέντρα 

Υγείας θα λειτουργούν με διεπιστημονική ομάδα στελεχών που θα 
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περιλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνικούς 

λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές, ψυχολόγους, 

καθώς και οικογενειακούς βοηθούς. Στα πλαίσια των Κέντρων 

Υγείας, εκτός από τις υπηρεσίες που είναι κυρίως υπηρεσίες 

υγείας, θα παρέχονται επίσης υπηρεσίες "Κοινωνικής Φροντίδας 

καν Οικογενειακού Προγραμματισμού". 

ΣΤΟ άρθρο 15 του νόμου 1397/1983 ορίζεται ότι σκοπός 

των Κέντρων Υγείας είναι
1
: 

α. Η παροχή ισότιμης πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο σύνολο του 

πληθυσμού της περιοχής τους και σε όσους προσωρινά διαμέ

νουν σ' αυτή. 

β. Η νοσηλεία και παρακολούθηση αρρώστων που βρίσκονται στο 

στάδιο της ανάρρωσης, ή μετά την έξοβό τους από το νο

σοκομείο. 

γ. Η παροχή πρώτων βοηθειών και η νοσηλεία σε έκτακτες περι

πτώσεις έως τη διακομιδή των αρρώστων στο νοσοκομείο. 

δ. Η διακομιδή αρρώστων με ασθενοφόρο αυτοκίνητο ή με οποιο

δήποτε άλλο μέσο μεταφοράς σε έκτακτες περιπτώσεις, στο 

Κέντρο Υγείας ή στο νοσοκομείο. 

ε. Η οδοντιατρική περίθαλψη. 

στ. Η άσκηση προληπτικής ιατρικής ή οδοντιατρικής και η 

υγειονομική διαφώτιση του πληθυσμού. 

ζ. Η ιατροκοινωνική και επιδημιολογική έρευνα. 

η. Η ιατρική της εργασίας. 

θ. Η παροχή υπηρεσιών σχολικής υγιεινής. 

1. ΚΕ.Σ.Υ., αριθ. απόφ. 7 της 21ης Ολομέλειας, 20 και 
21.3. 1985. 
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ι. Η ενημέρωση και διαφώτιση για δέματα οικογενειακού προ

γραμματισμού. 

ια. Η εκπαίδευση των γιατρών και του λοιπού προσωπικού υγεί

ας. 

ιβ. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

ιγ. Η παροχή φαρμάκων σε δικαιούχους, αν δεν λειτουργεί 

φαρμακείο στην περιοχή τους. 

Επίσης ορίζεται (παρ. 2) ότι "με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά τη γνώμη 

του ΚΕ.Σ.Υ., μπορεί να αναδέτονται στα Κέντρα Υγείας και 

άλλες αρμοδιότητες". 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1988-1992 

1. Γενικές αρχές για την ανάπτυξη του τομέα 

Κύριος σκοπός του Προγράμματος 1988-1992 για την 

Κοινωνική Πρόνοια είναι η ποιοτική αναβάθμιση του τομέα και η 

ποσοτική ανάπτυξη ορισμένων υπηρεσιών για μια καλύτερη ποιό

τητα ζωής, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης 

αξίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συμμετο

χής και του δικαιώματος του πολίτη για υπηρεσίες Κοινωνικής 

Πρόνοιας. 

Η ποιοτική αναβάθμιση και η ποσοτική ανάπτυξη του 

τομέα θα στοχεύουν: 

- στην πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων, με την παροχή υπηρε

σιών σε ολόκληρο τον πληθυσμό και 

- στη σφαιρική και ριζική αντιμετώπιση των κοινωνικών προ

βλημάτων, μέσα από πλέγμα παροχών και ειδικών υπηρεσιών 

προς ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προσωρινά ή 

μόνιμα προβλήματα. 

Οι παροχές και οι υπηρεσίες της Κοινωνικής Πρόνοιας 

πρέπει : 

- Να απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού. 
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- Να είναι προσιτές στους εξυπηρετούμενους. 

- Να αποδέχονται οποιασδήποτε μορφής κοινωνικό πρόβλημα ή 

αίτημα. 

- Να μην "αποκόπτουν" τους εξυπηρετούμενους, κατά το δυνατό, 

από το κοινωνικό τους περιβάλλον. 

- Να προσφέρονται κατά τρόπο που να εκφράζει σεβασμό προς 

την αξιοπρέπεια του εξυπηρετούμενου και στο δικαίωμα του 

για αυτοδιάθεση. 

- Να αποβλέπουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτή

των του εξυπηρετούμενου, που 8α του επιτρέψει να καταστεί 

αυτοδύναμος, και να ενθαρρύνουν και ενισχύουν την ενεργό 

συμμετοχή του στη λήψη των αποφάσεων, για το σχεδιασμό και 

την αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων που τον αφορούν. 

- Να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. 

- Να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια άλλων τομέων, 

είτε με την έγκαιρη πρόβλεψη των κοινωνικών επιπτώσεων των 

αναπτυξιακών προγραμμάτων, είτε με την παροχή συμπληρωμα

τικών υπηρεσιών που θα συντελούν στην αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή τους. 

2. Γενικές επιδιώξεις 

Στα πλαίσια των παραπάνω αρχών, οι γενικές επιδιώξεις 

που προτείνονται για τον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας στην 

περίοδο 1988-1992 είναι οι εξής: 

- Ορθολογικός προγραμματισμός του τομέα και δημιουργία της 

αναγκαίας πληροφοριακής βάσης. 

- Αναδιοργάνωση του τομέα και συντονισμός με σχετικές δρα-
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στηριότητες άλλων τομέων. 

- Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων υπηρεσιών. 

- Παροχή προσιτών υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. 

- Εξατομίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

- Εξασφάλιση της συμμετοχής των εξυπηρετούμενων, των στελε

χών και γενικότερα του πολίτη. 

- Ανάπτυξη του ανΒρώπινου δυναμικού. 

2.1. Ορθολογικός προγραμματισμός του τομέα και δημιουργία 

της αναγκαίας πληροφοριακής βάσης 

Είναι απαραίτητο ο προγραυματισυ.6ο για την Κοινωνική 

Πρόνοια να οοΥανωδεί σε uóvmn βάση στα πλαίσια του δηυοκοα-

τικου προΥοαμματισυού. Μόνο έτσι ο τομέας άα αναπτυχβεί σύμ

φωνα με τις καδαρά προσδιορισμένες επιδιώξεις της κυβερνητι

κής πολιτικής, θα δημιουργηθεί πυρήνας ειδικευμένων επιστημό

νων για τον προγραμματισμό σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, 

και^ θα δημιουργηβεί η αναγκαία πληροφοριακή βάση για τον 

προγραμματισμό και αξιολόγηση των υπηρεσιών και την παρακο-

λούαηση των κοινωνικών δεικτών, οι οποίοι απεικονίζουν τις 

κοινωνικές αλλαγές που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. 

2.1.1. Προγραμματισμός στο κεντρικό επίπεδο 

Στο κεντρικό επίπεδο προτείνεται η σύσταση Κεντρικού 

Συμβουλίου Κοινωνικήο Πρόνοιαο που άα πλαισιώνεται από μονάδα 

προγραυιιατισυ.ού στο Υπουργείο Υγείας. Πρόνοιαο και Κοινωνικών 

- 70 -



Ασφαλίσεων. 

Το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πρόνοιας 6εν πρέπει 

να έχει το στενό τομεακό χαρακτήρα που έχει το σημερινό 

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας- αντίθετα, η σύνθεση του πρέπει να 

καλύπτει όλους τους τομείς στους οποίους αντιμετωπίζονται 

θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας. Το Κεντρικό Συμβούλιο 8α είναι 

γνωμοδοτικό όργανο που 8α συμβουλεύει τον εκάστοτε υπουργό 

στο σχεδιασμό της Κοινωνικής Πρόνοιας μεσοπρόθεσμα και μακρο

πρόθεσμα. 

Σε εθνικό επίπεδο, ο σχεδιασμός αυτός δα βασίζεται: 

- Στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των παρατη

ρούμενων τάσεων, και στην ταυτόχρονη διαπίστωση των'ανα

γκών σε εθνική κλίμακα, όπως προκύπτουν από την ενημέρωση 

των αποκεντρωμένων οργάνων και υπηρεσιών. 

- Στη χάραξη των γενικών κατευθυντήριων γραμμών της πολιτι

κής και του καθορισμού των βασικών προτεραιοτήτων μέσα στα 

πλαίσια της γενικότερης κοινωνικοοικονομικής πολιτικής. 

- Στην επεξεργασία των στοιχείων της καταγραφής και των 

αναγκών για τον καθορισμό των βασικών κριτηρίων (δεικτών) 

και την ιεράρχηση των συγκεκριμένων αναγκών. 

- Στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των φορέων Κοινωνικής 

Πρόνοιας σε εθνικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, 

με ταυτόχρονη νομοθετική κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων 

αυτών, όπου απαιτείται. 

- Στη διαμόρφωση προτύπων και τον καθορισμό των ελάχιστα 

αποδεκτών επιπέδων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Η διατομεακή σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωνι

κής Πρόνοιας θα εξασφαλίσει σε ορισμένο βαθμό το συντονισμό 

των δραστηριοτήτων της πρόνοιας σε διάφορους τομείς. Το Κεν-
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τρικό Συμβούλιο θα πρέπει όμως να επιδιώκει το συντονισμό 

αυτό και να αναπτύσσει στενή συνεργασία με όλα τα υπουργεία 

και τους φορείς, κρατικούς και μη, που παρέχουν υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Είναι απαραίτητο επίσης το Κεντρικό Συμβούλιο να πλαι

σιώνεται από κεντρική υπηρεσία ή μονάδα προγραμματισμού, που 

άα εδρεύει στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Η μονάδα αυτή δα πρέπει να είναι διεπιστημονική. 

Στην εργασία της θα πρέπει να συμμετέχει και το επιστημονικό 

προσωπικό των επιμέρους επιτελικών Διευδύνσεων του Υπουργείου 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εποπτεύουν τις 

διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνι

κών, η συμμετοχή των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη. 

Η ανάγκη δημιουργίας κεντρικής υπηρεσίας προγραμματι

σμού προκύπτει από τη διαπίστωση ότι το σημερινό οργανωτικό 

σχήμα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί

σεων δεν είναι ικανό για ενιαίο προγραμματισμό αφού, όπως 

προβλέπεται από τον ισχύοντα οργανισμό του, η κάδε επο

πτεύουσα Διεύδυνση είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό του 

τομέα ευθύνης της, χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη υπηρεσία για 

τη σύνδεση των επιμέρους προγραμμάτων. 

Η έλλειψη του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πρόνοιας 

και κάποιας κεντρικής υπηρεσίας προγραμματισμού έχει δείξει 

φανερά την τάση αυτονόμησης των επιμέρους φορέων σχετικά με 

τα κριτήρια ικανοποίησης των αναγκών, την αλληλοεπικάλυψη των 

αρμοδιοτήτων όπου υπάρχουν και τη διεκδίκηση για την κατά 

προτεραιότητα υλοποίηση του προγράμματος τους, λόγω της αδυ

ναμίας τους να εκτιμήσουν τυχόν σοβαρότερες και επείγουσες 

ανάγκες άλλων δραστηριοτήτων. 

- 72 -



Η κεντρική υπηρεσία ή μονάδα προγραμματισμού, έχοντας 

υπόψη τα δεδομένα του σχεδιασμού και τις επιλογές του Κεντρι

κού Συμβουλίου Κοινωνικής Πρόνοιας, δα είναι η υπηρεσία που 

8α επεμβαίνει όπου διαπιστώνονται αποκλίσεις ή προβλήματα και 

τυχόν αντιφάσεις από επιλογές που έχουν υιοδετηδεί, για να 

υποδείξει εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις για διορδωτικά 

μέτρα. Ταυτόχρονα, 8α πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες 

και στοιχεία που είναι αναγκαία για την ενημέρωση του Κεντρι

κού Συμβουλίου Κοινωνικής Πρόνοιας, προκειμένου αυτό να προ

βαίνει στο σχετικό σχεδιασμό. 

Η σχέση αυτού του οργάνου και της υπηρεσίας προγραμ

ματισμού 8α είναι αμφίδρομη, όπως επίσης και της υπηρεσίας 

προγραμματισμού με τις επιμέρους Διευδύνσεις που σήμερα έχουν 

την αρμοδιότητα προγραμματισμού. 

%
0σα 8έματα σχεδιασμού-προγραμματισμού της Κοινωνικής 

Πρόνοιας σχετίζονται με την υγεία, 8α αντιμετωπίζονται από 

κοινού από το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πρόνοιας και το 

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. 

Από όσα αναφέρδηκαν παραπάνω, είναι φανερό ότι πρέπει 

να γίνει σαφής διαχωρισμός και οριοδέτηση των αρμοδιοτήτων 

του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πρόνοιας, της κεντρικής 

υπηρεσίας ή μονάδας προγραμματισςμού και των Διευδύνσεων του 

Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που 

έχουν αρμοδιότητα για την πρόνοια, σχετικά με τον προγραμμα

τισμό. 

Η περίπτωση για την ανάληψη του σχεδιασμοΰ-προγραμ-

ματισμού της Κοινωνικής Πρόνοιας από το Κεντρικό Συμβούλιο 

Υγείας, που είχε προταδεί ως εναλλακτική λύση στην *Εκδεση 

της Ομάδας Εργασίας για την Κοινωνική Πρόνοια, (Πρόγραμμα 
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1983-1987), 3α πρέπει va αποκλειστεί επειδή âa δημιουργηθεί 

ένα δυσκίνητο όργανο, λόγω του μεγάλου αριθμού των μελών που 

8α το απαρτίζουν αφενός, αλλά και διότι τα θέματα πρόνοιας 

είναι πολλά και ειδικά, μερικά από τα οποία δεν έχουν σχέση 

με την υγεία. Εκτός αυτών, υπάρχει και ο κίνδυνος να υποβαθ

μιστεί η αντιμετώπιση των θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας από το 

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, επειδή σήμερα, αλλά και μελλοντικά 

όπως προβλέπεται, η κυβερνητική πολιτική δίνει μεγαλύτερο 

βάρος στην υγεία παρά στην Κοινωνική Πρόνοια. 

2.1.2. Προγραμματισμός στο περιφερειακό επίπεδο 

Σήμερα όπως είναι γνωστό η χώρα έχει χωριστεί σε 13 

περιφέρειες, οι οποίες έχουν ισοδύναμη σχεδόν πληθυσμιακή 

κατανομή. Αυτός ο θεσμός θα μπορούσε να οδηγήσει στη σκέψη 

της δημιουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Κοινωνικής Πρόνοιας, 

καθώς και υπηρεσίας προγραμματισμού για την αντιμετώπιση των 

θεμάτων αυτού του τομέα. 

Επειδή όμως οι παρεχόμενες υπηρεσίες Κοινωνικής Πρό

νοιας διακρίνονται σε αυτές που αφορούν κυρίως το τοπικό ή το 

νομαρχιακό επίπεδο και σπανίως το διανομαρχιακό, δεν κρίνεται 

σκόπιμη, ano οικονομική κυρίως άποψη, η δημιουργία στην περι

φέρεια συμβουλίου προγραμματισμού και υπηρεσίας προγραμμα

τισμού για την πρόνοια. 

Τον προγραμματισμό σε επίπεδο περιφέρειας θα μπορούσαν 

να αναλάβουν τα αντίστοιχα όργανα για την υγεία, αφού συγκρο

τηθούν με νέα διευρυμένη σύνθεση. Μια εναλλακτική λύση, που 

θα διευκόλυνε και την απαραίτητη εφαρμογή διατομεακής πολιτι-
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κής για την υγεία, θα ήταν η σύσταση στο περιφερειακό επίπε

δο, Περιφερειακού Συμβουλίου Κοινωνικής Ανάπτυξης αντί Περι

φερειακού Συμβουλίου Υγείας, το οποίο άα καλύπτει όλους τους 

κοινωνικούς τομείς: υγεία, πρόνοια, παιδεία, αθλητισμό, 

πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και κατοικία και περιβάλ

λον. 

Στο επίπεδο του νομού προτείνεται η σύσταση Ειδικού 

Νομαρχιακού Συιιβουλίου Υγείας και noóvoiac (εναλλακτική λύση-

Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοινωνικής Ανάπτυξης) ή Επιτροπής Υγείας 

και Πρόνοιας (εναλλακτική λύση - Επιτροπή Κοινωνικής Ανάπτυ

ξης) του υπάρχοντος Νομαρχιακού Συμβουλίου. Ανεξάρτητα από τη 

λύση που Θα υιοθετηθεί, είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα ώστε να 

υπάρξει η απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη για τον προγραμ

ματισμό στο επίπεδο του νομού και σε τοπικό επίπεδο. Στο 

επίπεδο του νομού, πυρήνα της διεπιστημονικής αυτής ομάδας θα 

μπορούσε να αποτελέσει η Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας στη 

Νομαρχία, με κατάλληλη, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, υπο

στήριξη από επιστήμονες που βρίσκονται στο νομό σε άλλες 

υπηρεσίες ή στον ακαδημαϊκό χώρο ή, όπου το δικαιολογεί το 

πληθυσμιακό μέγεθος του νομού, με τη μόνιμη πρόσληψη στη 

Νομαρχία κοινωνικών επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων. 

Όπως έχει λεχθεί, στις βασικές επιδιώξεις τόυ Προ

γράμματος 1988-1992 περιλαμβάνεται και η συμμετοχή του κοινού 

και των άμεσα ενδιαφερομένων στη λήψη αποφάσεων. Ενώ και στο 

Πρόγραμμα 1983-1987 υπήρχε η ίδια βασική επιδίωξη, δεν λήφθη

καν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση της. Όπως 

αναφέρεται παρακάτω, έχουν γίνει θετικά βήματα για τη συμμε

τοχή στη διοίκηση των κρατικών υπηρεσιών πρόνοιας. Δεν έχουν 

όμως ληφθεί ακόμη τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και 



αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού στον προγραμματισμό για 

την Κοινωνική Πρόνοια. 

Η γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των τοπικών υπηρε

σιών και συλλόγων 8α πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από 

τις νομαρχιακές υπηρεσίες και τα Νομαρχιακά Συμβούλια. Εξάλ

λου, μόνο με τη συνεργασία των διαφόρων υπηρεσιών και του 

προσωπικού τους άα είναι δυνατό να δημιουργηθεί η απαραίτητη 

πληροφοριακή βάση για σωστό προγραμματισμό. 

2.1.3. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρε

σιών 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, αναπόσπαστο μέρος του ορθο-

λογικού προγραμματισμού, είναι η αξιολόγηση των υφιστάμενων 

υπηρεσιών. Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των κοινωνικών 

υπηρεσιών παρουσιάζει γενικά αρκετές δυσκολίες. Ετο χώρο της 

Κοινωνικής Πρόνοιας όμως, η αξιολόγηση αυτή συναντά ακόμη 

δυσκολότερα προβλήματα. 

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει δυσκολία διαχωρισμού των 

επιπτώσεων των υπηρεσιών πρόνοιας και των επιπτώσεων άλλων 

κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων. Όπως αναλύεται παρα

πάνω (Κεφάλαιο 1, εδάφιο 4.1.2.), η σχετική μεθοδολογία δεν 

έχει αναπτυχθεί ακόμα σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Οι δυσκολίες αυτές δεν πρέπει όμως να αποτελέσουν 

αφορμή για την εγκατάλειψη οποιασδήποτε προσπάθειας αξιολόγη

σης. Ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι, επειδή ορισμένες υπηρεσίες 

πρόνοιας απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, 

"καλώς παρέχονται ό,τι υπηρεσίες και παροχές παρέχονται". Η 
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Κοινωνική Πρόνοια δεν διαφέρει από άλλους τομείς στη χρησιμο

ποίηση σπανίζοντων αναρώπινων και οικονομικών πόρων και έτσι 

υπάρχει ανάγκη της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης τους. 

Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει σχετική εμπειρία, 

αλλά ούτε και εκδηλωμένο ενδιαφέρον για την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών πρόνοιας. Συχνά ιδρύονται νέες υπηρεσίες χωρίς να 

έχει προηγηαεί ένα πειραματικό στάδιο και, από εκεί και πέρα, 

οι υπηρεσίες αυτές χρηματοδοτούνται χωρίς κάποια προσπάάεια 

αξιολόγησης της αποδοτικότητας τους. Αυτό συμβαίνει παρά το 

γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι, όπως και σε άλλες χώρες, 

οι υπηρεσίες πρόνοιας δεν ωφελούν πάντα τα άτομα που έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη. 

Σοβαρό εμπόδιο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών πρό

νοιας είναι η έλλειψη στατιστικών στοιχείων, και το δέμα αυτό 

αναπτύσσεται παρακάτω. Επίσης γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση 

των υπηρεσιών και σχετικές προτάσεις και σε άλλα εδάφια. Εδώ 

τονίζεται η ανάγκη της συνειδητοποίησης της σημασίας της 

εφαρμογής μηχανισμών αξιολόγησης από τις αρμόδιες αρχές και 

τα άτομα που απασχολούνται στον τομέα. Χρειάζεται να αναπτυ-

χαεί η πολιτική βούληση για τη συνεχή αξιολόγηση, επανεξέτα

ση, και αναζήτηση πιο αποδοτικών τρόπων αντιμετώπισης των 

προβλημάτων του τομέα. Προϋπόθεση για τη σωστή αξιολόγηση 

είναι και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στην προσπάάεια 

αυτή. 
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2.1.4. Δημιουργία πληροφοριακής Βάσης 

Σήμερα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες στις διοικητικές 

υπηρεσίες των οργανισμών και διαφόρων μονάδων, αλλά δεν είναι 

σε εύχρηστη μορφή. Δηλαδή, είναι απλώς "πληροφορίες" χωρίς να 

αποτελούν "πληροφόρηση". 

Όπως έχει λεχαεί σχετικά με τα κρατικά νοσοκομεία, 

"πολλά στατιστικά στοιχεία συγκεντρώνονται και διατηρούνται 

σε μορφή η οποία περιορίζει τη δυνατότητα αναλυτικής χρησιμο

ποίησης τους. Στην πραγματικότητα συγκεντρώνοντα* ήδη τα 

περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία θα ήταν αναγκαία για ένα 

αποτελεσματικό σύστημα σχεδιασμού και ελέγχου"
1
. 

Σε κάάε ίδρυμα είναι γνωστό πόσα άτομα εξυπηρετούνται. 

Συνήάως υπάρχουν πληροφορίες τουλάχιστον για το φύλο και την 

ηλικία των ατόμων αυτών σε κάποιο κατάλογο εγγραφής ή σε 

προσωπικές καρτέλες. 

Επίσης, από τις καταστάσεις πληρωμής, φαίνεται πόσα 

άτομα εργάζονται στις υπηρεσίες αυτές, και από τον προϋπο

λογισμό και τον απολογισμό των υπηρεσιών, πόσο κοστίζει η 

λειτουργία τους κάθε χρόνο. 

Αυτό που χρειάζεται είναι η συλλογή των στοιχείων 

αυτών σε συστηματική και τακτική βάση, και με τέτοιο τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των στοιχείων στα διά

φορα ιδρύματα και υπηρεσίες. Επίσης, χρειάζεται αναμόρφωση 

1. Eugene Kaczka, %Äwa Ριτσατάκη, ΕΈέταση των διοι
κητικών λειτουργιών και ανάλυση του κόστουε επιλεγιιένων 
κοατικών νοσοκουείων τηο Ελλάδοε. ΚΕΠΕ, Αάήνα, 1982, σελ. 
264. 
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του λογιστικού συστήματος, ώστε να παρέχονται αναλυτικά στοι

χεία σχετικά με δέματα κόστους. 

Για το σκοπό αυτό, προτείνεται: 

- Το 1989 να γίνει μελέτη από διεπιστημονική ομάδα για τον 

προσδιορισμό των βασικών στατιστικών στοιχείων που είναι 

απαραίτητο να συλλέγονται από τις υπηρεσίες Κοινωνικής 

Πρόνοιας για την αξιολόγηση των υπηρεσιών αυτών και τον 

παραπέρα προγραμματισμό τους. 

- Το 1990 να αρχίσουν επιμορφωτικά σεμινάρια για το προσω

πικό των υπηρεσιών πρόνοιας, ώστε να ενημερωθεί για τη 

σημασία της σωστής διατήρησης στατιστικών στοιχείων, και 

να μάθει απλές μεάόδους για τη διατήρηση τους. 

- Από το 1990, να αρχίσει η συστηματική συλλογή των στατι

στικών αυτών στοιχείων και η εφαρμογή κατάλληλα διαμορφω

μένου λογιστικού συστήματος. 

- Εε συνεργασία με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλά

δας (ΕΣΥΕ), να αποφασιστεί ποια στατιστικά στοιχεία είναι 

σκόπιμο να δημοσιεύονται σε τακτική βάση. 

- Με τη συνεργασία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και του 

Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πρόνοιας των υπηρεσιών 

προγραμματισμού σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, να 

αποφασιστεί ποια στοιχεία θα ήταν χρήσιμο να συλλέγονται 

από τα τμήματα έρευνας των Κέντρων Υγείας και άλλους 

φορείς για τη δημιουργία κοινωνικών δεικτών (social in

dicators) σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, όπως και για την 

παρακολούθηση και ανάλυση των κοινωνικών αλλαγών και των 

τυχόν κοινωνικών ανισοτήτων. 
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- Εκπαίδευση των στελεχών των υπηρεσιών προγραμματισμού στη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

2.2. Αναδιοργάνωση του τομέα 

'Οπως έχει λεχθεί παραπάνω, βασική επιλογή του Προ

γράμματος 1983-1987 ήταν η αναδιοργάνωση του τομέα. Αλλά ενώ 

συστάθηκαν διάφορες επιτροπές να μελετήσουν το θέμα αυτό και 

να κάνουν σχετικές προτάσεις, η εργασία αυτή δεν έχει ολοκλη

ρωθεί ακόμη. 

Στα πλαίσια του Προγράμματος 1983-1987, είχε τεθεί η 

βασική αρχή ότι η αναδιοργάνωση του τομέα έπρεπε να γίνει με 

τη βαθμιαία μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση
1
, 

με την προϋπόθεση ότι παράλληλα θα εξασφαλιζόταν επαρκής 

χρηματοδότηση και στελέχωση της. Επειδή θεωρήθηκε ότι η 

τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα ήταν σε θέση να αναλάβει πολλές 

νέες αρμοδιότητες στην 5ετία 1983-1987, προτάθηκε για το 

μεταβατικό στάδιο, η δημιουργία, στο επίπεδο του νομού, 

Οργανισμών Κοινωνικής Πρόνοιας
3
 και ο σταδιακός περιορισμός 

των δραστηριοτήτων των μεγάλων φορέων (ΠΙΚΠΑ, ΕΟΠ, EIN). 

Προτάθηκε επίσης να υπαχθούν στο Εθνικό Εύστημα Υγείας οι 

δραστηριότητες που είναι κυρίως υγειονομικές. 

1. Έκθεση Ομάδας Εργασίας, Κοινωνική Πρόνοια. Πρό
γραμμα 1983-1987, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1985, σελ. 87. 

2. ΚΕΠΕ, 1985, ό.π.,σελ. 89. 
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Από ό,τι φαίνεται από την εργασία της αρμόδιας επιτρο

πής, η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εγκαταλείψει την ιδέα της δημιουρ

γίας ενοποιημένων υπηρεσιών πρόνοιας στο επίπεδο του νομού 

και μελετά την ενοποίηση δραστηριοτήτων χωρίς την ενοποίηση 

οργανισμών. 

Στην κάπως αβέβαιη αυτή κατάσταση, είναι απαραίτητο να 

επαναληφθούν ορισμένες διαπιστώσεις: 

- Σε ορισμένες περιοχές στο τοπικό επίπεδο υπολειτουργούν 

υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, διότι παρόμοιες υπηρεσίες 

παρέχονται από διάφορους τομείς είτε του τομέα πρόνοιας 

είτε άλλων τομέων (π.χ. παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, 

ιδρύματα για απροστάτευτα παιδιά κλπ.), ενώ άλλες περιοχές 

έχουν σοβαρή έλλειψη υπηρεσιών. 

- Η ανάγκη για ορισμένες υπηρεσίες που κάποτε στο παρελθόν 

πρόσφεραν σημαντική και πολύτιμη φροντίδα έχει εκλείψει με 

την ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών (π.χ. πρωτοβάάμια υγειονομική 

περίθαλψη) και με τη δημιουργία άλλων κοινωνικών συνθηκών 

(π.χ. η ανάγκη για ορισμένες μαθητικές εστίες). 

- Οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και πολιτι

κές αλλαγές των τελευταίων χρόνων δημιουργούν συνεχώς νέες 

ανάγκες και αυξημένες προσδοκίες για καλύτερη ποιότητα 

υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι δεν είναι ο πλουραλι

σμός καθεαυτός που βλάπτει τον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Η παροχή ορισμένων υπηρεσιών από διάφορους φορείς (κρατικούς, 

μη κρατικούς-κοινωφελείς) μπορεί να δημιουργεί ένα υγιές 

περιβάλλον εποικοδομητικής ανταγωνιστικότητας και την απαραί

τητη ελευθερία και ελαστικότητα για την ανάπτυξη νέων ιδεών 
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και μεθόδων για την αντιμετώπιση των αναγκών της Κοινωνικής 

Πρόνοιας, αλλά και να προσφέρει περισσότερες εναλλακτικές 

λύσεις για τους χρήστες των υπηρεσιών. Αυτό που είναι επιτα

κτική ανάγκη είναι να σταματήσει η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών 

από πολλούς φορείς στην (δια περιοχή, στην ίδια γειτονιά, για 

την ίδια ομάδα πληθυσμού. 

Στα περιορισμένα χρονικά περιθώρια που διαθέτει αυτή η 

Ομάδα Εργασίας είναι δύσκολο να γίνουν αναλυτικές προτάσεις. 

'Ομως η Ομάδα Εργασίας θεωρεί απαραίτητο να τονιστούν ορισμέ

νες γενικές αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αναδι

οργάνωση του τομέα: 

- Οι δραστηριότητες που είναι κυρίως υγειονομικές πρέπει να 

υπαχθούν σταδιακά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (π.χ. ΠΙΚΠΑ-

Ιατροκοινωνικά Κέντρα, Πολυκλινικές, Κινητές Μονάδες), ενώ 

άλλες υπηρεσίες που ναι μεν έχουν προνοιακό κυρίως χαρα

κτήρα, αλλά παρέχουν και ορισμένες υπηρεσίες υγείας (π.χ. 

Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, ορισμένες υπηρε

σίες για χρονίως πάσχοντες), να συντονιστούν με τις δρα

στηριότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε όπου είναι 

δυνατό οι υπηρεσίες υγείας να παρέχονται από το προσωπικό 

του. 

- Χρειάζεται συντονισμός των υπηρεσιών πρόνοιας με τις δρα

στηριότητες άλλων τομέων, ιδίως της υγείας. Ο συντονισμός 

αυτός δεν πρέπει να βασίζεται απλώς στην καλή θέληση κάθε 

υπαλλήλου, αλλά πρέπει να θεσμοθετηθεί και να δημιουργη

θούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις και κίνητρα. 

- Καθορισμός σε εθνικό, περιφερειακό και ιδίως σε τοπικό 

επίπεδο, του ρόλου και της ευθύνης των κρατικών και μη 

φορέων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παρέ-
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χουν υπηρεσίες πρόνοιας. Η γεωγραφική δομή, όπως και η 

πληαυσμιακή κατανομή και δομή, είναι τόσο ανομοιογενής στη 

χώρα μας, ώστε δύσκολα το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπιστεί 

με γενικά μέτρα. Χρειάζονται μέτρα που να είναι προσαρμο

σμένα στις περιφερειακές και τοπικές ανάγκες. Στο στάδιο 

του προγραμματισμού, το προτεινόμενο Κεντρικό Συμβούλιο 

Κοινωνικής Πρόνοιας και τα συμβούλια ή επιτροπές στο επί

πεδο του νομού δα κάνουν σχετικές προτάσεις στο Υπουργείο 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο στάδιο της 

λειτουργίας, είναι πιθανό σε ορισμένες περιοχές οι νομαρ

χιακές υπηρεσίες του Υπουργείου να αναλάβουν την κύρια 

ευθύνη για το συντονισμό αυτό, σε άλλες περιοχές ίσως να 

αναλάβει ευθύνες συντονισμού και η τοπική αυτοδιοίκηση. 

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για το συντονισμό και 

τη συνεργασία των κρατικών και μη κρατικών φορέων. Ο στείρος 

ανταγωνισμός των δύο τομέων δεν ωφελεί το λαό, και η αγνόηση 

των μη κρατικών φορέων από την πολιτεία οδηγεί στη συνέχιση 

της σημερινής χαώδους κατάστασης και στην απώλεια της δυνατό

τητας αξιοποίησης ενός τεράστιου εθελοντικού δυναμικού προς 

όφελος και του ίδιου του κράτους. 

Οι προτάσεις για την παροχή προσιτών υπηρεσιών Κοι

νωνικής Πρόνοιας που περιλαμβάνονται στο παρακάτω εδάφιο 

έχουν επίσης επίπτωση στην αναδιοργάνωση του τομέα. 

2.3. Παροχή προσιτών υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας 

Από τη φύση τους, οι υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας 

πρέπει να είναι προσιτές. Το ιδεώδες θα ήταν να υπάρχουν 
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υπηρεσίες πρόνοιας σε κάθε γειτονιά, ώστε ο χρήστης των 

υπηρεσιών να μπορεί να φτάσει από το σπίτι του περπατώντας ή 

σε σύντομο χρόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η κατανομή του 

πληθυσμού και οι οικονομικές συνθήκες της χώρας καθιστούν το 

ιδεώδες αυτό απραγματοποίητο για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. 

Είναι δυνατό όμως με τη λήψη κατάλληλων μέτρων να βελτιώσουμε 

τη σημερινή κατάσταση. 

Χρειάζεται νοικοκύρεμα και αύξηση της αποδοτικότητας 

των υφιστάμενων υπηρεσιών. Αυτό σχετίζεται με την αναδιοργά

νωση των υπηρεσιών που αναφέρεται παραπάνω. Δεν είναι ορθό σε 

κάθε περιοχή να υπάρχει μεγάλος αριθμός υπηρεσιών, η καθεμιά 

από τις οποίες εξυπηρετεί μια μικρή μερίδα του πληθυσμού. 

Η σημερινή κατάσταση δεν συνεπάγεται μόνο σπατάλη 

πόρων σε προσωπικό και τεχνική υποδομή, αλλά εμποδίζει ταυτό

χρονα τη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα στην οικογέ

νεια, όποια μορφή και να παίρνει αυτή. Οι κοινωνικές υπηρε

σίες γενικά, και ειδικότερα η Κοινωνική Πρόνοια, καλούνται 

σήμερα να εργαστούν σε νέα πλαίσια- να υποστηρίξουν δηλαδή 

την οικογένεια σαν βασικό και αναντικατάστατο κύτταρο της 

κοινωνίας, αλλά συγχρόνως να περιφρουρούν το δικαίωμα όλων 

των μελών της για ανεξάρτητη ανάπτυξη και αυτοδιάθεση. Στα 

πλαίσια αυτά, η κοινωνική εργασία πρέπει να απασχοληθεί με 

ολόκληρη την οικογένεια και όχι αποκλειστικά με το μέλος της 

οικογένειας που παρουσιάζει ειδικό πρόβλημα. Το θέμα αυτό 

αναπτύσσεται περισσότερο παρακάτω, στο σχετικό κεφάλαιο για 

την οικογένεια. Αναφέρεται και εδώ για να τονιστεί ανάγκη 

παροχής προσιτών υπηρεσιών που θα απευθύνονται σε όλα τα 

άτομα, ανεξάρτητα από ηλικία ή πρόβλημα, με σκοπό την πρόληψη 

και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων (ατομικών, οικογενει-
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ακών και κοινότητας) σε τοπικό επίπεδο. Επομένως, για την 

επίτευξη της παροχής προσιτών υπηρεσιών, οι βασικές στρατηγι

κές πρέπει να είναι: 

- Παροχή υπηρεσιών που απευθύνονται όσο είναι δυνατό σε όλα 

τα ιιέλη της οικογένειαο ανεξάρτητα από ηλικία, για οποιο

δήποτε κοινωνικό αίτημα ή πρόβλημα. 

- Το παραπάνω προϋποθέτει τη δημουργία τοπικών υπηρεσιών 

Κοινωνικά Πρόνοιας σε πολυδύναμες μονάδες. 

- Άνοιγμα των ιδουαάτων που παρέχουν κλειστή περίθαλψη προς 

την κοινότητα, ώστε οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το 

προσωπικό να εξυπηρετούν εκτός από τους φιλοξενούμενους, 

και τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Η πολιτική αυτή θα 

συμβάλει συγχρόνως και στην αναβάθμιση της ιδρυματικής 

περίθαλψης. 

- Συστέγαση ιιε υπηοεσίεο άλλων τομέων, όπως π.χ. με τις 

υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με υπηρεσίες που 

παρέχονται από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την 

τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. 

- Οικοvomκή συμυετοχή των χρηστών, ώστε να μη συνεχιστεί η 

σημερινή κατάσταση όπου πληθώρα υπηρεσιών δίνεται δωρεάν 

άσχετα με την οικονομική κατάσταση των χρηστών, περιορίζο

ντας έτσι τη δυνατότητα ποσοτικής ανάπτυξης των υπηρεσιών 

και επομένως την παροχή προσιτών υπηρεσιών για όλο τον 

πληθυσμό, και δημιουργώντας μεγάλες ανισότητες. 

Ειδικότερα, για την παροχή προσιτών υπηρεσιών Κοινωνι

κής Πρόνοιας προτείνεται: 

- Να γίνει μελέτη το 1989, για να διαπιστωθεί η χωροταξική 

κατανομή όλων των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας και η 

- 85 -



κτιριακή και λειτουργική δυνατότητα ανάπτυξης των υπηρε

σιών αυτών σε: (α) αποσυγκεντρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής 

εργασίας, (6) πολυδύναμες μονάδες και (γ) υπηρεσίες 

φροντίδας ανοικτής και κλειστής περίθαλψης. 

Η καταγραφή αυτή 8α διευκολύνει την πλήρη αξιοποίηση των 

υφιστάμενων πόρων. 

Εε δεύτερο στάδιο, πρέπει να γίνει μελέτη για τις ανάγκες 

για υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας σε κάβε νομό. 

- Να αναπτυχθούν βαθμιαία σε όλη τη χώρα αποσυγκεντρωμένες/ 

αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας, οι 

οποίες θα απευθύνονται στην οικογένεια σαν ομάδα. 

Στην πρόταση αυτή, δίνεται πρώτη προτεραιότητα, η οποία 

αναλύεται περισσότερο στο σχετικό κεφάλαιο, στην οικογέ

νεια. Εδώ αναφέρεται ότι είναι δυνατόν οι υπηρεσίες αυτές 

να συστεγαστούν με τα νέα Κέντρα Υγείας, με άλλες υπηρε

σίες Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως τα Αστικά Κέντρα ή τα 

Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, ή να αποτελούν 

ξεχωριστές μονάδες. 'Οπως θεωρείται αναγκαία η κάλυψη 

ολόκληρου του πληθυσμού με πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, 

έτσι πρέπει να συνειδητοποιηθεί από όλους και η ανάγκη 

παροχής υπηρεσιών πρόνοιας σε ολόκληρο τον πληθυσμό. 

- Να συσταθεί ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να μελετήσει τις υπηρεσίες 

για τις οποίες δεοντολογικά είναι δυνατό να καθιερωθεί 

συμμετοχή των χρηστών στο κόστος (π.χ. παιδικοί σταθμοί, 

οικογενειακοί βοηθοί), και το πιθανό ύψος της συμμετοχής 

αυτής, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των χρηστών. Η 

συμμετοχή αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα μέσα του 

1989 ή τις αρχές του 1990. 
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2.4. Αναβάθμιση των υπηρεσιών πρόνοιας 

Πολλές από τις παραπάνω προτάσεις 8α συμβάλουν και 

στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται. 

Υπάρχουν ακόμα τρεις βασικές επιδιώξεις για την αναβάθμιση 

της ποιότητας των υπηρεσιών: 

- η εξατομίκευση των υπηρεσιών και η δημιουργία αυτοδύναμων 

ατόμων, 

- η συμμετοχή και 

- η αναβάθμιση και δημιουργία ειδικευμένου προσωπικού. 

2.4.1. Κλειστή περίθαλψη 

'Οπως αναφέρεται παραπάνω, πολλές από τις υπηρεσίες 

κλειστής περίθαλψης που παρέχονται σήμερα οδηγούν στον ιδρυ

ματισμό και στη δημιουργία εξαρτημένων ατόμων. Η ιδρυματική ή 

κλειστή περίθαλψη πρέπει να είναι πάντα η τελευταία λύση φρο

ντίδας, και δεν πρέπει να θεωρείται μόνιμη λύση. Δηλαδή, όσο 

αυτό είναι δυνατό, όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να 

κρατηθούν στην κοινότητα· ακόμα και όταν η εισαγωγή τους σε 

ίδρυμα κρίνεται αναπόφευκτη, θα πρέπει να γίνεται τακτική 

επανεξέταση της απόφασης αυτής, για να διαπιστώνεται αν η 

επανένταξη στην κοινότητα είναι εφικτή. 

Βασική αρχή για τη λειτουργία των ιδρυμάτων κλειστής 

περίθαλψης πρέπει να είναι η ελευθερία του ατόμου για αυτο

διάθεση, λυτό σημαίνει ότι κύριος σκοπός των ιδρυμάτων αυτών 

πρέπει να είναι η κατά το δυνατό μεγαλύτερη αυτοεξυπηρέτηση 

των φιλοξενουμένων, όχι μόνο στην προσωπική τους υγιεινή αλλά 
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και στη διατροφή τους. Τούτο προϋποθέτει την ύπαρξη εγκατα

στάσεων όπου οι φιλοξενούμενοι είναι ελεύθεροι μέχρι ενός ση

μείου να αποφασίσουν τι και πότε θα φάνε, όπως θα έκαναν στο 

σπίτι τους. 

Το προσωπικό πρέπει να είναι διατεθειμένο να εργάζεται 

σε πιο ελαστικό πλαίσιο, με βάση το οποίο οι δραστηριότητες 

στη διάρκεια της ημέρας δεν θα ορίζονται αυστηρά με το ρολόι 

και δεν θα φροντίζουν τους φιλοξενούμενους, αλλά θα τους 

"υποστηρίζουν" για να φροντίζουν τους εαυτούς τους. *Οπως 

έχει λεχθεί
1
, πολλά ιδρύματα είναι οργανωμένα για να διευκο

λύνουν το προσωπικά και όχι για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες 

των φιλοξενουμένων. 

Για την εξατομίκευση των υπηρεσιών πρέπει να παρέχεται 

η δυνατότητα εκλογής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της ημέρας 

(π.χ. συμμετοχή στο "νοικοκυριό", πολιτιστικές, επιμορφωτικές 

και οικονομικές δραστηριότητες). 

Τέλος, ο κάτοικος ενός ιδρύματος πρέπει να νιώθει ότι 

κάποιος χώρος είναι δικός του, να μπορεί να τον διακοσμήσει 

όπως θέλει και να έχει προσωπικά του αντικείμενα γύρω του. 

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω αλλαγές δύσκολα θα εφαρ

μοστούν στα υφιστάμενα ιδρύματα με τις κτιριακές εγκαταστά

σεις και το προσωπικό που διαθέτουν σήμερα. 

Προτείνεται για την περίοδο του προγράμματος: 

- Να γίνει το 1989 μελέτη, για να διαπιστωθεί πόσα και ποια 

από τα άτομα που φιλοξενούνται σήμερα σε ιδρύματα θα μπο-

1. A lifestyle for the elderly. Department of Health 
and Social Security, Development Group - Social Work Ser
vice, HMSO, London, 1976. 
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ρούσαν να εξυπηρετηθούν στην κοινότητα με κατάλληλη υποστή

ριξη. (Σημειώνεται εδώ ότι παρόμοια μελέτη έχει ήδη γίνει για 

τα ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά). 

- Το 1989 να διερευνηθεί από ειδική ομάδα (του Υπουργείου 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή κάποιου ορ

γανισμού ή ερευνητικού κέντρου) ποια από τα υφιστάμενα 

ιδρύματα 8α μπορούσαν να διαμορφωθούν σχετικά εύκολα από 

τεχνικής πλευράς, για την παροχή εξατομικευμένης φροντί

δας, και να επιλεγούν 3-4 ιδρύματα διαφόρων κατηγοριών 

(για άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους κλπ.) για την 

εφαρμογή προγράμματος πρότυπης λειτουργίας. 

- Το 1990 θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες κτιριακές βελτιώ

σεις και συγχρόνως η επιμόρφωση του προσωπικού για τη νέα 

μορφή λειτουργίας. 

- Το 1991 θα πρέπει να αρχίσει η λειτουργία τους με τη νέα 

μορφή και το 1992 περίπου να γίνει αξιολόγηση της λειτουρ

γίας τους με βασικά κριτήρια το βαθμό βελτίωσης της αυτο

εξυπηρέτησης και ανεξαρτοποίησης των φιλοξενουμένων. 

Κατά τη διάρκεια του πειραματικού αυτού προγράμματος, 

θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί και άλλα ιδρύματα, αξιοποιώ

ντας την εμπειρία του πειραματικού σταδίου. 

Σημειώνεται ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συντο

νιστεί και με τη μελέτη που προτείνεται παραπάνω για να 

διαπιστωθεί ποιες υπηρεσίες είναι δυνατό να αναπτυχθούν σε 

πολυδύναμες μονάδες ή να παρέχουν ανοικτή και κλειστή περί-

άαλψη, ώστε να μη γίνει μελέτη του ίδιου ιδρύματος από δύο 

διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

- Με τη συνεργασία των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Παιδείας, να οργανωθούν επιμορ-
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φωτικά σεμινάρια για το υφιστάμενο προσωπικό των ιδρυμά

των, ώστε να ενημερωθεί για την ανάγκη εξατομικευμένης 

φροντίδας και ανεξαρτοποίησης των χρηστών ιδρυματικής 

περίθαλψης. 

- Στα πλαίσια των επιμορφωτικών αυτών σεμιναρίων και με τη 

συνεργασία των ατόμων που θα συμμετέχουν, να διερευνηθούν 

πιθανές λύσεις με άμεση εφαρμογή για την εξατομίκευση της 

ιδρυματικής φροντίδας, π.χ. λύσεις που δεν χρειάζονται 

μεγάλες τεχνικές αλλαγές ή μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. 

2.4.2. Φροντίδα στην Κοινότητα 

'Οπως έχει ήδη τονιστεί, έμφαση πρέπει να δοθεί στην 

ανάπτυξη της φροντίδας στην Κοινότητα και να περιοριστεί η 

ιδρυματική περίθαλψη στο ελάχιστο. Οι επιδιώξεις της ανοικτής 

φροντίδας πρέπει να είναι παρόμοιες με αυτές της ιδρυματικής 

περίθαλψης, δηλαδή η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και η 

ανεξαρτοποίηση των χρηστών. Για το σκοπό αυτό, βασικές επι

διώξεις πρέπει να είναι: 

- η ευρεία παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, 

- η ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας και 

- η αναμόρφωση της πολιτικής επιδομάτων. 

Συχνά η οικογένεια ή άλλοι συγγενείς και φίλοι μπορούν 

να αντιμετωπίζουν μια βραχυχρόνια κρίση, αλλά όταν το πρό

βλημα είναι μακροχρόνιο, τότε η αντιμετώπιση του από την 

οικογένεια είναι πιο δύσκολη, και οι κοινωνικές υπηρεσίες 

παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διατήρηση του ατόμου με ειδικές 

ανάγκες στο σπίτι του. 
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Υπάρχει επιτακτική ανάγκη ?τη χφοσ, μας γ ig νρσηλευτι-

Kéc υπηρεσίες στο σπίτι, όπως και για την εκμάθηση στην 

οικογένεια της τεχνικής φροντίδας στο σπίτι, ώστε να αποφεύ

γουν άσκοπη κούραση και κόπο και να προσφέρουν καλύτερη 

φροντίδα. 

Συχνά είναι αποφασιστικής σημασίας και η παροχή υπηρε

σιών οικογενειακού βοηθού, καθώς και άλλων υπηρεσιών υπο

στήριξης. Τέτοιες υπηρεσίες υποστήριξης πρέπει να αναπτυχθούν 

από διεπιστημονικές ομάδες στα πλαίσια των Κέντρων Υγείας και 

των άλλων υπηρεσιών στην Κοινότατα (π.χ. Κέντρα Ανοικτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων, μονάδες ανοικτής περίθαλψης των 

ιδρυμάτων και των νοσοκομείων κλπ.). Σε κάθε περιοχή πρέπει 

να αναζητούνται λύσεις που ανταποκρίνονται στις τοπικές 

ανάγκες και αξιοποιούν τοπικούς πόρους. Για παράδειγμα, 

τοπικά νοσοκομεία ή άλλα ιδρύματα θα μπορούσαν να παρέχουν 

και γεύματα στο σπίτι ή να αναλάβουν την πλύση ρούχων για 

ορισμένα άτομα με ειδικές ανάγκες που μένουν στην περιοχή 

τους. Επίσης πολιτιστικές και άλλες εθελοντικές οργανώσεις θα 

μπορούσαν να παρακινηθούν για να προσφέρουν υπηρεσίες υποστή

ριξης. 

Σήμερα η κοινωνική εργασία δεν έχει αναπτυχθεί όπως θα 

έπρεπε, με αποτέλεσμα πολλά άτομα να παραμένουν ουσιαστικά 

αβοήθητα. Η δημιουργία αποσυγκεντρωμένων μονάδων κοινωνικής 

φροντίδας, που έχει προταθεί παραπάνω, θα συμβάλλει σημαντικά 

στην ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας. Επειδή η ανάπτυξη της 

κοινωνικής εργασίας είναι βασική προϋπόθεση για την ποιοτική 

αναβάθμιση και την ποσοτική ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής 

Πρόνοιας, γίνεται λεπτομερής ανάλυση του θέματος παρακάτω, 

στο Κεφάλαιο 3. 
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Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε σαφής πολιτική επιδομάτων για 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφορα 

επιδόματα. Το ύφος τους και οι όροι με τους οποίους δίνονται 

διαφέρουν, ανάλογα με το φορέα που τα παρέχει. Το αποτέλεσμα 

είναι ότι έχουν δημιουργηθεί σημαντικές ανισότητες μεταξύ 

ατόμων που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ελλιπής οικονομική υπο

στήριξη δεν επιτρέπει στην οικογένεια να φροντίζει τα μέλη 

της που έχουν ειδικές ανάγκες και οδηγεί στην ιδρυματική 

περίθαλψη. Σε άλλες περιπτώσεις, η γενική παροχή επιδομάτων 

μπορεί να οδηγεί στην εξάρτηση. 
s 

Επομένως, προτείνεται η αναμόρφωση της πολιτικής 

επιδομάτων ώστε η οικογένεια και τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους στα πλαίσια 

της οικογένειας με στόχο την ανεξαρτοποΙηση και ένταξη στην 

κοινωνία και την κατάργηση των σημερινών ανισοτήτων. Αυτό 

σημαίνει ότι η παροχή επιδομάτων πρέπει να συνδεθεί με το όλο 

πλέγμα υπηρεσιών υποστήριξης. 

Ειδικές προτάσεις για την επιδοματική πολιτική γίνο

νται παρακάτω για τους επιμέρους τομείς. 

2.4.3. Συμμετοχή 

'Οπως έχει αναφερθεί, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

πρόνοιας. Η συμμετοχή του πολίτη είναι αναγκαία για την προ

σαρμογή των υπηρεσιών σε τοπικές ανάγκες, όπως και η συμμε

τοχή του προσωπικού είναι απαραίτητη για την εφαρμογή οποιασ-
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δΛποτε νέας μεθοδολογίας ή συστήματος λειτουργίας. Για τον 

εξυπηρετούμενο όμως η συμμετοχή έχει ιδιαίτερη σημασία διότι 

δεν είναι μόνο άέμα αρχής, αλλά και τρόπος κοινωνικής εργ

ασίας. Το θέμα της συμμετοχής στον τομέα της Κοινωνικής Πρό

νοιας είναι ιδιαίτερα σημαντικό αλλά και ιδιαίτερα δύσκολο. 

Όσο απαραίτητο και να είναι, μπορεί να δημιουργεί και προβλ

ήματα και συγκρούσεις. 

Είναι δυνατό να διαχωριστούν πέντε κύριες μορφές 

συμμετοχής: συμμετοχή στο σχεδιασμό και προγραμματισμό, στην 

κοινοτική ανάπτυξη, στη διοίκηση υπηρεσιών, στις αποφάσεις 

για τη φροντίδα συγκεκριμένων ατόμων και σε εθελοντικές 

οργανώσεις. Ετην πράξη βέβαια οι διάφορες μορφές αυτές συμπί

πτουν μερικά: π.χ. η συμμετοχή σε εαελοντικές οργανώσεις 

μπορεί να συμβάλλει και στην κοινοτική ανάπτυξη. Η εξέταση 

του δέματος όμως διευκολύνεται σε αυτό το αναλυτικό πλαίσιο. 

Η συμμετοχή του κοινού (περιλαμβάνει το γενικό πληθυ

σμό, τους εργαζόμενους στον τομέα και τους χρήστες των υπηρε

σιών) στο σχεδιασμό και προγραμματισμό του τομέα της Κοινωνι

κής Πρόνοιας πρέπει να αρχίζει από το αρχικό στάδιο της διά

γνωσης της υφιστάμενης κατάστασης. Φυσικά το μεγαλύτερο μέρος 

της δουλειάς αυτής πρέπει να γίνει απο ειδικευμένους επι

στήμονες. Όμως, ακόμα και η συλλογή και παρουσίαση στατιστι

κών στοιχείων επηρεάζει την εικόνα της υφιστάμενης κατάστα

σης. Ο ειδικευμένος προγραμματιστής συχνά πιστεύει ότι εκεί

νος ξέρει καλύτερα τι ζητά ο λαός και με την καλύτερη πρόθεση 

μεταφέρει τις δικές του αξίες και συχνά στα στατιστικά στοι-
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χεία "βρίσκει μόνο αυτά για τα οποία εκείνος ψάχνει"*. Επομέ

νως, χρειάζεται η συμμετοχή του κοινού και στη διαπίστωση των 

προβλημάτων. 
%
Οταν έχουν διατεθεί χρόνος και χρήμα για την επεξερ

γασία ενός σχεδίου προγράμματος, συχνά είναι πλεόν αργά για 

το κοινό να επιτύχει κάποια ουσιαστική αλλαγή. Για το λόγο 

αυτό χρειάζονται οι μηχανισμοί που θα διευκολύνουν τη συμμε

τοχή. Ετη χώρα μας τέτοιοι μηχανισμοί που έχουν συσταθεί τα 

τελευταία χρόνια είναι τα Νομαρχιακά και Συνοικιακά Συμβού

λια. 

Δεν φτάνουν όμως οι μηχανισμοί για τη συμμετοχή. 

Χρειάζεται και η ενθάρρυνση και η προετοιμασία του πολίτη για 

αποτελεσματική συμμετοχή. Σε πολλές χώρες του κόσμου παρατη

ρείται απροθυμία από σημαντική μερίδα του πληθυσμού να συμμε

τέχει στη λήψη αποφάσεων. Ένα μικρό μόνο ποσοστό των πολιτών 

εγγράφεται σε πολιτικά κόμματα και παρακολουθεί πολιτικές 

συγκεντρώσεις, ενώ σε χώρες όπου η συμμετοχή στην ψηφοφορία 

δεν είναι υποχρεωτική, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού δεν 

συμμετέχει καν στις γενικές εκλογές. 

Τα συμβούλια για την Κοινωνική Πρόνοια που έχουν 

προταθεί να συσταθούν σε περιφερειακό επίπεδο και επίπεδο 

νομού θα έδιναν την ευκαιρία για μεγαλύτερη συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων, και οι μονάδες προγραμματισμού που θα τα 

πλαισιώνουν θα παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για ουσια

στική συμμετοχή. 'Οπως θα φανεί και παρακάτω στη λεπτομερή 

1. Parston, G. Planners, politics and health ser
vices. Groom Helm, London, 1980. 
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ανάλυση των αρμοδιοτήτων των προτεινόμενων αποσυγκεντρωμένων 

υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας, και η κοινωνική εργασία μπορεί 

να συμβάλλει στην ενάάρρυνση και προετοιμασία των πολιτών για 

ουσιαστικότερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. 

Εδώ πρέπει να σημειωθούν και ορισμένα προβλήματα που 

είναι δυνατόν να προκύψουν όταν υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί να δημιουργηθούν 

περιφερειακές ανισότητες και είναι αρκετά δύσκολο να εξα

σφαλιστεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στη δυνατότητα λήψης 

αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και την ανάγκη για περιφερειακή 

δικαιοσύνη. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργούνται 

προσδοκίες που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. 

Με τη σωστή πληροφόρηση και καθοδήγηση είναι δυνατόν 

να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή στην κοινοτική ανάπτυξη, και αυτό 

είναι συνδεδεμένο με τη συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις. 

Υπάρχει μακρά παράδοση συμμετοχής στην κοινοτική ανάπτυξη 

στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες όπου οι πρώτες υπηρεσίες 

(υγείας, πρόνοιας και παιδείας) δημιουργήθηκαν από την ιδιω

τική πρωτοβουλία. Με προσωπική εργασία και με συνεργασία των 

πολιτών έχουν γίνει πολλά έργα στα χωριά κατά το παρελθόν. 

Σήμερα έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλοί πολιτιστικοί 

σύλλογοι σε όλη τη χώρα που παρουσιάζουν αξιόλογο έργο. λυτό 

ίσως αποτελεί κάποια ένδειξη ότι, ακόμα και σήμερα, με την 

κοινωνική εργασία με κοινότητες και ομάδες θα ήταν δυνατή η 

επίτευξη μεγαλύτερης συμμετοχής στην κοινοτική ανάπτυξη. 

Προϋπόθεση για την επίτευξη της επιδίωξης αυτής είναι να 

υπάρχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας προσιτές στο λαό, με 

το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, και ότι η δράση στην 

κοινότητα θα είναι κοινωνικοπολιτική και όχι κομματική. 
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Σχετικά με τη συμμετοχή στη διοίκηση των υπηρεσιών 

Κοινωνικής Πρόνοιας, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για τη συμμετοχή 

των εργαζομένων και των χρηστών των περισσοτέρων κρατικών 

υπηρεσιών πρόνοιας, όπως και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για 

παράδειγμα, με την απόφαση Φ104/Γ2γ/446 της 24.6.1982, ρυθμί

ζεται η ανασύνθεση των διοικητικών συμβουλίων και των διοικη

τικών επιτροπών και εφοριών των φορέων παιδικής προστασίας. 

*Ομως σε ορισμένες υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως είναι 

οι υπηρεσίες για άτομα με νοητικά προβλήματα, η συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 

Σημειώνεται εδώ ότι και στην περίπτωση της συμμετοχής 

στη διοίκηση μπορεί να δημιουργούνται προβλήματα και να 

αναφύονται συγκρουόμενα συμφέροντα. Όπως έχει λεχθεί παραπά

νω, τα συμφέροντα του προσωπικού δεν ταυτίζονται πάντα με 

αυτά των χρηστών των υπηρεσιών· για παράδειγμα, οι ώρες και 

οι μέρες που λειτουργούν ορισμένες υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν 

απόλυτα τους χρήστες. Η συμμετοχή στη διοίκηση όμως βοηθά στο 

να διαπιστώνονται οι συγκρούσεις αυτές και να βρίσκονται 

συμβιβαστικές λύσεις. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, αυτή μπορεί να είναι ουσιαστική μόνο όταν 

υπάρχει χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο
1
. 

Η συμμετοχή του εξυπηρετούμενου και της οικογένειας 

του, σχετικά με την αγωγή ή περίθαλψη που πρέπει να ακολουθη

θεί, είναι καθαυτή δύσκολη ανάλογα με την περίπτωση.- Επίσης, 

1. Kahn, Alfred J., Service delivery at the neigbour-
hood level: experience, theory and facts. Social Service Re
view, vol. 50, no. 1, March 1976. 
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χρειάζεται επιμόρφωση όλου του προσωπικού που παρέχει κοινω

νική εργασία για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εξυπηρετου

μένων. Ενώ για ορισμένους επιστήμονες όπως οι κοινωνικοί λει

τουργοί και οι ψυχολόγοι, η συμμετοχή είναι τρόπος εργασίας, 

άλλοι, όπως π.χ. ορισμένοι ιατροί, συχνά αντιμετωπίζουν τους 

εξυπηρετούμενους με πατερναλιστικό τρόπο που δεν ενθαρρύνει 

τη συμμετοχή τους. 

Το θέμα της συμμετοχής διαμέσου εθελοντικής εργασίας 

και εθελοντικών οργανισμών αναπτύσσεται παρακάτω, στο Κεφά

λαιο 3. 

2.5. Συντονισμός με σχετικές δραστηριότητες σε άλλους τομείς 

Δεν είναι δυνατό στην Έκθεση αυτή να γίνει πλήρης 

ανάλυση του πιθανού αναπτυξιακού ρόλου τηο Κοινωνικά Πρόνοι

ας. Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι χώροι εκτός της 

στενής έννοιας του τομέα αυτού, όπου θεωρείται αναγκαίο να 

αναπτυχθεί η κοινωνική εργασία και να συντονιστούν οι σχετι

κές προσπάθειες, ώστε να συμβάλλει η Κοινωνική Πρόνοια στην 

επίτευξη των επιδιώξεων άλλων τομέων. 

Νοσοκοιχειακή περίθαλψη 

Η νοσοκομειακή περίθαλψη συχνά δημιουργεί και προβλή

ματα οικογενειακά ή οικονομικά. Σήμερα, δεν έχουν όλα τα 

μεγάλα νοσοκομεία υπηρεσίες πρόνοιας, για την αντιμετώπιση 

των τυχόν κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών. 

Οι μεγάλες διαφορές στο μέσο όρο της περιόδου νοση

λείας των ασθενών, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και την 

οικογενειακή τους κατάσταση, δείχνουν σαφώς ότι ο χρόνος 
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παραμονής τους στο νοσοκομείο δεν εξαρτάται μόνο από την 

κατάσταση της υγείας τους. Με κατάλληλα οργανωμένες υπηρεσίες 

πρόνοιας άα μπορεί να μειωθεί ο μέσος όρος παραμονής στα 

νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να επιτευχθούν σημαντικές οικονο

μίες στο κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης. 

Επίσης, με τη συνεργασία των τομέων της υγείας και της 

πρόνοιας, θα ήταν δυνατόν να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις 

έναντι της νοσοκομειακής περίθαλψης. Σαν παράδειγμα αναφέρε

ται το νοσοκομείο "Μεταξάς" στον Πειραιά, όπου για αρκετά 

χρόνια λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα νοσηλείας στο σπίτι με τη 

συνεργασία του υγειονομικού προσωπικού του νοσοκομείου, του 

τμήματος κοινωνικής εργασίας και των τοπικών εθελοντικών 

οργανώσεων πρόνοιας. 

Συχνά η οικογένεια ή άλλοι συγγενείς και φίλοι μπορούν 

να αντιμετωπίζουν μια βραχυχρόνια κρίση, αλλά όταν το πρό

βλημα είναι μακροχρόνιο, τότε η αντιμετώπιση του από την 

οικογένεια είναι πιο δύσκολη, και οι κοινωνικές υπηρεσίες 

παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην παραμονή του ατόμου με ειδικές 

ανάγκες στο σπίτι του. 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, υπάρχει επιτακτική ανάγκη 

στη χώρα μας για νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι, όπως και 

για την εκμάθηση στην οικογένεια της τεχνικής της φροντίδας 

στο σπίτι, ώστε να αποφεύγουν άσκοπη κούραση και κόπο και να 

προσφέρουν καλύτερη φροντίδα. 

Συχνά είναι αποφασιστικής σημασίας και η παροχή υπηρε

σιών οικογενειακού βοηθού και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης. 

Τέτοιες υπηρεσίες υποστήριξης πρέπει να αναπτυχθούν από 

διεπιστημονικές ομάδες στα πλαίσια των Κέντρων Υγείας και των 

άλλων υπηρεσιών στην Κοινότητα (π.χ. Κέντρα Ανοικτής Προστα-

- 98 -



σίας Ηλικιωμένων, μονάδες ανοικτής περίθαλψης των ιδρυμάτων 

και των νοσοκομείων κλπ.). 

Εκπαίδευση 

Σημαντικό βήμα προόδου αποτελεί ο τελευταίος νόμος για 

την ειδική αγωγή, ο οποίος αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε παι

διού και νέου για εκπαίδευση στο γενικό σύστημα εκπαίδευσης. 

Την ευθύνη της εκπαίδευσης έχει το Υπουργείο Εάνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, αλλά χρειάζεται και η συμβολή της Κοινωνι

κής Πρόνοιας για τη βοήθεια των μαθητών με ειδικές ανάγκες 

και της οικογένειας τους, όπως και για την προσαρμογή και 

προετοιμασία του σχολικού και πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. 

Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι συχνά σε θέση να 

διαπιστώνουν προβλήματα συμπεριφοράς και σχολικής απόδοσης 

που πηγάζουν από ατομικά ή οικογενειακά προβλήματα. Συνήθως, 

όμως, δεν έχουν τη δυνατότητα να παραπέμπουν τους μαθητές ή 

τους φοιτητές και τις οικογένειες τους σε ειδικευμένο προσω

πικό (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κλπ.). 

Η εκπαίδευση είναι έννοια πολύ ευρύτερη από το "να 

μάθει το παιδί γράμματα". Κάθε άτομο πρέπει να βοηθηθεί να 

λειτουργεί ανεξάρτητα και υπεύθυνα. Για ορισμένα άτομα με 

νοητική καιθυστέρηση πρώτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο 

να μάθουν να φροντίζουν τον εαυτό τους. Δυστυχώς σήμερα δεν 

υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό για να ασχοληθεί με την παιδα

γωγική αγωγή, και το μόνο πρόγραμμα που υπάρχει για τη δη

μιουργία στελεχών πρώτης βαθμίδας είναι το πρόγραμμα των 

πολυκλαδικών λυκείων, στο οποίο γίνεται αναφορά παρακάτω. 

Κατοικώ 

Η παροχή προσωρινής κατοικίας σε συνδυασμό με την 

κοινωνική εργασία, όπως και η ανάπτυξη ξενώνων, θα βοηθούσε 
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στην επανένταξη διαφόρων ομάδων με ειδικές ανάγκες, όπως π.χ. 

οι ναρκομανείς, οι αποφυλακισμένοι, νέα άτομα που έχουν 

προβλήματα με το σπίτι τους κλπ. 

Το δέμα της προσαρμογής της κατοικίας στις ανάγκες 

ατόμων με προβλήματα κινητικότητας αναπτύσσεται παρακάτω, στο 

σχετικό κεφάλαιο. 

Τουρισμός 

Η ευνοϊκή επίδραση του τουρισμού στην ψυχική και σωμα

τική υγεία έχει αναγνωριστεί ευρύτερα. Επίσης ο σωστά ανα

πτυγμένος τουρισμός συντελεί στην ανάπτυξη πολιτιστικών δρα

στηριοτήτων και προσωπικών σχέσεων. 

Ο δεσμός του κοινωνικού τουρισμού έχει εφαρμοστεί τα 

τελευταία χρόνια στη χώρα μας, σε περιορισμένη όμως μορφή, 

λπευδύνεται σε ομάδες με χαμηλό εισόδημα (νεολαία, υπάλληλοι 

με χαμηλά εισοδήματα και συνταξιούχοι). Εκτός από ένα πρό

γραμμα για παιδιά με νοητικά προβλήματα, δεν έχει επεκταθεί 

ακόμα γενικότερα σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η παροχή δυνα

τοτήτων για κοινωνικό τουρισμό σε ανάπηρους, χρονίως πάσχο

ντες και ηλικιωμένους που δεν αυτοεξυπηρετούνται δα βοηδούσε 

ψυχολογικά τα άτομα αυτά, και δα ανακούφιζε τις οικογένειες 

τους που έχουν τη φροντίδα τους. Παρόμοιες ωφέλειες δα προκό

ψουν και για τα άτομα εκείνα που μένουν σε ιδρύματα και 

μπορούν να συμμετάσχουν σε σχετικά προγράμματα κοινωνικού 

τουρισμού. 

Επίσης, σε ορισμένες από τις περιοχές της χώρας όπου 

υπάρχει μεγάλη ροή τουριστών (ντόπιων και ξένων), έχουν ήδη 

δημιουργηθεί αρκετά κοινωνικά προβλήματα, όπως η απροθυμία 

ορισμένων νέων να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους, η αύξηση 

των αφροδίσιων νόσων, η χρήση ναρκωτικών και η γενικότερη 
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αλλοίωση της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής. Οι υπηρεσίες 

πρόνοιας με προγράμματα ειδικά για τη νεολαία, da μπορούσαν 

να συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων 

αυτών. 

Εργασία 

Οι συνθήκες εργασίας και κατ' επέκταση ο τρόπος ζωής 

για πολλούς εργαζόμενους στη σημερινή εποχή, αποτελούν αιτίες 

δημιουργίας αρκετών κοινωνικών προβλημάτων. Με την κοινωνική 

εργασία 8α ήταν δυνατό να αποφευχθούν αρκετά από τα προβλή

ματα αυτά. 'Ομως είναι ελάχιστοι οι εργαζόμενοι που έχουν τη 

δυνατότητα να προσφύγουν στις υπηρεσίες ενός κοινωνικού 

λειτουργού. Θα πρέπει επομένως να αναπτυχθεί η κοινωνική 

εργασία στο χώρο της εργασίας. 

Είναι φανερό ότι η ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας 

στους παραπάνω τομείς θα συνέβαλε στην αναπτυξιακή προσπάθεια 

των τομέων αυτών και στην κοινοτική ανάπτυξη γενικότερα, 

σύμφωνα με την αρχή που αναφέρουμε στο εδάφιο 1 του κεφαλαίου 

αυτού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Γενικές αρχές για την κοινωνική εργασία 

Τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα είναι πολυδιάστατα, 

Οφείλονται δηλαδή σε μία σειρά κοινωνικών, οικονομικών, 

πολιτικών και πολιτιστικών παραγόντων με άμεση αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους. Πολύ συχνά οι ρίζες των προβλημάτων αυτών βρί

σκονται μέσα στις ομάδες όπως η οικογένεια, το σχολικό ή 

επαγγελματικό πλαίσιο και η ίδια η κοινότητα, στις οποίες το 

άτομο ανήκει, το οποίο επηρεάζουν και τις επηρεάζει. 

Η ιδιομορφία αυτή και η πολυπλοκότητα των σύγχρονων 

κοινωνικών προβλημάτων περιόρισε σημαντικά τη σημασία και 

αποτελεσματικότητα των υλικών παροχών και κάνει όλο και 

περισσότερο έκδηλη την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων υπηρε

σιών που προσφέρονται από άτομα που έχουν πλατειά και βαθιά 

γνώση της κοινωνικής συμπεριφοράς του ατόμου και των αναγκών 

του. 

Τα στελέχη αυτά πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμο

ποιήσουν σειρά τεχνικών και μεθόδων που θα επιτρέψουν τον 

εντοπισμό των αναγκών και προβλημάτων, τη διερεύνηση των 

παραγόντων που τα διαμορφώνουν και τον αποτελεσματικό χειρι

σμό τους. 
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Επιπλέον, όπως αναφέρουμε παραπάνω, το πολυδιάστατο 

των κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών απαιτεί πολύπλευρη 

αντιμετώπιση τους, σε διατομεακή βάση, από καλά καταρτισμένο 

προσωπικό πολλών ειδικοτήτων. 

Ε* αυτόν τον τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης των 

κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων, αλλά και προετοιμασίας 

ειδικευμένου προσωπικού, συνέβαλε αποφασιστικά η ανάπτυξη και 

προαγωγή της κοινωνικής εργασίας που αποτελεί, ιδιαίτερα τις 

τελευταίες δεκαετίες, βασικό "εργαλείο" υλοποίησης της πολι

τικής πρόνοιας, με την ευρύτερη έννοια του όρου. 

Η κοινωνική εργασία
1
, ως κλάδος των εφαρμοσμένων 

κοινωνικών επιστημών και μέάοδος παροχής κοινωνικών υπηρεσι

ών, έχει σκοπό τη διασφάλιση της ψυχικής και κοινωνικής 

υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου και της 

κοινωνίας ως συνόλου. 

Ειδικότερα, μέσω των επιμέρους μεάόδων της κοινωνικής 

εργασίας, δηλαδή της κοινωνικής εργασίας μέ άτομα, με ομάδες 

και με την κοινότητα, επιδιώκεται: 

α. Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ανθρώπινων αναγκών, 

β. Η υποβοήθηση ατόμων ή κοινωνικών ομάδων για μία ομαλή, 

κατά το δυνατό, προσαρμογή τους σε αλλαγές των συνθηκών 

ζωής και παράλληλα η συμβολή στην προώθηση των κατάλληλων 

μηχανισμών για την άμβλυνση των κοινωνικών προβλημάτων 

και τη διαμόρφωση τέτοιων κοινωνικών συνθηκών, που να 

1. Έκθεση Ομάδας Εργασίας, Κοινωνική Πρόνοια. Πρό
γραμμα 1983-1987, ό.π., σελ. 44-45. 
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ανταποκρίνονται στις διαφοροποιούμενες ανθρώπινες ανά

γκες, 

γ. Η δραστηριοποίηση των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων, 

για να αναπτύξουν τις ικανότητες τους προκειμένου να 

ανταποκρίνονται επαρκώς στους διάφορους ρόλους τους, όπως 

αυτοί διαμορφώνονται από τη συμμετοχή στους διάφορους 

κοινωνικούς θεσμούς (οικογένεια, σχολείο, εργασία κλπ.), 

δ. Η ευαισθητοποίηση ατόμων και κοινωνικών ομάδων σε θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος, η ανάπτυξη αισθήματος κοινωνικής 

ευθύνης και η ενθάρρυνση της συμμετοχής του ατόμου σε 

εκδηλώσεις που αφορούν ομάδες ή το σύνολο της κοινωνίας. 

Ενώ οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι το κατεξοχήν εκπαι

δευμένο προσωπικό για την άσκηση κοινωνικής εργασίας, πολλές 

άλλες ειδικότητες, όπως π.χ. ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, ειδι

κοί παιδαγωγοί, προσωπικό των διαφόρων επαγγελμάτων υγείας 

αλλά και εθελοντές, συνδικαλιστές, τοπικοί και άλλοι παράγο

ντες, αστυνομία, ακόμη και εκκλησιαστικοί παράγοντες, συνερ

γάζονται σε μια κοινή προσπάθεια για την πρόληψη ή αντιμετώ

πιση κοινωνικών προβλημάτων. Η διεπιστημονική αυτή συνεργασία 

αποτελεί μία διαδικασία σφαιρικής προσέγγισης και αντιμετώπι

σης των ανθρώπινων αναγκών και προβλημάτων, και είναι ιδιαί

τερο χαρακτηριστικό της Κοινωνικής Πρόνοιας στη σύγχρονη της 

μορφή. 

'Οπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, η κοινωνική εργασία 

πρέπει να αποτελεί βασική διαδικασία πρόληψης ή αντιμετώπισης 

κοινωνικών προβλημάτων σε όλες τις υπηρεσίες Κοινωνικής 

Πρόνοιας, όπως και σε άλλους τομείς. 
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2. Αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος 1983-1987 

σ' ο,τι αφορά τις γενικές επιδιώξεις για το ανθρώπινο δυναμικό 

Η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στελεχών νέων ειδικοτή

των και η ταχεία επιμόρφωση του υφιστάμενου προσωπικού όλων 

των βαθμίδων, θεωρήθηκε βασική προϋπόθεση για την επίτευξη 

των άλλων στόχων του Προγράμματος 1983-1987, για την αναβάθ

μιση του τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας. Το πρόγραμμα έδινε 

"πρώτη προτεραιότητα στη διαπίστωση των αναγκών για στελέχη 

διαφόρων ειδικοτήτων και στη διασφάλιση των μέσων για την 

επαρκή θεωρητική και πρακτική τους εκπαίδευση"
1
. ι 

Η παραπάνω επιδίωξη δεν υλοποιήθηκε με συγκεκριμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Συστάθηκε όμως στο Υπουργείο Υγεί

ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ομάδα Εργασίας για την 

εκτίμηση αναγκών σε κοινωνικούς λειτουργούς, η οποία παρέδωσε 

σχετική έκθεση το 1983
a
. 

Οι ειδικές προτάσεις που είχαν γίνει αναλύονται παρα

κάτω στα επιμέρους εδάφια του κεφαλαίου. 

1. Πρόγραμμα 1983-1987, Τελική Εισήγηση, ό.π., σελ. 
384. 

2.Ποοίσαατα εργασιών Ouaôac Eovaaiac νια την εκτίπηση 
ανανκών σε κοινωνικούί λειτουονοόί:. Υπουργείο Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Κοινωνικής Εργασί
ας, Αθήνα, Μάρτης 1983. 
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3. Αντιμετώπιση του θέματος του ανθρώπινου δυναμικού 

στην παρούσα 'Εκθεση 

Η σύνθεση της Ομάδας Εργασίας και ο περιορισμένος 

χρόνος που είχε στη διάθεση της, όπως και η έλλειψη στατιστι

κών στοιχείων, δεν επέτρεψαν τη λεπτομερή ανάλυση της στελέ

χωσης των υπηρεσιών πρόνοιας. Επομένως, στο κεφάλαιο αυτό, 

επιλεκτικά αναφέρουμε: (α) τους κοινωνικούς λειτουργούς, σαν 

κύρια όργανα άσκησης κοινωνικής εργασίας, (6) τους οικογενει

ακούς βοηθούς, που αποτελούν νέο θεσμό στη χώρα μας, (γ) την 

προσπάθεια δημιουργίας προσωπικού για τον τομέα της Κοινωνι

κής Πρόνοιας, αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

(δ) την εθελοντική εργασία. 

Στους επιμέρους τομείς γίνεται επίσης αναφορά σε 

ειδικά προβλήματα στελέχωσης. 

Η επιλεκτική αυτή αντιμετώπιση του θέματος του ανθρώ

πινου δυναμικού γίνεται μόνο για πρακτικούς λόγους και δεν 

σημαίνει ότι η Ομάδα Εργασίας αγνοεί τις πραγματικά σοβαρές 

ελλείψεις που υπάρχουν σε διάφορες ειδικότητες προσωπικού, 

όπως π.χ. λογοθεραπευτές, ειδικοί γυμναστές, ψυχολόγοι κλπ. 

Δυστυχώς στη χώρα μας αρκετές από τις ανθρωπιστικές επιστήμες 

δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη σε πανεπιστημικό επίπεδο. Επίσης, 

δεν υπάρχουν καλά οργανωμένα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευ

σης, ούτε παρέχονται ευκαιρίες για την αναβάθμιση του υφιστά

μενου προσωπικού, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η γενικότερη 

υποβάθμιση του τομέα. 
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4. Κοινωνικοί λειτουργοί 

4.1. Κύρια όργανα άσκησης κοινωνικής εργασίας 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, διάφοροι κοινωνικοί επιστή

μονες ασκούν κοινωνικό έργο. Τα κύρια όργανα άσκησης κοινωνι

κής εργασίας όμως είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί, δηλαδή 

άτομα ειδικά εκπαιδευμένα στην κοινωνική εργασία. Τα όργανα 

αυτά χρησιμοποιούνται τόσο κατά την εφαρμογή προγραμμάτων 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, όσο και για την εκτέλεση ειδι

κού έργου, που συνεπάγεται αυξημένες ευθύνες και απαιτεί 

πρόσθετη εκπαιδευτική προετοιμασία. Τέτοιο ειδικό έργο αποτε

λεί η εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών και εθελοντών, η 

άσκηση εποπτείας έργου κοινωνικών λειτουργών και άλλων κατη

γοριών προσωπικού που έχουν άμεση επαφή με τους εξυπηρετού

μενους (π.χ. βοηθητικό προσωπικό σε ιδρύματα, οικογενειακοί 

βοηθοί), η διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών, η συμμετοχή σε 

διαδικασίες προετοιμασίας και παρακολούθησης κοινωνικών 

ερευνών και κοινωνικού σχεδιασμού. Η εκπαίδευση κοινωνικών 

λειτουργών παρέχεται διεθνώς στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαί

δευσης σε σχολές ή τμήματα σχολών συνήθως πανεπιστημιακών 

μονάδων. Εε πολλές χώρες, για την κάλυψη αναγκών σε στελέχη 

κοινωνικής εργασίας οργανώνονται προγράμματα εξειδίκευσης ή 

μεταπτυχιακών σπουδών. 

4.2. Προϋποθέσεις άσκησης κοινωνικής εργασίας 

Μεταξύ των προϋποθέσεων άσκησης κοινωνικής εργασίας 

συγκαταλέγονται: 

- 107 -



- Η επαρκής εκπαίδευση, εξειδίκευση και μετεκπαίδευση (θεω-

ρία και πράξη) κοινωνικών λειτουργών, εναρμονισμένη προς 

τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες και τους αναπτυξιακούς 

στόχους της Πολιτείας. 

- Η συγκρότηση και επαρκής οργάνωση "υπηρεσιακών μονάδων" 

κοινωνικής εργασίας στα πλαίσια των κοινωνικών υπηρεσιών 

(του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) με σαφείς σκοπούς και 

στόχους, ανταποκρινόμενες προς τις υφιστάμενες και διαμορ

φούμενες κοινωνικές ανάγκες και προσιτές στους εξυπηρετού

μενους . 

- Η επαρκής στελέχωση των πιο πάνω "υπηρεσιακών μονάδων" με 

κοινωνικούς λειτουργούς, με βάση τις εκτιμηθείσες σχετικές 

ανάγκες. 

- Ο καθορισμός του αντικειμένου εργασίας του κοινωνικού 

λειτουργού και η διασφάλιση των προϋποθέσεων απρόσκοπτης 

άσκησης αυτού του έργου. 

- Ο καθορισμός μηχανισμών αξιολόγησης του έργου του κοινωνι

κού λειτουργού και η διασφάλιση της αποτελεσματικής λει

τουργίας τους, με στόχο την παροχή κατευθύνσεων για τη 

βελτίωση του τρόπου παροχής και της ποιότητας των υπηρεσι

ών. 

- Η λήψη μέτρων και η επιλογή κατάλληλων μηχανισμών για την 

προαγωγή του επαγγελματικού επιπέδου των κοινωνικών λει

τουργών (εξασφάλιση δυνατοτήτων επαγγελματικής εποπτείας 

στους χώρους δουλειάς από στελέχη του ίδιου επαγγελματικού 

κλάδου, συνεχής επιμόρφωση κ.ά.). 
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4.3. Αξιολόγηση του Προγράμματος 1983-1987 σχετικά με τους 

κοινωνικούς λειτουργούς 

Το Πρόγραμμα 1983-1987 διαπίστωσε την ανάγκη για την 

εκπαίδευση πολλών νέων κοινωνικών λειτουργών, και πρότεινε τη 

λήψη μέτρων για: 

- την προαγωγή του επαγγελματικού τους επιπέδου, 

- τον καθορισμό του αντικειμένου εργασίας τους, 

- τη διασφάλιση των προϋποθέσεων άσκησης του έργου τους και 

- τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και δραστηριοτήτων των 

κρατικών περιφερειακών υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Αξιολογώντας τη μέχρι σήμερα πορεία της εφαρμογής του 

δετούς Προγράμματος έχουμε να σημειώσουμε τα εξής: 

Ο επαναπροσδιορισμός της αποστολής της Κοινωνικής 

Πρόνοιας, με τις προβλεπόμενες ριζικές αλλαγές στη δομή και 

τη μορφή των υπηρεσιών, καθώς και στο περιεχόμενο και τον 

τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων της, που θα συνέβαλαν αποφα

σιστικά στην ανάπτυξη και προαγωγή της κοινωνικής εργασίας 

και τη σωστή και επαρκή αξιοποίηση των υπηρεσιών του κοινωνι

κού λειτουργού, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προεργασίας 

για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων. 

Ετον τομέα της εκπαίδευσης κοινωνικών λειτουργών, η 

υπαγωγή της ευθύνης αυτής αποκλειστικά στο Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων συμβάλλει αναμφισβήτητα στην εξα

σφάλιση ενιαίας πολιτικής. Όμως η μη ενεργός συμμετοχή του 

Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρμό

διου για την ανάπτυξη και προαγωγή της κοινωνικής εργασίας, 

αλλά και βασικότερου, μαζί με τους εποπτευόμενους από αυτό 

φορείς, χρήστη των υπηρεσιών του κοινωνικού λειτουργού, στον 
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καθορισμό του αριθμού εισακτέων και του πλαισίου του εκπαι

δευτικού προγράμματος, πρέπει να θεωρηθεί ως βασική αδυναμία 

του συστήματος. Ετον τομέα της πρακτικής άσκησης πρέπει να 

σημειωθεί η ποσοτική και ποιοτική ανεπάρκεια των Κέντρων 

Πρακτικής * Ασκησης των σπουδαστών κοινωνικής εργασίας. 

Για τη βελτίωση της επαγγελματικής στάθμης των κοι

νωνικών λειτουργών, μέσα από τη δημουργία και διασφάλιση των 

προϋποθέσεων παροχής επαγγελματικής εποπτείας στους χώρους 

δουλειάς από όργανα του ίδιου επαγγελματικού κλάδου και 

ευκαιριών συνεχούς επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και μετεκπαίδευ

σης, ελάχιστα έχουν συντελεσθεί. Πάντως, θα πρέπει να ανα

φερθεί η προώθηση των διαδικασιών για τη διενέργεια έρευνας 

εκτίμησης αναγκών επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και μετεκπαίδευ

σης κοινωνικών λειτουργών. 

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη λήψη του 

απαιτούμενου νομοθετικού μέτρου για τον καθορισμό του αντι

κειμένου εργασίας των κοινωνικών λειτουργών στα διάφορα 

πλαίσια παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (job description). 

Στα πλαίσια των προσπαθειών για τη βελτίωση των μέσων 

εργασίας των κοινωνικών λειτουργών και των υπόλοιπων οργάνων 

Κοινωνικής Πρόνοιας, ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, η έκδοση τρίτομου "ΚΩΔΙΚΑ 

ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" με βασικές πληροφορίες 

για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις απαιτούμενες προϋποθέ

σεις από τους υπάρχοντες, σε όλη τη χώρα και κατά νομό, 

φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτι

κού τομέα. Έτσι, οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν πλέον στα 

χέρια τους ένα εύχρηστο όργανο, που θα βοηθήσει στην παραπο-
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μπή ατόμων που έχουν ανάγκη διαφόρων υπηρεσιών. 

Ετα πλαίσια των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό της 

συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, έγινε η 

μηχανογράφηση του "Μητρώου Κοινωνικών Λειτουργών" και προω

θείται η διαδικασία ενημέρωσης και επεξεργασίας των σχετικών 

στοιχείων. 

4.4. Υφιστάμενη κατάσταση 

4.4.1. Εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών 

Η εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία στη χώρα μας 

παρέχεται στα πλαίσια της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαί

δευσης και συγκεκριμένα στα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των 

Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των TEI Αθήνας, 

Ηρακλείου και Πατρών. Με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις, ο 

αριθμός των σπουδαστών που εισάγονται στα πιο πάνω εκπαιδευ

τικά ιδρύματα κάθε χρόνο υπολογίζεται σε 400 περίπου. 

Ο κύκλος σπουδών διαρκεί 7 εξάμηνα
1
 και το εκπαιδευ

τικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει θεωρία και πράξη, καλύπτει 

σε περιεχόμενο τα βασικά διεθνή πρότυπα. 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται η 

οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων εξειδίκευσης, στα πλαίσια 

1. 6 εξάμηνα πρόγραμμα σπουδών (θεωρία και παράλληλη 
εργαστηριακή άσκηση) και ένα πλήρες εξάμηνο πρακτικής άσκησης 
στο επάγγελμα. 
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των TEI, τα οποία όμως, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχουν 

υλοποιηθεί. 

Παρά την επιτακτική ανάγκη Ιδρυσης και λειτουργίας 

πανεπιστημιακής σχολής κοινωνικής εργασίας, κυρίως για την 

προετοιμασία στελεχών, αλλά και την ευαισθητοποίηση της Πολι

τείας προς την κατεύθυνση αυτή, δεν έχει προς το παρόν υλο

ποιηθεί ο κυβερνητικός αυτός στόχος. 

4.4.2. Δυναμικό σε κοινωνικούς λειτουργούς
1 

Χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος σε 2.680 κοινω

νικούς λειτουργούς από το 1962 μέχρι τις 30.6.1985. Ο ετήσιος 

ρυθμός χορήγησης αδειών στην 5ετία 1981-1985 κυμάνθηκε από 

140-180. Υπολογίζεται ότι ο ετήσιος αυτός ρυθμός θα υπερβεί 

τις 200 κατά την 5ετία 1988-1992. 

Από τους m o πάνω κοινωνικούς λειτουργούς, το 95,7% 

ήταν γυναίκες και μόνο το 4,3* άνδρες, (μοναδικό ίσως φαινό

μενο στον κόσμο). Η πλειονότητα είχε σχετικά μικρή ηλικία: 

το 74,6* ήταν ηλικίας μέχρι 40 χρόνων. 

Το 96,8* είναι απόφοιτοι Εχολών Κοινωνικής Εργασίας 

ανώτερης βαθμίδας (TE), ενώ μόλις το 2,9* είναι απόφοιτοι 

πανεπιστημιακών σχολών κοινωνικής εργασίας ή άλλων ανώτατων 

σχολών. Ας σημειωθεί ότι κατά την τελευταία 15ετία, ενώ ο 

αριθμός των κοινωνικών λειτουργών με ανώτερη εκπαίδευση έχει 

1. Από τη στατιστική επεξεργασία στοιχείων του "Μη
τρώου Κοινωνικών Λειτουργών" στις 30.6.1985. 
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υπερτετραπλασιασβεί, ο αριαμός εκείνων με πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμος. Με την υφιστάμενη 

κατάσταση, η αναλογία των αποφοίτων πανεπιστημιακών σχολών δα 

μειωδεί την επόμενη 5ετία, εφόσον σημαντικός αριδμός, που 

ανήκει στην ομάδα ηλικιών 51-60 χρόνων, θα συνταξιοδοτηβεί. 

Από τους 2.344 κοινωνικούς λειτουργούς που έδωσαν 

σχετικές πληροφορίες (ποσοστό 87,5% περίπου εκείνων που πήραν 

άδεια άσκησης ειιαγγέλματος), 1.Θ40 (78,5*) δήλωσαν ότι εργά

ζονται και 504 (21,5%) ότι δεν εργάζονται για διάφορους 

λόγους. 

Οι πιο πάνω εργαζόμενοι απασχολούνται στους εξής 

τόμε ί ς : 

58,9* σε φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας (υπηρεσίες στην κοινότητα 
και σε ιδρύματα) 

14,3* '" " Υγείας 

2,8* " " Κοινωνικής Ασφάλισης 

9,0* " " απασχόλησης και βιομηχανίες 

6,2* " . " πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας. 

Το 48,8* απασχολείται στο δημόσιο τομέα (δημόσιες 

υπηρεσίες - Ν Π Μ ) , ενώ το 51,1* στον ιδιωτικό τομέα (συμπερι

λαμβάνονται και τα κρατικά ΝΠΙΔ). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι 335 από τους μη εργαζομένους 

δήλωσαν ως αιτία την έλλειψη δυνατότητας να βρουν εργασία 

στον τομέα για τον οποίο εκπαιδεύτηκαν, ενώ 506 από τους 

εργαζόμενους απασχολούνται σε τομείς άσχετους με την εκπαί

δευση τους για διάφορους λόγους. 
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4.5. Ανάγκες σε κοινωνικούς λειτουργούς 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης
1
, που έγινε από Ομάδα 

Εργασίας η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι ανάγκες της χώρας σε 

κοινωνικούς λειτουργούς εκτιμήθηκαν σε 4.600 περίπου. 

Εύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης αυτής, οι σχετικές 

εκτιμήσεις έγιναν με βάση "τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της 

χώρας σε κοινωνικούς λειτουργούς και το υφιστάμενο σύστημα 

άσκησης κοινωνικής εργασίας από τους ποικίλους φορείς παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα", 

εφόσον "η έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού, αναφορικά με τους 

μελλοντικούς προσανατολισμούς και την αποστολή της Κοινωνικής 

Πρόνοιας" δεν επέτρεπαν διαφορετική προσέγγιση του θέματος. 

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος που ακολού

θησε η Ομάδα Εργασίας, καθώς και οι δείκτες που χρησιμοποίησε 

(διάκριση σε κοινωνικές υπηρεσίες στην κοινότητα και σε 

ιδρύματα, αναφορά στο καθορισμένο αντικείμενο εργασίας του 

κοινωνικού λειτουργού κατά τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσι

ών, συσχέτιση αναγκών με βάση τον αριθμό των εξυπηρετούμενων 

από τις υπηρεσίες ή ιδρύματα κατά κατηγορία και ιδιομορφία 

αναγκών και προβλημάτων κλπ.), παρέχουν σε αξιόλογο βαθμό τα 

εχέγγυα της επάρκειας των εκτιμήσεων. 

1. Ποοίσιιατα εργασιών Ouaóac Eovaoiac για την εκτί
μηση αναγκών σε κοινώνιKOUC λειτουργούν. Υπουργείο Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Κοινωνικής 
Εργασίας, Αθήνα, Μάρτιος 1983. 
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Είναι γεγονός ότι στις εκτιμήσεις της Ομάδας Εργασίας 

δεν έχουν περιληφθεί οι ανάγκες σε κοινωνικούς λειτουργούς 

για τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας (Κέντρα Υγείας) του ΕΣΥ 

και για τα ΚΑΠΗ που είχαν περιληφθεί, στη συνέχεια, μεταξύ 

των επιλογών του 5ετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνι

κής Ανάπτυξης 1983-1987. 

Με βάση τις ανάγκες και των πιο πάνω υπηρεσιών σε 

κοινωνικούς λειτουργούς, οι συνολικές ανάγκες σε στελέχη τοϋ 

επαγγελματικού αυτού κλάδου, μπορούν να εκτιμηθούν τουλάχι

στον σε πέντε χιλιάδες (5.000), αφού άλλωστε ένα μέρος από 

αυτούς, τουλάχιστον το 1/5, θα πρέπει να προετοιμαστούν για 

να ανταποκριθούν σε ειδικά καθήκοντα με αυξημένες ευθύνες 

(εκπαίδευση νέων κοινωνικών λειτουργών, επαγγελματική επο

πτεία, διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών κλπ.). 

Οι υφιστάμενες δυνατότητες σε κοινωνικούς λειτουργούς, 

όπως προκύπτουν από τα σχετικά στοιχεία του"Μητρώου", και οι 

διαγραφόμενες προοπτικές για την προσεχή 5ετία (υπολογίζεται 

ότι 1.000 περίπου κοινωνικοί λειτουργοί, από εκείνους που θα 

αποφοιτήσουν από τις Σχολές, θα πάρουν άδεια άσκησης επαγγέλ

ματος), θα μπορέσουν να καλύψουν σε αξιόλογο βαθμό τις ανά

γκες, εφόσον υλοποιηθεί ο στόχος της αναμόρφωσης του θεσμικού 

πλαισίου για την Κοινωνική Πρόνοια, και δημιουργηθούν οι 

αντίστοιχες θέσεις εργασίας. 
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4.6. Προτάσεις για το Πρόγραμμα 1988-1992 

4.6.1. Επιδιώξεις 

'Οπως είναι φυσικό, οι βασικές επιδιώξεις σχετικά με 

την κοινωνική εργασία είναι οι Ιδιες με το προηγούμενο πρό

γραμμα, ενώ οι προτεραιότητες εναρμονίζονται με τις νέες 

συνθήκες. 

Βασική επιλογή άμεσης προτεραιότητας του νέου 5ετούς 

Προγράμματος για την Κοινωνική Πρόνοια είναι η ανάπτυξη της 

κοινωνικής εργασίας στα πλαίσια των γενικών επιδιώξεων που 

αναλύονται στο Κεφάλαιο 2, δηλαδή: 

- Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της Κοινωνικής 

Πρόνοιας με επαναπροσδιορισμό της αποστολής της, τις 

ριζικές αλλαγές στη δομή και μορφή των υπηρεσιών και το 

περιεχόμενο και τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων της. 

- Τη διαμόρφωση πλέγματος κοινωνικών υπηρεσιών προσιτών 

στους εξυπηρετούμενους και την εφαρμογή προγραμμάτων 

κυρίως προληπτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, που δα 

απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, παράλληλα με εκείνα 

για άτομα και ομάδες με ειδικές ανάγκες. 

- Την ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την 

κάλυψη των αναγκών στελέχωσης. 

4.6.2. Μέτρα πολιτικής 

α. Προτείνεται ως πρώτη προτεραιότητα η συγκρότηση 

και επαρκής οργάνωση και στελέχωση αποσυνκεντοωμένων υονάδων 

κοινωνικά εονασίαρ. 
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Η δυνατότητα συστέγασης ορισμένων από τις μονάδες 

αυτές στα Κέντρα Υγείας έχει αναφερθεί παραπάνω και αναλύεται 

περισσότερο στο κεφάλαιο για την οικογένεια. 

Με βάση τα στοιχεία της μελέτης που αναφέρεται παρα

πάνω (βλέπε παράρτημα, Πίνακας Π.1), οι ανάγκες των υπηρεσιών 

αυτών σε κοινωνικούς λειτουργούς εκτιμήθηκαν σε 1.324 άτομα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των απασχολουμένων 

κοινωνικών λειτουργών στις υπηρεσιακές μονάδες κοινωνικής ερ

γασίας που ήδη υπάρχουν υπολείπεται κατά τα 2/5 περίπου των 

285 οργανικών θέσεων, λόγω συνταξιοδότησης, για την κάλυψη 

των παραπάνω υπηρεσιών απαιτεΙται : 

- η σύσταση 1.040 νέων θέσεων κοινωνικών λειτουργών και 

- η πρόσληψη 1.150 νέων κοινωνικών λειτουργών. 

Οι ανάγκες στελέχωσης μπορούν να καλυφθούν σε αξιόλογο 

βαθμό όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Κοινωνικών 

Λειτουργών και τις δυνατότητες των Εχολών για προετοιμασία 

νέων κατά την προσεχή δετία. Για ουσιώδη περιορισμό του απαι

τούμενου οικονομικού κόστους κρίνεται αναγκαία η μετατροπή 

ορισμένων θέσεων διοικητικού και οικονομικού κλάδου στις 

υπάρχουσες υπηρεσίες σε θέσεις ειδικευμένου προσωπικού για 

την Κοινωνική Πρόνοια, εφόσον με την επιδιωκόμενη εφαρμογή 

συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας προβλέπεται ότι θα αλλάξουν 

σημαντικά οι σχετικές ανάγκες. 

Λεπτομερής ανάλυση της δαπάνης στελέχωσης των κρατικών 

αυτών υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας δίνεται στο παράρτημα, 

Πίνακας Π.2. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, υπολογίζεται ότι η 

ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας νεοπροσληφθησόμενου κοινωνικού 

λειτουργού στο δημόσιο τομέα, χωρίς οικογενειακά βάρη ανέρχε

ται (σε σημερινές τιμές*) σε 867.930 δρχ. Επομένως, με βάση 
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την πρόταση αύξησης των οργανικών θέσεων του Υπουργείου κατά 

1.040 με τη μεθόδευση σύστασης 640 νέων θέσεων και μετατροπής 

400 θέσεων κλάδου ΔΕ Διοικητικού σε θέσεις κοινωνικών λει

τουργών, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και 

σταδιακής πρόσληψης των 1.150 κοινωνικών λειτουργών μέσα στην 

5ετΙα (1988: 220, 1989: 220, 1990: 220, 1991: 240 και 

1992: 250), οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση 

του μέτρου κατά την 5ετ1α υπολογίζονται (σε σημερινές τιμές) 

σε 2.105.000.000 δρχ. 

Ας σημειωθεί ότι με την προτεινόμενη μεθόδευση κάλυψης 

μέρους των αναγκών (μετατροπή θέσεων) προκύπτει μείωση του 

κόστους κατά 900 εκατομμύρια δρχ. περίπου. 

6. ΕΈειδίκευση κοινωνικών λειτουργών για στελέχη επο-

niEÎac έργου κοινωνικών λειτουργών και διοίκησης μονάδων 

κοινωνικής εργασίας. Για τη συνεχή βελτίωση της επαγγελματι

κής τους στάθμης πρέπει να υπάρχουν: επαγγελματική εποπτεία 

στους χώρους δουλειάς από όργανα του ίδιου επαγγελματικού 

κλάδου, προετοιμασμένα για το σκοπό αυτό, καθώς και δυνατότη

τες συνεχούς επιμόρφωσης. 

Ο νόμος 1404/1983 δίνει τη δυνατότητα για την οργάνωση 

και εφαρμογή προγραμμάτων εξειδίκευσης κοινωνικών λειτουργών 

στα πλαίσια των TEI. Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί το ταχύ

τερο δυνατό διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία Τμήματος 

Κοινωνικής Εργασίας στα πλαίσια Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύ

ματος, με προοπτική ανάπτυξης και προγραμμάτων μεταπτυχιακών 

σπουδών. Λόγω της επείγουσας ανάγκης για προετοιμασία στελε

χών στην κοινωνική εργασία και μέχρι να καταστεί δυνατή η 

εξασφάλιση του ανθρώπινου αυτού δυναμικού από ελληνικές 

σχολές, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή στο άμεσο μέλλον 
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προγράμματος μετεκπαίδευσης σε πανεπιστημιακές σχολές του 

εξωτερικού, έστω και περιορισμένου αριθμού κοινωνικών λει

τουργών, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 

Ειδικότερα, οι συνολικές ανάγκες κρατικών περιφερεια

κών υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε εξειδικευμένο προσωπικό 

για άσκηση εποπτείας έργου κοινωνικών λειτουργών και διοίκη

σης μονάδων κοινωνικής εργασίας εκτιμώνται σε 260 περίπου. Οι 

υφιστάμενες δυνατότητες της προσεχούς 5ετ1ας δεν φαίνεται να 

καθιστούν, για διάφορους λόγους, δυνατή την κάλυψη του συνό

λου των αναγκών. 

Υπολογίζεται ότι θα είναι εφικτή η κάλυψη των αναγκών 

κατά τα 3/5 περίπου με την κατάρτιση και σταδιακή εφαρμογή 

ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος στα πλαίσια του Τμήματος 

Κοινωνικής Εργασίας του TEI Αθήνας. Το πρόγραμμα αυτό, που 

προβλέπεται να έχει διάρκεια ενός πλήρους εκπαιδευτικού 

εξαμήνου (15 εβδομάδων - 450 διδακτικών ωρών) και θα περιλαμ

βάνει θεωρία (3/5) και πρακτική άσκηση (2/5), θα καταρτιστεί 

με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι

κών Ασφαλίσεων και του πιο πάνω εκπαιδευτικού φορέα, θα 

πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) σειρές και θα εκπαιδεύσει συνο

λικά 150 κοινωνικούς λειτουργούς με 3ετή τουλάχιστον εκπαι

δευτική πείρα, λς σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να 

ενταχθεί στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Διαρκούς Επι

μόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. 

Η συνολική δαπάνη εφαρμογής του προτεινόμενου προγράμ

ματος στα πλαίσια των TEI εκτιμάται (σε σημερινές τιμές) στο 

ποσό των 38.200.000 δρχ. δραχμών και περιλαμβάνει δαπάνες 

εκπαιδευτικού προγράμματος, ταξιδιού και εκτός έδρας αποζη-
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μίωση των 2/3 των εκπαιδευομένων (βλέπε ανάλυση στο παράρτη

μα, Πίνακας Π.3). 

Υ· Μετεκπαίδευση κοινωνικών λειτουογών για την προε

τοιμασία ανωτέρων στελεχών διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών, 

σχεδιασμού και οργάνωσης κοινωνικής έρευνας, κοινωνικού 

σχεδιασμού, όπως και εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία. 

Για την εκτίμηση των αναγκών σε στελέχη κοινωνικής 

εργασίας με αυξημένα προσόντα (μεταπτυχιακές σπουδές) δεν 

έχουν γίνει ειδικές μελέτες στη χώρα μας. Πάντως οι πολύ 

περιορισμένες δυνατότητες της χώρας σε στελέχη με ανάλογα 

προσόντα και οι διαγραφόμενες τάσεις αισθητής μείωσης των 

δυνατοτήτων αυτών την προσεχή ΙΟετία, επιβάλλουν τόσο την 

έγκαιρη υλοποίηση του σχετικού ερευνητικού προγράμματος όσο 

και το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος μετεκπαί

δευσης 30 τουλάχιστον κοινωνικών λειτουργών του δημόσιου 

τομέα κατά την προσεχή 5ετία, σε πανεπιστημιακές σχολές, κατά 

προτίμηση χωρών της ΕΟΚ, λόγω και των διαγραφόμενων ευνοϊκό

τερων όρων. 

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ευθύνη προγραμμα

τισμού και υλοποίησης του προγράμματος ανήκει στο Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, με το οποίο 8α πρέπει να γίνει 

συνεργασία τόσο για την ένταξη του προγράμματος αυτού στις 

δραστηριότητες της προσεχούς 5ετίας όσο και για τον προσδιο

ρισμό του οικονομικού κόστους. 

Δίνεται πρώτη προτεραιότητα στις παραπάνω τρεις προτά

σεις και με τη σειρά με την οποία παρουσιάζονται·. Για την 

επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων όμως, κρίνεται απαραίτητο να 

ληφθούν τα παρακάτω μέτρα, κυρίως νομοθετικού και οργανωτικού 

χαρακτήρα : 
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δ. Συνεχής εναρμόνιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης 

κοινωνικών λειτουργών προς τα διεθνώς κρατούντα και τις 

ανάγκες των φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, όπως αυτές 

διαμορφώνονται με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα, μέσα από τις 

σχετικές κοινωνικές ανάγκες. 

ε. Ενεργός και ουσιαστική σύμπραξη του Υπουργείου 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον καθορισμό του 

αριθμού των εισακτέων σπουδαστών και των εκπαιδευτικών προ

γραμμάτων . 

στ. Βελτίωση, ποσοτική και ποιοτική, των προϋποθέσεων 

πρακτικής άσκησης των σπουδαστών κοινωνικής εργασίας, με την 

αναβάθμιση των συνθηκών παροχής εκπαιδευτικών εμπειριών στα 

επιλεγμένα κέντρα πρακτικής άσκησης, καθώς και αξιοποίηση του 

νομικού πλαισίου (Ν.Δ. 175/74) για την ίδρυση και λειτουργία 

προτύπων κέντρων πρακτικής άσκησης. 

ζ. Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου (Β.Δ. 690/61) 

για τους όρους και προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του 

κοινωνικού λειτουργού (άδεια άσκησης επαγγέλματος, δεοντολο

γικοί κανόνες άσκησης του). Μπροστά στην υποχρέωση για εναρ

μόνιση των σχετικών διατάξεων προς το Κοινοτικό Δίκαιο (άρθρα 

7, 52 και 59 της συνθήκης ίδρυσης της ΕΟΚ), κρίνεται απαραί

τητη και η ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στην άσκηση της 

κοινωνικής εργασίας ως ελεύθερου επαγγέλματος. 

η. Λήψη νομοθετικού μέτρου με το οποίο θα διασφαλίζε

ται η απρόσκοπτη άσκηση του έργου του κοινωνικού λειτουργού, 

όπως αυτό θα καθορίζεται (job description), στα πλαίσια των 

σχετικών διατάξεων (Π.Δ. 891/79) και μέσα από τον εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας των Κοινωνικών Υπηρεσιών που χρησιμο

ποιούν τις υπηρεσίες του. 
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θ. Διαμόρφωση και διασφάλιση προϋποθέσεων εφαρμογής 

συστήματος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συντελούμενου 

από τους κοινωνικούς λειτουργούς έργου, σε συσχέτιση με την 

αποδοτικότητα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας 

για το σκοπό αυτό σχετικές μεθόδους και τις δυνατότητες της 

σύγχρονης τεχνολογίας για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξερ

γασία των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων. 

5. Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού αποφοίτων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Ειδικά στα ιδρύματα και σε υπηρεσίες όπου οι εξυπηρε

τούμενοι χρειάζονται επίβλεψη ή περισσότερη προσωπική φροντί

δα, εκτός από τα επιστημονικά στελέχη, σημαντικό ρόλο παίζει 

και το βοηθητικό προσωπικό, το οποίο έρχεται σε καθημερινή 

επαφή με τους φιλοξενούμενους. Η ανάγκη ειδικά καταρτισμένου 

και ευαισδητοποιημένου προσωπικού έχει τονιστεί επανειλημμέ

να, χωρίς Βέβαια να παραβλέπεται η ανάγκη συνεχούς επιμόρφω

σης, τόσο για το προσωπικό που ήβη υπηρετεί όσο και γΓ αυτό 

που πρόκειται να προσληφθεί. 

5.1. Αξιολόγηση του Προγράμματος 1983-1987 

Στο Πρόγραμμα 1983-1987 είχε προταθεί η ταχεία επιμόρ

φωση του προσωπικού αυτού. Δεν συστάθηκαν όμως τα προτεινό

μενα επιμορφωτικά προγράμματα για το υφιστάμενο προσωπικό, 

αλλά στα πλαίσια των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (ΕΠΛ) 
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άρχισε μία προσπάθεια δημιουργίας νέου προσωπικού με τις 

απαραίτητες γνώσεις. 

Τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια συστάθηκαν με το νόμο 

1566/1985.
 %
Οπως και τα άλλα λύκεια, το ΕΠΛ* είνα* τριτάξιο. 

Στην Α* τάξη δέχεται αποφοίτους του γυμνασίου. Η Β* τάξη 

χωρίζεται σε έξι "κύκλους- σπουδών και ο μαθητής επιλέγει τον 

κύκλο της προτίμησης του. Ο καδένας από τους κύκλους δίνει 

τις βάσεις και αποτελεί αφετηρία για μια κατηγορία παρεμφερών 

επαγγελμάτων, τόσο εκείνων που για την άσκηση τους επαρκεί η 

φοίτηση στο ΕΠΛ όσο και εκείνων για την άσκηση των οποίων δα 

απαιτηθεί φοίτηση στα ΑΕΙ και TEI. Στην Γ
%
 τάξη γίνεται διδα

κτική εργασία κατά "κλάδους". Οι κλάδοι προσφέρουν ειδικότε

ρες γνώσεις σε σχέση με τους κύκλους και προετοιμάζουν τους 

μαθητές είτε για συνέχιση σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(κλάδοι δέσμης), είτε για την άμεση άσκηση κάποιου επαγγέλ

ματος (κλάδοι προεπαγγελματικής εκπαίδευσης). 

Μετά την Γ* τάξη ο μαθητής, ανάλογα με τον κλάδο 

προεπαγγελματικής εκπαίδευσης που παρακολούθησε, μπορεί να 

ασκήσει αμέσως ένα επάγγελμα ή, αν χρειάζεται περισσότερη 

ειδίκευση και κατάρτιση, φοιτά στα "τμήματα ειδίκευσης" (TE) 

του ΕΠΛ. Σε καμιά περίπτωση η διάρκεια φοίτησης στα τμήματα 

ειδίκευσης δεν ξεπερνά το ένα σχολικό έτος. 

Από τους "κύκλους" 1-3 της Β* τάξης μπορεί να περάσει 

στην Γ* τάξη στον "κλάδο" 7, που είναι ο κλάδος της Κοινωνι

κής Πρόνοιας. 

ι.Βηαίο Πολυκλαδικό AtòSgiQ - Ενημερωτικά 3γτυπο, 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα, 1987. 
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Εκτός από τα κοινά μαθήματα, που είναι αυτά της γενι

κής παιδείας, στον κλάδο Κοινωνικής Πρόνοιας της Γ' τάξης 

διδάσκονται τα μαθήματα που αναφέρονται στον Πίνακα 3.1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 

Κατανομή ωρών στα μαθήματα του Κλάδου 7 

*Ωοες 

Στοιχεία ανάπτυξης και παθολογίας του 

ανθρώπινου οργανισμού 2 

Εξελικτική ψυχολογία 2 

Μορφές απασχόλησης και δραστηριότητες 

παιδιών προσχολικής ηλικίας 2 

Η προσχολική αγωγή ως θεσμός 2 

Κοινωνική Πρόνοια 4 

Μουσική Αγωγή (μουσικό όργανο-Ωδική) 3 

Εικαστικά (ελεύθερο σχέδιο-χειροτεχνία-

τεχνική κουκλοθέατρου) 3 

Επισκέψεις σε ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας 2 

Σύνολο: 20 

Πηγή: Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο - Ενηιιεοωτικό έντυπο. Υπουρ
γείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Αθήνα, 1987, 
σελ. 46. 
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Είναι πιαανό ότι τα παραπάνω μαθήματα προτρέπουν αρκετούς 

μαθητές σε διάφορες ειδικότητες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

που μπορεί να οδηγούν στην απασχόληση στην Κοινωνική Πρόνοια 

(π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νηπιαγωγοί, φυσιοθε

ραπευτές, εργοθεραπευτές). 

Το σχολικό έτος 1987-1988 λειτούργησαν και 9 τμήματα 

ειδίκευσης (TE) για τους απόφοιτους του κλάδου Κοινωνικής 

Πρόνοιας. Οι μαθητές (131 σύνολο) είναι οι πρώτοι απόφοιτοι 

με πτυχία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητα στον τομέα 

της πρόνοιας, που μπορούν να εργαστούν στο χώρο της Κοινωνι

κής Πρόνοιας. Τα τμήματα ειδίκευσης λειτούργησαν στην Αθήνα 

(2), τη Βέροια, τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, την Αλεξανδρού

πολη, το Βόλο, τα Γιάννενα και το Ρέθυμνο. 

Η κατανομή των ωρών των μαθημάτων για τους Επιμελητές 

Πρόνοιας, όπως έχουν ονομαστεί, δίνεται στον Πίνακα 3.2. 

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ο 

ορισμός του Επιμελητή Πρόνοιας δίνεται ως εξής: 

"Ο Επιμελητής Πρόνοιας φροντίζει, ενθαρρύνει και 

συμπαραστέκεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε και 

τις καθημερινές τους ανάγκες να καλύπτουν, αλλά και σταδιακά 

να υποβοηθούνται στην ανεξαρτοποίησή τους. Απασχολεί δημιουρ

γικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα ενθαρρύνει σε συμ

μετοχή σε διάφορες δραστηριότητες παιδαγωγικού και ψυχαγω

γικού χαρακτήρα μέσα από το παιγνίδι, τη μουσική, τη γυμνα

στική, τις εικαστικές τέχνες κλπ."
1
. 

1. Μονογραφία επαγγέλματος αποφοίτων του κλάδου Κοι
νωνικής Πρόνοιας των ΕΠΛ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

Κατανομή ωρών στα μαθήματα του τμήματος ειδίκευσης 

του Κλάδου 7, Επιμελητής Πρόνοιας 

Ανθρώπινες σχέσεις - Επικοινωνία 

Φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Εικαστικά 

Μουσική 

Αρχές εφαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής 

Στοιχεία Φυσικής Αγωγής 

Πρακτική άσκηση 

Ξένη γλώσσα 

Εύνολο: 

XÙD€C 

4 

3 

2 

4 

4 

2 

2 

8 

_1 
31 

Πηγή: Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο - Ενηιιεοωτικό έντυπο. Υπουρ

γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα, 1987, 

σελ. 51. 

Περιγραφή του επαγγέλματος δίνεται στο Παράρτημα 

(Πίνακας Π.4). Αυτό που φαίνεται από την περιγραφή αυτή είναι 

ότι ο Επιμελητής Πρόνοιας πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή 

συνεργασία με το ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που 

εργάζεται σε χώρους της πρόνοιας. Συμβουλεύεται και ακολουθεί 

πρόγραμμα το οποίο είναι προϊόν της συνεργασίας του: ( α) με 

τους συνεργάτες του άλλων επαγγελμάτων, ( β) με το ίδιο του 

ατόμου με ειδικές ανάγκες και ( γ) με την οικογένεια του. Η 

εφαρμογή του προγράμματος εποπτεύεται από την επιστημονική 

ομάδα. 
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5.2. Σημερινή κατάσταση 

Η πλειονότητα του υφιστάμενου βοηθητικού προσωπικού 

στις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας δεν έχει επαγγελματική 

προετοιμασία, γεγονός που μειώνει την ποιότητα της φροντίδας 

και μπορεί να οδηγεί σε λαθεμένους χειρισμούς, ειδικά όταν, 

όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα ειδικευ

μένα στελέχη για την εποπτεία τους. Τις ανάγκες σε εκπαιδευ

μένα και ευαισθητοποιημένα στελέχη μέσης εκπαίδευσης στοχεύει 

να ικανοποιήσει ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τον κλάδο Κοινωνικής 

Πρόνοιας και το TE Επιμελητών Πρόνοιας. 

Για το νέο προσωπικό, το 1987-1988 λειτουργούσαν στα 

20 από τα 22 ΕΠΛ όλης της χώρας, τμήματα για τον κλάδο Κοινω

νικής Πρόνοιας, τα οποία παρακολούθησαν 854 μαθητές συνολικά. 

5.3. Προτάσεις για το Πρόγραμμα 1988-1992 

'Οπως αναφέρεται παραπάνω, μία από τις βασικές γενικές 

επιδιώξεις του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας 

των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. Για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού θεωρείται απαραίτητη η αναβάθμιση της ποιότητας 

του προσωπικού όλων των βαθμίδων. 

Επομένως προτείνεται: 

α. Η ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρρωσΜ; των υπαλλήλων σε 

eonflnTiKéc θέσειe του τομέα πρόνοιας κ<*τά τη δ^ρκ^α της 

επαννελαατικήΓ TOUC σταδιοδοουίαο (in service training). 

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών μπορεί να γίνει με την 
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καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, από τις σχολές Κοινωνικής Εργασίας των TEI, 

τους κλάδους Κοινωνικής Πρόνοιας των ΕΠΛ, όπως και των 

ΝΕΛΕ, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, ώστε να αξιοποιη

θεί το ήβη υφιστάμενο διδακτικό προσωπικό, οι εγκαταστά

σεις και τα τεχνικά μέσα. 

β. Η στενή συνεργασία, σε μόνιμη βάση, των Υπουργείων Υγεί

ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παι

δείας και Θρησκευμάτων για την παρακολούθηση της πορείας 

του κλάδου 7 των ΕΠΛ και την αναμόρφωση του προγράμματος, 

όπου οι τοπικές ανάγκες το απαιτούν. 

γ. Κατά την πρόσληψη υπαλλήλων μέσης εκπαίδευσης από τις 

υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, να δοθεί προτεραιότητα 

στους αποφοίτους του κλάδου 7 των ΕΠΛ, και να προσδιορι

στούν οι θέσεις για τις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα 

στους Επιμελητές Πρόνοιας. 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προτάσεις για την προε

τοιμασία κοινωνικών λειτουργών για εποπτική εργασία θα συμ

βάλλουν στην αναβάθμιση της εργασίας του βοηθητικού προσω

πικού. 

6. Οικογενειακοί βοηθοί 

'Εχει αποδειχτεί διεθνώς ότι ο θεσμός του οικογενεια

κού βοηθού είναι βασικός για την ανάπτυξη της ανοικτής περί

θαλψης. Πριν λίγα χρόνια, το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε ασχο

ληθεί με τον τόσο σημαντικό αυτό θεσμό, και με την απόφαση 

του (77) 37 περιέγραψε τον ορισμό, το ρόλο και τη θέση, την 
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αναγκαία εκπαίδευση/ την οργάνωση και χρηματοδότηση και την 

έρευνα του θεσμού. 

Επειδή είναι πολύ σημαντικός δεσμός, η σχετική *Εκθεση 

για το Πρόγραμμα 1983-1987 περιλάμβανε μετάφραση της απόφασης 

αυτής, η οποία κρίνεται σκόπιμο να επαναληφδεί και σ' αυτήν 

την Έκθεση. 

"Συμβούλιο της Ευρώπης 

ΑΠΟΦΑΣΗ (77) 37 

Υπηρεσίες οικογενειακού βοηθού 

Ορισμέ 

1. Η προαγωγή και ανάπτυξη των υπηρεσιών οικογενειακών 

βοηθών σημαίνει υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες 

έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση οικογενειών και μοναχικών 

ατόμων σε περίπτωση ασθένειας ή δυσκολίας, με τη συμπαρά

σταση στο σπίτι από ένα άτομο το οποίο θα έχει την κατάλ

ληλη εκπαίδευση και θα επιβλέπεται επαρκώς, ώστε να 

εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία του νοικοκυριού. 

2. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σημαντικός ρόλος του οικογενεια

κού βοηθού σε απομονωμένα άτομα που παραμένουν κλεισμένα 

στο σπίτι, σε ζευγάρια ηλικιωμένων, αρρώστων ή αναπήρων, 

στην αποφυγή εισαγωγής σε ίδρυμα ή στη συντόμευση παρα

μονής σε ίδρυμα ενός ή παραπάνω μελών της οικογένειας σε 

περίπτωση ασθένειας ή προσωρινού προβλήματος, και ακόμα 

στην υποστήριξη ενός γονέα, όταν αντιμετωπίζει οξέα 

προβλήματα στην ανταπόκριση των ευθυνών του σε δουλειές 

του νοικοκυριού. 
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0 oòXoc KQt η θέση του οικογενειακού βοηθού 

3. Οι υπηρεσίες οικογενειακού βοηαού εντάσσονται στο σύνολο 

των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, επομένως: 

α. Πρέπει να αναγνωριστεΙ ότι: 

- οι οικογενειακοί βοηθοί πρέπει να είναι υπό την 

επίβλεψη ικανού στελέχους -

- οι συνθήκες εργασίας και οι αποδοχές τους πρέπει 

να είναι επαρκείς και να είναι σύμφωνες με τον 

κοινωνικό χαρακτήρα του επαγγέλματος και τα προσό

ντα που αυτό απαιτεί-

- πρέπει να συνταχθεί κώδικας δεοντολογίας, που θα 

προσδιορίζει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του 

οικογενειακού βοηθού ως προς την υπηρεσία και τους 

εξυπηρετούμενους. 

β. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία με όλο το υπόλοιπο 

προσωπικό που έχει σχέση με την ίδια περίπτωση (κοι

νωνικοί λειτουργοί, γιατροί, νοσοκόμοι κτλ.), και να 

διευκολυνθεί η συνεργασία τους με τις συλλογικές 

κοινωνικές υπηρεσίες (νοσοκομεία ημέρας, ιδρύματα 

πρόνοιας, διανομή φαγητών στο σπίτι κτλ.). 

γ. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η αποτελεσμα

τικότητα των υπηρεσιών με: 

- τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το 

προσωπικό και 

- τη σωστή αναλογία μεταξύ διοικητικού και εκτελε

στικού προσωπικού. 

Εκπαίδευση των οικογενειακών βοηθών 

4. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι οικογενειακοί βοηθοί: 
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α. θα εκπαιδεύονται σε θεωρητική και σε πρακτική βάση σε 

άέματα όπως: 

- καθημερινές δουλειές του νοικοκυριού, διατροφή, 

μαγειρική, διαιτητική, διαχείριση οικονομικών 

πόρων και διαφώτιση του καταναλωτή· 

- υγειονομική διαφώτιση, προσωπική υγιεινή, φροντίδα 

παιδιών, ασθενών και ηλικιωμένων 

- οικογενειακές και ανθρώπινες σχέσεις -

- στοιχειώδεις γνώσεις για υγειονομική και κοινωνική 

οργάνωση· 

- δεοντολογία του επαγγέλματος. 

λν η εκπαίδευση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στη γενική 

εκπαίδευση του τόπου, πρέπει να γίνει χωριστά, 

β. Θα έχουν συνεχή εκπαίδευση στη διάρκεια της απασχόλη

σης. 

5. Πρέπει να δοθούν οι δυνατότητες παραπέρα εκπαίδευσης και 

βελτίωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Οονάνωση και χρηιιατοδότηση 

6. Δημιουργία συστήματος προγραμματισμού με τρόπο ώστε 

βαθμιαία οι υπηρεσίες αυτές: 

α. Να είναι αρκετές, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

του συνόλου του αστικού και αγροτικού πληθυσμού. 

β. Να έχουν δομή η οποία θα εξασφαλίσει για όλα τα 

στελέχη συντονισμό και αλληλοενημέρωση. 

7. Για να εξασφαλιστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται, το 

σύστημα χρηματοδότησης του θεσμού του οικογενειακού 

βοηθού πρέπει να θεσμοθετηθεί με νομικούς κανόνες, εθνικά 

και περιφερειακά, με τρόπο ώστε όχι μόνο να εξασφαλίσει 

- 131 -



αρκετούς οικονομικούς πόρους για τους αρμόδιους φορείς, 

αλλά και να εξασφαλίσει την ελευθερία που είναι αναγκαία, 

για να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο άα γίνονται οι 

πληρωμές. 

8. Χρειάζεται επαγρύπνηση, ώστε οι υπηρεσίες αυτές να είναι 

προσιτές σε όλους. Η εκτίμηση της οικονομικής συμμετοχής 

των εξυπηρετούμενων πρέπει να λάβει υπόψη τους πόρους 

τους και τις υποχρεώσεις τους. 

9. Χρειάζεται επαρκής ενημέρωση του συνόλου του πληθυσμού 

και ιδιαίτερα των ομάδων οι οποίες είναι πιθανό να χρειά

ζονται τις υπηρεσίες αυτές, για την ύπαρξη, το ρόλο και 

τη λειτουργία των υπηρεσιών οικογενειακών βοηθών. 

'Ερευνα 

10. Πρέπει να γίνει προσπάθεια για την πραγματοποίηση ερευνών 

κατά διαστήματα σχετικά με: 

α. την εξακρίβωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέ

χονται, 

β. τη διαπίστωση της μορφής και της έκτασης των αναγκών 

του πληθυσμού και την ανάπτυξη τους, 

γ. τον προσδιορισμό της σχέσης κόστος/αποτελεσματικότητα 

των υπηρεσιών οικογενειακών βοηθών σε σχέση με άλλες 

υπηρεσίες και 

δ. την εκτίμηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό 

την αναμόρφωση τους". 
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6.1. Αξιολόγηση του Προγράμματος 1983-1987 

Στο Πρόγραμμα 1983-1987 είχε αποφασιστεί η "δημιουργία 

του θεσμού του οικογενειακού βοηθού και η λήψη μέτρων για την 

κατάλληλη επιμόρφωση και παρακολούθηση των ατόμων αυτών που 

θα προσφέρουν υπηρεσίες για τη συντήρηση του νοικοκυριού 

(μαγείρεμα, καθαριότητα, μικρά θελήματα κλπ.) σε οικογένειες 

ή άτομα̂  που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα"
1
. 

Ρ θεσμός αυτός εισάχθηκε στα πλαίσια των ΚΑΠΗ. Πέρα 

από την καθοδήγηση και παρακολούθηση των ατόμων αυτών από 

τους κοινωνικούς λειτουργούς που είναι υπεύθυνοι για τα ΚΑΠΗ, 

δεν έχουν ληφθεί μέτρα από το κράτος για τη συστηματική τους 

επιμόρφωση. Ορισμένοι μη κρατικοί οργανισμοί, όπως ο Ερυθρός 

Εταυρός, έχουν ξεκινήσει σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα για 

εθελοντικά στελέχη. 

Λόγω της στενότητας των διατιθέμενων οικονομικών πόρων 

σε ορισμένα ΚΑΠΗ ο οικογενειακός βοηθός έχει αναλάβει, εκτός 

από τη φροντίδα στο σπίτι, που είναι ο προορισμός του, και 

την καθαριότητα του ΚΑΠΗ ή τη λειτουργία της καντίνας του. 

Χρειάζεται προσοχή για να μην αλλοιώνεται ο θεσμός με τον 

τρόπο αυτό. 

6.2. Προτάσεις για το Πρόγραμμα 1988-1992 

Βασικές επιλογές του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη της 

φροντίδας στην κοινότητα, με παράλληλο περιορισμό της ιδρυμα-

1. Πρόγραμμα 1983-1987, Ó.n., σελ. 385. 
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τικής περίααλφης, και η υποστήριξη της οικογένειας και των 

μεμονωμένων ατόμων με προσωρινά ή μακροχρόνια προβλήματα. Για 

το σκοπό αυτό άα πρέπει να επιδιωάχεί η ανάπτυξη του θεσμού 

του οικογενειακού βοηθού, για την επίτευξη της οποίας προ

τείνονται τα παρακάτω μέτρα: 

α. Προσδιορισμός από το κράτος του ρόλου και της εργασίας 

του οικογενειακού βοηθού (Job description). Πρέπει να 

δοθεί άμεση προτεραιότητα στο θέμα αυτό και η σχετική 

εργασία πρέπει να έχει περατωθεί στις αρχές του 1988. 

β. Ανάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού βοηθού στα πλαίσια 

των προτεινόμενων αποσυγκεντρωμένων μονάδων κοινωνικής 

εργασίας, 

γ. Ανάπτυξη από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων εμπιμορφωτικών προγραμμάτων για οικογενειακούς 

βοηθούς. Είναι δυνατόν τα προγράμματα αυτά να αναπτυχθούν 

με τη συνεργασία των μη κρατικών φορέων που έχουν ήδη 

κάποια σχετική εμπειρία, στα πλαίσια των ΝΕΛΕ, που είναι 

κατενεμημένες σε όλη τη χώρα, και με τη συνεργασία του 

OAEÛ. 

7. Εθελοντική εργασία 

Το γεγονός ότι η εθελοντική εργασία εντάσσεται στο 

κεφάλαιο για το ανθρώπινο δυναμικό δεν πρέπει να οδηγήσει στο 

συμπέρασμα ότι η εθελοντική εργασία μπορεί ή πρέπει να αντι

καθιστά την επαγγελματική εργασία. 

Η εθελοντική εργασία είναι προπαντός τρόπος συμμετοχής 

και αλληλεγγύης. Όταν ενθαρρύνεται, οργανώνεται και επο-
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πτεύεται σωστά, αποτελεί πολύ σημαντική πηγή ανθρώπινων 

πόρων. 

7.1. Σύγχρονες αντιλήψεις 

Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, άσχετα με το 

πολιτικό τους καθεστώς, στην άσκηση της σύγχρονης κοινωνικής 

πολιτικής συνυπάρχουν κρατικά προγράμματα και προγράμματα 

εθελοντικής εργασίας. 

Ενώ την κύρια ευθύνη για την παροχή κοινωνικών υπηρε

σιών έχει το κράτος, στα πλαίσια του γενικότερου κοινωνικού 

προγραμματισμού εντάσσεται το έργο των μη κρατικών, μη κερδο

σκοπικών οργανώσεων και των εθελοντών. 

Σχετικά πρόσφατα, με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης (Απόφ. 387/21.6.85) τονίστηκε ότι 

πρέπει να αναγνωρισθεί, βελτιωθεί και επιδιωχθεί η προσφορά 

εθελοντικών οργανώσεων και εθελοντών στην Κοινωνική Πρόνοια. 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι αρχές που πρέπει να διέπουν 

την κυβερνητική πολιτική είναι κυρίως οι παρακάτω: 

- Σεβασμός στην ελευθερία δράσης των οργανώσεων εκείνων που 

λειτουργούν στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και της 

νομοθεσίας του κράτους. 

- Εξασφάλιση συνεργασίας μεταξύ των κρατικών και εθελοντικών 

οργανώσεων σαν βασικού "παράγοντα" της κοινωνικής πολιτι

κής. 
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- Ενθάρρυνση της συνεργασίας κρατικών και εθελοντικών οργα

νώσεων με ανταλλαγή απόψεων και καλύτερο συντονισμό μεταξύ 

τους. 

- Καθορισμός της δομής και του αντικειμένου εργασίας από τις 

εθελοντικές οργανώσεις σε σχέση με τις κρατικές για απο

φυγή επικαλύψεων. Σαφής διατύπωση των σκοπών και του 

τρόπου οργάνωσης. 

- Συντονισμός μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων και δημιουρ

γία συντονιστικού οργάνου για καλύτερη συνεργασία. 

- Παροχή οικονομικής υποστήριξης στα διάφορα επίπεδα τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη πρότυπων προγραμμάτων από 

εθελοντικές οργάνωσε ις. 

- Εξασφάλιση ανάλογης εποπτείας και ελέγχου των παρεχόμενων 

κονδυλίων από το κράτος. 

- Στα μέτρα των οικονομικών δυνατοτήτων των κρατών, παροχή 

διευκολύνσεων για ανάπτυξη της εθελοντικής δραστηριότητας 

(π.χ. απαλλαγή φόρων κλπ.). 

- Επιδίωξη συνεχιζόμενης χρηματοδότησης εθελοντικών οργανώ

σεων που έχουν δραστηριοποιηθεί στον κοινωνικό τομέα. 

- Συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων στο σχεδιασμό της 

κοινωνικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Συμβουλίου Ευρώπης 

και για την ανάπτυξη του εθελοντισμού που είναι δικαίωμα κάθε 

πολίτη θα πρέπει να επιδιωχθεί: 

- Όλοι οι πολίτες από την εκπαίδευση τους και με συνεχή 

ενημέρωση από όλα τα μέσα επικοινωνίας να συνειδητοποιή

σουν τα κοινωνικά προβλήματα και τη σημασία της εθελοντι

κής συνεισφοράς για την επίλυση τους. 

- Να ενθαρρυνθούν όλες οι πληθυσμιακές ομάδες οποιασδήποτε 
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ηλικίας για συμμετοχή στις δραστηριότητες Κοινωνικής Πρό

νοιας σε εθελοντική βάση. 

- Να περιληφθούν στα προγράμματα των κοινωνικών επαγγελμάτων 

η ενημέρωση για τη συμβολή της εθελοντικής εργασίας και οι 

τρόποι συνεργασίας επαγγελματιών και εθελοντικών στελεχών. 

- Να αναθεωρηθεί η νομοθεσία και οι κανονισμοί, για να δοθεί 

ευκαιρία να συμμετάσχουν στην εθελοντική εργασία όσο το 

δυνατό περισσότεροι πολίτες, ακόμα και άνεργοι. 

- Να προβλεφθεί γενική και ειδική εκπαίδευση εθελοντών. 

7.2. Αξιολόγηση του Προγράμματος 1983-1987 

Στο Πρόγραμμα 1983-1987 προβλέπεται η στενή συνεργασία 

κράτους και εθελοντικών οργανισμών και η τοποθέτηση της 

εθελοντικής εργασίας σε νέες βάσεις, ώστε ν' αποτελέσει 

δυναμικό θεσμό για τη συμμετοχή του πολίτη στο χώρο της 

κοινωνικής βράσης. Για το σκοπό αυτό είχε αποφασιστεί η 

απογραφή των πόρων που διατίθενται για την Κοινωνική Πρόνοια 

από τη μη κερδοσκοπική ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως και της 

εθελοντικής εργασίας που προσφέρεται, ώστε να προγραμματιστεί 

η πιο αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών και ανθρώπινων 

αυτών πόρων
1
. 

Για το σκοπό αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία με συνερ

γασία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-

1. Πρόγραμμα 1983-1987, ό.π., σελ. 384. 
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σεων, του Εάνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Κέντρου 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ), για τη 

μηχανογράφηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της 

απογραφής των υπηρεσιών πρόνοιας, που έγινε για την κατάρτιση 

του Κώδικα Φορέων Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η εργασία 

αυτή άα αποτελέσει βασικό υλικό για τον προσδιορισμό των 

δραστηριοτήτων και πόρων της μη κερδοσκοπικής ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. 

Η πρόοδος που σημειώθηκε στη συνεργασία του κράτους 

και των εθελοντικών οργανισμών και στην ενθάρρυνση της εθελο

ντικής εργασίας υπολείπεται του επιθυμητού. Είναι επίσης 

αξιοσημείωτο ότι, ενώ σε ορισμένους υποτομείς της Κοινωνικής 

Πρόνοιας οι μη κρατικές οργανώσεις έχουν παίξει και παίζουν 

ακόμη τον κυριότερο ρόλο στην παροχή υπηρεσιών, καθώς και ότι 

χωρίς τη γενναιοδωρία πολλών πολιτών δεν θα υπήρχε φροντίδα 

για πολλές ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ο Υπουργός Οικονο

μικών προτείνει στο σχετικό νομοσχέδιο την κατάργηση της 

υπάρχουσας φορολογικής απαλλαγής των συνεισφορών σε κοινω

φελείς σκοπούς (δωρεές). Αν η πρόταση αυτή εφαρμοστεί, η 

εθελοντική συνεισφορά θα υποστεί σοβαρό πλήγμα, με ιδιαίτερα 

δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία των υπαρχουσών και την 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, σε πολλούς τομείς, και ιδιαίτερα 

στον τομέα κοινωνικών υπηρεσιών. 

7.3. Προτάσεις για το Πρόγραμμα 1988-1992 

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος 1988-1992 πρέπει να 

είναι η δημιουργία συνθηκών καλής συνεργασίας μεταξύ του 
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κράτους και των εθελοντικών οργανισμών, ώστε να αξιοποιηθούν 

πλήρως οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι της μη κερδοσκοπι

κής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται: 

α. Η αποπεράτωση της απογραφής και η ταξινόμηση των εθελο

ντικών οργανώσεων. 

6. Η προσπάθεια αξιολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρονται 

σήμερα από την ιδιωτική πρωτοβουλία και η υποβολή προτά

σεων για τη βελτίωση τους ή την προσαρμογή τους για την 

κάλυψη νέων ή πιο επιτακτικών αναγκών, όπου απαιτείται. 

Σημειώνεται ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στη δημι

ουργία συνθηκών καλής συνεργασίας, και αυτό πρέπει να 

γίνει τόσο σε κεντρικό όσο και τοπικό επίπεδο. Σε κεν

τρικό επίπεδο, και με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή για 

έγκριση της σχετικής απόφασης της Ευρωβουλής για τους μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς, θα ήταν χρήσιμο να οργανωθεί 

από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί

σεων συνέδριο/συγκέντρωση των οργανώσεων ιδιωτικής πρω

τοβουλίας για να συζητηθεί η πιθανή τους πορεία στο άμεσο 

μέλλον. 

γ. Η απογραφή και ταξινόμηση περιουσιακών στοιχείων και 

κληροδοσιών κατά νομό και περιφέρεια, καθώς και η νομοθε

τική ρύθμιση (στα πλαίσια του Συντάγματος) για την καλύ

τερη αξιοποίηση τους . 

δ. Η ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με τα 

κύρια κοινωνικά προβλήματα και τις ανάγκες του τόπου 

τους, ώστε να ενθαρρυνθούν οι υποψήφιοι δωρητές ή εθελο

ντές να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πιο επιτακτικών 

αναγκών. 
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ε. Η ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για δημιουργία 

πρωτοποριακών προγραμμάτων με τη συνεργασία του κράτους-

όπου τα προγράμματα αυτά καλύπτουν πραγματικές ανάγκες 

στα πλαίσια του κρατικού προγραμματισμού, να χρηματοδο

τούνται έγκαιρα και τακτικά. 

στ. Η ενθάρρυνση και ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων και 

κρατικών φορέων για ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης 

εθελοντών. 

ζ. Η ενθάρρυνση της εθελοντικής εργασίας στα πλαίσια των 

κρατικών υπηρεσιών. 

η. Η δημιουργία συντονιστικού οργάνου μεταξύ των εθελοντικών 

οργανώσεων. 

-ΛΑΟ -



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΑΙΔΙ 

1. Εισαγωγή 

Βασικό κύτταρο της κοινωνίας και σύνδεσμος του ατόμου 

με αυτήν είναι η οικογένεια με οποιαδήποτε μορφή, και όχι 

απαραίτητα με την κυρίαρχη σήμερα μορφή της, την πυρηνική 

οικογένεια. Σχεδόν το σύνολο του πληαυσμοΰ σε όλο τον κόσμο 

ζει σε οικογένειες διαφόρων μορφών. 

Το 1970 στις ΗΠΑ, η "Συνδιάσκεψη του Λευκού Οίκου για 

το Παιδί" επισήμανε ότι η μοντέρνα κοινωνία χαρακτηρίζεται 

από μεγάλη ποικιλία οικογενειακών τύπων. Χαρακτηριστικά 

αναφέραηκαν η πυρηνική οικογένεια, η δυαδική πυρηνική οικογέ

νεια (ζευγάρι χωρίς παιδιά με ένα εργαζόμενο σύζυγο), η 

οικογένεια με εργαζόμενους τους δΰο συζύγους (συνεχώς αυξα

νόμενος ο αριθμός τους), οι μονογονικές οικογένειες, οι 

οικογένειες τριών γενεών, τα ζευγάρια μεσηλίκων ή ηλικιωμέ

νων, οι οικογένειες που προέρχονται από δεύτερο γάμο και η 

ιδρυματική οικογένεια. Εκτός από τους παραπάνω τύπους υπάρ

χουν και ορισμένοι πρωτοπαρουσιαζόμενοι τύποι οικογένειας, 

όπως η μονογαμική κοινοβιακή οικογένεια, η ομαδική κοινοβιακή 

οικογένεια, το άγαμο ζευγάρι με παιδιά κλπ. 

Φυσικά ορισμένοι τόποι είναι κυρίαρχοι, ενώ άλλοι 

είναι σχετικά σπάνιοι. Ορισμένοι είναι κοινωνικά αποδεκτοί 
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και χρησιμοποιούνται σαν μοντέλα, ενώ άλλοι απορρίπτονται σε 

ορισμένες κοινωνίες. Γεγονός πάντως είναι ότι οι διακυμάνσεις 

στους οικογενειακούς τόπους είναι πολύ κοινές και 6εν περιο

ρίζονται στους ôûo κλασικούς τύπους, την πυρηνική και τα 

υπολείμματα της εκτεταμένης οικογένειας. Τα παιδιά φυσικά 

μπορούν να αναπτυχθούν και πράγματι αναπτύσσονται σε πολλά 

πλαίσια, ειδικά όπου υπάρχει κοινωνική στήριξη. 

Η οικογένεια, σαν βασική μονάδα της κοινωνίας, έχει 

σαν λειτουργία "την αναπαραγωγή των παιδιών, την στήριξη των 

μελών της (υλική, συναισθηματική), τηΥ τοποθέτηση του παιδιού 

σε ορισμένο πλέγμα κοινωνικών σχέσεων, την κοινωνικοποίηση 

και τον κοινωνικό έλεγχο"
1
. 

*Ομως, ενώ τυπικά οι κύριες αυτές ευθύνες εξακολουθούν 

να ανήκουν στην οικογένεια, ουσιαστικά, λόγω κοινωνικοοικονο

μικών συνθηκών, οι δυνατότητες της να ανταποκριθεί σ' αυτές 

περιορίζονται συνεχώς. 

Η αποδυνάμωση των λειτουργιών της οικογένειας στην 

παραγωγική διαδικασία και διανομή των αγαθών, στην εκπαίδευση 

κλπ., η επεξεργασία εξειδικευμένων λειτουργιών από εξω-οικο-

γενειακούς θεσμούς, η όλο και πιο σπάνια παρουσία της εκτετα

μένης οικογένειας σαν μονάδας συμβίωσης, καθώς και η ανάθεση 

μέρους της συναισθηματικής συμπεριφοράς της πρωταρχικής 

ομάδας σε άλλους φορείς, απαιτεί από την πλευρά της κοινωνίας 

την εξασφάλιση και θεσμοθέτηση μέσων που θα εγγυώνται από τη 

μια την έκφραση των ουσιαστικών παλιών λειτουργιών με νέους 

1. William J. Goode, The Family. Prentice Hall Inc., 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1984. 
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τρόπους και από την άλλη την αναγνώριση των νέων λειτουργιών 

σαν θεμιτή απάντηση στις νέες συνθήκες. 

Είναι απαραίτητες λοιπόν κοινωνικές υπηρεσίες που θα 

στρέφονται προς την αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων 

της οικογένειας σαν μονάδας και όχι μόνο κάποιου μέλους της 

με ειδικές ανάγκες, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των ηλικιών 

στην οικογένεια. 

Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να ενισχύσουν τη λει

τουργία της οικογένειας και του ατόμου σε σχέση με τους 

κυρίαρχους κοινωνικούς ρόλους και, όπου είναι ανάγκη, να 

"διορθώνουν" την στάση τους σχετικά με τους ρόλους αυτούς. 

Παράλληλα όμως, θα πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων 

θεσμοθετημένων διεξόδων για κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη και 

στήριξη καθώς και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. 

Αυτή είναι μια καινούρια απάντηση στις νέες κοινωνικές 

συνθήκες, που δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει ούτε απλώς να 

αλλάξει την οικογένεια ή παλιότερους κοινωνικούς θεσμούς, 

αλλά να τους βοηθήσει στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων συνθη

κών της σημερινής ζωής. Δυστυχώς όμως οι πιθανές επιπτώσεις 

της επέμβασης των κοινωνικών υπηρεσιών στην οικογένεια και 

στον κύκλο των συγγενών, φίλων και γειτόνων (informal net

work) δεν έχει διερευνηθεί αρκετά στη χώρα μας αλλά ούτε και 

διεθνώς
1
. Χρειάζεται επομένως ιδιαίτερα λεπτή μεταχείριση από 

καλά εκπαιδευμένα στελέχη. 

1. Jack Habib, Evaluating the link between informal 

and formal support, European Science Foundation Workshop, 

Jerusalem, 11-13 November 1985. 
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Χυτό που είναι ξεκάθαρο από τη διεθνή εμπειρία είναι 

ότι η προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών στην οικογένεια πρέπει να 

είναι κυρίως προληπτικού χαρακτήρα και να αντιμετωπίζει τις 

ανάγκες και προβλήματα όλου του κύκλου ζωής της οικογένειας, 

αρχίζοντας από τη στιγμή συγκρότησης του νέου ζευγαριού ή 

ακόμη και πιο πριν, και τελειώνοντας στο ζευγάρι ηλικιωμένων 

με ανεξάρτητα πια παιδιά ή στο μοναχικό πλέον ηλικιωμένο 

άτομο, καλύπτοντας φυσικά και όλες τις ενδιάμεσες καταστά

σεις. 

Η προστασία της μητρότητας και της πατρότητας δεν 

πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια πολιτική που απευθύνεται σε 

ένα μέλος της οικογένειας (μητέρα ή πατέρα), αλλά πρέπει να 

ιδωθεί σαν ένα μέρος της γενικής πολιτικής για την οικογένεια 

σαν σύνολο, που επιδιώκει την προσφορά βοήθειας (υγειονομική, 

οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική) στην οικογένεια στο 

στάδιο της αναπαραγωγής και ανατροφής των παιδιών, ώστε να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο της. 

Η προστασία του παιδιού, χρέος της πολιτείας, όπως 

τονίζεται και στη Διεθνή ΔΧακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παι

διού, είναι ουσιαστικής οπωσδήποτε σημασίας, γιατί θέτει τα 

θεμέλια της μετέπειτα ζωής του ατόμου και της κοινωνίας 

ολόκληρης. Γι' αυτόν το λόγο οποιαδήποτε κοινωνική πολιτική 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική προστασία, που πρέπει να 

είναι έγκαιρη, πολύμορφη και σφαιρική, ιατροκοινωνική και 

ενιαία και να έχει κυρίως προληπτικό χαρακτήρα, χωρίς βέβαια 

να αγνοείται η σπουδαιότητα του θεραπευτικού μέρους. 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα η κοινωνική πολιτική προς την 

οικογένεια στη χώρα μας έχει περιοριστεί στην οικογένεια με 

μικρά παιδιά (μέχρι έφηβους) και έχει ταυτιστεί, ουσιαστικά, 
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με την παιδική προστασία. Παρά το γεγονός ότι σήμερα η παι

δική προστασία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των διατιθέμενων 

πόρων, δεν μπορούμε να πούμε ότι γίνεται μια εμπεριστατωμένη 

σφαιρική παρέμβαση. 

Ο τομέας της παιδικής προστασίας ήταν όμως ο πρώτος 

που αναγνώρισε τη σπουδαιότητα του οικογενειακού πυρήνα και 

του περιβάλλοντος που αυτός εξασφαλίζει στο παιδί, καθώς και 

την αποτελεσματικότητα της δουλειάς με όλη την οικογένεια 

στην προσπάθεια φροντίδας και προστασίας του παιδιού. Οι 

υπηρεσίες της παιδικής προστασίας έχουν διαχωριστεί σε τρεις 

κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό συμπλήρωσης ή υποκατάστασης 

των λειτουργιών της οικογένειας: σε στηρικτικές, συμπληρωμα

τικές και υποκατάστατες της οικογένειας υπηρεσίες. Οι κατηγο

ρίες αυτές πολλές φορές επικαλύπτονται μεταξύ τους ή χρειά

ζεται ο συνδυασμός δραστηριοτήτων διαφόρων κατηγοριών για την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών ή προβλημάτων. 

2. Αξιολόγηση του Προγράμματος 1983-1987 

Με το Πρόγραμμα 1983-1987 είχε αποφασιστεί να δοθεί 

προτεραιότητα "στην υποστήριξη της οικογένειας για να ανταπο

κριθεί στο ρόλο της σαν βασικής μονάδας για τη φροντίδα των 

μελών της, για την ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών 

της, για ανεξάρτητη ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

τους, και για τη δημιουργία συνθηκών που θα εξασφαλίζουν ίσες 

ευκαιρίες και προοπτικές στα δύο φύλα"
1
. 

1. 'Εκθεση Ομάδας Εργασίας, Κοινωνική Ποόνοια. Πρό
γραμμα 1983-1987, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1985, σελ. 384. 
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Στην περίοδο του προγράμματος έγιναν πράγματι αρκετά 

αετικά βήματα σε διάφορους τομείς για την εξασφάλιση (σων 

ευκαιριών και προοπτικών στα δύο φύλα
1
. 

Στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας βασικός στόχος ήταν 

η δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων Οικογένειας που δα περι

λαμβάνουν προγαμιαία και οικογενειακή ενημέρωση, οικογενειακό 

προγραμματισμό και γενικές υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας, 

υπηρεσίες οικιακής βοήθειας, υπηρεσία εθελοντών, νομικές 

υπηρεσίες και υπηρεσία ανάπτυξης πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

αναψυχής. Δεν σημειώθηκε καθόλου πρόοδος στην υλοποίηση του 

στόχου αυτού. 

Από τους 230 παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς που 

είχαν προγραμματιστεί για ανέγερση στη διάρκεια της δετίας 

ανεγέρθηκαν 142 και από τους 600 νέους παιδικούς σταθμούς που 

είχαν προγραμματιστεί ιδρύθηκαν περίπου 500 (από το 1981 και 

μετά). Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των σταθμών που 

λειτούργησαν. Από τα 250 βρεφικά τμήματα που είχαν προγραμ

ματιστεί, ιδρύθηκαν 121, αλλά δεν λειτούργησε κανένα από 

αυτά. Ιδρύθηκαν επίσης 70 βρεφονηπιακοί σταθμοί, μερικοί από 

τους οποίους λειτούργησαν για νήπια μόνο. 

Δεν αναπτύχθηκε ο θεσμός του οικογενειακού βοηθού για 

την υποστήρ,ιξη της οικογένειας, ίσως διότι δεν δημιουργήθηκε 

το αναγκαίο πλαίσιο (Κέντρα Οικογένειας, αποσυγκεντρωμένες 

υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας κλπ.). 

1- Ποώτη *Εκθεση Tnc Ελλάδαϋ nooc την Επιτροπή του 
OHE για την εΣάλε ι gm κάθε μορφής διάκοιone σε 6apoc των 
γυναικών. Γενική Γραμματεία Ισότητας, Υπουργείο Προεδρίας, 
Αθήνα, Νοέμβριος 1986. 
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Ενώ έγιναν μερικές βελτιώσεις σχετικά με την πολιτική 

επιδομάτων για παιδιά και έγκυες γυναίκες, όπως και σχετικά 

με την άδεια που χορηγείται μετά τον τοκετό και την γονική 

άδεια, δεν κατέστη δυνατή η εφαρμογή ενιαίας πολιτικής ώστε 

να εκλείψουν οι κοινωνικές ανισότητες. 

Σ' ό,τι αφορά την ιδρυματική περίθαλψη, το Πρόγραμμα 

1983-1987 έδωσε έμφαση και προτεραιότητα στην ανάπτυξη και 

ενίσχυση της ανοικτής περίθαλψης, με παράλληλο περιορισμό και 

ποιοτική αναβάθμιση της κλειστής. Τα βήματα που έγιναν προς 

αυτή την κατεύθυνση (κυρίως ποσοτικά), ήταν πολύ μικρά και η 

ιδρυματική περίθαλψη παραμένει σημαντική λύση στον τομέα της 

προστασίας παιδιών από στερημένο (deprived) περιβάλλον. 

3. Σημερινή κατάσταση 

3.1. Οικογένεια 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, από τις κρατικές υπηρεσίες 

που τυπικά απευθύνονται στην οικογένεια (Διευθύνσεις και 

Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΠΙΚΠΑ, ΕΟΠ, ΕΕΣ), καμιά δεν απευ

θύνεται στην οικογένεια σαν μονάδα, ώστε να ασχολείται με όλα 

τα μέλη της, άσχετα από την ηλικία και τις ειδικές ανάγκες 

τους. 

Ορισμένες από τις παραπάνω υπηρεσίες, ενώ εμφανίζονται 

ως προνοιακές, έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα υγειονομικών 

υπηρεσιών. Αντίθετα, τα νέα κέντρα οικογενειακού προγραμμα

τισμού έχουν ενταχθεί στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος 
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Υγείας και έχει τονιστεί η ιατρική τους πλευρά, χωρίς να 

αναγνωρίζεται επαρκώς το γεγονός ότι ο θεσμός του οικογενεια

κού προγραμματισμού περιλαμβάνει πολλά κοινωνικά προβλήματα 

πέρα από την αντιμετώπιση της αντισύλληψης και της στειρότη

τας. 

Το Πατριωτικό ^Ιδρυμα Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλή

ψεως (ΠΙΚΠΑ) έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο διάρκειας 73 

ετών, και είναι ο μόνος οργανισμός με υπηρεσίες κατανεμημένες 

χωροταξικά ώστε να καλύπτουν όλη τη χώρα. Όμως οι υπηρεσίες 

που παρέχονται στα 115 ιατροκοινωνικά κέντρα, στις πολυκλινι

κές και από τις κινητές μονάδες του ΠΙΚΠΑ αποτελούν πρωτοβάθ

μια περίθαλψη υγείας. Οι υπηρεσίες του ΠΙΚΠΑ που ασχολούνται 

με παιδιά με ειδικές ανάγκες παρέχουν επίσης υγειονομικές 

υπηρεσίες, αλλά ο κύριος τους σκοπός είναι προνοιακός και 

αποβλέπουν στην αποκατάσταση των παιδιών αυτών και στην αντι

μετώπιση των περιπτώσεων όπου υπάρχει οικογενειακή απόρριψη ή 

άλλες δυσκολίες μέσα στην οικογένεια. 

Ενώ ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (ΕΟΠ) απευθύνεται 

στην οικογένεια από καθαρά προνοιακή σκοπιά, η κΰριά του 

αρμοδιότητα είναι η παιδική προστασία. Εήμερα οι υπηρεσίες 

του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ) δεν είναι κατάλληλα 

συγκροτημένες, ούτε έχουν το ανάλογο εκπαιδευμένο προσωπικό 

που απαιτείται για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογέ

νειας σαν σύνολο. 

Παρά τον αξιόλογο αριθμό προσωπικού με ειδικευμένες 

γνώσεις και εμπειρία που διαθέτουν οι μεγάλοι αυτοί οργανι

σμοί, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη βασικών ειδικοτήτων για 

την προσφορά υπηρεσιών σε όλη την οικογένεια. 
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3.2. Προστασία της μητρότητας 

Σύμφωνα με το νόμο 1302/1982 (ΦΕΚ 133/29.10.1982), οι 

γυναίκες που δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν χρηματικές παρο

χές λόγω άδειας εγκυμοσύνης και τοκετού από ασφαλιστικό 

φορέα, δικαιούνται να λάβουν τις παροχές αυτές προς εξασφά

λιση ενός επιπέδου διαβίωσης, από τα κεφάλαια της δημόσιας 

αντίληψης. 

Καθορίστηκε με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι κάδε γυναίκα 

της κατηγορίας αυτής επιδοτείται με το ποσόν των 40.000 δρχ. 

(20.000 για διακοπή εργασίας επί έξι (6) εβδομάδες πριν και 

20.000 για διακοπή επί έξι (6) εβδομάδες μετά τον τοκετό). 

'Οπως έχει λεχαεί παραπάνω, ενώ βελτιώθηκε η προστασία 

μητρότητας των ασφαλισμένων γυναικών, τα μέτρα που εφαρμόζο

νται δεν είναι ενιαία. Σήμερα εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: 

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του νόμου 1539/1985, οι 

ασφαλισμένες γυναίκεΓ σε ooYaviouoóc ασφάλισα αοιχοδιότηταΓ 

Γενικής roauiiQTEiae Κοινωνικών Ασφαλίσεων δικαιούνται το 

επίδομα μητρότητας για δεκατέσσερις (14) εβδομάδες συνολικά, 

από τις οποίες έξι (6) εβδομάδες τουλάχιστον μετά τον τοκετό. 

Για τον τρόπο καταβολής και τις προϋποθέσεις θεμελίωσης του 

δικαιώματος και του καθορισμού του ύψους του επιδόματος, 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας του κάθε 

ασφαλιστικού οργανισμού. 

Για τις aa«oAi<Juév8c στον κλάδο aσθεvείac του QH1 

EYKÙouc έχει καθοριστεί με τις διατάξεις του νόμου 1541/1985 

η παροχή βοηθήματος υπό μορφή επιδόματος κυοφορίας και λοχεί

ας, καθώς και η χορήγηση βοηθήματος, τοκετού όταν ο τοκετός 
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πραγματοποιηθεί σε μαιευτήριο που δεν προβλέπεται η δωρεάν 

παροχή μαιευτικής περίθαλψης με δαπάνες του οργανισμού. Με 

κανονισμό νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλισμένων του ΟΓΑ, 

ορίζεται το επίδομα κυοφορίας και λοχείας σε 50.000 δρχ. και 

το βοήθημα σε 20.000 δρχ. Τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας, 

αν γεννηθούν δίδυμα, τρίδυμα κλπ. και βρίσκονται στη ζωή κατά 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την χορήγηση των 

παροχών, αυξάνονται κατά 50% για κάθε παιδί πέραν του ενός. 

Για TIC τακτικές υπαλλήλουο του Δηυ,οσίου και τ^ν ΜΠΛ(\ 

προβλέπεται από τον κώδικα (ΠΔ 611/1977) δίμηνη μετά τον 

τοκετό άδεια με πλήρεις αποδοχές (δέκα έξι (16) εβδομάδες). 

Από τις διατάξεις περί υγειονομικής περίθαλψης δημοσίων 

υπαλλήλων και συνταξιούχων, προβλέπεται η χορήγηση στην υπάλ

ληλο επιδόματος φυσιολογικού τοκετού ίσου με δαπάνες φυσιολο

γικού τοκετού στο μαιευτήριο "Αλεξάνδρα", προσαυξημένου κατά 

20*. Επίσης, για τις συζύγους των υπαλλήλων, το Δημόσιο 

καταβάλλει για τον τοκετό ανάλογο επίδομα. 

Με το νόμο 1483/1987 καθορίστηκε η προστασία και 

διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Οι 

διατάξεις αυτές υιοθετήθηκαν με σκοπό τη βελτίωση και τροπο

ποίηση των σχετικών εργατικών νόμων και εφαρμόζονται στους 

εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή σχέση 

έμμισθης εντολής σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις. Με το ΠΔ 

193/6.5.1988, ο νόμος αυτός επεκτάθηκε και στους ασχολού

μενους στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και τα υπόλοιπα ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε σχέση. Στο νόμο τούτο 

περιλαμβάνονται και οι διατάξεις περί γονικής άδειας, άδειας 

απουσίας λόγω ασθενείας εξαρτημένων μελών, καθώς και η υπο

χρέωση βιομηχανικών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων με προσω-
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πικό πάνω από 300 άτομα να προβλέπουν επαρκή και κατάλληλο 

χώρο για τη στέγαση βρεφοκομικού σταθμού που να καλύπτει τις 

ανάγκες των εργαζομένων σ' αυτές. Περιλαμβάνεται επίσης 

διάταξη με την οποία θεωρείται απόλυτα άκυρη η καταγγελία της 

σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και κατά το χρονικό διάστημα 

ενός έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύ

τερο χρόνο λόγω ασθενείας που οφείλεται στην κύηση ή τον 

τοκετό. 

Από το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Προνοίας και 

Αντιλήψεως (ΠΙΚΠΑ) παρέχεται προστασία στις γυναίκες που 

βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και στις γυναίκες μετά 

τον τοκετό, στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Εγκύων-Επιτόκων 

αυτού του οργανισμού. 

Έχει παρατηρηθεί ότι η πλειονότητα των γυναικών που 

βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, παρόλο που οι παρεχόμε

νες συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν και μετά τον τοκετό από το 

ΠΙΚΠΑ, τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων και τα 

ιατρεία του IKÄ και του ΟΓΑ συνιστούν αξιόλογη προσφορά, 

δεδομένου ότι οι παρεχόμενες από τα ιατρεία αυτά συμβουλές 

εναρμονίζονται άμεσα προς ό,τι γίνεται παραδεκτό κατά τη 

διεθνή εμπειρία, προτιμούν την παρακολούθηση τους από για

τρούς του ιδιωτικού τομέα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 8 του ΠΔ 

830/1980, παρέχεται από το Κέντρο Βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ" προστασία 

στις άγαμες μητέρες από το χρόνο της κυήσεως μέχρι την κοινω

νική προσαρμογή και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Με 

το νόμο 1329/1983 η άγαμη μητέρα εξομοιώθηκε απόλυτα ως προς 

όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ίδιας και του 
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παιδιού της με τα παιδιά που γεννιούνται από νόμιμο γάμο των 

γονιών τους. Επίσης, με το νόμο 1483/1984 η άγαμη μητέρα 

δικαιούται γονική άδεια μέχρι έξι (6) μήνες, στο χρονικό 

διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το 

παιδί συμπληρώσει την ηλικία των δυόμισυ ετών- η άδεια αυτή 

όμως είναι χωρίς αποδοχές. Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων χορηγεί στην άγαμη και ανασφάλιστη 

μητέρα εφάπαξ επίδομα για την κάλυψη των πρώτων αναγκών της 

μετά τον τοκετό, και μηνιαίο επίδομα μέχρι το παιδί να συμ

πληρώσει τα 16 του χρόνια. 

3.3. Παιδική προστασία 

Η κατάσταση στον τομέα της παιδικής προστασίας στη 

χώρα μας σήμερα φαίνεται συνοπτικά στον Πίνακα 4.1 πού ακο

λουθεί. Ειδική αναφορά στις διάφορες δραστηριότητες θα γίνει 

παρακάτω, γεγικά όμως παρατηρείται ότι υπάρχει έλλειψη προ

γραμματισμού και επικαλύψεις των δραστηριοτήτων των διάφορων 

φορέων. Η ιδρυματική περίθαλψη εξακολουθεί να αποτελεί σημα

ντικό μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ υπάρχει έλλειψη 

δομών ανοικτής περίθαλψης και ουσιαστική ανεπάρκεια υπηρεσιών 

υποστήριξης. Δηλαδή, παρά τα ορισμένα θετικά βήματα που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δετίας 1983-1987, τα 

οποία ήταν μάλλον ποσοτικά και όχι ποιοτικά, η κατάσταση δεν 

έχει βελτιωθεί ουσιαστικά, διότι δεν λήφθηκαν τα αναγκαία 

θεσμικά και οργανωτικά μέτρα για την επιδιωκόμενη αναδιοργά

νωση του τομέα. 
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3.3.1. Υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας 

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή 

είναι : 

- Παρέμβαση σε επίπεδο σχέσεων για την "επιδιόρθωση" του 

λειτουργικού επιπέδου της οικογένειας και την φυχοκοινω-

νική στήριξη των μελών της. 

- Δραστηριότητες συμβουλευτικού χαρακτήρα (ατομική, οικογε

νειακή, συμβουλευτική γονέων, συζύγων κλπ.). 

- Υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού. 

- Προγράμματα πρόληψης αρρώστιας και αναπηρίας. 

- Προετοιμασία και ευαισθητοποίηση παιδιών και γονέων για το 

σχολείο. 

- Δραστηριότητες για αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου και ταλέ

ντων των γονέων και παιδιών. 

- Βοήθεια στους γονείς για κοινωνική ένταξη (επαγγελματική 

εκπαίδευση ή επανειδίκευση, επαγγελματική αποκατάσταση 

κλπ.). 

- Ειδική φυχοκοινωνική στήριξη και προστασία στις μονογονεϊ-

κές οικογένειες και στις οικογένειες με παιδιά που έχουν 

κάποιο μειονέκτημα. 

- Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (π.χ. 

υπηρεσίες οικογενειακού βοηθού, γεύματα στο σπίτι). 

Η υπάρχουσα κατάσταση σ* αυτήν την κατηγορία χαρακτη

ρίζεται από την ουσιαστική έλλειψη μονάδων προσφοράς κοινωνι

κών υπηρεσιών στο επίπεδο αυτό. Οι κρατικές υπηρεσίες (Υπουρ

γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΠΙΚΠλ, IKÄ) 

προσφέρουν ουσιαστικά υπηρεσίες υγείας, ενώ ο ΕΟΠ (ΝΠΙΔ), που 

προσφέρει καθαρά προνοιακές υπηρεσίες (Αστικά Κέντρα και 
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Σπίτια Παιδιού), δεν καλύπτει τις ανάγκες ούτε από πλευράς 

κατανομής των υπηρεσιών του ούτε από πλευράς συστηματικού 

προγραμματισμού και επαρκούς κατάλληλου προσωπικού. 

3.3.2. Υπηρεσίες συμπληρωματικές της οικογένειας 

Τέτοιες υπηρεσίες είναι: 

- Κέντρα ημέρας για παιδιά οποιασδήποτε κατηγορίας. 

- Βρεφονηπιακοί σταθμοί. 

- Προγράμματα ημερήσιας απασχόλησης (πριν ή μετά το σχο

λείο). 

- Προγράμματα ολιγόωρης απασχόλησης παιδιών που οι μητέρες 

τους δεν δουλεύουν. 

- Διάφορα επιδόματα. 

- Κατασκηνώσεις. 

- Οικοτροφεία. 

- Λέσχες σίτισης. 

Ακολουθεί μια πιο αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων 

και της προσφοράς των υπηρεσιών αυτών: 

Κέντοα nuéoae για παιδιά διαφόρων κατηγοριών (υε 

ειδικές ανάγκες). 

Γενικά υπάρχει σχεδόν παντελής έλλειψη τέτοιων μονά

δων. Επειδή σήμερα η δραστηριότητα αυτής της μορφής εμπίπτει 

κυρίως στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αναπήρων, οι ανάλογες 

προτάσεις θα γίνουν όταν αναφερθούμε στον τομέα αυτό. 

Βοε»ονηπιακοί και παιδικοί σταθυοί. 

Οι υπηρεσίες αυτές που παρέχονται σήμερα, εμφανίζονται 

στον Πίνακα 4.2 και η κατανομή τους κατά νομό δίδεται στο 

Παράρτημα (Πίνακας Π.5). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που έχουν ιδρυθεί 

μέχρι τον Απρίλιο του έτους 1987 

Είδη Ιδρυμάτων Αριθμός 

Δυναμι-

κότητα 

σε παιδιά 

Παρατηρήσεις 

Δημόσια 

Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί 

Κρατικοί Βρεφονηπιακοί 

Σταθμό Ι 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

του ΠΙΚΠΑ 

Παιδικοί Σταθμοί του ΕΟΠ 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί των 

Ιδρυμάτων Βρεφονηπιακών 

Σταθμών Αθηνών, Θεσσαλο

νίκης, Λαρίσης 

Σύνολο (Ι) 

Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 

και σωματεία 

Βρεφικοί Σταθμοί 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

Νηπιακοί Σταθμοί 

Σύνολο (II) 

Γενικό Σύνολο (Ι + II) 

1.172 

70 

43 

38 

36 

1.372 

41 

1.430 

66.500 

4.900 

3.295 

2.317 

4.601 

81.613 

3 110 

16 1.357 

22 1.518 

2.985 

84.598 

Επιχορηγούνται εξολο

κλήρου από τον Κρατι

κό Προϋπολογισμό. 

Επιχορηγούνται κατά 

ένα μέρος των δαπανών 

τους από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. 

Παρατήρησε ιe 

- Σε 121 από τους παραπάνω Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς συστήθηκαν 

ισάριθμα Βρεφικά Τμήματα δυναμικότητας 20 ή 30 βρεφών, συνολικά 

δηλαδή για 2.460 βρέφη. 

- Πέρα από τα παραπάνω, λειτουργούν και μονάδες προστασίας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας σαν ιδιωτικές επιχειρήσεις, που ελέγχονται στη 
λειτουργία τους από το κράτος, ως εξής: 

Παιδικοί Σταθμοί 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

Βρεφικοί Σταθμοί 

Σύνολο (III) 

Με δυναμικότητα 

216 ) 

91 ) 1.995 βρεφών 

30 ) 13.906 νηπίων 

337 14.894 
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Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των παιδιών ηλικίας μέχρι 

5 1/2 ετών (προσχολική ηλικ(α) φθάνει το 1 εκατομμύριο. Δεν 

υπάρχουν όμως στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των 

παιÖιών των οποίων οι μητέρες είναι εργαζόμενες ή φοιτήτριες 

ή, για κάποιο άλλο λόγο, έχουν ανάγκη βοήθειας στη φύλαξη των 

παιδιών τους για ορισμένες ώρες την ημέρα και δεν έχουν άλλες 

προτιμότερες εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι η φροντίδα του 

παιδιού από συγγενικό πρόσωπο. Επομένως, η σωστή εκτίμηση των 

αναγκών για θέσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 

είναι αδύνατη. 

'Ομως, με βάση τη σημερινή σχετικά χαμηλή προσφορά 

κρατικών υπηρεσιών και την αυξανόμενη ζήτηση τέτοιων υπηρε

σιών σε ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς ή την προσφυγή σε 

άλλες λύσεις που δεν είναι πάντα επιθυμητές, όπως η ανάθεση 

της φύλαξης των παιδιών σε ανεξέλεγκτους ιδιώτες (baby-sit

ters), είναι βέβαιο ότι η σημερινή προσφορά των υπηρεσιών 

αυτών υπολείπεται κατά πολύ των αναγκών που υπάρχουν. Η άποψη 

αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι, εκτός από ορισμένους 

σταθμούς που για ειδικούς λόγους έχουν χαμηλή πληρότητα, οι 

θέσεις στους κρατικούς παιδικούς σταθμούς είναι πλήρως καλυ-

μένες. Σε μερικούς σταθμούς λόγω και της εξυπηρέτησης των 

παιδιών των εργαζομένων σ' αυτούς, υπάρχει υπερκάλυφη των 

υφιστάμενων θέσεων. Η έλλειψη επαρκούς αριθμού θέσεων, καθώς 

και η σημερινή οργάνωση των υπηρεσιών αυτών, δημιουργεί 

μεγάλες ανισότητες. Από τη μια μεριά υπάρχει προσφορά δωρεάν 

φροντίδας σε ορισμένα παιδιά, ενώ από την άλλη οι γονείς 

δαπανούν αναγκαστικά μεγάλα ποσά σε ιδιωτικούς σταθμούς ή σε 

άτομα που φροντίζουν τα παιδιά στο σπίτι - το κόστος της 

τελευταίας λύσης είναι από 35.000 δρχ. και πάνω το μήνα. 
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Επίσης σημειώνεται το πρόβλημα των κτιρίων που χρησι

μοποιούνται για παιδικούς σταθμούς, τα οποία στο μεγαλύτερο 

βαθμό δεν είναι κατάλληλα, της στελέχωσης των σταθμών, που 

υπολείπεται ακόμα του επιθυμητού, καθώς και των ωρών λειτουρ

γίας, που δεν συμπίπτουν πάντα με τις ανάγκες των εργαζόμενων 

γονέων. 

Ποογοάιιιιατα απασχόλησα και ποοστασίαο παιδιών σχολι-

Knc ηλικίαο 

Αυτή τη στιγμή, σε πολύ περιορισμένη έκταση, προγράμ

ματα τέτοιου είδους για παιδιά του δημοτικού σχολείου που οι 

γονείς τους δουλεύουν, λειτουργούν στο χώρο του σχολείου σε 

συνεργασία με φορείς όπως η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και 

η τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και στα πλαίσια του ΕΟΠ. 

Τέτοιες υπηρεσίες είναι απαραίτητες για τη φροντίδα 

και προστασία μικρών παιδιών, οι γονείς των οποίων βρίσκονται 

στη δουλειά όταν αυτά δεν είναι στο σχολείο. 

Ολιγόωρη απασχόληση νηπίων υη εογαζόιιενων ιιητέοων 

Δεν υπάρχει ουσιαστική και συστηματική μέριμνα στον 

τομέα αυτό, πράγμα που καταδικάζει την μη εργαζόμενη μητέρα 

με παιδιά προσχολικής ηλικίας στην αδυναμία να κάνει τις 

απαραίτητες δουλειές του σπιτικού και στην ανυπαρξία ελεύθε

ρου χρόνου αν δεν υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα στο περιβάλλον. 

Διευκολύνσεις και επιδόιιατα 

Φυσικά οι διευκολύνσεις και τα επιδόματα για τις 

έγκυες και τις λεχώνες, που περιγράφαμε παραπάνω, ωφελούν όχι 

μόνο τη μητέρα αλλά και το παιδί και την οικογένεια γενικά. 

Σημαντική προσφορά προς το παιδί και την οικογένεια, αποτελεί 

η χορήγηση στις μητέρες υπαλλήλους, σε δημόσιες υπηρεσίες και 

οργανισμούς, άδειας δύο ωρών την ημέρα για κάθε παιδί μέχρι 2 
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χρόνων, και μιας ώρας την ημέρα για κάβε παιδί από 2-4 χρό

νων. Το μέτρο αυτό όμως 6εν καλύπτει τις εργαζόμενες στον 

ιδιωτικό τομέα, με συνέπεια να δημιουργούνται κοινωνικές 

ανισότητες. Το Ιδιο συμβαίνει και με τη γονική άδεια (4 

ημέρες) που θεσμοθετήθηκε για τους γονείς παιδιών από 2 1/2 

χρόνων και πάνω, που πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό ή στο σχο

λείο. 

Η πολιτική που ασκείται σήμερα σχετικά με τα οικογε

νειακά επιδόματα έχει ως συνέπεια την άνιση μεταχείριση των 

παιδιών. Ορισμένα παιδιά δεν ωφελούνται καθόλου από οικογε

νειακά επιδόματα. Μερικά παιδιά απολαμβάνουν το επίδομα του 

ενός εργαζόμενου γονέα μόνο, ενώ άλλα δικαιούνται διπλού 

επιδόματος και παίρνουν επιδόματα από πολλαπλές πηγές
1
. 

Μια σωστή εικόνα του πολύπλοκου θέματος της οικογενει

ακής επιδότησης πρέπει να περιλαμβάνει και τις σχετικές 

φορολογικές διευκολύνσεις. *Ομως αυτό το θέμα είναι αντικεί

μενο της Ομάδας Εργασίας για την Κοινωνική Ασφάλιση. Για το 

λόγο αυτό, εδώ απΧώς αναφέρουμε την επιδοματική υποστήριξη 

ορισμένων μεγάλων ομάδων. 

Για κάθε παιδί και μέχρι πέντε παιδιά, χορηγείται στον 

έναν από τους εργαζόμενους γονείς στο δημόσιο τομέα, και 

μέχρι την ηλικία των 18 χρόνων, επίδομα SX του βασικού μι

σθού, με βάση τον 6ο βαθμό, που φθάνει το 7* για κάθε παιδί 

πέρα από τα πέντε. Για παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές τους 

1. Με απόφαση του Αρείου Πάγου η άνιση αυτή μεταχεί
ριση είναι αντισυνταγματική. 
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σε ανώτατες σχολές υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του επιδό

ματος αυτού μέχρι την ηλικία των 23 χρόνων. 

Για κάθε παιδί πέρα από το δεύτερο που γεννήθηκε μετά 

την 1.1.1972, χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του ΟΓΑ, μηνιαίο επίδομα 500 

δρχ., ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση των γονέων, κοινωνική ή 

οικονομική τους κατάσταση, και καταβολή ή μη άλλου επιδόμα

τος. Για το τέταρτο παιδί, από το 1980, το επίδομα αυτό 

αυξήθηκε κατά 50% και για το πέμπτο κατά 100%. 

Από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 

χορηγείται οικογενειακό επίδομα στα παιδιά των μισθωτών όλης 

της χώρας που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε οποιοδήποτε 

εργοδότη, εφόσον δεν προβλέπεται η καταβολή τους από τον 

εργοδότη με συλλογικές συμβάσεις. Τα ετήσια επιδόματα του 

ΟΑΕΔ για ένα, δύο και τρία παιδιά, ανάλογα με το εισόδημα του 

μισθωτού, φαίνονται στον Πίνακα 4.3 που παρατίθεται παρακάτω. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 

Ετήσιο οικογενειακό επίδομα 
Ετήσιο εισόδημα μισθωτού 

ένα δύο τρία παιδιά» 

0 - 700.000 δρχ. 11.000 38.040 83.040 δρχ. 

700.001 - 1.000.000 " 9.000 30.000 78.000 " 

1.000.001 - 1.300.000 " 7.500 24.600 70.080 " 

1.300.001 και άνω " 7.500 24.600 47.000 " 

* Το τρίτο παιδί που γεννήθηκε μετά το 1982 επιδοτεί
ται πρόσθετα με 12.000 δρχ. το χρόνο. 

- 161 -



Με κριτήριο τα χαμηλά έσοδα της οικογένειας (λιγότερα 

από 25.000 το μήνα για 3 άτομα, ποσόν που προσαυξάνεται κατά 

3.500 δρχ. για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας), χορη

γείται σήμερα από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι

κών Ασφαλίσεων οικονομική ενίσχυση 5.000 δρχ. το μήνα, στα 

παιδιά μέχρι 16 ετών, στα ορφανά από πατέρα, στα εξώγαμα 

παιδιά, στα παιδιά φυλακισμένων, στρατευμένων, ηθικά ανάξιου 

πατέρα και γονέων που νοσηλεύονται για φυματίωση, ψυχοπάθεια, 

χρόνια νεφροπάθεια κλπ. 

Κατά τον υπολογισμό του μηνιαίου εισοδήματος αφαιρεί

ται το ποσό που καταβάλλεται για νοίκι ή για εξόφληση στεγα

στικού δανείου απόκτησης πρώτης κατοικίας. 

Με το ίδιο οικονομικό κριτήριο όπως πιο πάνω, βοηθού

νται από το ΠΙΚΠΑ, με το ποσό των 1.500 δρχ. το μήνα, τα 

παιδιά υπόδικου πατέρα, τα δίδυμα, τρίδυμα κλπ. και τα παιδιά 

άρρωστων γονέων που δεν συγκαταλέγονται στις παραπάνω κατηγο

ρίες μέχρι την ηλικία των 14 ετών. 

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 10.000 ή 20.000 δρχ. δίνε

ται από το Νομαρχιακό Λογαριασμό Πρώτων Βοηθειών σε οικο

νομικά αδύνατες πολυμελείς οικογένειες. 

Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης στην προστασία των πολύ

τεκνων οικογενειών, οι οποίες είναι οικογένειες με 4 παιδιά, 

ή 3 παιδιά αν δεν υπάρχει ο ένας από τους δύο γονείς, ή είναι 

και οι δύο τελείως ανίκανοι για κάθε εργασία. Εκτός από τα 

οικογενειακά επιδόματα, οι κυριότερες από τις παροχές για 

πολύτεκνες οικογένειες είναι: μειωμένο εισιτήριο σε συγκοι

νωνίες, ειδικά επιδόματα παιδικής προστασίας, στεγαστικά 

δάνεια, μεταγραφές σπουδαστών-φοιτητών, δωρεάν σίτιση και 

στέγαση φοιτητών που είναι παιδιά πολυτέκνων, μειωμένη θητεία 
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στο στρατό, προτίμηση πολυτέκνων και παιδιών πολυτέκνων σε 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, εισαγωγή σε σχολές της αστυνομίας 

και του στρατού, χορήγηση αδειών ταξί σε πολύτεκνους, απαλ

λαγή πολυτέκνων από τα 2/3 του ειδικού φόρου αγοράς αυτοκι

νήτων, φορολογική απαλλαγή κατά την αγορά πρώτης κατοικίας, 

φορολογική απαλλαγή εισοδήματος κλπ. 

'Οπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο της Έκθεσης, 

επιδοτούνται ακόμα ορισμένες κατηγορίες ανάπηρων παιδιών. 

Επίσης κατά καιρούς και με βάση συλλογικές συμβάσεις, 

χορηγούνται διάφορα επιδόματα. Από τα μέτρα της επιδοματικής 

πολιτικής εξαιρούνται τα παιδιά των ανασφάλιστων και των 

απασχολούμενων στις γεωργικές εργασίες. Τα τελευταία παίρνουν 

μόνο το ενιαίο επίδομα που καταβάλλει ο ΟΓλ, αν εμπίπτουν 

στην κατηγορία των 3 και πλέον παιδιών. 

Στις ουσιαστικές διευκολύνσεις προς την οικογένεια 

πρέπει να συμπεριληφθεί και η χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων 

στους εργαζόμενους, με ορισμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, 

για την αυτοστέγασή τους. Το πρόβλημα της στέγασης, κυρίως, 

πολυμελών και οικονομικά αδύναμων οικογενειών αντιμετωπίζεται 

από την πολιτεία με τη χορήγηση, κατά καιρούς, δανείων με 

πολύ ευνοϊκούς όρους από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή 

με την παραχώρηση κατοικιών από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από τον παραπάνω οργανισμό. 

Οι κατοικίες αυτές είναι συνήθως διαμερίσματα συγκρο

τήματος ομοιόμορφων πολυκατοικιών, των λεγόμενων "λαϊκών". Η 

λύση αυτή δεν θεωρείται ιδανική, επειδή οι "λαϊκές κατοικίες" 

αποτελούν τη σφραγίδα της οικονομικής και κοινωνικής τάξης 

αυτών που τις κατοικούν και συγκεντρώνουν ανθρώπους με τα 

ίδια περίπου προβλήματα, μόρφωση και νοοτροπία. 
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ΠαιαικέΓ κατασκήνωσεic 

Με βάση τις διατάξεις του νόμου 749/1948, όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 

1727/1981, οργανώνονται και λειτουργούν παιδικές εξοχές με 

αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για παιδιά που η υγεία τους έχει ανάγκη ενίσχυσης. 

Ο νόμος ορίζει ότι τα κριτήρια για επιλογή των παιδιών 

που αποστέλλονται σε παιδικές εξοχές περιορίζονται αποκλει

στικά μεταξύ των εξής κατηγοριών παιδιών: 

- Παιδιά εργαζόμενα ή εκείνα που φοιτούν σε νυκτερινές 

τεχνικές σχολές. 

- Παιδιά που είναι υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση των 

Κρατικών Πολυϊατρείων, των ιατρείων του ΠΙΚΠΑ ή του IKÄ 

πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου. 

Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί

σεων εξουσιοδοτεί το Κοινωνικό Κέντρο Οικογένειας και Νεότη

τας (ΚΚΟΝ) και το ΠΙΚΠΑ να οργανώνουν και να λειτουργούν τις 

παιδικές εξοχές σε περιοχές που το Υπουργείο ορίζει, και οι 

σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου. 

Το 1986 οργανώθηκαν και λειτούργησαν από το ΚΚΟΝ 26 

παιδικές εξοχές για 16.773 παιδιά και από το ΠΙΚΠΑ 12 παιδι

κές εξοχές για 5.920 παιδιά. Για τις ανωτέρω εξοχές χρηματο

δοτήθηκαν οι εξουσιοδοτημένοι φορείς με τα ποσά των 

438.750.000 δρχ. και 147.250.000 δρχ. αντίστοιχα. Για το 1987 

το πρόγραμμα αυτό περιορίσητκε στην εξυπηρέτηση 15* περίπου 

λιγότερων παιδών έναντι του προηγούμενου χρόνου. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται σε 

υπηρεσίες του κράτους ή οργανισμούς που δεν υπάγονται στο 

Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να 
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ιδρύουν παιδικές εξοχές ύστερα από άδεια που χορηγείται με 

κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, με την οποία καθορίζο

νται και οι λεπτομέρειες αναφορικά με τον τόπο εγκατάστασης, 

τον αριθμό των παιδιών κλπ. Οι παιδικές εξοχές που οργανώνο

νται από φυσικά η νομικά πρόσωπα με δικά τους μέσα για να 

δεχθούν παιδιά με πληρωμή ή όχι, τελούν επίσης υπό την επο

πτεία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί

σεων και για τη σύσταση και λειτουργία τους εκδίδεται άδεια 

από τους νομάρχες. 

Οι μαθητικές εξοχές που ογανώνονται από το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων δεν τελούν υπό την εποπτεία 

του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Σήμερα λειτουργούν τρεις σχολές (στην Αθήνα, στο Βόλο 

και τη Θεσσαλονί κη) για την κατάρτιση των στελεχών παιβ ικών 

εξοχών. 

Οικοτοο«εία και Λέσχεο Σίτισης 

Ο κατεξοχήν φορέας λειτουργίας τέτοιων μονάδων είναι 

το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, το οποίο συντηρεί στον ελλαδικό 

χώρο μια σειρά από αυτές για μαθητές μέσης, ανώτερης και 

ανώτατης εκπαίδευσης. Σ
1
 ό,τι αφορά τον τομέα της παιδικής 

προστασίας, σήμερα λειτουργούν 21 Μαθητικά Κέντρα σε όλη την 

Ελλάδα, που προσφέρουν φαγητό και χώρους για μελέτη σε μαθη

τές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές συνεισφέρουν 

1.200 δρχ. το μήνα, εκτός από την περίπτωση φτώχειας, οπότε η 

εισφορά είναι 700 δρχ. Επίσης λειτουργούν 33 Μαθητικές Εστίες 

που προσφέρουν και διαμονή. Για πλήρη εξυπηρέτηση οι μαθητές 

πληρώνουν 1.500 δρχ. το μήνα, ενώ μόνο για φαγητό 1.200 δρχ. 

Στις 28 Ειδικές Εστίες του ΠΙΚΠΑ παρέχεται μεσημβρινό 

γεύμα για 9 μήνες το χρόνο σε περίπου 3.000 άπορα παιδιά. Οι 
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Εστίες αυτές δεν προσφέρουν άλλες υπηρεσίες, όπως επιμέλεια 

για μελέτη, και, καθώς λειτουργούν με μόνιμο προσωπικό, δεν 

είναι ο οικονομικότερος τρόπος προσφοράς σίτισης. 

Παράλληλα ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας λειτουργεί 3 

οικοτροφεία για μαθητές δημοτικού σχολείου σε αγροτικές 

περιοχές και 6 Κέντρα Νεότητας για μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρουν δωρεάν διατροφή, μελέτη και 

ψυχαγωγία. 

Λόγω της χωροταξικής κατανομής του πληθυσμού και των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, είναι απαραίτητη η μετα

κίνηση μεγάλου αριθμού παιδιών από τις αγροτικές περιοχές 

προς τις ημιαστικές ή αστικές για εκπαιδευτικούς λόγους. 

Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν έχουν τους απαραίτητους οικονο

μικούς πόρους για διαβίωση μακριά από το σπίτι, και υπάρχει 

άμεση ανάγκη εποπτείας και βοήθειας τους. Είναι φανερό ότι τα 

παιδιά αυτά έχουν ανάγκη φιλοξενίας, φροντίδας και προστασίας 

από μια μονάδα ημιελεύθερης διαβίωσης μέσα στην κοινότητα, 

κοντά στη μόνιμη κατοικία τους, για 5 μέρες την εβδομάδα κατά 

τη διάρκεια του σχολικού έτους. Υπάρχει όμως μεγάλη έλλειψη 

τέτοιων μονάδων, και από τις ενδείξεις και τα στοιχεία που 

υπάρχουν φαίνεται ότι τα περισσότερα παιδιά αυτής της κατηγο

ρίας διοχετεύονται στα ιδρύματα κλειστής περίθαλψης. 

3.3.3. Υπηρεσίες υποκατάστασης της οικογένειας 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται η ιδρυματική περίθαλψη, 

οι ανάδοχες οικογένειες, η υιοθεσία, η τεχνητή οικογένεια και 

τα κοινωνικά διαμερίσματα. 
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Ιδρύιιατα για πα 16 ta σχολικήϋ nAiKtac 

Σήμερα λειτουργούν 28 Κρατικά Κέντρα Παιδικής Μέριμνας 

(ΝΠΜ) σε 23 νομούς της χώρας, 6 παιδουπόλεις του Εθνικού Ορ

γανισμού Πρόνοιας (ΝΠΙΔ επιχορηγούμενο πλήρως από το Υπουρ

γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) σε ισάριθ

μους νομούς, καθώς και 60 ορφανοτροφεία που διατηρούνται από 

την εκκλησία και γενικά την ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Ετον Πίνακα 4.4 εμφανίζεται ο αριθμός των ιδρυμάτων 

και των παιδιών που εξυπηρετούνται, καθώς και η κάλυψη των 

θέσεων των ιδρυμάτων αυτών κατά το 1987 σε σύγκριση με τα 

στοιχεία του 1979, που είχαν χρησιμοποιηθεί στη σύνταξη του 

προγράμματος 1983-1987. 

Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει μια μικρή φθίνουσα 

εξέλιξη στον αριθμό των ιδρυμάτων, και πολό σημαντική μείωση 

του αριθμού των εξυπηρετούμενων παιδιών (40*). 

Ας σημειωθεί ότι μόνο το 50% της συνολικής δυναμικότη

τας χρησιμοποιείται. Η μείωση του ποσοστού κάλυψης των θέσεων 

μεταξύ 1979 και 1987 ήταν πολύ σημαντική στα Κρατικά Κέντρα 

Παιδικής Μέριμνας και στις παιδουπόλεις του ΕΟΠ. Η κάλυψη των 

θέσεων στις παιδουπόλεις του ΕΟΠ το 1987, κυμάνθηκε από 20* 

και 33* αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα, μέχρι 73* 

στα Ιωάννινα και 87* στη Φλώρινα. 

Εε αντίθεση με τα κρατικά ιδρύματα, η κάλυψη των 

θέσεων στα ιδρύματα ιδιωτικής και εκκλησιαστικής πρωτοβουλίας 

αυξήθηκε λίγο για να φθάσει στο 60* σχεδόν το 1987. 

Ένα μεγάλο ποσοστό (75* περίπου) των παιδιών που 

φιλοξενούνται σε ιδρύματα του δημόσιου τομέα δεν έχουν πραγ

ματική ανάγκη ιδρυματικής περίθαλψης. Από τα 1.251 παιδιά στα 

Κρατικά Κέντρα Παιδικής Μέριμνας, μόνο τα 24 είναι ορφανά από 
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τους δύο γονείς, 102 είναι ορφανά από μητέρα και 107 από 

πατέρα. Από τα υπόλοιπα, τα 71 είναι εγκαταλειμμένα από τους 

δύο γονείς και 947 είναι από άπορες οικογένειες Λ οικογένειες 

πολύτεκνων, ανάπηρων κλπ. 

Είναι γνωστό ότι κατά κανόνα οι επιπτώσεις της ιδρυμα

τικής περίθαλψης είναι αρνητικές. Οι επιπτώσεις αυτές γίνο

νται ακόμα δυσμενέστερες λόγω του τρόπου λειτουργίας των 

ιδρυμάτων αυτών σήμερα, καθώς έχουν μεγάλη έλλειψη ειδικευμέ

νου προσωπικού και εγκαταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των παιδιών για δημιουργική απασχόληση. 

Πρόσφατα έγινε προσπάθεια να διευρυνθεί ο σκοπός των 

Κρατικών Κέντρων Παιδικής Μέριμνας με την προσθήκη βρεφονη

πιακών τμημάτων, αλλά οι αναγκαίες θέσεις ειδικευμένου προσω

πικού δεν έχουν καλυφθεί ακόμη. 

Έγινε επίσης κάποια ανακατανομή των θέσεων σε αυτά, με 

βασικό σκοπό την καλύτερη φύλαξη των παιδιών κατά τις νυ

κτερινές ώρες. ,„J 

Η σημερινή κατάσταση όσον αφορά τη στελέχωση των 28 

Κρατικών Κέντρων Παιδικής Μέριμνας απεικονίζεται στον Πίνακα 

4.5. 

Με τη σημερινή δυναμικότητα σε παιδιά, το διοικητικό, 

βοηθητικό και παιδαγωγικό προσωπικό που υπηρετεί σήμερα 

θεωρείται επαρκές. Επίσης, μετά την κατάργηση των τμημάτων 

τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης από όλα τα Κρατικά Κέντρα 

Παιδικής Μέριμνας, εκτός από ένα, οι θέσεις του τεχνικού 

διδακτικού προσωπικού που καλύπτονται σήμερα θεωρούνται 

επίσης επαρκείς. Παρατηρείται όμως παντελής έλλειψη κοινωνι

κών λειτουργών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 

Στελέχωση των Κρατικών Κέντρων Παιδικής Μέριμνας 

Οργά- Απασχο- Κάλυψη 
α/α Προσωπικό κατά ειδικότητα νικές λούμενο θέσεων 

δέσεις προσωπικό Χ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Διοικητικό προσωπικό 

Παιδαγωγοί 

Βρεφονηπιοκόμοι 

Νοσηλευτικό προσωπικό 

Κοινωνικοί λειτουργοί 

Τεχνικό διδακτικό προσωπικό 

Λοιπό προσωπικό 

Βοηθητικό προσωπικό 

118 

106 

37 

60 

23 

67 

3 

218 

89 

64 

-

34 

-

11 

3 

181 

75,4 

60,3 

0,0 

56,7 

0,0 

16,4 

100,0 

83,0 

Εόνολο: 632 382 60,4 

Σημειώνεται επίσης ότι με την υπολειτουργία των ιδρυ

μάτων αυτών,το κόστος ανά παιδί ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο 

δρχ. περίπου ετησίως. 

Ιδρύιιατα για παιδιά προσχολικής ηλικίας 

Για την περίθαλψη απροστάτευτων παιδιών προσχολικής 

ηλικίας 0 έως 5 1/2 ετών, τα οποία δεν είναι δυνατόν να ζή

σουν σε οικογενειακό περιβάλλον (ορφανά, εξώγαμα, εγκαταλειμ

μένα από γονείς κλπ.), λειτουργεί μικρός αριθμός ιδρυμάτων 

κλειστής περίθαλψης. Από αυτά τέσσερα είναι βρεφοκομεία 

(Κέντρο Βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ", Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Δημο-
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τικό Βρεφοκομείο θεσσαλονίκης, Παπαδόπουλειο Βρεφοκομείο 

Καλαμάτας). 

Σκοπός των βρεφοκομείων είναι η φροντίδα και γενικά η 

περίθαλψη βρεφών έκθετων και εξώγαμων για μικρό χρονικό 

διάστημα μέσα στο Ιδρυμα ή σε ανάδοχες οικογένειες, μέχρι να 

αποκατασταθούν με υιοθεσία. Ιδιαίτερα στο Κέντρο Βρεφών 

"ΜΗΤΕΡΑ" επιτελείται πολύμορφο αξιόλογο έργο τόσο για την 

προστασία και αποκατάσταση του βρέφους όσο και της μητέρας 

στις περιπτώσεις εξώγαμης κύησης. 

Το Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας (ΝΠΜ) έχει επίσης 

σκοπό την περίθαλψη και διαπαιδαγώγηση παιδιών προσχολικής 

ηλικίας που δεν έχουν δυνατότητα να ζήσουν σε οικογενειακό 

περιβάλλον. 'Εχει δυναμικότητα 70 παιδιών και εποπτεύεται και 

επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι

κών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση μέρους των δαπανών λει

τουργίας του. 

Τέλος, στα πλαίσια του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας 

λειτουργεί το Ίδρυμα Πρόνοιας Παιδιού "Άγιος Ανδρέας", που 

εδρεύει στο Δήμο Αλίμου Αττικής, με δυναμικότητα 42 παιδιών. 

Σκοπός του ιδρύματος είναι η περίθαλψη παιδιών προσχολικής 

ηλικίας 3 έως 5 1/2 ετών που στερούνται το κατάλληλο οικογε

νειακό περιβάλλον. Τα νήπια, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας 

των 5 1/2 ετών, είτε επανέρχονται στην οικογένεια, είτε, αν η 

οικογένεια τους κριθεί ακατάλληλη, εισάγονται σε ιδρύματα 

κλειστής περίθαλψης παιδιών σχολικής ηλικίας (Παιδουπόλεις, 

Κρατικά Κέντρα Παιδικής Μέριμνας). 

Ποσοτικά, οι θέσεις στα παραπάνω ιδρύματα για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας επαρκούν. Δεν παρέχεται όμως σε όλα τα 

ιδρύματα αυτά η πολύπλευρη υποστήριξη που χρειάζεται το 
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παιδί, η άγαμη μητέρα και το τυχόν συγγενικό περιβάλλον. 

Από το 1984, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του 

Παιδιού λειτουργεί ειδική μονάδα στο ίδρυμα αυτό για κακοποι

ημένα και παραμελημένα παιδιά. 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, περιθάλπονται 

μέχρι 24 παιδιά σαν εσωτερικά (24ωρη βάση παραμονής) και τα 

υπόλοιπα, που υπάγονται στο πρόγραμμα ημερήσιας παραμονής για 

περίθαλψη και συντήρηση, επανέρχονται στις οικογένειες τους 

για διανυκτέρευση. Αυτό αποφασίζεται ύστερα από εμπεριστατω

μένη κοινωνική έρευνα από ειδικούς αν καταλήξει στο συμπέρα

σμα ότι η επανασύνδεση αυτή του παιδιού με την οικογένεια 

είναι επιτρεπτή έτσι ώστε να μεθοδευθεί και να πετύχει, μετά 

από συνεχείς θεραπευτικές παρεμβάσεις στην οικογένεια, η 

επανένταξη του παιδιού στο οικογενειακό περιβάλλον χωρίς 

κίνδυνο επανάληψης της κακοποίησης ή εγκατάλειψης. Γτο ίδιο 

ίδρυμα, συστήθηκε επίσης και τμήμα για υποδοχή μέχρι 12 

κακοποιημένων βρεφών. 

Σημειώνεται εδώ ότι το θέμα του κακοποιημένου-παραμε-

λημένου παιδιού έχει αρχίσει να μελετάται επιστημονικά σχε

τικά πρόσφατα στη χώρα μας (από το 1977). Στα δέκα χρόνια που 

λειτουργεί το πρόγραμμα έρευνας-παροχής υπηρεσιών από το Ιν

στιτούτο Υγείας του Παιδιού, ò αριθμός των περιπτώσεων που 

παραπέμπονται έχει αυξηθεί πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μη 

μπορούν να εξυπηρετούνται όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη
1
. 

1. Σημείωμα της Ελένης Αγάθωνος-Γεωργοπούλου. 
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Υιοθεσία 

Η υιοθεσία αποτελεί την πλέον αποτελεσματική λύση για 

την αποκατάσταση του παιδιού που στερείται για οποιονδήποτε 

λόγο τη φροντίδα των φυσικών του γονέων. 

Η υιοθεσία διέπεται: α) Από τις διατάξεις των άρθρων 

1568 έως 1588 του Αστικού Κώδικα για την υιοθεσία ατόμων που 

έχουν ηλικία άνω των Ιβετών και των έγγαμων ή εκείνων που 

υπήρξαν έγγαμοι έστω και αν έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών και 

8) Από τις διατάξεις του νόμου 610/1970 και του Β.Δ. 795/ 

1970, για την υιοθεσία ατόμων που έχουν ηλικία κάτω των 18 

ετών ή και άνω των 18 ετών όταν πρόκειται για τέκνο του 

συζύγου του υιοθετούντος. 

Με την εφαρμογή των παραπάνω νομοθετικών μέτρων επι

τυγχάνεται η κατοχύρωση των συμφερόντων του υιοθετούμενου 

επειδή εξασφαλίζεται το καλύτερο, κατά το δυνατό, οικογενεια

κό περιβάλλον για τη σωστή ανάπτυξη του και την ένταξη του 

στην κοινωνία χωρίς ψυχοσωματικά και επαγγελματικά προβλήμα

τα, αφού ουδεμία διαφορά θα υπάρχει από τον τρόπο ζωής ενός 

φυσικού τέκνου οικογένειας. 

Η αυστηρή όμως αυτή προστασία των συμφερόντων των 

υιοθετημένων είναι κάπως γραφειοκρατική, με αποτέλεσμα, μέσα 

στη δεκαπενταετία που μεσολάβησε από την έναρξη εφαρμογής του 

Ν.Δ. 610/1970, να έχουν εφευρεθεί διάφοροι τρόποι και ποικίλα 

τεχνάσματα αποφυγής της νόμιμης διαδικασίας από εκείνους που 

επιθυμούν να υιοθετήσουν ένα παιδί και δεν πληρούν απόλυτα 

τους-όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου, μέχρι σημείου να 

αναπτυχθεί και η εμπορία των βρεφών. 

Το ότι ανθεί η μη ορθόδοξη επιλογή γονέων για τα απρο

στάτευτα παιδιά, εξηγείται και από το γεγονός ότι σήμερα έχει 
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ελαττωθεί ο αριθμός των υγιών βρεφών που δίδονται προς υιοθε-

σία διαμέσου του ΠΙΚΠΑ και του Κέντρου Βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ". Η 

επιθυμία της άγαμης μητέρας να αποκρύψει το γεγονός την ωθεί 

στην εύκολη λύση, δίνοντας το παιδί της από τις πρώτες ώρες 

της ζωής του σε οποιονδήποτε από τους υποψήφιους θετούς 

γονείς διασυνδεθούν, συνήθως μέσω του περιβάλλοντος του 

μαιευτηρίου, προς αυτήν, είτε πριν, είτε αμέσως μετά τον 

τοκετό. Έτσι, κάτω από συνθήκες ψυχολογικής σύγχυσης και 

χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια η ανύπαντρη 

μητέρα παίρνει μια σοβαρή απόφαση, για την οποία είναι δυνα

τόν αργότερα να μετανοιώσει. 

Επισημαίνεται επίσης ότι για υιοθεσία ζητούνται μόνο 

τα υγιή και αρτιμελή παιδιά. Τα βρέφη που έχουν πρόβλημα 

υγείας ή ανήκουν στα παιδιά με ειδικές ανάγκες παραδίδονται 

στο Κέντρο Βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ" και το ΠΙΚΠΑ, όπου και παραμένουν 

για χρόνια, επειδή δύσκολα ζητούνται για υιοθεσία. 

4. Το Πρόγραμμα 1988-1992 

4.1. Οικογένεια 

Η βασική επιδίωξη του Προγράμματος 1988-1992 σχετικά 

με την οικογένεια παραμένει η ίδια με την προηγούμενη 5ετία, 

δηλαδή η υποστήριξη της οικογένειας για να ανταποκριθεί στο 

ρόλο της σαν βασική μονάδα για τη φροντίδα των μελών της, για 

την ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών της για ανεξάρτητη 

ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και για τη 

δημιουργία συνθηκών που θα εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και 
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προοπτικές στα δύο φύλα. 

Η αντίληψη αυτή οδηγεί σε ένα πλαίσιο και τρόπο δου

λειάς, κοινό για όλους τους επιμέρους τομείς της Κοινωνικής 

Πρόνοιας και όχι μόνο για την παιδική προστασία, ενώ φυσικά 

δεν καθιστά τη δουλειά με την οικογένεια ως ανεξάρτητο επιμέ

ρους τομέα. 

'Οπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2 (εδάφιο 2.3), πρώτη 

προτεραιότητα για την περίοδο του προγράμματος θεωρείται η 

παροχή προσιτών κρατικών υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας που θα 

απευθύνονται σε όλα τα μέλη της οικογένειας, ανεξάρτητα από 

την ηλικία τους, και για οποιοδήποτε κοινωνικό αίτημα ή πρό

βλημα. Επειδή δίνεται μεγάλη έμφαση στο θέμα αυτό, η πρόταση 

της Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία τοπικών υπηρεσιών 

Κοινωνικής Πρόνοιας σε πολυδυναιιεε ιιονάδεο αναπτύσσεται πιο 

εκτεταμένα. 

Οι υπηρεσίες αυτές θα καλύπτουν το σύνολο του πληθυ

σμού της περιοχής ευθύνης τους για πρωτοβάθμια πρόληψη και 

για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων (ατομικών, οικο

γενειακών και κοινότητας). 

Οι υπηρεσίες αυτές θα στοχεύουν: 

- Στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, χωρίς πρόσθετα 

προβλήματα, περιλαμβάνοντας κυρίως προληπτικές δραστηριό

τητες. 

- Στην κοινωνική προστασία της οικογένειας με πρόσθετα 

προβλήματα ή ειδικές ανάγκες. 

- Στην κοινωνική αγωγή της οικογένειας και στην ευαισθητο

ποίηση της κοινότητας πάνω σε θέματα κοινωνικών αλλαγών, 

κοινωνικών προβλημάτων, κοινωνικής δράσης, συμμετοχής και 
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ανθρώπινων σχέσεων. 

- Στην αποκατάσταση ατόμων με κοινωνικά, σωματικά, νοητικά Λ 

και ψυχικά προβλήματα, με συμβουλευτική και υποστηρικτική 

βοήθεια, με τη διασύνδεση τους με άλλες υπηρεσίες της 

κοινότητας για την επίλυση ζωτικών τους προβλημάτων (όπως 

στέγασης, εργασίας, σίτισης, οργάνωσης ελεύθερου χρόνου 

κλπ.) και με τη δημιουργία προγραμμάτων στήριξης για την 

αυτοδιαχείριση της ζωής τους. 

- Στην ετοιιιότητα για παρέιιβαση στην κοίση (ατομική, οικογε

νειακή και κοινότητας, όπως αρρώστεια, φυλάκιση, απουσία 

γονέα, κακοποίηση, φυσικές καταστροφές κλπ.), με δραστη

ριότητες άμεσης κοινωνικής βοήθειας στο σπίτι ή στην 

κοινότητα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις πιθανές δραστη

ριότητες των υπηρεσιών αυτών: 

- Προγαμιαία και οικογενειακή ενημέρωση, οικογενειακός προ

γραμματισμός. 

- Συμβουλευτική ενημέρωση γονέων σε ομάδες ή ατομικά. 

- Ενημέρωση και εκπαίδευση με την οργάνωση διαλέξεων και 

ομαδικών συζητήσεων και τη διανομή ενημερωτικού υλικού, σε 

θέματα υγείας, πρόνοιας, κοινωνικών προβλημάτων και αλλα

γών. 

- Ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, δίκτυο καταστάσεων μορφών 

οικογένειας (υιοθεσία, ανάδοχες και τεχνητές οικογένειες, 

κοινωνικά διαμερίσματα και ξενώνες). 

- Ανάπτυξη υπηρεσίας οικογενειακών βοηθών. 

- Ανάπτυξη προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης για όλες 

τις ομάδες ηλικιών. 

- Οργάνωση κοινωνικού τουρισμού. 
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- Εφαρμογή επιδοματικής πολιτικής. 

- Ανάπτυξη και παρακολούθηση της εθελοντικής εργασίας. 

- Συνεργασία με άλλους τομείς (όπως υγείας, παιδείας, εργα

σίας κλπ.), για την επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων 

και για την υποστήριξη στους τομείς αυτούς των ατόμων με 

προσωρινές ή μόνιμες ειδικές ανάγκες. 

- Συμμετοχή σε κοινωνική έρευνα για την επισήμανση τοπικών 

προβλημάτων, κααώς και στον προγραμματισμό για την πρόνοια 

και την κοινωνική ανάπτυξη. 

Οι τοπικές αυτές υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας μπορεί 

να έχουν την ευθύνη λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων, 

να συντονίζουν τις δραστηριότητες υπηρεσιών που ήδη παρέχουν 

ορισμένες από αυτές ή να συμβάλλουν στη δημιουργία τους από 

άλλο φορέα. 

Ο σχεδιασμός, ο καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας, 

καθώς και η εποπτεία και αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών, 

πρέπει, σε αυτό το στάδιο, να είναι αρμοδιότητα του Υπουρ

γείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όταν οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι οι φυσικοί φορείς 

για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, αποκτήσουν τους απαραίτη

τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και την αναγκαία 

οργάνωση, θα πρέπει να αναλάβουν τις υπηρεσίες αυτές. 

'Οπως έχει λεχθεί στο Κεφάλαιο 2, οι τοπικές υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας μπορούν να αναπτυχθούν σε διάφορα πλαί

σια, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (διαθέσιμοι χώροι, 

προσωπικό κλπ.), αλλά πάντα κάτω από την εποπτεία του Υπουρ

γείου υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Δηλαδή, θα ήταν δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να 

αναπτυχθούν τοπικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στα Κέντρα 
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Υγείας του ΕΣΥ, αντί των πολύ περιορισμένων υπηρεσιών που 

προβλέπονται τώρα στα Κέντρα αυτά στο Τμήμα Κοινωνικής Φρο

ντίδας
1
. Επισημαίνεται όμως ότι στην περίπτωση αυτή οι τοπι

κές υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας άα συστεγάζονται και θα 

συνεργάζονται με τα άλλα τμήματα των Κέντρων Υγείας, αλλά 

διοικητικά θα είναι ξεχωριστές. Αυτό θεωρείται απαραίτητο για 

να μην γίνει ιατρικοποίηση (medicalization) των υπηρεσιών 

αυτών και για να εξασφαλιστεί η αντιμετώπιση όλων των κοινω

νικών προβλημάτων στην περιφέρεια του Κέντρου Υγείας, και όχι 

μόνο αυτών που έχουν σχέση με την υγεία. 

Τα ιατροκοινωνικά κέντρα του ΠΙΚΠΑ θα πρέπει να μετα

τραπούν, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, είτε σε Κέντρα 

Υγείας του ΕΣΥ, με συστεγαζόμενες τοπικές υπηρεσίες Κοινωνι

κής Πρόνοιας, είτε σε αυτοτελείς τοπικές υπηρεσίες Κοινωνικής 

Πρόνοιας (σε αστικές περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη πυκνότητα 

πληθυσμού). 

Θα ήταν δυνατόν επίσης να συστεγάζονται τοπικές υπηρε

σίες Κοινωνικής Πρόνοιας σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης ή σε 

Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, όπου υπάρχουν οι 

απαιτούμενες κτιριακές συνθήκες. 

Όπως έχει προταθεί στο Κεφάλαιο 2, θα χρειαστεί 

ειδική μελέτη για την ανάπτυξη του θεσμού αυτού, αξιοποιώντας 

υφιστάμενους κτιριακούς και ανθρώπινους πόρους που υπολει

τουργούν, δημιουργώντας πολυδύναμα Κοινωνικά Κέντρα (συστέ-

1. Κέντρα Υγείας - Ο véoc θεσμóc για την πρωτοβάθμια 
Φροντίδα. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα, 1985. Απόφαση αριθ. 7 
της 21ης Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (20 και 
21.3.1985): "Σκοπό-ς και Λειτουργία Κέντρων Υγείας". 
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γαση με παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ κλπ.), όπου είναι εφικτό και 

επιθυμητό, και δημιουργώντας νέες μονάδες όπου χρειαστεί, 

ανάλογα με τις γεωγραφικές, πληθυσμιακές και κοινωνικές 

συνθήκες κάθε περιοχής. 

Η πιο εύκολη και οικονομική λύση είναι η ανάπτυξη των 

υπηρεσιών αυτών στα ιατρόκοινωνικά κέντρα του ΠΙΚΠΑ, στα νέα 

Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, καθώς και στις νομαρχιακές υπηρεσίες 

του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

όπου υπάρχουν οι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Η λύση 

αυτή θα εξασφάλιζε την παροχή προσιτών υπηρεσιών σε αρκετές 

περιοχές της χώρας. 

Ε' ό,τι αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών, αυτή 

θα ποικίλλει ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και με τη δυνατό

τητα συνεργασίας με επιστήμονες άλλων τοπικών υπηρεσιών και 

οργανισμών. Πάντως θα πρέπει να λειτουργούν με τη βοήθεια 

διεπιστημονικής ομάδας, η οποία θα περιλαμβάνει τις εξής 

ειδικότητες: κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, 

ψυχολόγους, επισκέπτριες αδελφές και οικογενειακούς βοηθούς, 

οι οποίοι πρέπει να πλαισιώνονται από το απαραίτητο διοικη

τικό προσωπικό. Ανάλογα με τις ανάγκες, θα χρειαστεί και η 

συνεργασία πολλών άλλων ειδικοτήτων, όπως: παιδίατροι, γυ

ναικολόγοι, ψυχίατροι, μαίες, λογοπαιδικοί, κοινωνιολόγοι, 

στατιστικολόγοι, εργοθεραπευτές κλπ., οι οποίοι είναι δυνατόν 

να απασχοληθούν κατά διαστήματα ή κατά περίπτωση. 

4.2. Μητρότητα - Πατρότητα 

Βασική επιδίωξη της πολιτικής προστασίας της μητρότη

τας και της πατρότητας, όπως αναφέρεται παραπάνω, πρέπει να 
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είναι η στήοιΣη της οικογένειαο σε οποιαδήποτε μορφή της. θα 

πρέπει επίσης να επιδιωχθεί η εΈάλεΐϋτη των ικριστάιιενων ανισο

τήτων. 

Για την επίτευξη των επιδιώξεων αυτών προτείνεται: 

α. Αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών της περιόδου αυτής 

από τις προτεινόμενες τοπικές υπηρεσίες Κοινωνικής Πρό

νοιας, σε συνεργασία με τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγεί

ας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, 

β. Για τις ασφαλισμένες γυναίκες, αύξηση του χρονικού δια

στήματος διακοπής εργασίας από δεκατέσσερις (14) σε δεκα

έξι (16) εβδομάδες, δηλαδή οκτώ (8) εβδομάδες πριν από 

τον τοκετό και οκτώ (8) μετά τον τοκετό. 

γ. Να υπολογίζεται ως χρηματικό βοήθημα ποσό ίσο με ποσοστό 

60* του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για διάστημα 

δεκαέξι (16) εβδομάδων (88 ημερομισθίων). 

Όσον αφορά τις εργαζόμενες εγκύους και επιτόκους 

γυναίκες, πρέπει τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία 

τους να είναι ενιαία για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων και 

όπου τυχόν οι παροχές έχουν θεσπιστεί ευνοϊκότερες, να διατη-

τηρηαούν. 

Αν και τα μέτρα που προτείνονται παρακάτω αφορούν τους 

τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Υγείας και της Κοινωνι

κής Πρόνοιας, η Ομάδα Εργασίας θεώρησε σκόπιμο να αναφερθούν 

εδώ επειδή η προστασία της μητρότητας είναι σύνθετο θέμα. 

Ειδικότερα για την περίοδο του προγράμματος προτείνο

νται τα εξής: 

α. Να αυξηθεί ο χρόνος υπολογισμού του επιδόματος μητρότητας 

για τις ασφαλισμένες σε οργανισμούς αρμοδιότητας της 
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Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε δεκαέξι 

(16) εβδομάδες συνολικά, δηλαδή, οκτώ (8) εβδομάδες πριν 

από τον τοκετό και οκτώ (8) εβδομάδες μετά τον τοκετό, με 

προσθήκη ανάλογου χρόνου για κάάε παιδί πέραν του ενός, 

στις περιπτώσεις τοκετών. 

Η διάρκεια των 16 εβδομάδων θα υπολογίζεται οπωσδήποτε 

και σε περίπτωση πρόωρου τοκετού. 

Εε περίπτωση ασθένειας οφειλόμενης στην κύηση ή τον 

τοκετό, η γυναίκα να έχει δικαίωμα για παράταση της 

άδειας κυήσεως ή τοκετού επί Ισο χρονικό διάστημα προς τη 

διάρκεια της ασθένειας, με καθορισμό ενός ανώτατου optου. 

β. Να παρέχεται στις ασφαλισμένες σε οποιονδήποτε οργανισμό 

βοήθημα φυσιολογικού τοκετού ίσο με 22 ημερομίσθια ανει

δίκευτου εργάτη και, στην περίπτωση που ο τοκετός δεν 

είναι φυσιολογικός, να δικαιούνται αυτό το βοήθημα αυξη

μένο κατά 20% οπουδήποτε και αν γίνεται η νοσηλεία της 

επιτόκου. 

γ. Οι δαπάνες των απαιτούμενων επισκέψεων των εγκύων γυναι

κών στον ειδικό γιατρό, καθώς και οι δαπάνες των αναγκαί

ων εργαστηριακών εξετάσεων, να καλύπτονται πλήρως από τον 

ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένες. 

δ. Για τις εγκύους που είναι ασφαλισμένες στον κλάδο ασθε

νείας του ΟΓΑ να καθορισθεί το επίδομα κυοφορίας και 

λοχείας σε ποσό ίσο προς 88 ημερομίσθια ανειδίκευτου 

εργάτη και το βοήθημα φυσιολογικού τοκετού ίσο προς 22 

ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Σε περίπτωση μη φυσι

ολογικού τοκετού, να γίνει προσαύξηση του βοηθήματος σε 

ποσοστό 20*. 

ε. Καθορισμός μειωμένου ωραρίου εργασίας για τον ένα από 
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τους εργαζόμενους γονείς παιöιών με ειδικές ανάγκες, 

μέχρι να συμπληρωάεΐ το 9ο έτος της ηλικίας των παιδιών 

τους, φυσικών ή υιοθετημένων, 

στ. Να μελετηθεί η δυνατότητα σύνδεσης των αναγκαίων προλη

πτικών ιατρικών εξετάσεων στη διάρκεια της εγκυμοσύνης με 

το δικαίωμα του επιδόματος. 

4.3. Προστασία άγαμων μητέρων 

'Οπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η άγαμη μητέρα θα 

βοηθηθεί από όλες τις γενικές υπηρεσίες για την προστασία της 

μητρότητας, καθώς και από την επιδότηση απροστάτευτων παιδιών 

που προβλέπεται σε άλλο τμήμα της Έκθεσης. 

Κατά ένα μέρος η στήριξη της άγαμης μητέρας θα γίνει 

από τις προτεινόμενες τοπικές υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης 

των υπηρεσιών του Κέντρου Βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ" σε άλλα εννέα 

διαμερίσματα της χώρας να να επιτευχθεί παντού η προσταςία 

του βρέφους και η υποστήριξη της άγαμης μητέρας. 

4.4. Προστασία παιδιού 

Οι γενικές επιδιώξεις που τέθηκαν για το πρόγραμμα 

1988-1992 ισχύουν και για την παιδική προστασία. Δηλαδή: 

- Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, αναδιοργάνωση υπηρε

σιών και ποιοτική αναβάθμιση τους. 

- Πρόληψη. 

- Ενίσχυση της ανοικτής και αποδυνάμωση της κλειστής περί

θαλψης . 
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- Μετατροπή των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης που θα εξακο

λουθήσουν να λειτουργούν σε μικρές μονάδες που δα εξασφα

λίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο εξατομικευμένη φροντίδα 

και άμεση επαφή με την κοινότητα. 

Έχει τονιστεί επανειλημένα στην * Εκθεση αυτή ότι οι 

προσπάθειες κατά την περίοδο του προγράμματος πρέπει να 

στραφούν στην ανύψωση του επιπέδου οργάνωσης και λειτρυργίας 

της υπάρχουσας δομής. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην περί

πτωση της παιδικής προστασίας όπου, στην περίοδο του προγράμ

ματος, πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της αναδιοργάνωσης 

των μεγάλων οργανισμών παιδικής προστασίας (ΠΙΚΠΑ και ΕΟΠ). 

Εχετικά με το θέμα αυτό, έχουν γίνει προτάσεις στο Κεφάλαιο 2 

για ένταξη στο Εθνικό Εύστημα Υγείας όσων υπηρεσιών του ΠΙΚΠΑ 

είναι κυρίως υπηρεσίες υγείας και, όπου είναι εφικτό, να 

αναπτυχθούν τόσο από το ΠΙΚΠΑ όσο και από τον ΕΟΠ, κάτω από 

την επίβλεψη του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων τοπικές υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και πολυδύ

ναμες μονάδες. 

Ειδικότερα προτείνεται: 

4.4.1. Υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας 

Η δημιουργία δικτύου πολυδύναμων μονάδων παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο έχει προταθεί παραπά

νω. Οι μονάδες αυτές (μια τουλάχιστον σε κάθε νομό και ανά

λογα με τον πληθυσμό) θα προσφέρουν υπηρεσίες στο άτομο, στην 

οικογένεια, στην ομάδα, αλλά και στην κοινότητα, και δεν θα 

απευθύνονται αποκλειστικά στο παιδί. Μπορούν να αναληφθούν 

από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
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το ΠΙΚΠΑ ή τον ΕΟΠ, ή και από τους τρεις (όχι όμως στην Ιδια 

περιοχή), με ανάλογη αναδιοργάνωση και επέκταση των μονάδων 

τους και στελέχωση με απαραίτητο προσωπικό και φυσικά με 

κοινό πλαίσιο λειτουργίας. Στο απώτερο μέλλον οι υπηρεσίες 

αυτές θα πρέπει να υπαχθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση (πρω

τοβάθμια ή δευτεροβάθμια, ανάλογα με τις γεωγραφικές και 

πληθυσμιακές συνθήκες). 

4.4.2. Υπηρεσίες συμπληρωματικές της οικογένειας 

α. Ίδρυση 750 βρεφονηπιακών σταθμών δυναμικότητας 70 παι

διών ο καθένας (50 νήπια και 20 βρέφη), με ρυθμό ίδρυσης 

150 μονάδων το χρόνο, καθώς και σύσταση 100 τμημάτων 

βρεφών σε παιδικούς σταθμούς που ήδη λειτουργούν, με 

ρυθμό 20 το χρόνο. Υπολογιζόμενο κόστος σε σημερινές 

τιμές 8.-630.040-.000 δρχ. 

β. 'Οπου το δικαιολογούν οι πληθυσμιακές συνθήκες, δημιουρ

γία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την παροχή υπηρεσιών 

και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες από τους βρεφονηπιακούς 

και παιδικούς σταθμούς. 

γ. Θέσπιση υποχρεωτικής οικονομικής συνεισφοράς, ίδιας για 

όλους τους φορείς, για κάλυψη των εξόδων ημερήσιων τρο

φείων ανά παιδί (130 δρχ. σήμερα). Αυτή η θέσπιση θα 

εξοικονομήσει περίπου 4.747.000.000 δρχ. στο κράτος από 

τη μείωση του κόστους λειτουργίας 2.129 κρατικών παιδικών 

σταθμών (αριθμός κατά το 1992) από 22.311.000.000 σε 

17.564.000.000 δρχ. 

δ. Υπαγωγή όλων των παιδικών σταθμών που συντηρούνται από 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ένα φορέα, ώστε να εξασφαλι-
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σδεί ομοιογένεια στη λειτουργία τους με αυστηρή τήρηση 

των διεθνών δεδομένων (υγειονομικά, εκπαιδευτικά, χώροι 

κλπ.). 

ε. Συστηματική ανάπτυξη προγραμμάτων απασχόλησης και προστα

σίας παιδιών σχολικής ηλικίας τις ώρες που εργάζονται οι 

γονείς τους. .Τα προγράμματα αυτά μπορούν να αναπτυχθούν 

στα πλαίσια οποιασδήποτε υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, 

από την τοπική αυτοδιοίκηση, τα ίδια τα σχολεία ή και 

τους παιδικούς σταθμούς, με μηδαμινό κόστος. 

στ. Ανάπτυξη προγραμμάτων ολιγόωρης απασχόλησης νηπίων μη 

εργαζόμενων μητέρων. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να 

αναπτυχθεί από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και να καλύ

πτει 2-3 ώρες την ημέρα για 1-2 φορές την εβδομάδα. 

ζ. Οργάνωση από τις τοπικές υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας ή 

την τοπική αυτοδιοίκηση ομάδων "baby-sitters" και υποστή

ριξη και επιμόρφωση των ατόμων που θα ενταχθούν σ' αυτές. 

Ε' ό,τι αφορά άλλες διευκολύνσεις και επιδόματα, πέρα από 

τις συγκεκριμένες προτάσεις που γίνονται αλλού στην 

Έκθεση, προτείνονται τα εξής: 

η. Κατά τα δύο πρώτα έτη της 5ετίας (1988-1989) να γίνει 

αύξηση του μηνιαίου επιδόματος κατά την τιμαριθμική 

διαφορά που προκύπτει από την τελευταία προσαρμογή το 

1985 στο ποσό των 5.000 δρχ. Να γίνει 28.000 δρχ. το 

ελάχιστο υπολογιζόμενο έσοδο τριμελούς οικογένειας και να 

αυξηθεί από 3.500 σε 4.000 δρχ. το προστιθέμενο για κάθε 

επιπλέον μέλος ποσό. 

θ. Κατά το τρίτο έτος της δετίας (1190), κατά το οποίο προσ

δοκάται να έχει επιτευχθεί σταθεροποίηση της οικονομίας, 

θα πρέπει να εξεταστεί η αύξηση του επιδόματος σε επίπεδο 
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τέτοιο, ώστε να λύνει τα βασικά προβλήματα των παιδιών 

και να μην αναζητούνται άλλες λύσεις, πιθανόν επιζήμιες, 

ατομικά και κοινωνικά. 

ι. Γενικά να καθιερωθεί η αυτόματη αναπροσαρμογή του επιδό

ματος (π.χ. η σύνδεση του επιδόματος ως ποσοστού επί του 

ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή του 6ου βαθμού 

προκειμένου για δημόσιους υπάλληλους, τόσο του ποσού του 

επιδόματος όσο και του βασικού χρηματικού ποσού που 

χρησιμεύει σαν οικονομικό κριτήριο). 

ια. Επίσης να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα επιδοματικής 

πολιτικής όλα τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 18 χρόνων ή, 

εφόσον φοιτούν σε ανώτερες και ανώτατες σχολές, μέχρι την 

ηλικία των 23 χρόνων, ανεξάρτητα από το ύφος αποδοχών των 

γονέων και ανεξάρτητα αν οι τελευταίοι εργάζονται ή όχι. 

ιβ. Να γίνει απλοποίηση, στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται 

επιπλέον οικονομική ενίσχυση, των μεθόδων διαπίστωσης της 

οικονομικής αδυναμίας της οικογένειας. 

ιγ. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

σε παιδικές εξοχές. 

ιδ. Να ιδρυθούν οικοτροφεία για μαθητές, μικρού μεγέθους, 

σωστά κατανεμημένα χωροταξικά στις αγροτικές και ημιαστι

κές περιοχές μετά από συστηματική εκτίμηση των αναγκών. 

Ορισμένα από τα υφιστάμενα κλειστά ιδρύματα είναι δυνατόν 

να μετατραπούν σε οικοτροφεία. 

4.4.3. Υπηρεσίες υποκατάστασης της οικογένειας 

Ιδουιιατική περίθαλψη 

Φυσικά δεν αγνοείται το γεγονός ότι πάντα, ακόμη και 

- 186 -



με πλήρη ανάπτυξη άλλων μορφών περίθαλψης, για ορισμένα 

παιδιά η ιδρυματική περίθαλψη θα είναι η μόνη λύση. Δεν 

πρέπει όμως να θεωρηθεί μόνιμη λύση, αλλά να γίνει τακτική 

αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων για την εύρεση μιας άλλης πιο 

κατάλληλης. 

Πέρα από αυτό, η αναγκαία ιδρυματική περίθαλψη πρέπει 

να αποφεύγει το στιγματισμό των παιδιών, να εξασφαλίζει 

εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών τους και να δημιουρ

γεί ευνοϊκό κλίμα για την φυχοκοινωνική ανάπτυξη τους. 

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών προτείνονται τα 

παρακάτω: 

α. Κατάργηση ή μετατροπή για άλλο σκοπό, των περισσότερων 

κλειστών ιδρυμάτων του δημόσιου τομέα, μετά από μελέτη 

και εκτίμηση των αναγκών που καλύπτουν, τον τρόπο λει

τουργίας τους και τις δυνατότητες μετατροπής τους. 

8. Ετη θέση αυτών που θα κλείσουν να δημιουργηθούν δραστηρι

ότητες που θα καλύπτουν άλλες ανάγκες της περιοχής και 

κυρίως κέντρα εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

οικοτροφεία και, όπου είναι εφικτό, αυτό να πραγματοποιη-

αεί, σε συνδυασμό με δραστηριότητες ανοικτής περίθαλψης. 

γ. Να γίνει συστηματική έρευνα και προετοιμασία για την 

επιστροφή όσων παιδιών δεν έχουν ανάγκη το ίδρυμα, στα 

σπίτια τους, με ανάλογη στήριξη, 

δ. Αναπροσαρμογή των κριτηρίων τοποθέτησης παιδιών σε κλει

στά ιδρύματα, ώστε να μειωθεί η ιδρυματική περίθαλψη στο 

ελάχιστο, καθώς και εφαρμογή κοινών κριτηρίων στο δημόσιο 

και στον ιδιωτικό τομέα, 

ε. Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των ιδρυμάτων κλειστής 

περίθαλψης με σκοπό την εξασφάλιση εξατομικευμένης φρο-
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ντίδας και ευνοϊκού κλίματος για ψυχοκοινωνική.ανάπτυξη 

των παιδιών. 

στ. Άνοιγμα των ιδρυμάτων αυτών στην κοινότητα. 

ζ. Ευστέγαση με το κλειστό ίδρυμα άλλων δραστηριοτήτων 

ανοικτής περίθαλψης. 

η. Καθορισμός από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι

κών Ασφαλίσεων σαφών κριτηρίων για τη λειτουργία κλειστών 

ιδρυμάτων του ιδιωτικού τομέα, και παρακολούθηση της 

εφαρμογής τους. 

θ. Εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων στις κρατικές επιχορηγήσεις 

για τη λειτουργία κλειστών ιδρυμάτων. 

ι. Ευαισθητοποίηση των γονέων και λειτουργών του τομέα της 

πρόνοιας για τις αρνητικές επιδράσεις της κλειστής περί

θαλψης . 

ια. Ανάπτυξη των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των αναγκών 

του κακοποιημένου παιδιού. 

ιβ. Να δημιουργηθεί, πειραματικά, σειρά κοινωνικών κατοικιών, 

μετά από συγκεκριμένη μελέτη. Οι μονάδες αυτές πρέπει να 

είναι μικρού μεγέθους (4-5 παιδιών), να στεγάζονται σε 

διαμερίσματα μέσα στην κοινότητα και να στελεχώνονται με 

ειδικευμένο προσωπικό. 

Υιοθεσία 

α. Να συσταθεί Ομάδα Εργασίας από λειτουργούς των Υπουργείων 

Δικαιοσύνης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και Εσωτερικών, η οποία θα μελετήσει το φαινόμενο της 

ανορθόδοξης διοχέτευσης προς υιοθεσία παιδιών, κυρίως των 

εξώγαμων, και τη νομοθετική ρύθμιση των διαδικασιών για 

τον περιορισμό της παρανομίας. 

6. Οι συμβουλευτικές κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρονται 
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στις άγαμες μητέρες από το Κέντρο Βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ" να επε

κταθούν και σε άλλα σημεία της χώρας, να δοθεί δε ευρύ

τερη δημοσιότητα του συντελούμενου σε αυτές έργου, για 

την καλύτερη ενημέρωση των άγαμων μητέρων και την εκ 

μέρους τους συνειδητοποίηση ότι εκεί θα βρίσκουν την 

επιθυμητή ασφάλεια και κοινωνική αποκατάσταση μητέρας και 

παιδιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 

1. Εισαγωγή 

Μέχρι πρόσφατα, το φαινόμενο της γήρανσης αντιμετωπι

ζόταν περισσότερο στη βιολογική του διάσταση. Τις τελευταίες 

δεκαετίες και με τις ποικίλες επιπτώσεις των βαθιών κοινωνι

κοοικονομικών αλλαγών (επιμήκυνση προσδοκώμενης διάρκειας 

ζωής, μείωση αναγκαίου χρόνου για δικαίωμα συνταξιοδότησης, 

εξελίξεις στον τομέα υγείας κλπ.),το φαινόμενο της γήρανσης 

απόκτησε και διαστάσεις κοινωνικού προβλήματος. Οντολογικά 

και ψυχολογικά συμπτώματα άρχισαν να χαρακτηρίζουν τους 

ηλικιωμένους. Με τη διαπίστωση των προβλημάτων αυτών, οι 

ιδιαίτερες και ανομοιογενείς ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων 

(από άποψη λειτουργικότητας των ικανοτήτων τους) και το πώς 

βλέπει η κοινωνία - σαν αντίληψη - τους ηλικιωμένους, άρχισαν 

να απασχολούν τους κοινωνικούς επιστήμονες· οι ηλικιωμένοι 

αποτελούν πλέον βασική ομάδα-στόχο της Κοινωνικής Πρόνοιας τα 

τελευταία χρόνια. 

Είναι φανερό πια και γενικά αποδεκτό ότι το γήρας 

αφορά την αλληλεπίδραση ατομικών (βιολογικών, ψυχολογικών) 

και κοινωνικών παραγόντων, που στις σύγχρονες κοινωνίες 

μπορεί να οδηγούν σε μία περιθωριοποίηση (κοινωνική, οικονο-
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\ 

μική, πολιτική και πολιτιστική) των ηλικιωμένων και που έχουν 

σαν αποτέλεσμα την ψυχολογική και κοινωνική (συχνά και οικο

νομική) αποστέρηση, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στην 

ευημερία του ατόμου. 

Σύμψωνα με τα παραπάνω, δύο είναι οι βασικές αρχές 

στις οποίες θα πρέπει να στηριχθεί η πολιτική για τους ηλικι

ωμένους : φ 

- Η γήρανση πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν αναπόσπαστο και 

φυσικό μέρος του κύκλου της ζωής του ατόμου και όχι σαν 

ειδικό πρόβλημα. Έτσι, όπως τα παιδιά βοηθούνται για να 

αναπτυχθούν , έτσι και οι ηλικιωμένοι είναι ανάγκη να 

βοηθούνται για να αποκτούν νέες επιδεξιότητες και να 

ενισχύουν ή να συμπληρώνουν άλλες που ήδη έχουν, για την 

προσαρμογή τους στη συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση τους. 

- Ο πληθυσμός που γηράσκει θα πρέπει να γίνεται αποδεκτός 

σαν αναπόσπαστο και λειτουργικό μέρος της κοινωνίας, λυτό 

σημαίνει Ισα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλες τις ηλικίες 

σε τομείς όπως στέγαση, υγεία, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, 

απασχόληση, πολιτική συμμετοχή, κοινωνική ασφάλιση και 

εξασφάλιση πόρων για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων ανα

γκών κάθε πληθυσμιακής ομάδας. 

Τα παραπάνω οδηγούν σε μια πολιτική πρόληψης (υγειονο

μικής και κοινωνικής), η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας 

της οποίας και η υλοποίηση της, όπως υποστηρίζει και ο Παγκό

σμιος Οργανισμός Υγείας, θα βοηθήσει τα άτομα να προχωρήσουν 

στο βαθύ γήρας υγιή και κοινωνικά δραστήρια. 

Η αναγκαιότητα μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τους 

ηλικιωμένους και ειδικά μιας πολιτικής πρόληψης που θα επιδι

ώκει τη διατήρηση των ηλικιωμένων μέσα στο φυσικό τους χώρο 
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σαν ενεργών μελών της κοινότητας και 8α τους εξασφαλίζει 

υψηλή ποιότητα ζωής, γίνεται όλο και πιο επιτακτική για τους 

παρακάτω λόγους: 

- Ο πληθυσμός γερνά με γρήγορο ρυαμό. 

- Παρατηρείται διατήρηση της ακμαιότητας των σωματικών και 

πνευματικών λειτουργιών όλο και μεγαλύτερου αριθμού ατόμων 

μεγάλης ηλικίας, γεγονός που έχει σαν φυσική συνέπεια την 

ανάγκη παραμονής τους μέσα στην κοινότητα και την επιθυμία 

και ικανότητα για συμμετοχή στη ζωή. 

- Αποδεδειγμένα, η κοινωνική περιθωριοποίηση και απόρριψη 

επιδρούν πρωταχικά στην επίσπευση εκφυλιστικών φαινομένων 

του γήρατος. 

- Υπάρχει αύξηση του αριθμού των ατόμων ηλικίας 75 και άνω, 

που έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός αυξημένου ποσοστού 

ατόμων της ηλικίας αυτής, τα οποία έχουν χάσει την αυτονο

μία τους και έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας τρίτου προσώπου. 

2. Αξιολόγηση του Προγράμματος 1983-1987 

Στο Πρόγραμμα 1983-1987 είχε αποφασιστεί να δοθεί έμ

φαση στην αντιμετώπιση των αναγκών των ηλικιωμένων μέσα στην 

κοινότητα, με την ανάπτυξη εξωιδρυματικής φροντίδας. Από τα 

280 περίπου Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων που είχε 

προταθεί να συσταθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση, συστάθηκαν 

256 και από αυτά λειτουργούν 186. Στα πλαίσια των ΚΑΠΗ δη

μιουργήθηκε ο θεσμός του οικογενειακού βοηθού. 

Το πρόγραμμα προέβλεπε επίσης "να δημιουργηθούν σε 

πειραματική βάση νέες μορφές στέγασης για τους ηλικιωμένους, 
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με κύρια κριτήρια την ένταξη τους στην κοινότητα". Για τα 

ηλικιωμένα άτομα που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα σωματικής 

ή ψυχικής υγείας και δεν μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια 

τους, αποφασίστηκε να μελετηθούν και
 Μ

να εφαρμοστούν σε 

πειραματική βάση νέες μορφές ιδρυματικής περίθαλψης, που δα 

εξασφαλίσουν την ατομικευμένη φροντίδα των ατόμων αυτών και 

την επαφή τους με την κοινοτική ζωή"
1
. Δεν σημειώθηκε η 

αναμενόμενη πρόοδος στο θέμα αυτό. 

Λήφθηκαν μέτρα όμως για την αντιμετώπιση του στεγαστι

κού προβλήματος των ηλικιωμένων, με την ένταξη των ηλικιωμέ-^ 

νων στο Πρόγραμμα Λαϊκής Κατοικίας (λπόφ. Γ56/5655/5.12.83), 

καθώς και με τη θέσπιση του μέτρου της στεγαστικής συνδρομής 

(6.000 μηνιαίως - Απόφ. Γ3' οικ. 2615/22.5.85) για ηλικιωμένα 

άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. 

3. Σημερινή κατάσταση 

3.1. Ο ηλικιωμένος πληθυσμός 

Στη χώρα μας η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής είναι από 

τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 

5.1, ο αριθμός των ηλικιωμένων (65ετών και άνω) στη χώρα μας 

το 1986 ήταν 1.236.000 και ανεμένεται μέχρι το 2001 να έχει 

περάσει το 1.545.500. Ενώ σήμερα αποτελούν το 12.3% του 

πληθυσμού, μέχρι το τέλος του αιώνα εκτιμάται ότι θα αποτε

λούν πάνω από το 14*. 

1. Πρόγραμμα 1983-1987, ό.π. σελ. 386. 

- 193 -



ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Πληθυσμός 65 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών και φύλο 

1986, 1991, 1996, 2001 

Ηλικία 1981 1986 1991 1996 2001 

65 - 69 428.606 

70 - 74 356.662 

75 και άνω 452.820 

Σύνολο 

375.140 424.710 564.620 550.860 

365.940 320.090 361.990 481.070 

494.980 521.620 500.560 513.600 

Σύνολο 1.238.088 1.236.060 1.266.420 1.427.170 1.545.530 

65 

70 

75 

- 69 

- 74 

και άνω 

199.000 

160.939 

189.292 

Άναοες 

169.800 

165.830 

210.830 

198.140 

141.250 

224.150 

264.880 

164.720 

211.530 

262. 

220. 

219. 

.930 

,120 

.140 

Σύνολο 549.231 546.460 563.540 641.130 702.190 

65 

70 

75 

- 69 

- 74 

και άνω 

229.606 

195.723 

263.528 

Γυναίκες 

205.350 

200.110 

284.150 

226. 

178. 

297. 

.570 

.840 

.470 

299. 

197. 

289. 

.740 

.270 

.030 

287.930 

260.450 

294.460 

Σύνολο 688.857 689.610 702.880 786.040 843,340 

Πηγή: 1981: ΕΣΥΕ, Απογραφή του πληθυσμού. 

1986, 1991, 1996, 2001: Εκτιμήσεις Τμήματος Πληθυσμού και 

Εργατικού Δυναμικού, ΚΕΠΕ. 
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Από τον Πίνακα 5.2
1
 φαίνεται ότι στις αγροτικές περιο

χές τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν ήδη το 16,5% 

του πληαυσμού. Σε ορισμένα νησιά, όπως π.χ. η Σάμος και η 

Κεφαλλονιά, τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν πάνω 

από το 20* του πληαυσμού. 

Ενώ σε πιο βιομηχανοποιημένες χώρες το 5-8* των ηλικιω

μένων ζουν σε ιδρύματα, στη χώρα μας το ποσοστό αυτό είναι 

πολύ μικρό (0,5Χ περίπου), και η μεγάλη πλειονότητα των ηλι

κιωμένων συνεχίζουν να ζουν στην κοινότητα. Οι περισσότεροι 

ηλικιωμένοι έχουν κάποια οικογενειακή υποστήριξη, είτε από 

τη/το σύζυγο είτε από τα παιδιά τους, με τα οποία ή ζουν μαζί 

ή μένουν στην ίδια περιοχή
3
. 

Από σχετικά πρόσφατη μελέτη
3
 σε αγροτικές και ημιαστι

κές περιοχές, φαίνεται ότι υπάρχει ένα "άτυπο σύστημα υποστή

ριξης" από μέλη της οικογένειας, άλλους συγγενείς και γείτο

νες, που προσφέρουν αρκετή βοήθεια στις καθημερινές δουλειές 

(φαγητό, πλύσιμο ρούχων κλπ.), όπως και κοινωνική επαφή. 

Είναι προφανές ότι αυτό το "άτυπο σύστημα φροντίδας" 

κρατά τόσο τους ευπαθείς ηλικιωμένους στην κοινότητα όσο και 

1. Οι μικρές διαφορές που παρατηρούνται στα στοιχεία 

των δύο πινάκων οφείλονται στο στρογγυλεμα των αριθμών. 

2. (α) Eleni Ν. Pitsiou, Life styles of older Atheni

ans. National Centre of Social Research, Athens, 1986. 
(β) Άννα Αμηρά, Έφη Γεωργιάδη, Αφροδίτη Τεπέρο-

γλου, Ο θεατιόϋ της ανοικτήο προστασίας των ηλικιωιιένων στην 
Ελλάδα. Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 1986. 

3. The elderly in eleven countries. WHO, Regional 
Office for Europe, Copenhagen, 1983. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Αριθμός ηλικιωμένων κατά ηλικία 

σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές 

1986, 1991, 1996 

Ηλικία 

65 - 69 

70 - 74 

75 - 79 

80 - 84 

85 και άνω 

Σύνολο 

% του συνολικού 

65 - 69 

70 - 74 

75 - 79 

80 - 84 

85 και άνω 

Σύνολο 

Χ του συνολικού 

AoTiKéc 

πληθυσμού 

1986 

περιοχές 

200.280 

179.580 

123.890 

66.310 

40.340 

610.400 

10,4 

HmaoTiKéc nepioxéc 

πληθυσμού 

41.510 

40.620 

30.480 

16.870 

8.890 

138.370 

11,8 

1991 

232.660 

168.760 

132.630 

73.840 

42.390 

650.280 

10,7 

46.860 

35.440 

30.310 

17.900 

9.430 

139.840 

11,6 

1996 

312.560 

195.890 

124.760 

79.030 

47.220 

759.460 

12,1 

64.130 

39.970 

26.440 

17.810 

10.000 

158.350 

12,6 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 (συνέχεια) 

Ηλικία 1986 

Αγροτικές περιοχές 

65 - 69 133.350 

70 - 74 145.740 

75 - 79 113.050 

80 - 84 61.210 

85 και άνω 33.960 

Εόνολο 487.310 

Χ του συνολικού πληαυσμού 16,5 

Πηγή: Εκτιμήσεις Τμήματος Πληαυσμου και 

1991 

145.200 

115.890 

111.220 

68.060 

35.850 

476.220 

16,0 

Εργατικού Δ 

1996 

187.940 

126.130 

88.480 

66.950 

39.870 

509.370 

16,7 

υναμικού. 
ΚΕΠΕ. 

ένα μεγάλο ποσοστό των κατάκοιτων και γενικά προβληματικών 

ηλικιωμένων. Επειδή δεν υπάρχει στη χώρα μας αναπτυγμένο σύ

στημα υπηρεσιών στο σπίτι, αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις τα άτομα που προσφέρουν τέτοια φροντίδα μπορεί να 

φτάσουν σε σημείο αυταπάρνησης. Ειδικά για τον χρόνια πάσχοντα 

ηλικιωμένο, το κόστος που υφίστανται γι* αυτόν τα περιάάλπο-

ντα μέλη της οικογένειας του είναι ανυπολόγιστο, σωματικό, 

ψυχικό και οικονομικό. Συνήάως το βάρος αυτό πέφτει σε έναν, 

κατά κανόνα γυναίκα, και δεν μοιράζεται ισομερώς σε όλα τα 

μέλη. 
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Αυτό δεν σημαίνει όμως, ότι δεν υπάρχουν ηλικιωμένα 

άτομα τα οποία στερούνται τέτοιας βοήθειας. Επίσης, πιστεύεται 

ότι σε πολλές περιπτώσεις η σχετικά μακρά παραμονή ορισμένων 

ηλικιωμένων στα νοσοκομεία αποτελεί ένδειξη της έλλειψης 

φροντίδας στο σπίτι, που 8α διευκόλυνε τη γρήγορη έξοδο τους 

από τα νοσηλευτικά ιδρύματα. 

3.2. Παρεχόμενες υπηρεσίες 

3.2.1. Ανοικτή περίθαλψη 

3.2.1.1. Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

'Οπως αναφέρεται παραπάνω, σήμερα έχουν συσταθεί 257 

ΚΑΠΗ, 87 στην Αττική και 170 στην επαρχία. Από αυτά, λει

τουργούν 68 στην Αττική και 118 στην επαρχία. Στο Παράρτημα 

(Πίνακας Π.6) εμφανίζεται η κατανομή των ΚΑΠΗ κατά νομό. 

Τα ΚΑΠΗ είναι στελεχωμένα από διεπιστημονική ομάδα που 

αποτελείται συνήθως από κοινωνικό λειτουργό, ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και 

οικογενειακό βοηθό. Προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες για την 

αντιμετώπιση κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων και εν 

μέρει προβλημάτων υγείας, καθώς και προγράμματα για τη δρα

στηριοποίηση, απασχόληση και ψυχαγωγία των μελών, και γενικό

τερα για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή της κοινότητας. 

Από τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με τη στελέχωση 

τους φαίνεται ότι δεν παρέχουν όλα τα ΚΑΠΗ πλήρες φάσμα υπηρε-
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σιών. Η στελέχωση των ΚΑΠΗ της επαρχίας υπολείπεται αυτής των 

ΚΑΠΗ της Αττικής, κυρίως λόγω έλλειψης ορισμένων ειδικοτήτων. 

%
Οπως φαίνεται από τον Πίνακα 5.3, υπάρχει μεγάλη έλ

λειψη εργοθεραπευτών - στην Αττική καλύπτεται το 30* των 

προβλεπόμενων δέσεων, ενώ στην υπόλοιπη χώρα μόνο το 12Χ. 

Επίσης καλύπτεται μόνο το 62* των άέσεων νοσηλευτών. 

Κάθε ΚΑΠΗ εξυπηρετεί 300-1.000 άτομα. Επομένως, αν 

υπολογίσουμε κατά μέσο όρο 500 άτομα ανά ΚΑΠΗ, προκύπτει ότι, 

χονδρικά, εξυπηρετούνται περίπου 34.000 ή το 6* των ηλικιωμέ

νων στο νομό Αττικής, και 59.000 ή το 52 των ηλικιωμένων στην 

υπόλοιπη χώρα. 

Τα ΚΑΠΗ κάλυψαν ένα σοβαρό κενό και αγκαλιάστηκαν με 

ενθουσιασμό από ορισμένους ηλικιωμένους. Από μελέτες που έχουν 

γίνει
1
 όμως, φαίνεται ότι χρειάζεται συνεχής προσπάθεια για να 

εξασφαλιστεί η λειτουργία όλων των ΚΑΠΗ έτσι, ώστε να εγγυάται 

την εκπλήρωση του βασικού τους σκοπού, που είναι η διατήρηση 

του ηλικιωμένου στην κοινότητα, καθώς και η εξυπηρέτηση των 

ατόμων που έχουν πράγματι τη μεγαλύτερη ανάγκη. 

3.2.1.2. Προγράμματα στέγασης 

'Οπως αναφέρεται παραπάνω, τα άτομα ηλικίας 65 ετών και 

άνω έχουν τη δυνατότητα τώρα να αποκτήσουν στέγη στα πλαίσια 

του Προγράμματος Λαϊκής Κατοικίας. Δίνεται επίσης στεγαστική 

1. (α) Αμηρά, Γεωργιάδη, Τεπέρογλου, ό.π. 

(6) Άννα Ριτσατάκη, Χρήστος Αυγουστής, Αγάπη Κώτση, 

Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωυένων (ΚΑΠΗ) Μελισσίων Αττι-

Knc - Παοοχή υπηρεσιών και συμιιετοχή ιιελών. ΚΕΠΕ (υπό έκδοση). 
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συνδρομή σε μοναχικά, ανασφάλιστα και οικονομικά αδύναμα 

ηλικιωμένα άτομα, που αποδεδειγμένα στερούνται στέγης. 

Λειτουργούν επίσης 3 στέγες ηλικιωμένων στην περιφέ

ρεια Αθηνών που παρέχουν συλλογική διαβίωση σε διαμερίσματα 

ενός δωματίου με κουζίνα, σε άτομα κυρίως αυτοεξυπηρετούμενα. 

Στα πλαίσια αυτά παρέχεται ιατρική παρακολούθηση και νοσηλευ

τική φροντίδα όταν χρειάζεται, όπως και βοήθεια στα ψώνια, 

πλύσιμο ρούχων κλπ., γεγονός που βοηθά τα άτομα που παρουσιά

ζουν προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας να αυτοεξυπηρετού

νται σε μεγάλο βαθμό. 

Σημειώνεται ότι στην "προστατευμένη" αυτή στέγη, οι 

ηλικιωμένοι βοηθούνται να παραμείνουν ανεξάρτητοι μέχρι 

μεγάλης ηλικίας ή και μέχρι το θάνατο τους, και το ποσοστό 

των μη αυτοεξυπηρετούμενων δεν ξεπερνά το 0,5* ετησίως. 

Ενώ όμως οι στέγες αυτές προσέφεραν μια ενδιάμεση λύση 

της φροντίδας στο σπίτι και της ιδρυματικής περίθαλψης, που 

εφαρμόζεται με επιτυχία στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, 

πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί

σεων πέρασε Προεδρικό Διάταγμα για τη μετατροπή τους σε ιδρύ

ματα για χρογίως πάσχοντες. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντί

θεση με την πρόταση του Προγράμματος 1983-1987 για τη δημι

ουργία νέων μορφών στέγασης για τους ηλικιωμένους, καθώς και 

με την πρόταση της Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη παρόμοιων 

προστατευμένων κατοικιών. 

3.2.1.3. Υποστήριξη του εισοδήματος 

Όπως και σε άλλες χώρες, έτσι και στην Ελλάδα οι 

ηλικιωμένοι, και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένες γυναίκες, έχουν 

- 201 -



αυξημένη πιθανότητα να έχουν χαμηλό εισόδημα
1
. Δεν υπάρχει 

όμως επίσημη "γραμμή φτώχειας"
2
 και όπως φαίνεται και από 

άλλα κεφάλαια της Έκθεσης, τα διάφορα επιδόματα δίνονται με 

βάση διαφορετικές προϋποθέσεις. 

Ενώ τα τελευταία χρόνια οι κατώτερες συντάξεις έχουν 

βελτιωθεί, αρκετοί ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν σοβαρό οικο

νομικό πρόβλημα. Σήμερα παρέχεται από το Υπουργείο Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω ΟΓΑ, οικονομική 

ενίσχυση 8.000 δρχ.το μήνα για ανασφάλιστα άτομα 68 ετών και 

άνω. Για τους ηλικιωμένους 60 ετών και άνω που έχουν απόλυτη 

αναπηρία, δίνεται επίδομα 8.000 δρχ. Η οικονομική ενίσχυση 

για το ενοίκιο που πληρώνεται απευαείας στον ιδιοκτήτη του 

σπιτιού αναφέρθηκε παραπάνω. 

Σποραδικά δίνεται οικονομική βοήθεια σε ορισμένους 

ηλικιωμένους από τις εκκλησίες και εθελοντικές οργανώσεις, 

αλλά δεν έχουμε στοιχεία για το μέγεθος της ενίσχυσης αυτής. 

3.2.1.4. Απασχόληση σε ελεύθερο χρόνο και ψυχαγωγία 

Ο χρόνος εξόδου από την αγορά εργασίας παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο, πολλές φορές καθοριστικό για τη μετέπειτα 

ζωή. *Οταν ο ελεύθερος χρόνος καλύπτεται δημιουργικά, αποτε

λεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της πρόληψης, συμβάλλο-

1. Κ.Ν. Κανελλόπουλος, Εισοδήυατα και φτώχεια στην 
Ελλάδα: προσδιοριστικοί παράνοντεί?. ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1986, σελ. 
56-57. 

2. *0.π., σελ. 51. 
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ντας στη διατήρηση της πνευματικής και σωματικής ζωτικότητας. 

Υπολογίζεται ότι στη χρησιμοποίηση του χρόνου των 

ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, υπάρχει καθημερινά μία διάρ

κεια 6,5 ωρών για τους άνδρες και 5 ωρών για τις γυναίκες για 

"ψυχαγωγία". Η διάάεση του ελεύθερου χρόνου βρίσκεται σε 

συνάρτηση με ορισμένους παράγοντες, όπως η οικονομική κατά

σταση του ατόμου, η κατάσταση της υγείας του, το μορφωτικό 

του επίπεδο κ.ά. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε και αφορούσε 

κυρίως ηλικιωμένους υποβαθμισμένων περιοχών, πρωταρχική δέση 

στην ψυχαγωγία τους αποτελεί η τηλεόραση. 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, ένας από τους σκοπούς του 

ΚΑΠΗ είναι η δημιουργική απασχόληση και η ψυχαγωγία των 

ηλικιωμένων. 

Περιοριστικό παράγοντα στη δημιουργική απασχόληση 

αποτελεί η έλλειψη γνώσης γραφής και ανάγνωσης. Δυστυχώς ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα των γυναι

κών δεν έχουν τις γνώσεις αυτές. Από τη Λαϊκή Επιμόρφωση 

έχουν οργανωθεί πρόσφατα προγράμματα καταπολέμησης του αναλ

φαβητισμού, στα οποία παίρνουν μέρος και ηλικιωμένα άτομα. 

Άλλος θεσμός που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, 

είναι ο κοινωνικός τουρισμός. Από το 1982, ο Εθνικός Οργανι

σμός Τουρισμού, η Εργατική Εστία και η Γενική Γραμματεία Νέας 

Γενιάς εφαρμόζουν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Με το 

πρόγραμμα αυτό συνταξιούχοι μπορούν να κάνουν διακοπές με 

μειωμένο κόστος. 'Ομως, από την έρευνα της Ομάδας Εργασίας 

του Προγράμματος για τον τουρισμό, προκύπτει ότι εκείνοι που 

ωφελούνται από το πρόγραμμα αυτό δεν είναι πάντοτε αυτοί που 

έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη. 

Στα πλαίσια των ΚΑΠΗ κάθε χρόνο ένας σημαντικός αριθ-
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μός ηλικιωμένων πηγαίνει σε κατασκηνώσεις. Φαίνεται ότι η 

ζήτηση για θέσεις στις κατασκηνώσεις είναι πολύ μεγαλύτερη 

από την προσφορά. Η διαμονή στις κατασκηνώσεις είναι δωρεάν 

και δεν υπάρχει οικονομικό κριτήριο για τη συμμετοχή των 

μελών. Το 1987 11.500 άτομα πήραν μέρος στο πρόγραμμα αυτό. 

3.2.2. Κλειστή περίθαλψη 

Η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν διαθέτει πρόσφατα αναλυτικά 

στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των θέσεων σε ιδρύματα κλει

στής περίθαλψης και τη γεωγραφική κατανομή τους. Υπολογίζεται 

ότι υπάρχουν περίπου 4.700 ηλικιωμένα άτομα σε γηροκομεία 

κάθε νομικής μορφής. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας από 

το προηγούμενο Πρόγραμμα
1
, το 86* των θέσεων σε γηροκομεία 

ήταν σε ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από το Κράτος και το 70* των 

ιδρυμάτων είναι μικρής δυναμικότητας (κάτω των 50 κρεβατιών). 

Επειδή όμως υπάρχουν μερικά πολύ μεγάλα ιδρύματα (π.χ. το 

Γηροκομείο Αθηνών με πάνω από 700 και ο "*Αγιος Παντελεήμο

νας" στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 400 άτομα) υπολογίζεται ότι 

πάνω από το 40* των εξυπηρετούμενων διαμένουν σε μονάδες με 

100 και πλέον κρεβάτια. 

1. Έκθεση Ομάδας Εργασίας, Ko ινωνική Ποόνοια. Πρό
γραμμα 1983-1987, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1985, σελ. 219. 
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Επιπλέον 1.600 άτομα περίπου, κάθε ηλικίας από 18 ετών 

και πάνω, βρίσκονται σε θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, και 

υπολογίζεται ότι πάνω από το 50t των ατόμων αυτών είναι 

ηλικιωμένοι. 

Τέλος, αν και δεν αναπτύσσονται σήμερα με το ρυθμό του 

πρόσφατου παρελθόντος, λειτουργεί ακόμη ένας αριθμός κερδο

σκοπικών ιδρυμάτων (40 περίπου στο νομό Αττικής). 

Το ημερήσιο κόστος της ιδρυματικής περίθαλψης ανά εξυ

πηρετούμενο είναι αρκετά υψηλό. Ενδεικτικά αναφέρεται το 

ημερήσιο κόστος σε ορισμένα ιδρύματα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ): 

Γηροκομείο Αθηνών (ΝΠΙΔ) 2.000 δρχ. ημερησίως 

"
%
Αγιος Παντελεήμονας" Θεσ/νίκης (ΝΠΔΔ) 3.700 " 

θ.Χ.Π. Φιλιατρών (ΝΠΔΔ) 3.904 " 

θ.Χ.Π. Αγιάσου (ΝΠΔΔ) 3.000 " 

Τα περισσότερα γηροκομεία δέχονται μόνο άτομα που όταν 

εισάγονται στο ίδρυμα είναι αυτοεξυπηρετούμενα. 'Ομως με την 

εισαγωγή τους στα ιδρύματα αυτά γρήγορα οι εξυπηρετούμενοι 

χάνουν την αυτονομία τους και γίνονται κατάκοιτοι. Εκτός από 

τη φυσική γήρανση των ηλικιωμένων και την άσχημη ψυχολογική 

κατάσταση που προκαλεί το αίσθημα ότι έχουν "κλειστεί" μακριά 

από την κοινωνία, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες για 

τη διατήρηση της αυτοδυναμίας τους. Δεν υπάρχουν οι δυνατότη

τες για τη συνέχιση των μικρών καθημερινών δραστηριοτήτων του 

"νοικοκυριού", ούτε τα κατάλληλα μέσα και οι χώροι για την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα συνέβαλαν στη διατήρηση των 

πνευματικών και σωματικών δυνάμεων τρυς. Συνήθως το προσωπικό 

απλώς "φροντίζει" αντί να βοηθά τον ηλικιωμένο να βρει τρό

πους με τις δυνάμεις που διαθέτει να αυτοεξυπηρετείται. Για 

τους λόγους αυτούς η φροντίδα στις στέγες ηλικιωμένων που 
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αναφέρθηκε παραπάνω, θεωρείται πολύ προτιμότερη. 

4. Το Πρόγραμμα 1988-1992 

Στο Πρόγραμμα 1988-1992, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί 

στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων του γήρατος, και στη 

διατήρηση της αυτονομίας και της ζωτικότητας των ηλικωμένων, 

ώστε να μην προστεθούν απλώς χρόνια στη ζωή αλλά ζωή στα 

χρόνια. 

Οι βασικές επιδιώξεις μιας τέτοιας πολιτικής πρόληψης 

είναι: 

- Η διατήρηση των ηλικιωμένων μέσα στο φυσικό τους. χώρο, με 

την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης σε κοινοτική βάση και 

την αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης. 

- Η παροχή ιδρυματικής περίθαλψης μόνο σε περίπτωση που τα 

άτομα τρίτης ηλικίας δεν μπορούν πλέον να αυτοεξυπηρετη

θούν ακόμα και με υποστήριξη. 

- Παροχή ποικίλων λύσεων για την αντιμετώπιση του φάσματος 

των αναγκών των ηλικιωμένων. 

- Συστηματική πληροφόρηση στο ευρύ κοινό και στους ίδιους 

τους ηλικιωμένους με στόχο την κατάλληλη αντιμετώπιση του 

φαινομένου "γήρας". 

- Στήριξη της οικογένειας σαν σύνολο και του άτυπου συστήμα

τος φροντίδας, και όχι μόνο του ηλικιωμένου ατόμου. 

- Προαγωγή τόσο της αλληλεγγύης των γενεών όσο και της αυτο

βοήθειας μέσα στην ίδια την ομάδα των ηλικιωμένων. 

- Εξατομίκευση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα κλειστά 

ιδρύματα, διατήρηση των πνευματικών και σωματικών δυνάμεων 
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των εξυπηρετουμένων και εξασφάλιση της σύνδεσης με την 

κοινωνική ζωή. 

Για την επίτευξη των επιδιώξεων αυτών προτείνονται τα 

εξής: 

4.1. Εξωιδρυματική περίθαλψη 

α. ΛνάπτυΣη Tnc «oovrtoac στο σπίτι 

Η φροντίδα στο σπίτι, που σήμερα αναπτύσσεται στα 

πλαίσια του ΚΑΠΗ και παρέχεται από τον κοινωνικό λειτουργό, 

το νοσηλευτικό προσωπικό και τον οικογενειακό βοηθό, προτεί

νεται να αναπτυχθεί και μέσα στους φορείς πρωτοβάθμιας φρο

ντίδας πρόνοιας και υγείας, όπως οι τοπικές υπηρεσίες πρό

νοιας που έχουν προταθεί παραπάνω, τα Κέντρα Υγείας και τα 

περιφερειακά τους ιατρεία, το IKÄ και τα Νοσοκομεία Ημέρας 

που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του ΕΣΥ. 

Το επίπεδο δράσης των προγραμμάτων αυτών θα είναι ο 

δήμος ή η κοινότητα και οι υπηρεσίες 8α απευθύνονται: (α) 

στον αυτοεξυπηρετούμενο που προσωρινά περνά κάποιο πρόβλημα 

υγείας, χωρίς να υπάρχει ανάγκη εισαγωγής σε νοσοκομείο, (β) 

περιπτώσεις επίβλεψης γρήγορης εξαγωγής από το νοσοκομείο, 

και (γ) περιπτώσεις ηλικιωμένων με χρόνια πάθηση, που ζουν 

μόνοι τους, ή που οι συγγενείς τους κρατούν κοντά τους και 

έχουν ανάγκη ανακούφισης για να συνεχίσουν το έργο τους. 

Στα πλαίσια αυτά, εκτός από τη φροντίδα του κοινωνικού 

λειτουργού και οικογενειακού βοηθού που αναφέρθηκε παραπάνω, 

πρέπει να παρέχεται και φυσικοθεραπεία στο σπίτι ή να οργανω

θεί η μεταφορά του εξυπηρετούμενου σε κάποια μονάδα φυσικοθε-
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ραπείας, και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της 

νοσηλείας στο σπίτι. Εε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί 

και η αποστολή γευμάτων στο σπίτι, όπως και η φροντίδα για 

την προσαρμογή της κατοικίας. 

Εε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη, δα πρέπει 

να μελετηθεί η δυνατότητα παροχής φροντίδας στο σπίτι από 

κινητές μονάδες. 

Η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών δα ποικίλλει ανάλογα 

με τις τοπικές ανάγκες, αλλά όποια και να είναι η σύνδεση του 

προσωπικού δα πρέπει να συνεργάζεται εκτός από τα Ιδια τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες, και με τους συγγενείς ή γείτονες ή 

άλλες κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν βοήθεια. 

Επισημαίνεται ότι η φροντίδα στο σπίτι δεν πρέπει να 

απευθύνεται μόνο σε άτομα τρίτης ηλικίας, αλλά και σε άλλα 

άτομα με παρόμοιες ανάγκες. 

Δίνεται πρώτη προτεραιότητα στη φροντίδα στο σπίτι. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους οικονομικούς περιορισμούς 

και την ανάγκη σωστής εφαρμογής του μέτρου, θεωρείται σκόπιμη 

η εφαρμογή του θεσμού αυτού σε πρώτη φάση σε πειραματική 

βάση, σε μια μεγάλη αστική περιοχή (π.χ. Δήμος Δραπετσώνας, 

όπου υπάρχει κάποια σχετική εμπειρία) και σε κάποια επαρχιακή 

πόλη. 

Μετά από την πειραματική αυτή εφαρμογή για ένα ή δύο 

χρόνια και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας 

- η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να προβλεφθεί και στο στά

διο προγραμματισμού - ο θεσμός αυτός θα επεκταθεί σταδιακά 

από το 1990, ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους, και με 

προτεραιότητα στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι πιο πιεστι

κές. 
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β. ΑνάπτυΕη στεγαστικών ποονοαικιάτων 

Για να περιοριστεί η ιδρυματική φροντίδα προτείνεται: 

- Ανάπτυξη "προστατευμένης κατοικίας", τύπου μικρών διαμερι

σμάτων που θα προσφέρουν και ορισμένες υπηρεσίες υποστήρι

ξης. Για να μην περιθωριοποιηθούν οι κάτοικοι των στεγών 

αυτών, θα πρέπει να συνδεθούν ή και να συστεγασθούν με 

υπηρεσίες ανοικτής περίθαλψης. 

- Στεγαστική συνδρομή των ασφαλιστικών ταμείων στους άστε

γους μικροσυνταξιουχους. 

- Κίνητρα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για να 

κρατηθούν οι ηλικιωμένοι στην οικογένεια (κατά προτεραιό

τητα κατοικία, επιπλέον χώρος ενός δωματίου που παραμένει 

στα παιδιά μετά το θάνατο του ηλικιωμένου γονέα, αυξημένες 

πιστώσεις για κτίσιμο μεγαλύτερου σπιτιού, ενίσχυση για 

προσθήκη επιπλέον χώρου κλπ.). 

- Εξασφάλιση στους ηλικιωμένους που επιθυμούν να διατηρήσουν 

νοικοκυριό ανεξάρτητο, κατοικίας κατασκευασμένης για το 

σκοπό αυτό στα πλαίσια των προγραμμάτων Λαϊκής και Εργατι

κής Κατοικίας, ή από την τοπική αυτοδιοίκηση. 

- Παροχή βοήθειας (οικονομικής ή τεχνικής) για την προσαρ

μογή ιδιόκτητων σπιτιών στις ειδικές ανάγκες των ηλικιω

μένων . 

γ. Βελτίωση του θεσυοΰ των Κέντρων Ανοικτήο Ποοστα-

oiac Ηλικιωιχένων 

- Αξιολόγηση των παροχών και της αποτελεσματικότητας του 

κάθε ΚΑΠΗ, με στόχο την υποστήριξη και βελτίωση των παρε

χόμενων υπηρεσιών. 

- Αξιοποίηση από τα ΚΑΠΗ των προγραμμάτων άλλων κρατικών 
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φορέων (ΝΕΛΕ, κοινωνικός τουρισμός, Λαϊκό Πανεπιστήμιο 

κλπ.). 

- Ενίσχυση και διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από 

τα διάφορα ΚΑΠΗ ώστε να αντιμετωπίζονται επαρκώς οι ανά

γκες του τοπικού πληθυσμού και να δημιουργούνται άμιλλα 

και πρότυπα προγράμματα. 

- Προδιαγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων όλων των 

στελεχών του ΚΑΠΗ. 

- θέσπιση κινήτρων για τη συμμετοχή των στελεχών τους σε 

σεμινάρια, συνέδρια κλπ. 

- Πρόβλεψη συμμετοχής των Επιμελητών Πρόνοιας (των Ενιαίων 

Πολυκλαδικών Λυκείων) στη στελέχωση των ΚΑΠΗ. 

- Ενίσχυση της ανάμιξης των εξυπηρετούμενων με διάφορες 

ηλικίες των κατοίκων της κοινότητας. 

- Δημιουργία συλλόγων χρονίως πασχόντων, που άα συμβάλλουν 

στην ενημέρωση και ανάπτυξη της αλληλοβοήθειας. 

- Εξασφάλιση πρόσθετων οικονομικών πόρων που είναι απαραίτη

τοι για την αποτελεσματική λειτουργία τους και την παροχή 

υπηρεσιών σε περισσότερους ηλικιωμένους. Στα πλαίσια αυτά 

βα μελετηθεί η συμμετοχή των εξυπηρετούμενων στο κόστος 

ορισμένων υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στο γενικό μέρος της 

Έκθεσης αυτής. 

δ. ΑνάπτυΕη του θεσυ,ού του οικογενειακού βοηθού με 

άτομα ειδικά εκπαιδευμένα σε συστηματικά επιμορφωτικά προ

γράμματα (θεωρητικά-πρακτικά) από φορέα του Δημοσίου ή με 

ανάθεση σε μη κρατικούς φορείς με σχετική εμπειρία. Το θέμα 

αυτό έχει αναπτυχθεί πιο αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3. 

ε. Ηπεοήσια φροντίδα ενηλίκων για ορισμένες ώρες την 

ημέρα με γεύμα, εργασιοθεραπεία και ειδική παρακολούθηση για 
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ανοϊκά ή μειωμένης νοημοσύνης άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. 

στ. Άρση αρχιτεκτονικών και άλλων Φυσικών εμποδίων. 

ζ. EtpgpuoYn επιδοιιατικ^ πολιτικήο με στόχο την 

οικονομική λύση σε προβλήματα που δημιουργεί η χρόνια πάθηση 

και η ηλικία, η οποία θα σταματά σε περίπτωση εισαγωγής στο 

ίδρυμα. 

η. * Ιδρυση Γεροντολογικού Ινστιτούτου για την έρευνα 

στον τομέα της τρίτης ηλικίας. 

θ. Δηιιιουρνία συστήιχατοΓ "Ασφάλεια στο σπίτι" για τη 

Βοήθεια σε μοναχικούς ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Πρόβλεψη για σύστημα συναγερμού "Tele-Alarm". 

4.2. Ιδρυματική φροντίδα 

α. Δημιουργία ξενώνων ΦίλοΕενίαΓ ενήλικων ατόμων, 

χωρίς διάκριση, που αντιμετωπίζουν στεγαστικό πρόβλημα με 

κοινωνικές προεκτάσεις. Η παραμονή στους ξενώνες θα είναι 

προσωρινή, έως ότου δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επι

στροφή του φιλοξενούμενου στον προγενέστερο τρόπο ζωής του. 

Ετους ξενώνες αυτούς θα παρέχεται μόνο πρωινό και υπηρεσίες 

καντίνας, ενώ ένα κύριο γεύμα θα λαμβάνεται σε συμβεβλημένα 

εστιατόρια. 

β. Εακχριχογή νέων ποογοαιηιάτων λειτουργίας σε κρατικά 

ιδρύματα και συνεργασία του κράτους και της ιδιωτικής πρωτο

βουλίας για τη σταδιακή εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων σε 

ΝΠΙΔ, που εξασφαλίζουν την εξατομίκευση των υπηρεσιών και τη 

διατήρηση και ενίσχυση των σωματικών και πνευματικών δυνατο

τήτων των εξυπηρετουμένων. (Το θέμα αυτό έχει αναπτυχθεί 

αναλυτικά στο γενικό μέρος της Έκθεσης). 
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γ. Ευαισθητοποίηση του κοινού, και ειδικά της νέας 

γενιάς, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα και τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, στο θέμα της γήρανσης και των δυνατοτήτων και 

αναγκών των ηλικιωμένων. 

δ· ΑνάπτυΣη κέντοων «oovTÌÓac χρονίως πασχόντων 

ηλικιωιχένων. Επισημαίνεται ότι η ιδρυματική περίθαλψη πρέπει 

να είναι η τελευταία επιλογή για περιπτώσεις όπου η φροντίδα 

στο σπίτι ή η προστατευμένη κατοικία δεν αρκούν. Στις περι

πτώσεις αυτές πρέπει να εξασφαλίζονται όσο το δυνατόν πιο 

φυσικές συνθήκες διαβίωσης. 

Για τον αριθμό των ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη ιδρυ

ματικής περίθαλψης δεν υπάρχουν στοιχεία. Με βάση διεθνή 

δεδομένα, οι βαριές αναπηρίες υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 

1-2* του γενικού πληθυσμού. Με εκτίμηση ότι το 1* του πληθυ

σμού έχει ανάγκη ιδρυματικής περίθαλψης, οι ανάγκες της χώρας 

ανέρχονται σε 10.000 κλίνες για όλες τις ηλικίες. 'Οπως 

αναφέρεται παραπάνω, σήμερα διαθέτουμε περίπου 1.700. 

Είναι απαραίτητη λοιπόν η δημιουργία Κέντρων Φροντίδας 

Χρονίως Πασχόντων σε όλους τους νομούς της χώρας. Ο αναγκαίος 

αριθμός των ιδρυμάτων αυτών ανά νομό, όπως και το μέγεθος 

τους (αριθμός κλινών) πρέπει να καθοριστεί μετά από τη διεξα

γωγή σχετικής έρευνας που θα στηριχθεί στις τοπικές ανάγκες. 

Τα Κέντρα αυτά πρέπει: 

- να έχουν μονάδα αποκατάστασης, 

- να είναι ανοικτά για να βοηθούν και τους ηλικιωμένους που 

ζουν στην κοινότητα, 

- να συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο 

που θα περιλβμανει όλες τις μονάδες αποκατάστασης. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο προσωπικό των 
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ιδρυμάτων αυτών (άέσπιση κινήτρων, δωρεάν επιμόρφωση κλπ.). 

Είναι πιδανό σε ορισμένες περιοχές, οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις για Κέντρα Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων να 

εξασφαλισοούν από τον πειορισμό και αναδιοργάνωση των ιδρυμά

των κλειστής περίβαλψης παιδικής προστασίας μειώνοντας έτσι 

σημαντικά το κόστος. 

ε. Λήυη μέτρων για την εΈασφάλιση της συμμετοχής τόσο 

των εξυπηρετουμένων όσο και των στελεχών των ιδρυμάτων στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης του OHE, το 

1975 υιοθετήθηκε διακήρυξη των δικαιωμάτων των ανάπηρων 

ατόμων, με την οποία αναγνωρίστηκε διεθνώς ότι τα ανάπηρα 

άτομα έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα άλλα άτομα της 

Ιδιας ηλικίας, χωρίς εξαιρέσεις λόγω φυλής, γλώσσας, φύλου, 

άρησκεΐας κλπ. Δικαιούνται ιατρική θεραπεία, φοίτηση σε 

σχολεία, επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση, κοινωνική 

ασφάλιση και οικονομική ενίσχυση και γενικά παροχή όλων των 

υπηρεσιών, που δα τους επιτρέψουν να ζήσουν μια αξιοπρεπή και 

όσο το δυνατόν περισσότερο φυσιολογική ζωή. 

Επιπλέον, πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε 

εκμετάλλευση και για κάδε δέμα που τους αφορά, να ζητείται η 

γνώμη των ίδιων των ενδιαφερομένων και των οργανώσεων τους. 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται διεανώς έντονη 

προσπάθεια για την ένταξη και συμμετοχή των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες στην οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ζωή, όπως 

συμβαίνει με όλους τους πολίτες. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

αντιμετώπιση των αναγκών των αναπήρων, στο μέτρο που αυτό 

είναι δυνατό, από τις γενικές υπηρεσίες που απευθύνονται στο 
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σύνολο του πληδυσμού και όχι μόνο από τις ειδικές και απομο

νωμένες υπηρεσίες. Η πολιτική αυτή απαιτεί την προσαρμογή των 

γενικών υπηρεσιών στις ανάγκες των αναπήρων, και την παροχή 

ειδικών διευκολύνσεων από υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Στο χώρο της αστικής υποδομής, της κατοικίας, της συ

γκοινωνίας και της εργασίας, οι προσαρμογές αυτές, όπως η 

βελτίωση της προσπελασιμότητας και οι αλλαγές στις συνδήκες 

εργασίας, είναι σε όφελος και των άλλων ομάδων του πληδυσμού 

και ειδικότερα της τρίτης ηλικίας. 

Διεβνώς υπολογίζεται ότι οι ανάπηροι είναιτο 10% περί

που του πληδυσμού κάβε χώρας, αλλά το ποσοστό αυτό αλλάζει 

ανάλογα με τον ορισμό που δίνεται στον όρο "αναπηρία". Επι

πλέον, σε διαφορετικά άτομα, η βλάβη που παρουσιάζει η σωμα

τική ή πνευματική τους υγεία, αποτελεί λιγότερο ή περισσότερο 

μειονέκτημα για τη φυσιολογική τους λειτουργία, ανάλογα με 

την προσωπικότητα τους, την οικονομική, κοινωνική και οικογε

νειακή τους κατάσταση, καδώς και την υποστήριξη που τους 

παρέχεται. 

2. Αξιολόγηση του Προγράμματος 1983-1987 

Το Πρόγραμμα 1983-1987 έδωσε προτεραιότητα στην πρό

ληψη και έγκαιρη διάγνωση αναπηριών και πρότεινε τη λήψη 

μέτρων για σωστή προγενετική και περιγενετική φροντίδα και 

μείωση ατυχημάτων. Είχε προβλεφδεί η δημιουργία 20 Διαγνωστι

κών και Συμβουλευτικών Κέντρων, από τα οποία κανένα δεν ιδρό-

δηκε. Είναι αμφίβολο όμως αν η ίδρυση τόσων πολλών Κέντρων 

ήταν εφικτή ή αναγκαία. 
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Είχε αποφασιστεί επίσης να δοβεί έμφαση στη μη ιδρυμα

τική περίααλφη και στην ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

στην κοινότητα. Για το σκοπό αυτό λήφαηκαν τα παρακάτω μέτρα: 

- Η έκδοση του νόμου 1566/1985, με τον onoto βελτιώνονται οι 

όροι ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων ειδικής αγωγής, των 

οποίων την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει πια το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. 

- Η έκδοση του νόμου 1648/1986, με τον οποίο προστατεύονται 

άτομα με ειδικές ανάγκες ηλικίας 15-65 ετών που έχουν 

περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση. 

- Η άέσπιση του μέτρου της δωρεάν διακίνησης των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες - που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50Χ και άνω 

- στις αστικές συγκοινωνίες του τόπου μόνιμης κατοικίας 

τους και με 50* έκπτωση στις υπεραστικές συγκοινωνίες 

(Ολυμπιακή Αεροπορία και ΟΣΕ). 

- Η προώδηση και έγκριση ανέγερσης 7 κτιρίων για τη στέγαση 

κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εργασίας ατόμων με 

ειδικές ανάγκες. 

- Η ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων 

με ειδικές ανάγκες. 

- Η σύσταση και διεύρυνση των προγραμμάτων οικονομικής 

ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες (π.χ. πρόγραμμα οικο

νομικής ενίσχυσης πασχόντων από μεσογειακή αναιμία), η 

επέκταση σε όλες τις ηλικίες με δείκτη νοημοσύνης 30 και 

κάτω του προγράμματος επιδότησης των βαριά νοητικά καδυ-

στερημένων κλπ. 

- Η αύξηση της οικονομικής βοήθειας σε όλες τις κατηγορίες 

των επιδοτούμενων ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
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Το πρόγραμμα προέβλεπε επίσης τη δημιουργία πολλών 

νέων κέντρων και ιδρυμάτων τα οποία δεν ιδρύβηκαν. Από τα 11 

προγραμματιζόμενα κέντρα για παιδιά με χρόνιες πααήσεις, 

είναι υπό ίδρυση ένα στην Λβήνα. Είχαν προγραμματιστεί 14 

κέντρα για σπαστικά παιδιά, με πολλαπλές αναπηρίες, 16 κέντρα 

προστατευμένης εργασίας και 2 Διαγνωστικά και Συμβουλευτικά 

Κέντρα για τυφλά άτομα, τα οποία δεν ιδρύβηκαν. Από τα 3 

παραρτήματα του Εδνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων που 

είχαν προβλεφθεί, ιδρύδηκε μόνο το ένα στην Πάτρα. Δεν ιδρυ-

άηκαν τα 3 προβλεπόμενα κέντρα για την περίδαλψη νοητικά 

καθυστερημένων παιδιών, αλλά προωδούνται τα σχετικά προεδρικά 

διατάγματα. 

Είναι γεγονός ότι οι ανάγκες στη χώρα μας για υπηρε

σίες για τη φροντίδα των αναπήρων είναι πολό μεγάλες. Από 

τον παραπάνω απολογισμό όμως, είναι φανερό ότι τα περιλαμ

βανόμενα στο προηγούμενο πρόγραμμα σχετικά έργα ήταν πολό 

φιλόδοξα για να πραγματοποιηδούν μέσα σε μία 5ετία, αλλά και 

ότι δεν δόβηκε η απαιτούμενη προτεραιότητα στο τόσο σοβαρό 

αυτό πρόβλημα. 

3. Σημερινή κατάσταση 

Η γενική αντιμετώπιση του προβλήματος της αναπηρίας 

πρέπει να αρχίζει από την πρόληψη, να συνεχίζεται με την 

έγκαιρη διάγνωση, Θεραπεία και αποκατάσταση του αναπήρου, τη 

γενική επαγγελματική εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη του 

και να τελειώνει με τη φροντίδα για τον ανάπηρο της τρίτης 

ηλικίας. 
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Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση ανήκουν κύρια στο 

χώρο της υγείας. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναπτυχθεί οι ανα

γκαίες υπηρεσίες στον απαιτούμενο βαθμό, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευ

χθεί. 

'Οσο για τη θεραπεία και επαγγελματική εκπαίδευση και 

αποκατάσταση, οι υπηρεσίες που υπάρχουν είναι άνισα κατανεμη

μένες γεωγραφικά, με αποτέλεσμα πολλά άτομα να μην μπορούν να 

βοηθηθούν κοντά στο σπίτι τους. 

Επίσης, για ορισμένες ειδικές ομάδες (όπως π.χ. τα 

άτομα με προβλήματα νοητικής καθυστέρησης και τα άτομα με 

ΠΓλλαπλές αναπηρίες) οι υπηρεσίες που υπάρχουν υπολείπονται 

κατά πολύ των πραγματικών αναγκών. 

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, δεν είναι δυνατό 

σήμερα να πούμε ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν ενταχθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό στην κοινωνία. Η συνεχιζόμενη έμφαση που 

δίνεται στην πολιτική επιδομάτων τείνει να καταστήσει τον 

ανάπηρο εξαρτημένο άτομο, ενώ δεν υπάρχουν οι απαραίτητες 

υπηρεσίες ή συνθήκες που θα τον βοηθούσαν να γίνει ή να 

παραμείνει αυτοεξυπηρετούμενος και να αποκτήσει έτσι την 

ανεξαρτησία του. 

3.1. *Ατομα με προβλήματα κώφωσης ή βαρηκοΐας 

Πρώτα σημειώνεται ότι ο όρος "κωφάλαλοι" που χρησιμο

ποιείται στη χώρα μας πρέπει να καταργηθεί, διότι δεν αντα

ποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ένα άτομο που έχει προβλή

ματα κώφωσης ή βαρηκοΐας δεν έχει αναγκαστικά "βλάβη" και 

στην ομιλία. Με τη σωστή εκπαίδευση μπορεί να μιλήσει. 
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Η εξωιδρυματική πρόνοια για τα άτομα με προβλήματα 

κώφωσης Λ βαρηκοΐας είναι ελάχιστη. Ετο Εάνικό Ίδρυμα Προ

στασίας Κωφαλάλων (ΕΙΠΚ) λειτουργεί ιατροπαιδαγωγικό κέντρο 

που παρέχει ποικίλες υπηρεσίες, τόσο στα παιδιά του σχολείου, 

όσο και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Με την ευκαιρία του Έτους των Αναπήρων, είχε μεταφρα

στεί στην ελληνική γλώσσα σειρά μαθημάτων για τους γονείς 

κωφών νηπίων. Τα μαθήματα αυτά άα μπορούσαν να συμβάλλουν 

σημαντικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση των αναγκών των κωφρών 

παιδιών. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχουν ετοιμαστεί, για να 

διανεμηθούν στους γονείς των παιδιών αυτών, ούτε υπάρχει το 

απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό που θα βοηθούσε τους γονείς 

να ανταποκριθούν σε αυτό το έργο. 

Με την 33252/1004/9.6.1981 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται στους κωφούς 

μέχρι και 18 ετών μηνιαίο επίδομα, που σήμερα φθάνει στο 

επίπεδο των 5.000 δρχ. 

Με τις διατάξεις των νόμων 37/1975 και 419/1979, οι 

κωφοί γράφονται χωρίς εξετάσεις στα Λύκεια και στις Ανώτερες 

και Ανώτατες Σχολές. Δεν υπάρχει όμως καμμία μέριμνα για την 

επαγγελματική εκπαίδευση των κωφών και ο ΟΑΕΔ μέχρι τώρα δεν 

δέχεται να εκπαιδεύσει στις σχολές του κωφά παιδιά. Για την 

κάλυψη των αναγκών γενικής κυρίως εκπαίδευσης των κωφών 

λειτουργούν τα παρακάτω ιδρύματα: 

α. ΝΠΔΔ: Δυναμικότητα 403 παιδιών (εσωτερικά 319, εξωτερικά 

84) 

β. ΝΠΙΔ: 

γ. Φιλανθρωπικά σωματεία: Δυναμικότητα 78 παιδιών (εσωτερικά 

25, εξωτερικά 53) 
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Το 'Ιδρυμα Πρόνοιας και Εκπαίδευσης Κωφών και Βαρήκοων 

Ελλάδας, στο οποίο λειτουργεί και Γυμνάσιο και Λύκειο και 

είναι εγκατεστημένο στην Αττική, έχει ζητήσει να δημοσιοποιη

θεί. 

Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχει ειδικό ιδιωτικό σχολείο 

κωφών, του οποίου την άδεια έχει χορηγήσει το Υπουργείο 

Εάνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το οποίο εκπαιδεύει 220 

κωφά παιδιά (Δημοτικό σχολείο, Τριτάξιο Γυμνάσιο). 

Επειδή μόνο το Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων 

έχει παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στις Σέρρες, 

στο Βόλο και στο Καστέλι Κρήτης, ενώ οι άλλες μονάδες είναι 

εγκατεστημένες στο λεκανοπέδιο Αττικής, φαίνεται καθαρά η 

ανάγκη δημιουργίας παραρτημάτων ειδικών μονάδων και σε άλλα 

σημεία της χώρας, ώστε τα κωφά παιδιά να εκπαιδεύονται όσο το 

δυνατό πιο κοντά στην οικογένεια τους, αλλά και να καλυφθεί 

το σύνολο των αναγκών, που είναι περίπου διπλάσιες από τον 

αριθμό των σήμερα εξυπηρετούμενων παιδιών. Επίσης πρέπει να 

επισημανθεί η έλλειψη φροντίδας και επαρκούς εκπαίδευσης πέρα 

από τη στοιχειώδη για κωφά παιδιά και παιδιά με προβλήματα 

βαρηκοΐας που έχουν και πρόσθετες αναπηρίες. Η εκπαίδευση των 

παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλή

ματα. 'Οσο για τη μέση εκπαίδευση, προβλέπεται να δημιουργη

θούν γυμνάσια στις μονάδες του ΕΙΠΚ στη Θεσσαλονίκη και στην 

Πάτρα. 

3.2. Άτομα με προβλήματα όρασης 

Ίσως λόγω της ευαισθησίας της κοινής γνώμης όσον 

αφορά την τυφλότητα, αλλά και την δραστήρια διεκδίκηση των 
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ατόμων με προβλήματα όρασης, κατά καιρούς έχουν παραχωρηθεί 

αρκετές διευκολύνσεις στους τυφλούς σε σχέση με άλλες κατηγο

ρίες αναπήρων.Οι περισσότερες από αυτές τις παροχές και διευ

κολύνσεις είναι οικονομικές. 

Με τις διατάξεις του νόμου 612/1977 οι τυφλοί παίρνουν 

ολόκληρη σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια ή 4.050 

ημέρες ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας 

Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ενώ με το νόμο 955/1979 οι 

τυφλοί παίρνουν μειωμένη σύνταξη από το δημόσιο, εφόσον έχουν 

15 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 

Ο βασικός νόμος "περί προστασίας και αποκαταστάσεως 

των τυφλών" του 1951 (1904/1951) τροποποιήδηκε με το νόμο 

958/1979 και βελτιώθηκε η σχετική νομοαεσία στα παρακάτω 

σημε ία : 

α. αποσυσχετίσαηκε η τυφλότητα από την ικανότητα για εργα

σία· 

β. δόάηκε οικονομικό βοήαημα σε όλους τους τυφλούς ανεξαρτή

τως ηλικίας, χωρίς να απαιτείται για ορισμένες ηλικίες 

και η ύπαρξη ψυχοσωματικής αναπηρίας-

γ. άεωρήάηκε ως τυφλό το άτομο εκείνο που έχει οπτική οξύ

τητα μικρότερη από το 1/20 της φυσιολογικής, αντί το 1/25 

που όριζαν οι διατάξεις του νόμου 1904/1951· 

δ. δικαιούται το οικονομικό βοήαημα κάδε άτομο που παίρνει 

και από άλλη πηγή οικονομικό βοήαημα ίσο ή κατώτερο από 

αυτό που χορηγείται βάσει των διατάξεων αυτού του νόμου. 

Επίσης, με την 215/1980 γνωμοδότηση του Νομικού Συμ

βουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι συνταξιούχοι λόγω τυφλότητας μπορούν 

παράλληλα με τη σύνταξη τους να παίρνουν ταυτόχρονα και το 
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οικονομικό βοήθημα των νόμων 1904/1951 και 958/1979. Με τις 

91844/2415/2.9.1981 και 33259/1004/10.9.1981 Κοινές Αποφάσεις 

των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, χορηγού

νται στους τυφλούς τα εξής μηνιαία οικονομικά βοηθήματα: 

στους τυφλούς δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους 10.000 

δρχ., στους πτυχιούχους ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης 

επίσης 10.000 δρχ., στους ανασφάλιστους 15.000 δρχ. και σε 

όλους τους άλλους 4.000 δρχ. Τα επιδόματα αυτά όμως δεν δίνο

νται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών ορισμένων 

ατόμων, Βάσει της οικονομικής, επαγγελματικής και οικογενεια

κής τους^ατάστασης. Δημιουργούνται έτσι ανισότητες και μέσα 

στην ο|&δα των τυφλών. 

Γ' ό,τι αφορά τους ανασφάλιστους τυφλούς, από το 1980 

τους παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη. 

1
 Αλλες διευκολύνσεις περιλαμβάνουν τη χορήγηση άτοκων 

στεγαστικών δανείων από στεγαστικά προγράμματα του Υπουργείου 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, εφόσον εμπίπτουν σε αυτά (κοινή υπουρ

γική απόφαση Γ5δ/77360/1980). Επιπλέον χορηγούνται από τον 

Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) άδειες πρα

κτορείων ΠΡΟΠΟ και σε τυφλά άτομα. Τέλος, οι τυφλοί και οι 

συνοδοί τους κινούνται δωρεάν στις αστικές συγκοινωνίες και 

με έκπτωση 50* στα άλλα συγκοινωνιακά μέσα. 

Ε' ότι αφορά τη γενική εκπαίδευση, με τις διατάξεις 

των νόμων 37/1975 και 419/1979, οι τυφλοί γράφονται χωρίς 

εξετάσεις στα Λύκεια και στις ανώτερες και ανώτατες σχολές. 

Για την ιδρυματική περίααλφη των τυφλών λειτουργούν 

ΝΠΜ, ΝΠΙΔ και φιλανθρωπικά σωματεία δυναμικότητας 278 θέσε

ων, από τις οποίες 238 εσωτερικές και 40 εξωτερικές. Επίσης, 
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υπάρχουν θέσεις στα Ειδικά Δημοτικά ΕχολεΙα που λειτουργούν 

στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Αθηνών και 

στον "Ήλιο" θεσσαλονίκης. 

Τελευταία συστάθηκαν σχολές τυφλών στην Πάτρα και το 

Ηράκλειο Κρήτης, όμως οι σχολές αυτές δεν λειτουργούν ελλεί

ψει μαθητών. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη σωστού 

προγραμματισμού για τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών. 

Για την επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση των 

τυφλών λειτουργούν στο "Φάρο Τυφλών" Καλλιθέας και στον 

"Ήλιο", όπως και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και αποκατάστασης 

Τυφλών, μη αναγνωρισμένα προγράμματα τηλεφωνητών, καθώς και 

κατάρτισης τυφλών και σε άλλα επαγγέλματα. Ενώ τα πτυχία από 

τις μη αναγνωρισμένες αυτές σχολές γίνονται δεκτά για την 

πρόσληψη στο δημόσιο τομέα, η μη αναγνώριση τους δημιουργεί 

προβλήματα στη συνταξιοδότηση. Στο "Φάρο Τυφλών" Καλλιθέας 

λειτουργεί εργαστήριο προστατευόμενης εργασίας, όπου οι 

τυφλοί κατασκευάζουν σκούπες και βούρτσες και αμείβονται με 

το κατώτατο εκάστοτε ημερομίσθιο. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το φάσμα της επαγ

γελματικής κατάρτισης που προσφέρεται είναι περιορισμένο. 

Είναι γνωστά και δεν παραγνωρίζονται τα ειδικά προβλή

ματα και οι αυξημένες ανάγκες των τυφλών. Πρέπει να επισημαν

θεί, όμως, ότι η μέχρι σήμερα πολιτική για τη φροντίδα τους 

παρουσιάζει αρκετά έντονο τον χαρακτήρα προστατευτισμού. 

3.3.
 %
Ατομα με κινητικά προβλήματα 

Ετη χώρα μας η κοινωνική ασφάλιση καλύπτει τους ασφα

λισμένους οι οποίοι έχουν εργαστεί και τα προστατευόμενα μέλη 
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της οικογένειας του μετά από ορισμένη ηλικία. Δηλαδή το σύ

στημα είναι ανταποδοτικό, ενώ διεθνώς υπάρχει η τάση οι ανά

πηροι να ασφαλίζονται ασχέτως με το αν έχουν εργαστεί ή όχι. 

Η θέση της σημερινής κυβέρνησης φαίνεται να είναι προς ένα 

σύστημα μικτό, δηλαδή η ασφάλιση να είναι κυρίως ανταποδοτι

κή, αλλά για λόγους αναδιανομής και για την προστασία ευπαθών 

ομάδων να ενισχύεται και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Εήμερα, για τους ασφαλισμένους τετραπληγικούς και 

παραπληγικούς, που είναι ανίκανοι για κάδε βιοποριστική 

εργασία, χορηγείται εξωιδρυματικό οικονομικό βοήθημα, το υ,ψος 

του οποίου είναι 20 φορές το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου 

εργάτη και προσαυξάνεται αυτόματα με αυτό. Για όσους είναι 

ανασφάλιστοι χορηγείται εξωιδρυματικό επίδομα 28.000 δρχ. 

εφόσον τα άτομα αυτά κρίνονται από τς Πρωτοβάθμιες Υγειονομι

κές Επιτροπές του Π.Δ. 611/1977 ανίκανα για κάθε εργασία 

(Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρε

σιών 115750/3006/10.9.1981). Επομένως δεν υπάρχει ισότητα σ' 

ό,τι αφορά τις οικονομικές παροχές που λαμβάνουν οι διάφορες 

ομάδες αναπήρων. 

'Εχουν ληφθεί επίσης ορισμένα μέτρα για τη διευκόλυνση 

της κίνησης των αναπήρων. Οι πολιτικοί ανάπηροι που έχουν 

πλήρη παράλυση των κάτω άκρων εισάγουν ατελώς αυτοκίνητα για 

τις προσωπικές τους ανάγκες (διατάξεις των νόμων 827/1978 και 

1041/1980). Από το 1981, χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μηνιαίο οικονομικό βοήθημα 

9.000 δρχ. στους σπουδαστές των ανωτάτων και ανωτέρων σχολών, 

οι οποίοι λόγω πλήρους αχρηστίας των κάτω άκρων δεν μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα. Ετους κινη

τικά ανάπηρους, που έχουν ανάγκη ορθοπεδικών και προσθετικών 
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μηχανημάτων, αμαξιδίων και άλλων βοηθητικών μέσων, αυτά 

χορηγούνται από το Εθνικό 'Ιδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων 

(EIÄÄ) δωρεάν. 

Ε' ά,τι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και απο

κατάσταση, χορηγείται μηνιαίο οικονομικό βοήθημα 9.000 δρχ. 

στους εκπαιδευόμενους στο EIÄÄ αναπήρους (Γ4α/1717/15.7.1987 

απόφαση Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε

ων), και στους αποφοίτους των τεχνικών σχολών του EIÄÄ χορη

γείται εφάπαξ οικονομικό βοήθημα 75.000 δρχ. για την αντιμε

τώπιση των πρώτων δαπανών επαγγελματικής δραστηριότητας, 

σύμφωνα με την Γ4/1320/19.6. 1986 απόφαση του Υπουργείου 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Η ιδρυματική περίθαλψη και η επαγγελματική αποκατάστα

ση των ατόμων με κινητικά προβλήματα γίνεται μόνο από το 

EIÄÄ, το οποίο σήμερα διαθέτει 180 νοσηλευτικά κρεβάτια και 

60 θέσεις οικοτροφείου. Ακόμη από τον Οργανισμό του ιδρύματος 

προβλέπεται η λειτουργία 18 τεχνικών σχολών. Από τις σχολές 

αυτές όμως οι 13 υπολειτουργούν, και αυτό αποδίδεται κυρίως 

στο γεγονός ότι η στελέχωση και τα προγράμματα τους δεν είναι 

ενδεδειγμένα, δηλαδή δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

σημερινής αγοράς εργασίας. 

Από τον ΟΑΕΔ λειτουργεί ειδική υπηρεσία στην Αθήνα με 

ειδικευμένο προσωπικό για την τοποθέτηση αναπήρων στην ελεύ

θερη αγορά εργασίας. Γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν άτομα με 

ειδικές ανάγκες στα γενικά προγράμματα εκπαίδευσης και να 

διευρυνθεί το φάσμα των επαγγελμάτων, στα οποία τα ανάπηρα 

άτομα μπορούν να εκπαιδευτούν. 

Για την επαγγελματική προστατευμένη απασχόληση ατόμων 

που δεν μπορούν να δουλέψουν στην ελεύθερη αγορά εργασίας, 
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κυρίως των κινητικά αναπήρων, στο ΕΙΑΑ λειτουργούν δύο Κέντρα 

Εργασίας Αναπήρων, èva στην περιοχή Αμπελοκήπων των Αθηνών 

και ένα στο Σκαραμαγκά, που συνολικά έχουν 120 δέσεις εργασί

ας. 

3.4. 'Ατομα με εγκεφαλική παράλυση 

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ομάδα αυτή των 

αναπήρων είναι ανεπαρκή. Οι υπηρεσίες που υπάρχουν έχουν 

δημιουργηθεί από το ΠΙΚΠΑ και την ιδιωτική μη κερδοσκοπική 

πρωτοβουλία. 

Για την περίθαλψη και εκπαίδευση των παιδιών με εγκε

φαλική παράλυση λειτουργούν: 

- Το Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών του ΠΙΚΠΑ στη 

Βούλα δυναμικότητας 100 παιδιών ηλικίας μέχρι 16 ετών, που 

παρέχει εργοθεραπεία και περίθαλψη ασυλικής μορφής. Ορι

σμένα από τα παιδιά αυτά έχουν πράγματι ανάγκη ασυλικής 

φροντίδας και εκπαίδευσης, άλλα παιδιά όμως, ενώ έχουν 

τελειώσει την εκπαίδευση τους και θα μπροούσαν να φύγουν, 

παραμένουν στο ίδρυμα γιατί οι γονείς τους αρνούνται να τα 

πάρουν στο σπίτι. Τα Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών 

στη Λέρο, Καρδίτσα και Ξυλόκαστρο δέχονται επίσης σπαστικά 

παιδιά. 

- Η μονάδα σπαστικών παιδιών του ΠΙΚΠΑ στην Παλαιά Πεντέλη, 

δυναμικότητας 168 παιδιών ηλικίας 0-14 ετών. 

Οι μονάδες αυτές του ΠΙΚΠΑ υπάγονται στην εποπτεία της 

Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας του Υπουργείου Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Πρόσφατα ιδρύθηκαν 5 μονάδες από το ΠΙΚΠΑ με δυναμικότητα 
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60 παιδιών η καθεμιά (Χίος, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Χανιά, 

θεσσαλονίκη) για την ανοικτή περίθαλψη σπαστικών παιδιών, 

από τις οποίες λειτουργούν οι μονάδες της Χίου και των 

Χανίων. 

- Τέσσερις μονάδες της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και 

Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΑΠ), που είναι φιλαν

θρωπικό σωματείο, δυναμικότητας 750 παιδιών (Αθήνα 500, 

θεσσαλονίκη 150, Χανιά 50, Ιωάννινα 50). Η ΕΛΕΠΑΑΠ παρέχει 

πρόληψη και θεραπεία της παιδικής αναπηρίας, σωματική 

αποκατάσταση και παροχή στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 

καθώς και επαγγελματικό προσανατολισμό. 

- Το Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών (ΚΑΠΌ, που 

λειτουργεί με τη μορφή ΝΠΙΔ και έχει δυναμικότητα 60 

εξωτερικών παιδιών, στα οποία παρέχεται φυσιοθεραπεία, 

εργασιοθεραπεία, αγωγή λόγου και ομαδική απασχόληση. 

- Το Κέντρο Σπαστικών Παιδιών "Ο Καλός Σαμαρείτης", που 

λειτουργεί ως φιλανθρωπικό σωματείο στην Αργυροόπολη 

Αττικής και παρέχει εργασιοθεραπεία και φυσιοθεραπεία σε 

35 παιδιά. 

- Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, που λειτουργεί και αυτή 

ως φιλανθρωπικό σωματείο και εξυπηρετεί 45 εξωτερικά 

παιδιά παρέχοντας τους περίθαλψη, εκπαίδευση, απασχόληση 

και ψυχαγωγία. 

Συνολικά ο αριθμός των θέσεων περίθαλψης και εκπαίδευ

σης σπαστικών παιδιών ανέρχεται σε 1.058, από τις οποίες οι 

808 είναι συγκεντρωμένες στο λεκανοπέδιο Αττικής. Το γεγονός 

αυτό σημαίνει ότι πολλά παιδιά πρέπει να φύγουν από τα σπίτια 

τους για να εκπαιδευτούν και η απομάκρυνση αυτή συμβάλλει 

στην εγκατάλειψη τους από τις οικογένειες τους, όπως αναφέ-
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ραμε πιο πάνω. 

Ένας σημαντικός αριθμός σπαστικών παιδιών που έχουν 

μικρό βααμό αναπηρίας εξυπηρετούνται από τα σχολεία του 

Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 

παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θεωρείται ότι η πλειονότητα των 

σπαστικών παιδιών μπορεί να εξυπηρετηθεί στα γενικά σχολεία. 

Δυστυχώς σήμερα, σε κέντρα όπως αυτό της Λέρου, φιλοξενούνται 

αρκετά παιδιά που δεν έχουν πολύ σοβαρή αναπηρία, σε συνθήκες 

που δεν βοηθούν την ανάπτυξη των σωματικών και πνευματικών 

τους δυνατοτήτων. 

3.5. Νοητικά υστερούντες 

Στη χώρα μας δεν έχει ξεκαθαριστεί μέχρι σήμερα η 

διαφοροποίηση των αναγκών των παιδιών που έχουν πρόβλημα 

εκμάθησης που προέρχεται από ψυχολογικά, οικογενειακά και 

άλλα προβλήματα, από τις ανάγκες των παιδιών με νοητική 

καθυστέρηση. Ο όρος "απροσάρμοστα" χρησιμοποιείται εξίσου για 

παιδιά που υστερούν νοητικά και για παιδιά που έχουν κάποιο 

πρόβλημα προσαρμογής στη γενική εκπαίδευση, ενώ οι ανάγκες 

τους είναι διαφορετικές. 

Υπολογίζεται ότι το 2% περίπου των παιδιών σχολικής 

ηλικίας έχουν κάποια νοητική καθυστέρηση ελαφρός ή μέτριας 

μορφής. Για τα παιδιά αυτά το σύνολο των θέσεων σε ιδρύματα 

που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω

νικών Ασφαλίσεων ανέρχεται σε 2.897, από τις οποίες 115 

ανήκουν σε ΝΠΔΔ, 1.549 σε ΝΠΙΔ, 390 σε φιλανθρωπικά σωματεία 

και 843 σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Από το σύνολο των θέσεων 

αυτών οι 2.154 είναι εξωτερικές, ενώ οι 743 είναι εσωτερικές. 
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Στις μονάδες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχεται συνήθως ειδική εκπαίδευση, 

περίθαλψη, εργασιοθεραπεία και γίνεται προεπαγγελματική 

κατάρτιση. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι στα ειδικά σχολεία 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων εκπαιδεύο

νται 1.006 παιδιά, ενώ ένας πολύ μικρότερος αριθμός εκπαι

δεύεται σε ιδιωτικά σχολεία. Τέλος, 10.000 περίπου νοητικά 

υστερούντα παιδιά παρακολουθούν γενικά σχολεία, αλλά χωρίς 

ειδική βοήθεια. 

Έτσι, το σύνολο των παιδιών με νοητική καθυστέρηση 

που περιθάλπονται και εκπαιδεύονται στη χώρα μας σε ειδικά 

προγράμματα ανέρχεται σε 4.500 περίπου, στα οποία προστίθε

νται και τα 10.000 που πηγαίνουν στα γενικά σχολεία. 

Η προεπαγγελματική εκπαίδευση που παρέχεται από μερικά 

ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική 

όταν το παιδί με νοητική καθυστέρηση τύχει της συστηματικής 

συμπαράστασης του ιδρύματος και βοηθηθεί από το οικογενειακό 

του περιβάλλον. Η συστηματική επαγγελματική εκπαίδευση των 

παιδιών αυτών είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

Ε' ό,τι αφορά τα άτομα με βαριά νοητική καθυστέρηση, 

επικρατούσε μέχρι σήμερα στη χώρα μας η άποψη, ότι δεν μπο

ρούν να ωφεληθούν από καμία εκπαίδευση. Με το νόμο για την 

ειδι,κή αγωγή που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή, αναγνωρίζεται 

ότι όλοι χωρίς εξαίρεση μπορούν να ωφεληθούν ως ένα σημείο 

από την ειδική εκπαίδευση. 

Η εξωιδρυματική περίθαλψη των, ατόμων με βαριά νοητική 

καθυστέρηση περιορίζεται σε προγράμματα επιδότησης. Το Υπουρ

γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιδοτεί 

10.000 άτομα με 15.000 δρχ. το μήνα και 50 περίπου παιδιά 
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επιδοτούνται κάθε μήνα από το ΠΙΚΠΑ με ποσά που κυμαίνονται 

από 1.500 έως 6.000 δρχ. 

Για την ιδρυματική περίθαλψη των παιδιών με βαριά 

νοητική καθυστέρηση λειτουργούν 971 κλίνες, από τις οποίες 

808 ανήκουν σε ΝΠΜ. Όλες αυτές οι θέσεις, οι οποίες καλύ

πτουν πολύ μικρό μέρος των αναγκών, είναι εσωτερικές. Οι 

συνθήκες λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών κατά κανόνα δεν 

είναι καλές και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εντελώς απαρά

δεκτες. , 

Επειδή τα θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων παιδιών 

περιθάλπουν παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών, δημιουργούνται 

πολλά προβλήματα για τα παιδιά που πρέπει να εγκαταλείψουν τα 

ιδρύματα αυτά μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας 

τους. Στην περίπτωση αυτή οδηγούνται στα θεραπευτήρια χρονίως 

πασχόντων, όπου περιθάλπονται άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω 

και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο μεγαλύτερο Βαθμό είναι 

ηλικιωμένοι. Οι συνθήκες στα ιδρύματα αυτά δεν είναι κατάλλη

λες για τη συμβίωση ατόμων με τόσο διαφορετικές ανάγκες και 

για την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων τους. 

Δηλαδή, κατά απαράδεκτο και απάνθρωπο τρόπο η κοινωνία 

έχει αγνοήσει τις ανάγκες των ατόμων αυτών που είναι αδικη

μένα από τη φύση και τις οικογένειες τους, που έχουν να αντι

μετωπίσουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Ακόμη και όταν παρέχεται 

κάποια υποστήριξη, συχνά δεν είναι κατάλληλη ώστε να βοηθά τα 

άτομα αυτά να ζήσουν ανεξάρτητα. Τα άτομα με νοητική καθυστέ

ρηση πρέπει να αποκτούν στοιχειώδεις γνώσεις σε θέματα προσω

πικής υγιεινής, διατροφής και απλής μαγειρικής, καθώς και 

σεξουαλικής αγωγής. Επίσης πρέπει να μάθουν να κυκλοφορούν με 

τις συγκοινωνίες, να ψωνίζουν κλπ., ώστε να είναι σε θέση να 
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ζήσουν ανεξάρτητα η με ελάχιστη υποστήριξη, χωρίς να γίνονται 

αντικείμενο εκμετάλλευσης. 

\ 

3.6.
 %

Αλλες αναπηρίες και χρόνιες πααήσεις 

'Οπως έχει λεχθεί, η έννοια της αναπηρίας είναι ευ-

ρύτατατη, αφού περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον ορισμό του OHE, 

κάάε άτομο που δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του εξολοκλήρου 

ή εν μέρει τις ανάγκες μιας ατομικής ή και κοινωνικής ζωής, 

εξαιτίας της σωματικής ή πνευματικής μειονεκτικότητάς του. 

*Ετσι, τα προγράμματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

πρέπει να διευρυνθούν και να περιλάβουν πέρα από τις παραπάνω 

αναπηρίες και ένα πλήθος άλλων, όπως είναι οι πολυομυελιτι-

κοί, οι χανσενικοί, οι ημιπληγικοί, οι κατάκοιτοι, οι επιλη

πτικοί, οι ψυχωτικοί, οι νεφροπααείς, οι αυτιστικοί, οι 

πάσχονες από μεσογειακή αναιμία και χρόνιες σωματικές βλάβες 

κλπ., ακόμα και οι αλκοολικοί και οι ναρκομανείς. 

Οι περιπτώσεις όλων αυτών των αναπηριών σήμερα αντιμε

τωπίζονται με τις ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες. 

Οικονομική ενίσχυση παρέχεται στους χανσενικοός, νεφροπααείς, 

κατάκοιτους, επιληπτικούς και ψυχωτικούς, σε άτομα με χρόνιες 

σωματικές βλάβες βαριάς μορφής και σε αυτιστικά άτομα, εφόσον 

έχουν και βαριά νοητική καθυστέρηση. 

Δεν υπάρχουν όμως προγράμματα υποστήριξης που Λα 

βοηθούσαν τα άτομα αυτά να επανέλθουν, όπου είναι δυνατό, 

στην ενεργό ζωή και δράση. 

'Οπως έχει λεχθεί παραπάνω, υπάρχουν θεραπευτήρια 

χρονίως πασχόντων που υπάγονται στη Διεύθυνση Αναπήρων και 
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στο ΠΙΚΠΑ και παρέχουν φροντίδα σε παιδιά, και άλλα που 

υπάγονται στη Διεύθυνση Υπερηλίκων και εξυπηρετούν κυρίως 

ηλικιωμένα άτομα. Η διάσπαση της αρμοδιότητας αυτής εμποδίζει 

την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για τους χρονίως πάσχοντες. 

Τα θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων λειτουργούν με βάση 

το μοντέλο υγειονομικών υπηρεσιών και δεν αντιμετωπίζουν τις 

ανάγκες των φιλοξενουμένων για μια αξιοπρεπή και όσο το 

δυνατόν ανεξάρτητη διαβίωση και ένα σκοπό που 8α δώσει νόημα 

στη ζωή τους. Τα ιδρύματα αυτά δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα 

μέσα ούτε το ειδικευμένο προσωπικό για να βοηθήσουν τους χρο

νίως πάσχοντες να ζήσουν όσο το δυνατό πιο φυσική ζωή. 

Ορισμένα από τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως π.χ. 

οι νεφροπαθείς και οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και χρειάζονται συνεχείς 

επεμβάσεις από τις υγειονομικές υπηρεσίες. 

Παρά τις σχετικές ελλείψεις που υπάρχουν, οι ανάγκες 

για υγειονομικές υπηρεσίες αντιμετωπίζονται. 'Ομως, η χρόνια 

κατάσταση των ασθενών αυτών και η απόλυτη εξάρτηση της επιβί

ωσης από τις υπηρεσίες αυτές, μπορεί να δημιουργούν σοβαρά 

οικογενειακή, οικονομικά και ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία 

κατά κανόνα δεν αντιμετωπίζονται από τις υπηρεσίες της Κοινω

νικής Πρόνοιας. 

'Ενα νέο πρόβλημα που απαιτεί την κινητοποίηση των 

υπηρεσιών πρόνοιας είναι το AIDS- τα κρούσματα του στη χώρα 

μας είναι σχετικά περιορισμένα ακόμα. Όμως επειδή είμαστε 

χώρα μεγάλης τουριστικής κίνησης, δεν μπορούμε να ελπίζουμε 

ότι η νέα αυτή ασθένεια δεν θα επεκταθεί. Από την αρμόδια 

επιτροπή έχει υπολογιστεί ότι μέχρι τον Ιούλιο του 1987 

υπήρχαν 60 ασθενείς με AIDS και πάνω από 5.000 φορείς, και η 

- 232 -



πορεία της νόσου στη χώρα μας είναι παρόμοια με εκείνη που 

παρατηρείται σε άλλες χώρες. Από την εμπειρία των αναπτυγμέ

νων χωρών, όπου υπάρχουν αρκετά θύματα της ανίατης αυτής 

ασθένειας, προκύπτει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

υπηρεσίες πρόνοιας δεν ήταν έτοιμες για να αντιμετωπίσουν το 

καινούργιο αυτό πρόβλημα. Στη χώρα μας, ενώ έχει αρχίσει 

κάποια διαφώτιση του κοινού και προετοιμασία των υπηρεσιών 

υγείας, από ότι ξέρουμε δεν έχει γίνει ακόμη η αναγκαία 

κινητοποίηση των υπηρεσιών πρόνοιας. 

Εδώ θέλουμε να αναφέρουμε και ένα άλλο πολύ σοβαρό 

πρόβλημα που αναγνωρίστηκε σχετικά πρόσφατα διεθνώς, και 

ακόμη πιο πρόσφατα στη χώρα μας, το πρόβλημα του αυτισμού. Ο 

αυτισμός είναι ένα φαινόμενο που αναγνωρίστηκε μόνο τα τελευ

ταία 40 χρόνια σαν σύνδρομο. Τα αυτιστικά παιδιά είναι παιδιά 

ανάπηρα, που χρειάζονται βοήθεια από τα πρώτα χρόνια της ζωής 

τους. Είναι πολύ δύσκολο για τους γονείς να μεγαλώσουν ένα 

αυτιστικό παιδί που τίποτε δεν μπορεί να μάθει αυθόρμητα, 

αυτόματα και όλα πρέπει να τα μάθει βήμα-βήμα
1
. Η αναγκαία 

εκπαίδευση-άσκηση πρέπει να γίνεται κυριολεκτικά 24 ψρες το 

εικοσιτετράωρο. Έτσι, το αυτιστικό παιδί αποτελεί σοβαρό 

βάρος για όλα τα μέλη της' οικογένειας. Εήμερα στη χώρα μας 

δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα ορισμένα 

από τα παιδιά αυτά να παρακολουθούν γενικά σχολεία ή ιδρύμα

τα, όπου δεν υπάρχουν οι υπηρεσίες για να τα βοηθήσουν. Όπως 

1. Μαρία Ετέεμαν, ΕθελοντισυόΓ και άνθοωποι ιιε ειοι-

Kéc avavKzc. εισήγηση σε σεμινάριο που οργάνωσε η ΕΕΒΕ, 

28.12.1986. 
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έχει λεχθεί παραπάνω, τα παιδιά αυτά παίρνουν κάποιο επίδομα 

μόνο αν έχουν και βαριά νοητική καθυστέρηση, θα πρέπει να 

αναγνωριστεί ότι η οικογένεια με αυτιτστικό παιδί χρειάζεται 

υποστήριξη ποιοτικής μορφής και όχι μόνο χρηματικής. 

4. Το Πρόγραμμα 1988-1992 

4.1. Γενικές επιδιώξεις και μέτρα 

Οι βασικές γενικές επιδιώξεις του Προγράμματος 1988-

1992 για άτομα με ειδικές ανάγκες και χρόνιες παθήσεις πρέπει 

να είναι οι εξής: 

- Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση αναπηριών και χρόνιων 

παθήσεων. 

- Η διατήρηση των ατόμων αυτών στην κοινότητα και η μείωση 

της ιδρυματικής περίθαλψης στο ελάχιστο. 

- Η δημιουργία συνθηκών που δα συμβάλλουν στην ανεξαρτοποί-

ηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και στην ανάπτυξη όλων 

των σωματικών και πνευματικών τους δυνάμεων. 

- Η ένταξη/επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή, με Ισες ευκαι

ρίες. 

- Η ευαισθητοποίηση και προετοιμασία του κοινού για την 

ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινότητα. 

Για την επίτευξη των επιδιώξεων αυτών, προτείνονται τα 

παρακάτω μέτρα: 

α. Εντατική προσπάθεια ενηυ-έοωσηο 

Η σωστή ενημέρωση του κοινού πάνω στα θέματα της 
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πρόληψης και αποκατάστασης της αναπηρίας, αλλά και την δυνα

τότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, βα πρέπει V αποτελέσει 

συντονισμένο στόχο της πολιτείας και των επιμέρους φορέων 

της. Είναι ανάγκη να ενημερωδούν όλοι για τους κινδύνους που 

διατρέχουμε να γίνουμε ανάπηροι ή να συντελέσουμε στο να 

γίνουν άλλοι, για τον τρόπο πρόληψης αυτών των κινδύνων, 

καδώς και για τις δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

να συμμετέχουν στη ζωή όπως όλοι οι άλλοι πολίτες. 

Πρέπει να γίνει συστηματική προσπάδεια ενημέρωσης της 

κοινής γνώμης τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και από 

τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης. 

'Οπως έχει τονιστεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στα 

πλαίσια της πολιτικής "Υγεία για 'Ολους 2000", τα στελέχη 

όλων των κοινωνικών υπηρεσιών χρειάζονται ειδική επιμόρφωση 

για να παίξουν αποτελεσματικό ρόλο στην εφαρμογή της πολιτι

κής πρόληψης αναπηρίας
1
. 

Επίσης η ενημέρωση στα σχολεία κρίνεται αναγκαία, ώστε 

να προετοιμάζονται το διδακτικό προσωπικό, οι μαδητές και οι 

γονείς για την ένταξη ανάπηρων παιδιών στα γενικά σχολεία. 

Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τις αρμόδιες 

υπηρεσίας του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 

πρέπει να προβληθούν οι δυνατότητες των αναπήρων και να προ-

ετοιμασαεί το έδαφος για την ένταξη τους στην ελεύθερη αγορά 

εργασίας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

1. Targets for Health for All. World Health Organiz

ation, Regional Office for Europe, Copenhagen, 1985, p.p. 

141-144. 

- 235 -



Κρίνεται σκόπιμο επίσης να δημιουργηθεί μόνιμη επιτροπή, η 

οποία να ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται 

δέματα σχετικά με την αναπηρία και τα άτομα με ειδικές ανά

γκες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και με την ευαισθητο-

ποίηση του κοινού γενικότερα
1
·. 

β. Παοοχή ειδικών διαγνωστικών και συυβουλευτικών 

υπηρεσιών, που θα ασχολούνται με την πρόληψη της αναπηρίας, 

την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή αντιμετώπιση της. Οι ειδι

κές αυτές υπηρεσίες θα πρέπει να συσταθούν στα Κέντρα Υγείας 

και Πρόνοιας· μετά από τη χωροταξική μελέτη των σχετικών 

υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, είναι δυνατόν επίσης να προκύ

ψει η ανάγκη ανάπτυξης τέτοιων υπηρεσιών στα πλαίσια ορισμέ

νων ιδρυμάτων για αναπήρους, ώστε να εξυπηρετηθεί ο πληθυσμός 

της περιοχής. 

γ. Εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία ή χρόνια πάθη

ση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, στα πλαίσια των γενικών 

σχολείων, και μόνο όταν υπάρχουν βαριές περιπτώσεις, σε 

ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις. 

'Οπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 2, οι προτεινόμενες 

τοπικές υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας θα περιλαμβάνουν και τη 

σχολική κοινωνική εργασία. Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να 

δοθεί από τις υπηρεσίες αυτές για τις ανάγκες των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία (συνεργασία με τους διδά

σκοντες, τη μαθητική κοινωνία και με άλλες υπηρεσίες για την 

εξάλειψη κτιριακών εμποδίων). 

1. Βλέπε το σχετικό Παράρτημα για την αναλυτική πρό
ταση του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών Πολιτών Αναπήρων. 
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fi. Δηπιουογία ειδικών τάΕεων ή σχολών, όπου τούτο 

θεωρείται αναγκαίο, με τη συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, ώστε να καλυφαούν τόσο οι ανάγκες για ειδική 

αγωγή, που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, όσο και για συντονισμένες υπηρεσίες υγείας 

και πρόνοιας, που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Τονίζεται και πάλι ότι στο άέμα της ειδικής αγωγής, 

πρώτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία αυτοεξυπη

ρετούμενων ατόμων. Δηλαδή, τα παιδιά με σοβαρές ειδικές 

ανάγκες πρέπει πρώτα να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται (προσω

πική υγιεινή, φροντίδα ρούχων, ετοιμασία απλώΥ φαγητών, 

κυκλοφορία στο δρόμο, συναλλαγές στα μαγαζιά κλπ.) όσο αυτό 

είναι δυνατό. Η ειδική αγωγή δεν πρέπει όμως να δημιουργεί 

εμπόδια στα παιδιά που έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη 

γενική εκπαίδευση- έτσι, παράλληλα δα πρέπει να τους δοθεί 

και η ευκαιρία για όσο το δυνατό καλύτερη μόρφωση. 

ε. 'ΕνταΣη των ατόμων ιιε ειδικές ανάγκες σε Koivéc 

μονάδες για επαγγελματική εκπαίδευση, του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργα

τικού Δυναμικού και άλλων φορέων. Μόνο στις περιπτώσεις που 

δεν μπορούν να ενταχθούν σε κοινές μονάδες, τα άτομα αυτά 

πρέπει να παραπέμπονται σε ειδικές μονάδες για ανάπηρους. 

Στα ιδρύματα που θα αναπτυχθούν Ειδικά Διαγνωστικά και 

Συμβουλευτικά Κέντρα, είναι δυνατό να ιδρυθούν και ειδικά 

κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης αναπήρων. 

στ. Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων ιιε ειδικέϋ 

ανάγκες στην ελεύθερη αγορά εογασίαε. Η επαγγελματική αποκα-
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τάσταση 8α πρέπει να γίνει στην ελεύθερη αγορά εργασίας, ώστε 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες να μην απομονώνονται από το 

κοινωνικό σύνολο. Για το σκοπό αυτό, οι προσπάθειες που ήδη 

γίνονται από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 

πρέπει να ενισχυθούν, όπως και οι προσπάθειες που γίνονται 

για την εξάλειψη των εμποδίων στην προσπελασιμότητα για άτομα 

με κινητικά προβλήματα. 

Αυτονόητο είναι ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες των 

Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αναπήρων (ΚΕΠΕΑ) θα διοχε

τεύονται, όταν είναι δυνατό, στην ελεύθερη αγορά και, αντι

στρόφως. Όποιος δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στην 

ελεύθερη αγορά θα έχει την ευκαιρία να εργασθεί στα ΚΕΠΕΑ. 

ζ. Anmoupyia του αναγκαίου πλαισίου που θα επιτρέπει 

στα άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή αναπηρία, σωματική, διανοη

τική ή ψυχική, να ασκήσουν το κοινωνικό δικαίωμα Tnc συιιμετο-

xnc στην εργασία. Για τα άτομα που δεν μπορούν να εργασθούν 

στην ελεύθερη αγορά εργασίας, πρέπει να δημιουργηθούν ευκαι

ρίες προστατευμένης εοΥασίαο. Σημειώνεται εδώ ότι η προστα

τευμένη* εργασία είναι επαγγελματική εργασία που εκτελείται 

κάτω από ειδικές συνθήκες με ειδική μορφή οργάνωσης και 

αποτελεί φάση της πορείας για αποκατάσταση του ατόμου με 

ειδικές ανάγκες το οποίο ενσωματώνεται στην ελεύθερη αγορά 

εργασίας όταν και αν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι

κών Ασφαλίσεων και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχολή

σεως Εργατικού Δυναμικού, ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση 

της παραγωγής και τη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων, θα 

πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις προστατευμένης εργασίας: (α) 

σε Εργαστήρια ή Κέντρα Προστατευμένης Εργασίας (σε κέντρα 
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επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης, σε ιδρύματα 

και στα πλαίσια μονάδων ανοικτής περίθαλψης), (β) όπου είναι 

δυνατό, σε ειδικές μονάδες σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, 

δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς και (γ) στο σπίτι για 

άτομα που αδυνατούν να μετακινηαούν ή ζουν σε απομακρυσμένες 

περιοχές. 

Θα πρέπει επίσης να ερευνηθεί η δυνατότητα προσαρμογής 

του υφιστάμενου νόμου για τους συνεταιρισμούς, ώστε τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες να μπορούν να οργανωθούν σε δικούς τους 

συνεταιρισμούς ή να συμμετέχουν σε άλλους. 

Για όσους δεν μπορούν να μένουν στα σπίτια τους, η 

πολιτεία δα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη διατροφής, στέγασης 

και των υπόλοιπων αναγκαίων υγειονομικών και κοινωνικών παρο

χών, ενώ τα άτομα με ειδικές ανάγκες 8α εργάζονται είτε για 

ίδιο λογαριασμό, είτε με αμοιβή που θα καθορίζεται από τον 

Υπουργό Εργασίας. 

η. Σύσταση συντονιστικού οργάνου προγραμμάτων σχολι

κής εκπαίδευσης και αγωγής, επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομέ

νων. 

θ. Αντιυ,ετώπιση των στεγαστικών προβλημάτων των 

αναπήρων στα πλαίσια της γενικής στεγαστικής πολιτικής. Για 

το σκοπό αυτό θα χρειαστεί V αλλάξει το καθεστώς των διευκο

λύνσεων για την παροχή δανείων για την απόκτηση κατοικίας από 

τους ανάπηρους, να δοθεί οικονομική και τεχνική βοήθεια για 

την προσαρμογή ιδιόκτητων σπιτιών, και να ληφθούν μέτρα από 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
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σχετικά με την προσπελασιμότητα της κατοικίας και του περι

βάλλοντος γενικά. 

θα πρέπει επίσης να ιδρυθούν ειδικές στέγες μικρού 

μεγέθους για ανάπηρους που στερούνται οικογένειας και, αν και 

αυτοεξυπηρετούνται βασικά, χρειάζονται κάποια υπσοστήριξη. 

Αυτές οι στέγες /διαμερίσματα 8α μπορούσαν να αναπτυχθούν από 

εθελοντικές οργανώσεις ή από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και με τη συμμετοχή των οργανώσεων των αναπήρων 

και των οικογενειών τους. 

Ειδικότερα οι ξενώνες ατόμων με ειδικές ανάγκες θα 

αποτελέσουν την ενδιάμεση λύση μεταξύ ιδρύματος και κατοικί

ας: 

- Θα φιλοξενούν μόνιμα ή προσωρινά εργαζόμενα άτομα με ειδι

κές ανάγκες, αυτούς που μέχρι χθες έμεναν στο σπίτι και 

πια δεν μπορούν (π.χ. επειδή οι γονείς τους έγιναν υπερή

λικες) και αυτούς οι οποίοι θέλουν να φύγουν από το ίδρυμα 

και δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους. 

- Θα είναι μικρές αυτοδύναμες μονάδες και θα λειτουργούν στα 

πρότυπα των ξενώνων ενηλίκων, διαφέροντας από αυτούς στο 

ότι τα κτίρια θα είναι απόλυτα προσπελάσιμα στα άτομα με 

κινητικές δυσκολίες και, το βασικότερο, θα έχουν προσωπικό 

που θα βοηθά τους φιλοξενούμενους στις προσωπικές τους 

ασχολίες (π.χ. σήκωμα από το κρεβάτι, προσωπική υγιεινή 

κλπ.). 

- Θα παρέχουν στους φιλοξενούμενους στέγη, τροφή και ελευθε

ρία κινήσεων. 

ι. EKOUYXoovicnióc των ιδουιιάτων για τη φροντίδα των 

αναπήρων και των ατόιιων υε χοόνιεΓ παθήσειο. με τη λειτουργία 
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προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και προστατευμένης 

εργασίας, πολιτιστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και με τη δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη των 

σωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες και την ενίσχυση των προσπαδειών τους για αυτοεξυπη

ρέτηση και ιδιωτική ζωή. 

ια. Αναυ,όοΦωση Tnc πολιτικήο οικονομικών ενισχύσεων 

ώστε να ενθαρρυνθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέ

χουν στην οικονοιιική ζωή και να αυτοσυντηοηθούν. και παράλ

ληλα να εξασφαλιστεί αΈιοπρεπές επίπεδο zoinc για όσους δεν 

μπορούν να αυτοσυντηρηθούν. 

Στα άτομα που αποδεδειγμένα δεν έχουν τη λειτουργική 

ικανότητα να εργαστούν θα πρέπει να παρέχεται οικονομική ενί

σχυση με τη μορφή σύνταξης αναπηρίας, που δεν θα συνδέεται 

μόνο με προηγούμενη εργασία. 

Όσα άτομα είναι σε θέση να εργαστούν, αλλά αντιμε

τωπίζουν ειδικές ανάγκες, πρέπει να βοηθηθούν με επιδόματα 

για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών (έξοδα μεταφοράς, 

επαγγελματική βοήθεια, αγορά αναγκαίων μηχανημάτων όπως π.χ. 

γραφομηχανής, μαγνητοφώνου κλπ.). 

Η πολιτική επιδομάτων πρέπει επίσης να βοηθά την οικο

γένεια να κρατήσει κοντά της ανάπηρα μέλη που έχουν περιορι

σμένες δυνατότητες να εργαστούν και που χρειάζονται μόνιμη 

βοήθεια, δίνοντας τους ειδικό επίδομα φροντίδας. Μαζί όμως με 

το επίδομα πρέπει να δοθεί και η αναγκαία συμβουλευτική και 

πρακτική βοήθεια, ώστε τα μέλη της οικογένειας να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίζουν πιο εύκολα τις ανάγκες του ανάπηρου 

ατόμου (κοινωνική εργασία, νοσηλεία στο σπίτι, υπηρεσίες 

οικογενειακού βοηθού κλπ.). 
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Ανάλογο επίδομα θα πρέπει να χορηγείται και κατά τη 

διάρκεια της γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να 

καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται οι 

οικογένειες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

ιβ· ΑνάπτυΈη του θεσμού του κοινωνικού τουοιοτιού για 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Με τη συνεργασία του Εθνικού Ορ

γανισμού Τουρισμού και των ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας θα 

πρέπει να αναπτυχθεί ο θεσμός του κοινωνικού τουρισμού για 

την ψυχαγωγία και επιμόρφωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 

όπως και για την ανακούφιση των οικογενειών τους. 

ιγ. ΑνάπτυΈη και προώθηση του αθλητισμού για άτομα με 

ειδικές ανάγκες. 
ι
6. ΑνάπτυΈη του Τεχνολογικού Κέντοου Αναπήρων. 

4.2. Ειδικές ομάδες 

4.2.1. Άτομα με προβλήματα κώφωσης ή βαρηκοΐας 

Η Ομάδα Εργασίας δέχτηκε ως αρχή για την εκπαίδευση 

των ατόμων με προβλήματα κώφωσης ή βαρηκοίας ότι οι ελαφρότε

ρες περιπτώσεις πρέπει να προωθούνται στα γενικά σχολεία ή σε 

παράλληλες τάξεις γενικών σχολείων και μόνο οι βαρύτερες 

περιπτώσεις πρέπει να παραπέμπονται στα ειδικά σχολεία κωφών. 

Για την παραπέρα βοήθεια τους, η Ομάδα υποστήριξε ότι βασικός 

άξονας της πολιτικής αυτής πρέπει να είναι η δημιουργία 

ατόμων τα οποία θα είναι αυτοδύναμα κοινωνικά και οικονομικά, 

και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις η βοήθεια αυτή πρέπει να έχει 

τη μορφή επιδόματος. 

- 242 -



Σχετικά με την εκπαίδευση σε ειδικά σχολεία, η Ομάδα 

προτείνει: 

- Να αναμορφωθεί ο Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Προ

στασίας Κωφαλάλων και να ξεκαθαριστεί η νομική του μορφή. 

- Να γίνουν όλα τα σχολεία του ΕΙΚΠ δημόσια και να ενταχθεί 

το προσωπικό τους στο Υπουργείο. Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ως τακτικό. 

- Το ΕΙΠΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, να δημιουργήσει σχολεία κωφών στις εξής 

τουλάχιστον πόλεις: (α) στα Ιωάννινα, (β) στην Κοζάνη, (γ) 

στην Αλεξανδρούπολη, (δ) στην Τρίπολη, καθώς και να με

ταφέρει στο Ηράκλειο το παράρτημα του ΕΙΠΚ που λειτουργεί 

στο Καστέλι της Κρήτης. 

- Όλα τα σχολεία του ΕΙΠΚ να γίνουν τουλάχιστον διθέσια, να 

βελτιωθεί η αναλογία διδασκόντων προς διδασκόμενους από 

ένα δάσκαλο σε 10 παιδιά σε ένα προς 7, και να προστεθούν 

Βοηθοί εκπαιδευτές. 

- Στα μεγάλα παραρτήματα να δημιουργηθούν και τμήματα κωφών 

που πάσχουν από πρόσθετες αναπηρίες. 

- Θα πρέπει επίσης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη

σκευμάτων και ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμι

κού να μεριμνήσουν για την επαγγελματική εκπαίδευση και 

αποκατάσταση των κωφών σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατά

ξεις- αυτό μπορεί να γίνει μέσα στις μονάδες του Εθνικού 

Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων. 

Στα πλαίσια των Διαγνωστικών Κέντρων Αναπήρων θα 

πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά ιατροπαιδαγωγικά τμήματα για 

κωφούς στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. 
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4.2.2. Άτομα με προβλήματα όρασης 

Η Ομάδα Εργασίας τόνισε ότι 8α πρέπει να δοθεί μεγάλη 

προτεραιότητα στην πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και αποκατάσταση 

της ειδικής αυτής αναπηρίας, με κύριο σκοπό τον περιορισμό 

του αριθμού των τυφλών στην παιδική ηλικία και τη δημιουργία 

ανεξάρτητων και αυτοδύναμων ατόμων. Για το λόγο αυτό πρέπει 

να δοαεί έμφαση στην πρόληψη, στην εκπαίδευση και στην απο

κατάσταση και, πέρα από ένα ορισμένο επίπεδο που να καλύπτει 

τις ειδικές αυξημένες ανάγκες, τα επιδόματα που παρέχονται 

στους τυφλούς πρέπει να δίνονται μόνο σε όσους είναι ανίκανοι 

για εργασία. 

Ειδικότερα προτείνεται: 

- Η δημιουργία ενός εξειδικευμένου, αν είναι δυνατόν, Δια

γνωστικού και Συμβουλευτικού Κέντρου στον '"Ηλιο" Θεσσα

λονίκης. 

- Η συστηματικότερη οργάνωση από τα Υπουργεία Υγείας, Πρό

νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

των τυφλών στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάσταστασης 

Τυφλών και στον '"Ηλιο" Θεσσαλονίκης και μάλιστα η επαγ

γελματική εκπαίδευση να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα 

πέρα από αυτά στα οποία εκπαιδεύονται οι τυφλοί σήμερα. 

- Να επιδιωχθεί η εκπαίδευση των τυφλών στα επαγγέλματα του 

φυσικοθεραπευτή, του κοινωνικού λειτουργού και του διερμη

νέα, στα οποία τα τυφλά άτομα μπορούν να αποδώσουν σημα

ντικά. 

- Να εξεταστεί η δυνατότητα διορισμού των τυφλών σε διάφορες 

θέσεις του Δημοσίου (σαν καθηγητές κλπ.). 
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- Στα υπάρχοντα ειδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα να ιδρυαούν 

ειδικά τμήματα για τυφλούς που έχουν και πρόσθετες αναπη

ρίες. 

- Με φροντίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμά

των να εκτυπωθούν στη γραφή Μπράϊγ (BRAILLE) τα βιβλία 

όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, υλοποιώντας το νόμο 

1566/1985. 

4.2.3. * Ατομα με κινητικά προβλήματα 

Όπως και για τις άλλες κατηγορίες ατόμων που αντιμε

τωπίζουν προβλήματα σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, η 

Ομάδα Εργασίας τόνισε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα που 8α 

βοηθήσουν τα κινητικά ανάπηρα άτομα να ζήσουν όσο το δυνατόν 

ανεξάρτητα. Για το λόγο αυτό η Ομάδα προτείνει: 

- Να διευκολυνθεί με κάθε τρόπο η προσπέλαση των κινητικά 

αναπήρων στους χώρους εκπαίδευσης, εργασίας και ανφυχής. 

Έτσι τα κινητικά ανάπηρα άτομα θα μπορέσουν να ζήσουν και 

να εκπαιδευτούν μαζί με τους αρτιμελείς. Είναι άμεση 

ανάγκη να δημιουργηθούν π.χ. κυλιόμενα επίπεδα (ράμπες) σε 

όλα τα σχολεία και όλες τις ανώτατες και ανώτερες σχολές, 

σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, στις βιομηχανίες, στα 

θέατρα και στους κινηματογράφους κλπ., καθώς και να λη

φθούν ειδικά μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε το 

άτομο με κινητικά προβλήματα να ενταχθεί κοινωνικά και να 

αποκατασταθεί επαγγελματικά. 

- Να αναδιοργανωθεί στο Εθνικό , Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπή

ρων τόσο η νοσηλευτική μονάδα, όσο και οι επαγγελματικές 
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σχολές, ώστε να χάσουν την ασυλική μορφή που έχουν πάρει 

και να προσφέρουν υπηρεσίες που άα προωθήσουν τη σύντομη 

επανένταξη των ατόμων με κινητικά προβλήματα στην κοινω

νική και επαγγελματική ζωή. 

- Να λειτουργήσουν το συντομότερο τα νέα κτίρια του ιδρύμα

τος (οικοτροφείο, οίκος αδελφών). 

- Να προωθηθεί η αποσυγκέντρωση των υπηρεσιών με τη λειτουρ

γία των παραρτημάτων του EIAÄ στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννι

να, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και να οργα

νωθούν μικτές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης και εργα

σίας στα κέντρα του EIÄÄ στο Σκαραμαγκά και στο Γηροκο

μείο. 

- Να χορηγηθούν οικονομικά βοηθήματα στους ακρωτηριασμένους 

και στους άλλους κινητικά αναπήρους, των οποίων ο βαθμός 

της αναπηρίας τους καθιστά ανίκανους για κάθε εργασία, 

κατά την έννοια του νόμου 1140/1981. 

- Να δημιουργηθούν στα γενικά νοσοκομεία οι αναγκαίες προ

ϋποθέσεις (ειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό) 

για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των παραπληγικών 

που νοσηλεύονται για παθήσεις άσχετες με την αναπηρία 

τους. Έτσι θα αποφευχθεί το πρόβλημα των κατακλίσεων, που 

είναι ιδιαίτερα έντονο στους παραπληγικούς. 

4.2.4. Άτομα με εγκεφαλική παράλυση 

Οι ανάγκες των περισσότερων σπαστικών παιδιών θα 

αντιμετωπιστούν από τα Κέντρα Υγείας και Πρόνοιας που θα 

δημιουργηθούν ή και από τα Ειδικά Διαγνωστικά και Ευμβουλευ-
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τικά Κέντρα που προβλέπονται στην εισήγηση αυτή, καθώς και 

από κανονικά σχολεία. 

Για τις βαρύτερες περιπτώσεις (πολλαπλές αναπηρίες, 

βαριές κινητικές διαταραχές κλπ.), μετά από έρευνα για τη 

διαπίστωση των αναγκών, προτείνεται η ίδρυση κρατικών ιδρυμά

των σε περιοχές εκτός Αθηνών. Σε πρώτη φάση θα ήταν σκόπιμο 

να αυξηθεί η δυναμικότητα μονάδων του ΠΙΚΠλ, και των παραρ

τημάτων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης 

Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΑΠ) στα Χανιά και στα Ιωάννινα. 

Εκτός από τις παραπάνω μονάδες, που θα πρέπει να 

πλαισιωθούν με το απαραίτητο προσωπικό, θα πρέπει ταυτόχρονα 

να λειτουργήσουν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη

σκευμάτων ειδικά σχολεία. 

'Οπως και για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα 

οικογενειακά επιδόματα για τα σπαστικά παιδιά πρέπει να είναι 

αυξημένα, για να μπορέσουν οι οικογένειες τους να αντιμετω

πίσουν τις ειδικές δαπάνες περίθαλψης και εκπαίδευσης των 

παιδιών αυτών. 

4.2.5. Νοητικά υστερούντες 

Για την εξωιδρυματική φροντίδα των ατόμων με νοητική 

καθυστέρηση, προτείνεται: 

- Η οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με νοητικά καθυστε

ρημένα μέλη, τόσο για την αντιμετώπιση των επιπλέον δαπα

νών περίθαλψης και εκπαίδευσης των ατόμων αυτών, όσο και 

για τη διευκόλυνση των οικογενειών για να κρατήσουν τα 

πνευματικά ανάπηρα άτομα κοντά τους. Η οικονομική αυτή 
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ενίσχυση πρέπει να δοθεί και σε οικογένειες των οποίων το 

ανάπηρο μέλος περιθάλπεται σε Ιδρυμα ανοικτής φροντίδας. 

Εκτός όμως από οικονομική βοήθεια, οι οικογένειες αυτές θα 

χρειαστούν και υποστήριξη από τις τοπικές υπηρεσίες κοινω

νικής εργασίας, από ειδικούς εκπαιδευτές και άλλους. 

- Κάλυψη της προσχολικής ηλικίας από τα Ειδικά Διαγνωστικά 

και Συμβουλευτικά Κέντρα και τα Κέντρα Υγείας και Πρόνοιας 

του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

- Δημιουργία από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη

σκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασσφαλίσεων κατά προτίμηση ειδικών τάξεων 

στα γενικά σχολεία, όπως και ειδικών σχολείων που θα καλύ

ψουν το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών όλων περίπου των 

πνευματικά αναπήρων, που δεν μπορούν να φοιτήσουν στα 

γενικά σχολεία. Όπως αναφέρεται και στο γενικό μέρος του 

κεφαλαίου αυτού, έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση 

για αυτοεξυπηρέτηση. 

- Για την κάλυψη των αναγκών της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και για το πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης παρα

πέμπουμε στις προτάσεις που διατυπώθηκαν στο γενικό μέρος 

της παρούσας εισήγησης. 

- Σχετικά με την ιδρυματική περίθαλψη, προτείνεται να λει

τουργήσουν το συντομότερο τα θεραπευτήρια χρονίως πασχό

ντων παιδιών Μικρόκαστρου (70 θέσεων), Ρόδου (80 θέσεων), 

Κέρκυρας (ΠΙΚΠΑ, 100 θέσεων) και να προωθηθούν οι διαδικα

σίες για το συνεστημένο θεραπευτήριο χρονίως πασχόντων 

παιδιών Ιωαννίνων, ώστε σύντομα να ανεγερθεί το κτίριο που 

θα στεγάσει το ίδρυμα και θα καλύψει τις ανάγκες της Ηπεί

ρου. 

- 248 -



Μετά από συνεργασία με τα Νομαρχιακά Συμβούλια για τη 

διαπίστωση τωγ τοπικών αναγκών, προτείνεται να δημιουργηθούν 

μικρές μονάδες ανά τη χώρα για τη φροντίδα των πνευματικά 

ανάπηρων. 

Οι μονάδες αυτές πρέπει να είναι αποσυγκεντρωμένες, 

ώστε να μη διακόπτεται η επαφή με την οικογένεια, και με 

σκοπό, όταν τούτο είναι εφικτό, την επανένταξη των ατόμων 

αυτών στις οικογένειες τους. 

4.2.6.
 %

Αλλες αναπηρίες 

- Ως γενικό μέτρο προτείνεται η ασφαλιστική κάλυψη όλων των 

αναπήρων που έχουν ποσοστό αναπηρίας 100* και είναι ανίκα

νοι για εργασία και, αν τούτο δεν είναι δυνατό, η παροχή 

από την Κοινωνική Πρόνοια οικονομικών βοηθημάτων, το όψος 

των οποίων θα πρέπει να καλύπτει τις βασικές βιοτικές 

ανάγκες τους, ώστε να παραμένουν με τις οικογένειες τους. 

Οι οικονομικές αυτές παροχές όμως δεν πρέπει να θεωρηθούν 

πάγια κατάσταση, αλλά να δοθούν σε συνδυασμό με υπηρεσίες 

υποστήριξης με σκοπό τη μερική τουλάχιστον επαγγελματική 

αποκατάσταση. 

- Για τη σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων των χρονίως 

πασχόντων κάθε ηλικίας και για να αποφευχθεί η ιατρικό

πο ίηση των υπηρεσιών αυτών, που πρέπει να λειτουργούν με 

προνοιακό και όχι υγειονομικό μοντέλο, προτείνεται να 

υπαχθούν όλα τα θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων στη Διεύ

θυνση Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω

νικών Ασφαλίσεων. 

- 249 -



- Η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των θεραπευτηρίων 

χρονίως πασχόντων θεωρείται επείγουσα ανάγκη. Προτείνεται 

η βαθμιαία αναδιοργάνωση όλων των θεραπευτηρίων χρονίως 

πασχόντων, όπως αναφέρεται παραπάνω στο γενικό μέρος της 

εισήγησης αυτής, καθώς και η στελέχωση τους με κοινωνικούς 

λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές και άλλους 

ειδικοός επιστήμονες, για την αντιμετώπιση των αναγκών των 

διαφόρων ηλικιών και των διαφόρων παθήσεων, ώστε να εξα

σφαλισθεί στους πάσχοντες ανεξάρτητος και δημιουργικός 

τρόπος ζωής στο ίδρυμα. Είναι πολύ σημαντικό να μη θεωρη

θούν τα θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων αναγκαστική λύση, 

αλλά να έχουν πάντα σαν σκοπό την επανένταξη του ατόμου 

στην κοινωνία, όταν αυτό είναι δυνατό. 

- Προτείνεται επίσης η παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουρ

γών, αδελφών νοσοκόμων και οικογενειακών βοηθών, από τα 

τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Κέντρων Υγείας, σε οικογέ

νειες με χρονίως πάσχοντα μέλη. 

4.3. Ιεράρχηση των στόχων 

'Οπως αναφέρεται παραπάνω, πρώτη προτεραιότητα πρέπει 

να δοθεί στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της αναπηρίας. 

Αυτό θα επιτευχθεί με την προτεινόμενη ανάπτυξη διαγνωστικών 

και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια των Κέντρων Υγείας 

και άλλων ιδρυμάτων, με προληπτικά μέτρα στους τομείς της 

υγείας, της βιομηχανίας, της γεωργίας, των μεταφορών κλπ., 

καθώς και με την ανάπτυξη της σχολικής κοινωνικής εργασίας. 

Παράλληλα, πρέπει να δοθεί έμψιση στην άρση των αρχι

τεκτονικών και ψυχολογικών εμποδίων στις δημόσιες υπηρεσίες 
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και οργανισμούς (όπως τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), στα 

σχολεία και τα πανεπιστήμια, σε χώρους δουλειάς, ψυχαγωγίας, 

άθλησης κλπ., ώστε να διευκολύνεται η κίνηση, μεταφορά και 

προσπέλαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Προτεραιότητα 8α 

πρέπει ακόμα να δοθεί στην απαραίτητη διαμόρφωση των πεζοδρο

μίων σε τακτές αποστάσεις για τη διευκόλυνση της ανόδου και 

καθόδου αναπηρικών καροτσιών. 

Η επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση στην ελεύ

θερη αγορά εργασίας πρέπει επίσης να έχει προτεραιότητα, όπως 

και η δημιουργία προστατευμένης εργασίας. 

Η αναθεώρηση της πολιτικής για την οικονομική ενίσχυση 

των αναπήρων και χρονίως πασχόντων πρέπει επίσης να γίνει στο 

πρώτο έτος του προγράμματος. 

Τα προτεινόμενα μέτρα για τη στεγαστική αποκατάσταση 

και για τη δημιουργία κοινωνικών διαμερισμάτων συγκατοίκησης 

θα συμβάλλουν επίσης στην ανεξάρτητη διαβίωση των αναπήρων. 

Σ
1
 ό,τι αφορά την ιδρυματική περίθαλψη, προτεραιότητα 

πρέπει να δοθεί στα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα προτεινόμενα μέτρα για τη δημιουρ

γία μονάδων περίθαλψης (κλειστής και ανοικτής) για παιδιά που 

υστερούν νοητικά και για παιδιά με χρόνιες παθήσεις έχουν 

επίσης άμεση προτεραιότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Αξιολόγηση του Προγράμματος 1963-1987 

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν κατά την 5ετ1α 1983-

1987, το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών Κοινωνικός Πρό

νοιας παραμένει χαμηλό. Εξάλλου, δεν έχουν γίνει ακόμη οι 

αναγκαίες διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές για την επιδιωκό

μενη ριζικό αλλαγή του τομέα, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες 

αυτές να μην ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό στις 

σημερινές ανάγκες και πολύ περισσότερο στις προβλεπόμενες 

ανάγκες της κοινωνίας της δεκαετίας του 1990. 

Ειδικότερα: 

- Δεν έχει συσταθεί ακόμη το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωνικής 

Πρόνοιας που προβλεπόταν για τη χάραξη της γενικής ανα

πτυξιακής πολιτικής στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, 

ούτε έχει δημιουργηθεί η απαραίτητη δομή (διοικητική, 

τεχνική και συμβουλευτική) για τον ορθολογικό προγραμματι

σμό του τομέα σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπε

δο. Ενώ πολλά από τα προβλήματα της Κοινωνικής Πρόνοιας 

είναι συνδεδεμένα με προβλήματα υγείας, δεν δημιουργήθηκαν 

οι αναγκαίες συνθήκες για το συντονισμό των δύο τομέων 

ακόμα και μέσα στο ίδιο το αρμόδιο Υπουργείο. Επίσης ο 
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συντονισμός των υποτομέων της πρόνοιας γίνεται μόνο σε 

πολιτικό επίπεδο μέσω του Γενικού Γραμματέα για την πρό

νοια, και δεν υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός συντονι

σμού σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων. 

- Η προβλεπόμενη αναδιοργάνωση του τομέα, και ειδικότερα ο 

αναπροσδιορισμός του ρόλου των μεγάλων φορέων (ΠΙΚΠΑ, ΕΟΠ 

κλπ.), η ανάπτυξη της ανοικτής περίθαλψης και η παροχή 

προσιτών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, όπως και η εξατομί

κευση της ιδρυματικής περίθαλψης, έχει καθυστερήσει. 'Ομως 

στις αρχές του 1988 καταρτίστηκε σχέδιο για συζήτηση για 

την αναδιοργάνωση των φορέων αυτών. 

- Η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στελεχών νέων ειδικοτήτων 

και η ταχεία επιμόρφωση του υφιστάμενου προσωπικού όλων 

των βαθμίδων, που θεωρήθηκε βασική προϋπόθεση για την 

επίτευξη των άλλων στόχων του προγράμματος που συμβάλλουν 

στην αναβάθμιση του τομέα, δεν υλοποιήθηκε με συγκεκριμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Η χαμηλή στάθμη της στελέχωσης 

παρεμποδίζει την εφαρμογή νέων συστημάτων και νέων πολι

τικών στον τομέα. 

- Η καθόλου ικανοποιητική κατάσταση που επικρατεί από χρόνια 

στη συλλογή, μηχανογράφηση και επεξεργασία των στατιστικών 

στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη συνεχή αξιολόγηση 

και προγραμματισμό της πρόνοιας δυσχεραίνει την επιθυμητή 

πρόοδο στον τομέα αυτό, και αποτέλεσε σοβαρό εμπόδιο στο 

έργο της Ομάδας Εργασίας. Θετικά βήματα ήταν η μηχανογρά

φηση του Μητρώου των Κοινωνικών Λειτουργών και η έρευνα 

που έγινε με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνι

κών Ερευνών.Η έρευνα αυτή έδωσε πολύτιμα στατιστικά στοι-
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χεία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πρόνοιας από κρατι

κούς και μη κρατικούς φορείς και τη στελέχωση των υπηρε

σιών αυτών. Δυστυχώς τα στοιχεία αυτά οεν αξιοποιήθηκαν 

από την Ομάδα Εργασίας γιατί η επεξεργασία τους ολοκληρώ

θηκε μετά το πέρας των εργασιών της Ομάδας. 

Παρά τα θετικά βήματα που έγιναν σε επιμέρους τομείς, 

όπως αναφέρεται παραπάνω στα σχετικά κεφάλαια της *Εκθεσης 

αυτής, η γενική εικόνα είναι ότι δεν έγινε η ριζική αλλαγή 

που χρειαζόταν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα. 

Απλώς συνεχίστηκε η πάγια τακτική του "μπαλώματος". 

Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από την μη λήψη των ανα

γκαίων θεσμικών και αναδιοργανωτικών μέτρων και από το χαμηλό 

ύφος των οικονομικών πόρων που διατέθηκαν για τηΥ Κοινωνική 

Πρόνοια σε σχέση με τις ανάγκες της. 

Ετον Πίνακα 7.1 εμφανίζονται οι δαπάνες για Υγεία, 

Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση από το 1981 μέχρι 

και το 1986, καθώς και εκτιμήσεις για το 1987 και σχετικές 

προβλέψεις για το το 1988. 

Από τον πίνακα αυτόν, φαίνεται πόσο λιγότερο αυξήθηκαν 

οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Κοινωνική 

Πρόνοια (237* 1981-1988) σε σχέση με τις δαπάνες για την 

Υγεία (542%) και για την Κοινωνική Ασφάλιση (746*) στην ίδια 

περίοδο. Έτσι, η συμμετοχή της πρόνοιας στις δαπάνες για τον 

κοινωνικό τομέα (υγεία-πρόνοια-ασφάλιση) προβλέπεται να 

μειωθεί από 16.6* το 1981 σε 8.3* το 1988. 

Η διαφοροποίηση των ρυθμών αύξησης των τρεχουσών 

δαπανών στην 3ετία 1983-1985 και τη 2ετία 1986-1987 οφείλεται 

κυρίως στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο χώρο της 

Κοινωνικής Πρόνοιας. 'Οπως είναι ευνόητο, η σχετική αύξηση 
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των αποδοχών του υφιστάμενου τότε προσωπικού 6εν συνεπάγεται 

και αντίστοιχη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με την 

παρατήρηση αυτή, δεν υποστηρίζεται ότι οι αποδοχές στις 

υπηρεσίες πρόνοιας ήταν ή είναι ικανοποιητικές, ιδιαίτερα 

όταν ληφθεί υπόψη η επίπονη και κουραστική φύση της εργασίας 

σε ορισμένες υπηρεσίες πρόνοιας. Απλώς υπογραμμίζεται το 

γεγονός ότι η αύξηση των διατιθέμενων πόρων που προέκυψε από 

την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, δεν πρέπει να ερμη

νεύεται σαν ανάπτυξη ή ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Στον τομέα των δημόσιων επενδύσεων, η έλλειψη πλήρων 

αναλυτικών στοιχείων για την πρόνοια δυσκολεύει την ακριβή 

εκτίμηση των σχετικών εξελίξεων. Πάντως, σύμφωνα με τα υπάρ

χοντα σχετικά στοιχεία, στην 4ετία 1983-1986 διατέθηκαν στην 

πρόνοια 4,6 δισ. δρχ. (σε τρέχουσες τιμές), έναντι των 10,4 

δισ. δρχ. (σε τιμές 1983), που με συντηρητικούς υπολογισμούς 

απαιτούνταν για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος. 

Δεδομένου ότι στην ίδια περίοδο οι συνολικές δαπάνες για 

επενδύσεις στους τομείς Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας αυξή

θηκαν σημαντικά, το ποσοστό συμμετοχής της πρόνοιας στο 

σύνολο των επενδύσεων στους τομείς αυτούς πρέπει να μειώθηκε 

ουσιαστικά. 

Έτσι φαίνεται ότι με την προτεραιότητα που δόθηκε για 

την υγεία, περιορίστηκε ο ρυθμός προώθησης των έργων για την 

πρόνοια. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 

Δαπάνες για ΥγεΙα-Πρόνοια-Κοινωνική Ασφάλιση 

(Στοιχεία Τακτικού Προϋπολογισμού) 

1981 1982 1983
: 

1984' 

α. Υγεία 31.863 46.922 58.475 72.120 

6. Πρόνοια 13.141 13.824 17.660 22.729 

γ. Κοινωνική Ασφάλιση 34.033 49.583 64.762 72.651 

Σύνολο (α, β, γ) 79.037 110.329 140.897 167.500 

Σύνολο Δαπανών Τακτι7 
κού Προϋπολογισμού 593.576 715.836 874.228 1.107.918 

Ποσοστιαίεο αεταβολές 

α) Υγεία 

6) Πρόνοια 

γ) Κοινωνική Ασφάλιση 

Σύνολο (α, β, γ) 

Σύνολο Δαπανών Τακτι
κού Προϋπολογισμού 

47,3 24,6 23,3 

5,2 27,8 28,7 

45,7 30,6 12,2 

39,6 27,7 

20,6 22,1 

18,9 

26,7 

1. Έκαεση Προϋπολογισμού, Οικονομικό Έτος 1986. 
2. " " " " 1987. 
3. " Λ . " " 1988. 
4. Εξ υπολοίπου (σελ. 56, 57). 
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Σε εκατομμύρια δραχμές 
Σε τρέχουσες τιμές 

1985» 1986
a
 1987

e
 1988

s 

(Εκτίμηση) (Πρόβλεψη) 

95.824,9 123.400,0 143.736 204.433,9 

30.633,1 34.400,0 37.195 44.304,4 

89.474,6 107.893,8* 192.405 287.941,7 

215.932,6 265.693,8 373.336 536.680,0 

1.492.023,0 1.818.127,0 2.301.162 2.801.530,0 

Ποσοστιαίεΰ ιιετα6ολέο 

32,9 

34,8 

23,2 

28,8 

12,3 

20,6 

16,4 

8,1 

78,3 

42,2 

19,1 

49,7 

1981-1988 

541,6 

237,1 

746,0 

28,9 23,0 40,5 43,7 579,0 

34,7 21,9 26,6 21,7 372,0 
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2. Το Πρόγραμμα 1988-1992 

Η ουσιαστική παραμέληση της Κοινωνικής Πρόνοιας σε 

σχέση με τους άλλους κοινωνικούς τομείς, η οποία σημειώθηκε 

κατά την περασμένη 5ετία, δεν πρέπει να συνεχιστεί. Η Κοινω

νική Πρόνοια μπορεί και πρέπει να παίξει δυναμικό ρόλο στην 

όλη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και στην εξάλειψη των σοβα

ρών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξό 

διαφόρων ομάδων του πληθυσμού. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 

ανάπτυξη του τομέα κατά την επόμενη 5ετία. 

Οι κυριότερες επιδιώξεις του προγράμματος για την 

περίοδο 1988-1992 είναι οι παρακάτω: 

α. Αναδιοργάνωση του τουέα της Κοινωνικήο Ποόνοιαο 

Η αναδιοργάνωση αυτή θα έχει σκοπό: 

- Την ορθολογικοποίηση της παροχής υπηρεσιών πρόνοιας, ώστε 

να εξασφαλιστούν υπηρεσίες που θα είναι συγχρόνως αποτε

λεσματικές και αποδοτικές, και δεν θα υποκαλύπτουν ή 

υπερκαλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες. 

- Την αντιμετώπιση της Κοινωνικής Πρόνοιας σε διατομεακή 

βάση. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ο συντονισμός των 

δραστηριοτήτων του τομέα με άλλους τομείς και ειδικότερα 

με τους τομείς της υγείας και της παιδείας. 

- Τον καθορισμό ενιαίου πλαισίου για τον προγραμματισμό και 

την ανάπτυξη των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Στα πλαίσια αυτά, πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να 

δοθεί στην ανάπτυξη των προτεινόμενων τοπικών υπηρεσιών 

Κοινωνικής Πρόνοιας σε πολυδύναμες μονάδες, που θα καλύπτουν 

το σύνολο του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους για πρωτο-
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βάάμια φροντίδα, αντιμετωπίζοντας όλα τα κοινωνικά προβλήματα 

(ατομικά, οικογενειακά και της κοινότητας). 

θα πρέπει να καθοριστούν ο ρόλος και οι ευαύνες τόσο 

των κρατικών φορέων και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

όσο και των μη κυβερνητικών φορέων και του πολίτη. Επίσης δα 

πρέπει να καθοριστεί και το πλαίσιο στο οποίο δα διεξάγεται ο 

δημοκρατικός διάλογος μεταξύ των παραπάνω φορέων, καδώς και 

να συντονιστούν αποτελεσματικά οι δραστηριότητες τους. 

β· ΑνάπτυΕη του ανδοώπινου δυναιιικού 

Η δημιουργία ειδικευμένου προσωπικού είναι βασική 

προϋπόδεση της επίτευξης των άλλων προτάσεων για την περίοδο 

του προγράμματος. Η αναδιοργάνωση του τομέα και η ανάπτυξη 

υπηρεσιών που δα ανταποκριδούν σε νέες ανάγκες της κοινωνίας 

απαιτούν την ταχεία εκπαίδευση νέων στελεχών και την επιμόρ

φωση του υφιστάμενου προσωπικού, όπως και τον προσδιορισμό 

των καδηκόντων των στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων. 

γ. Δημιουργία πληροφοριακής eacme 

Για τη σωστή αξιολόγηση και τον προγραμματισμό του 

τομέα πρέπει να δημιουργηδεί η αναγκαία πληροφοριακή βάση, με 

τη συστηματική και τακτική συλλογή των αναγκαίων στοιχείων 

και τη διεξαγωγή σχετικών ερευνών. 

Η προσπάθεια που άρχισε με τη συνεργασία του Υπουρ

γείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του 

Εδνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, θα πρέπει να μπει σε 

συστηματική και μόνιμη βάση με τη συνεργασία και της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας, ώστε να δημιουργηδεί η απαραίτητη 

τράπεζα στοιχείων. Η ανάπτυξη πληροφοριακής βάσης στον τομέα 

της πρόνοιας θα πρέπει να συντονιστεί και με την αντίστοιχη 

ανάπτυξη πληροφοριακής βάσης για την υγεία. 
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δ. ΑΈιολόγηση των υπηρεσιών Κοινωνικά Ποόνοιας 

Για να αποφευχθεί η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών που 

δεν είναι αποτελεσματικές ή αποδοτικές, 8α πρέπει να εφαρμο

στεί η κοινή πρακτική της τακτικής αξιολόγησης των υπηρεσιών 

πρόνοιας. Χρειάζεται αξιολόγηση τόσο των υφιστάμενων όσο και 

των νέων υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν. Έτσι η διαδικασία 

της αξιολόγησης θα πρέπει να προβλεφθεί από το πρώτο στάδιο 

της δημιουργίας νέων υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλιστεί από την 

αρχή η συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 

αξιολόγηση αυτή. 

Οι υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας θα πρέπει να αξιολο

γηθούν με έμφαση στους παρακάτω τομείς: (α) κόστος στελέχωσης 

και αποτελεσματικότητας, (β) εξέλιξη των δαπανών λειτουργίας, 

(γ) ιδρυματισμό/εξατομίκευση υπηρεσιών, (δ) ισότητα ευκαιριών 

και αποτελεσμάτων, (ε) άνοιγμα προς την κοινότητα, (στ) 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη λήψη αποφάσεων. 
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Μονογραφία επαγγέλματος αποφοίτων του κλάδου 

Κοινωνικής Πρόνοιας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων 

Τίτλος: Επιμελητής Κοινωνικής Πρόνοιας 

Όπως είναι γνωστό, ο βεσμός του Επιμελητή Πρόνοιας 

δεν έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας, ενώ είναι παραδεκτό ότι στο 

χώρο αυτό υπάρχουν ανάγκες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 

των στελεχών της μέσης εκπαίδευσης που εμπλέκονται στις 

κοινωνικές υπηρεσίες. 

Η εκπαίδευση τέτοιων επιμελητών από τον κλάδο 7 Κοινω

νικής Πρόνοιας στοχεύει στην ικανοποίηση των παραπάνω ανα

γκών. 

Ορισμός 

Ο Επιμελητής Πρόνοιας φροντίζει, ενθαρρύνει και συμπα

ραστέκεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε και τις 

καθημερινές τους ανάγκες να καλύπτουν αλλά και σταδιακά να 

υποβοηθούνται στην ανεξαρτοποίησή τους. 

Απασχολεί δημιουργικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες και 

τα ενθαρρύνει σε συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες παι

δαγωγικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα μέσα από το παιγνίδι, τη 

μουσική, τη γυμναστική, τις εικαστικές τέχνες κλπ. 

Φύση εργασίας 

1. 'Εχει σαν αντικείμενο απασχόλησης του τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες - όπως αυτά προσδιορίζονται από την 
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Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας - ανεξάρτητα από την ηλικία 

τους. 

2. Ανάλογα με τη φύση των εκάστοτε ειδικών αναγκών, τις 

οποίες καλείται να αντιμετωπίσει, μπορεί να απασχολή

σει οημιουργικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες και να τα 

βοηδήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι απα

ραίτητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καβημε-

ρινής ζωής, έτσι ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο 

αυτόνομα. 

2.1 Βοηάά τα άτομα αυτά στη διεκπεραίωση βασικών προβλημά

των, τα οποία δυσκολεύονται να επιλύσουν ή αδυνατούν 

να το κάνουν λόγω της φύσης της ειδικής ανάγκης. 

2.2 Διευκολύνει τη συνεργασία ατόμων με φορείς και τα 

πληροφορεί για τις κατάλληλες υπηρεσίες στις οποίες 

μπορεί να απευβύνεται το άτομο το οποίο φροντίζει. 

2.3 Για την αποτελεσματικότερη προσφορά του και την υλο

ποίηση του έργου του συμβουλεύεται και ακολουδεί 

πρόγραμμα το οποίο είναι προϊόν της συνεργασίας του 

με: (α) τους συνεργάτες άλλων επαγγελμάτων, (β) του 

ίδιου του ατόμου με ειδικές ανάγκες και (γ) της οικο

γένειας του. 

2.4 Παρέχει υποστήριξη, στοργή και κατανόηση στα άτομα που 

φροντίζει. 

2.5 Συμπαραστέκεται, βοηθά και ασκεί τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες να κάνουν μόνα τους τις καθημερινές απαραίτη

τες δραστηριότητες, ώστε να ξεπεράσουν, στο μέτρο του 

δυνατού, τις όποιες σωματικές ή ψυχικές τους αδυναμίες 

και να ζουν ανεξάρτητα. 'Οπου είναι δυνατό, σε συνερ

γασία με άλλους ειδικούς, τα ασκεί να χειρίζονται 
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εξοπλισμό ή ειδικές συσκευές που χρησιμοποιούν. 

2.6 Συντροφεύει και ενδιαφέρεται για την ψυχαγωγία των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και φροντίζει να την παρέ

χει. Π.χ. συνοδεύει άτομα ή ομάδες σε έναν περίπατο, 

μουσείο, θέατρο, πάρκο, συμμετέχει στην οργάνωση 

εκδηλώσεων ψυχαγωγίας, πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή 

και αθλητισμού. 

2.7 Συνοδεύει και βοηθά το άτομο με ειδικές ανάγκες στη 

διεκπεραίωση των καθημερινών υποθέσεων που αφορούν 

υπηρεσίες και κοινωνικές σχέσεις, με προοπτική πάντοτε 

τη μεγαλύτερη αυτοεξυπηρέτηση του ατόμου αυτού. 

2.8 Υποστηρίζει την οικογένεια και συνεκτελεί όλες εκείνες 

τις εργασίες που σχετίζονται με τη φροντίδα ατόμων με 

ειδικές ανάγκες, προσφέροντας και πρακτικές ακόμα 

εξυπηρετήσεις, αν χρειάζεται, όπως βοήθεια στην προσω

πική τους τουαλέτα, καθαριότητα, ντύσιμο και άλλα. 

2.9 Το επάγγελμα αυτό χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικό

τητα και μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις 

εκάστοτε ειδικές ανάγκες τις οποίες καλείται να καλύ

ψει. 

Χαρακτηριστικά ή προϋποθέσεις 

1. Να έχει ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο και ιδιαίτερα για 

το άτομο με ειδικές ανάγκες. 

2. Να τον χαρακτηρίζει η υπομονή, η συνέπεια και η πρα

κτικότητα στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων. 

3. Να έχει διάθεση για προσφορά υπηρεσιών. 

4. Να μπορεί να αναπτύσσει ικανοποιητικές διαπροσωπικές 
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σχέσεις με γονείς, ειδικούς, παιδιά. 

5. Να έχει αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης. 

Συνθήκες εργασίας 

1. Αναλαμβάνει αριθμό ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τα 

οποία έχει άμεση, συχνή ή και καθημερινή συνεργασία, 

όπου χρειάζεται, είτε μέσα στο Ιδρυμα, είτε στην 

κοινότητα, είτε στο σπίτι του ατόμου. 

2. Συχνά η εργασία του έχει μεταβαλλόμενο ωράριο. 

Επίπεδο σπουδών 

Είναι απόφοιτος του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και 

ειδικότερα του κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας και δικαιούται 

επαγγελματικού πτυχίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά την 

αποφοίτηση του από το Τμήμα Ειδίκευσης Επιμελητών Πρόνοιας. 

Τομείς απασχόλησης 

Ο Επιμελητής Πρόνοιας μπορεί να εργαστεί σε όλες τις 

υπηρεσίες δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από 

το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

ασχολούνται με άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Συγκεκριμένα αυτές οι υπηρεσίες είναι:
( 

- το Πατριωτικό Ίδρυμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αντίληψης 

(ΠΙΚΠΑ), 

- ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (ΕΟΠ)
f 

- τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, 
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- το Εάνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (ΕΙΑΠ), 

- η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων 

Παίδων (ΕΛΕΠΑΑΠ), 

- το Παιδοφυχιατρικό Νοσοκομείο Νταού Πεντέλης, 

- το "Εικιαρίδειο" (για παιδιά με νοητική υστέρηση), 

- ο "Φάρος Τυφλών" Καλλιθέας, 

- το Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων, και άλλες. 

Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί και ως επιμελητής και με 

άτομα χωρίς ειδικές ανάγκες, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

σωφρονιστικά καταστήματα (αρμοδιότητα Υπουργείου Δικαιοσύ

νης), στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (EIN), στα Κέντρα Ανοικτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) κλπ. 
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ΠΙΝλΚλΕ Π.4 

Προγράμματα που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα σε όλους 

τους" νομούς της Ελλάδας στον τομέα της Παιδικής Προστασίας 

Νομοί 

Αττικής 

Αχαΐας 

λ ι τωλοακαρναν1ας 

Αρκαδίας 

Αργολίδας 

'Αρτας 

Βοιωτίας 

Γρεβενών 

Δράμας 

Δωδεκανήσου 

Ευρυτανίας 

Εύβοιας 

'Εβρου 

Ζακύνθου 

Ηλείας 

ΗμαβΙας 

Ηρακλείου 

Θεσσαλονίκης 

Κρατικοί 

Παιδικοί 

ΕταθμοΙ 

307 

20 

45 

14 

β 

11 

17 

6 

21 

13 

3 

14 

26 

3 

19 

14 

23 

49 

Βρεφικά 
Τμήματα 
σε ήβη 
λειτουρ
γούντες 

ΚΠΕ 

32 

2 

-

3 

2 

1 

2 

2 

-

5 

1 

2 

5 

1 

2 

4 

3 

2 

Κρατικοί 

Βρεφονη

πιακοί 

Εταβμοί 

24 

2 

1 

-

1 

1 

1 

-

1 

2 

2 

1 

1 

-

2 

3 

4 

Βρεφονηπια

κοί Εταθμοί 

Ιδρυμάτων 

Β.Ε. Αθηνών-

Θεσσαλονίκης-

Λάρισας 

31 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 

Βρεφονη
πιακοί 
ΕταθμοΙ 
ΠΙΚΠλ 

22 

1 

-

-

1 

-

-

-

-

1 

-

2 

1 

-

-

2 

-

1 

Παιδικοί 

Εταθμο ί 

EOT 

6 

-

-

-

-

-

-

4 

2 

-

-

-

6 

-

-

-

-

5 

Εποχιακοί 

Παιδικοί 

ΕταθμοΙ 

EOT 

-

-

-

-

-

-

-

1 

7 

-

-

-

16 

-

-

-

-

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4 (συνέχεια) 

Προγράμματα που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα σε όλους 

τους νομούς της Ελλάδας στον τομέα της Παιδικής Προστασίας 

Νομοί 

θεσπρωτΙας 

Ιωαννίνων 

καβάλας 

Καρδίτσας 

Καστοριάς 

Κερκύρας 

Κεφαλληνίας 

Κιλκίς 

Κοζάνης 

Κορινθίας 

Κυκλάδων 

Λακωνίας 

Λευκάδας 

Λάρισας 

Λασιθίου 

Λέσβου 

Μεσσηνίας 

Μαγνησίας 

Ξάνθης 

Κρατικοί 
Παιδικοί 
Σταθμό ί 

13 

20 

18 

12 

25 

β 

4 

27 

31 

12 

11 

12 

3 

22 

12 

15 

23 

17 

19 

Βρεφικά 
Τμήματα 
σε ήβη 
λειτουρ
γούντες 
ΚΠΣ 

1 

-

4 

-

2 

-

-

1 

-

1 

1 

1 

-

3 

3 

1 

1 

3 

-

Κρατικοί 
Βρεφονη
πιακοί 

Σταθμό ί 

-

1 

1 

1 

-

1 

1 

-

2 

-

-

-

-

1 

1 

1 

2 

-

1 

Βρεφονηπια
κοί Σταθμοί 
Ιδρυμάτων 

Β.Σ. Αθηνών-
Θεσσαλονίκης-

Λάρισας 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-_ 
- • 

-

1 

-
y 

- -

-

-

Βρεφονη
πιακοί 
Σταθμό Ι 
ΠΙΚΠλ 

-

-

-

-

Παιδικοί 
Σταθμό ί 
EOT 

6 

4 

-

-

7 

-

-

1 

3 

-

-

-

-

2 

-

-

-

1 

7 

Εποχιακοί 
Παιδικοί 
Σταθμό Ι 
ΕΟΠ 

2 

3 

-

-

2 

-

-

5 

10 

-

-

-

-

-

-

-

-

4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4 (συνέχεια) 

Νομοί 

Πιερίας 

Πέλλας 

Πρέβεζας 

Ρεθύμνου 

Ροδόπης 

Σερρών 

Σάμου 

Τρικάλων 

Φωκίδας 

Φθιώτιδας 

Φλώρινας 

Χαλκιδικής 

Χίου 

Χανίων 

Σύνολο : 

Κρατικοί 

Παιδικοί 

Σταθμό Ι 

9 

42 

11 

12 

15 

47 

8 

12 

9 

18 

47 

6 

S 

14 

1.172 

Βρεφικά 

Τμήματα 

σε ήδη 

λειτουρ

γούντες 

ΚΠΣ 

1 

6 

3 

1 

-

5 

1 

3 

2 

3 

2 

-

1 

2 

121 

Κρατικοί 

Βρεφονη

πιακοί 

Σταθμό t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-

1 

. 1 

1 

-

1 

70 

Βρεφονηπια

κοί Σταθμοί 

Ιδρυμάτων 

Β.Σ. Αβηνών-

Θεσσαλονίκης-

Λάρισας 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36 

Βρεφονη

πιακοί 

Σταθμοί 

ΠΙΚΠΧ 

-

-

-

-

1 

-

-

-

-

-

-

-

-

43 

Παιδικοί 

Σταθμοί 

ΕΟΠ 

-

1 

-

-

3 

-

-

-

-

-

-

-

-

58 

Εποχιακοί 

Παιδικοί 

Σταθμό i 

ΕΟΠ 

-

11 

-

-

1 

21 

-

-

-

β 

6 

-

-

97 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5 

Κατανομή των ΚΑΠΗ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν 

κατά νομό (1987) 

Νομός Συστημένα Λειτουργούντα 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Αττικής 

ΑιτωλοακαρνανΙας 

Αργολίδας 

ΑρκαδΙας 

1
 Αρτας 

Αχαΐας 

Βοιωτίας 

Γρεβενών 

Δράμας 

Δωδεκανήσου 

Έ6ρου 

Ευβοίας 

Ευρυτανίας 

Ζακύνθου 

Ηλείας 

Ημαθίας 

Ηρακλείου 

Θεσπρωτίας 

Θεσσαλονίκης 

Ιωαννίνων 

Καβάλας 

87 

4 

3 

3 

1 

3 

5 

1 

5 

4 

6 

5 

1 

2 

2 

4 

12 

3 

28 

2 

5 

68 

3 

3 

1 

1 

-

4 

1 

5 

2 

3 

3 

-

1 

2 

3 

8 

2 

21 

2 

3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5 (συνέχεια) 

Νομός Συστημένα Λειτουργούντα 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

Καρό ί τσας 

Καστοριάς 

Κερκύρας 

Κεφαλληνίας 

Κιλκίς 

Κοζάνης 

Κορίνθου 

Κυκλάδων 

Λακωνίας 

Λάρισας 

Λασιθίου 

Λέσβου 

Λευκάδας 

Μαγνησίας 

Μεσσηνίας 

Ξάνθης 

Πέλλας 

Πιερίας 

Πρέβεζας 

Ρεθύμνου 

Ροδόπης 

Σάμου 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

5 

4 

2 

1 

5 

3 

1 

3 

2 

1 

4 

1 

2 

2 

1 

,1 

2 

3 

1 

1 

2 

-

4 

4 

2 

-

4 

2 

1 

3 

-

1 

3 

1 

2 
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ΠΙΝΑΚΑΕ Π.5 (συνέχεια) 

Κατανομή των ΚΑΠΗ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν 

κατά νομό (1987) 

Νομός Συστημένα Λειτουργουντα 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

Σερρών 

Τρικάλων 

Φθιώτιδας 

Φλώρινας 

Φωκίδας 

Χαλκιδικής 

Χανίων 

Χίου 

8 

1 

3 

-

1 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

-

1 

1 

2 

1 

Ευνολο: 257 186 

- 278 -



Πρόταση για αντικατάσταση της ισχύουσας επιδοματικής πολιτικής 

με ένα ενιαίο σύστημα εξασφάλισης ενός κατώτατου εισοδήματος 

για όλο τον πληθυσμό μέσω του φορολογικού συστήματος 

(Αρνητικός #όρος - Negative Incoile Tax) 

Είναι γνωστό ότι, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, 

έτσι και στην Ελλάδα ένας αριθμός ατόμων και οικογενειών ζει 

σε συνβήκες φτώχειας. Από διάφορες διεθνείς και ευρωπαϊκές 

έρευνες έχει γίνει γνωστό ότι οι οικογένειες και τα άτομα 

αυτά κυρίως βρίσκονται μεταξύ των μονογονικών οικογενειών με 

ανήλικα παιδιά, των ηλικιωμένων και των αναπήρων. Ε(ναι 

ακριβώς οι ομάδες εκείνες πληθυσμού που στην Ελλάδα αποτελούν 

τους δικαιούχους επιδομάτων. 

Στην Ελλάδα πολύ πρόσφατα έχουν αρχίσει επιστημονικές 

μελέτες για τον καθορισμό του κατώτατου αναγκαίου εισοδήματος 

(επίπεδο επιβίωσης) που θα καθόριζε τη "γραμμή φτώχειας"
1
 και 

θα επέτρεπε τον υπολογισμό των ατόμων και των οικογενειών που 

διαβιούν σε κατάσταση φτώχειας. 

Από μια σχετική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 

Ερευνών (Υφαντόπουλος, 1987), που χρησιμοποίησε ως πηγή 

δεδομένων τους Οικογενειακούς Προϋπολογισμούς της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΕΥΕ) και δέχτηκε ως 

ορισμό των "φτωχών" νοικοκυριών "όλα τα νοικοκυριά που έχουν 

δαπανήσει λιγότερο από το 55* της μέσης δαπάνης των νοικοκυ-

1. Κ.Ν. Κανελλόπουλος, Εισοδήιιατα και Φτώχεια στην 
Ελλάδα: Προσδιοριστικοί Παοάνοντεε. ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1966, σελ. 
56-57. 
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ριών της Ελλάδος", βρέθηκε ότι κατά την περίοδο 1981-1982 το 

20,6% των νοικοκυριών βρίσκονταν σε αυτήν την κατηγορία. Η 

μελέτη αυτή συνεχίζεται, στα πλαίσια του σχετικού ερευνητικού 

προγράμματος της ΕΟΚ, με επιτόπια δειγματοληπτική έρευνα η 

οποία άα επιδιώξει να καθορίσει ακριβέστερα τα όρια φτώχειας 

και το ποσοστό των νοικοκυριών που εμπίπτουν στην κατηγορία 

αυτή. 

Παράλληλα, η σημερινή πολιτική επιδότησης 8α πρέπει να 

θεωρηθεί ως μη ικανοποιητική, αφενός επειδή δεν λαμβάνει 

επαρκώς υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων σε εξα

τομικευμένη βάση, αφετέρου επειδή χρησιμοποιεί διαφορετικά 

κριτήρια παροχής του επιδόματος για κάθε κατηγορία δικαι

ούχου. 

Ταυτόχρονα απασχολεί σε γραφειοκρατικές διαδικασίες 

ένα σημαντικό αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού (κοινωνικούς 

λειτουργούς) και τους αφαιρεί τη δυνατότητα προσφοράς υπηρε

σιών κοινωνικής εργασςίας που έχουν ακριβώς ως "στόχο την 

υποβοήθηση αξιοποίησης των δυνατοτήτων μεγάλων ομάδων γενικού 

πληθυσμού, δηλαδή τους μειώνει τη δυνατότητα συμβολής στους 

αναπτυξιακούς στόχους της χώρας μέσω των υπηρεσιών Κοινωνικής 

Πρόνοιας, εργασία για την οποία έχουν ειδικά εκπαιδευτεί. 

Κρίνεται επομένως σκόπιμο, στα πλαίσια του νέου 5ετούς 

Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, να προ

βλεφθεί η μελέτη της δυνατότητας εφαρμογής ενός συστήματος 

εξασφάλισης ενός κατώτατου εισοδήματος, για όλες τις οικογέ

νειες οι οποίες δεν το εξασφαλίζουν εξ ιδίων πόρων, σύμφωνα 

και με τις ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων κατηγοριών πληθυσμού 

(π,χ. ανάπηροι, ηλικιωμένοι κλπ.), που θα χρηματοδοτείται 

μέσω του γενικού φορολογικού συστήματος. 
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Επισημαίνεται ότι μια σχετική πρόταση - η καβιέρωση 

κατώτατης εθνικής σύνταξης για όλους- ήδη αποτελεί μέρος των 

εξαγγελιών κοινωνικής πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης. 

ΟΛΓΑ ΖΑΡΝΑΡΗ Β.λ. Μ.λ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 



Προτάσεις σχετικές με την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες και χρόνιες παθήσεις 

Ανάπηόοι και άτοιια uè XOÓVIEC παθήσεΐί 

1. Συμμετοχή των γονέων και των Ιδιων των αναπήρων σε όλα τα 

κέντρα λήψης αποφάσεων και στα ιδρύματα που παρέχουν όχι 

μόνο περίθαλψη, αλλά είναι επιφορτισμένα με την παροχή 

διαφόρων υπηρεσιών, όπως το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής, ο 

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού,το Κέντρο 

Ψυχικής Υγιεινής, το Εθνικό 'Ιδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπή

ρων κλπ. 

2. Δημιουργία Κέντρων Εργασιακής Απασχόλησης (προστατευμένη 

εργασία) για την απασχόληση αυτών των ατόμων που δεν 

μπορούν να ενταχθούν στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Τα 

κέντρα αυτά πρέπει να επιχορηγούνται γιατί ο ρόλος τους 

είναι σημαντικά κοινωνικός, αφού η απασχόληση σε αυτά 

μερικών ατόμων αποτελεί και μορφή εργασιοθεραπείας. 

3. Σύσταση ενός κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου που θα 

μελετήσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται ή σχεδιάζονται 

σήμερα, θα επισημάνει τα κενά και τις επικαλύψεις και θα 

προτείνει στους αρμόδιους φορείς τη λήψη των αναγκαίων 

μέτρων για την πληρέστερη λειτουργία τους. Θα παρακολου

θεί και θα μεριμνά για την αποκατάσταση των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες και θα ελέγχει όλους τους φορείς για τη 

σωστή εψαμογή των μέτρων και προγραμμάτων, λυτό το συμ

βούλιο πρέπει να έχει διυπουργική εποπτεία στο χώρο των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά παράλληλα να είναι ελεύ

θερο και ανεξάρτητο από τις υπάρχουσες δομές για να 
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επιτελέσει καλύτερα το έργο του. Απαραίτητη σε αυτό είναι 

η συμμέτοχη εκπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωμα

τείων Γονέων Κηδεμόνων Ανάπηρων Τέκνων και των ίδιων των 

αναπήρων. 

4. Οριστική ρύθμιση της μεταφοράς ακέραιης της γονεϊκής 

σύνταξης στο ανάπηρο άτομο μετά το θάνατο των γονιών του, 

ανεξάρτητα από την απασχόληση του. Κάτι τέτοιο δα είναι 

και κίνητρο για την επαγγελματική αποκατάσταση. 

5. Να παύσει η ταλαιπωρία των αναπήρων και των γονέων τους 

από τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές για την κάθε 

χρόνο πιστοποίηση της αναπηρίας- εφόσον αυτή είναι επι

στημονικά βεβαιωμένα ανίατη να χορηγείται το αναγαίο 

επίδομα και οι λοιπές παροχές. 

ΜΙΛΤ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 

ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

1988-1992 
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Πρόταση για τη σύσταση επιτροπής 

για την ευαισαητοποίηση-ενημέρωση του κοινού 

σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

Το έργο της Επιτροπής 8α κινηθεί σε τέσσερις άξονες: 

(α) από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, (δ)στους χώρους δουλειάς 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, (γ) στους χώρους δουλειάς των δημό

σιων και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και (δ) στα σχολεία, αν 

είναι δυνατόν ήδη από τη νηπιακή ηλικία. 

Η Επιτροπή κατά την άποφή μας πρέπει να αποτελείται 

από: 

1. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά

των 

2. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

ΑσφαλΙσεων 

3. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας 

4. Εκπρόσωπο των αναπηρικών φορέων 

5. Εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 

Αθηνών (ΕΕΗΕΑ) 

6. Εκπρόσωπο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης (ΕΡΤ) 

7. Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΕΕΒ) 

8. Έναν κοινωνιολόγο 

9. 'Εναν ψυχολόγο 

10. Έναν κοινωνικό λειτουργό. 

Η παραπάνω Επιτροπή μπορεί να συμπληρωθεί σύμφωνα με 

τις τυχόν ανάγκες που θα προκόψουν, και πάντα με απόφαση των 

μελών της. 

Β. EÄMÄPÄE 

ΠΡΟΕΔΡΟΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Π.1 

Πρόταση για τη δημιουργία Υφυπουργείου 

στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας ton- Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

το οποίο θα ασχολείται με τα προβλήματα ατόμων 

με ειδικές ανάγκες 

Υπουργείο 

Υγείας «au Πρόνοιας 

Υφυπουργείο 

Υγείας 

Υφυπουργείο Ατόμων 

με Ειδικές Ανάγκες 

Υφυπουργείο Κοινω

νικών Ασφαλίσεων 

Γενική 

Γραμματεία 

Διεύθυνση 

Υπερηλίκων 

Διεύθυνση 

Πρόνοιας 

Διεύθυνση 

Νέων με 

Ειδικές Ανάγκες 

Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης και 

Επαγγελματικής 

Αποκατάστασης 

Ατόμων με Βαριές 

Ανάπηρο 

Διεύθυνση 
Στέγασης Ατόμων 

με Ειδικές Ανάγκες 

Διεύθυνση 
Ψυχικών 
Παθήσεων 

Β. ΣΑΜΑΡΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
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