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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΒΠΕ 

*Η διαδικασία καταρτίσεως καί εφαρμογής ενός σύγχρονου 

καί άποτελεσματικοϋ προγράμματος οικονομικής καί κοινωνικής 

αναπτύξεως σέ χδρες μέ δημοκρατικά πολίτευμα καί οικονομία 

έλεύ&ερη^ς άγορας δέν μπορεί παρά νά στηρίζεται στην τριμερή* 

συνεργασία τον κρατικών φορέων σχεδιασμού καί εφαρμογής, εκ

προσώπων τοΟ Ιδιωτικού* τομέα - εργοδοτών καί εργαζομένων - καί 

ειδικών επιστημόνων, πού καλούνται νά* προσφέρουν τ ί ς σχετικές 

συμβουλές τους . "Ετσι, καί γ ι ά τή*ν εκπόνηση τοο Πενταετούς 

Προγράμματος Οικονομικές καί Κοινωνικής Αναπτύξεως 1976-80 

συγκροτήθηκαν πενήντα ομάδες εργασίας, μέ ανάλογη σύνθεση, 

στίς όποιες ανατέθηκε ή διερεύνηση των προβλημάτων καί προο

πτικών βασικών τομέων της οικονομίας μέ τελ ικέ σκοπέ τήν υπο

βολή εισηγήσεως γ ι ά τήν ακολουθητέα πολιτική· Στίς ομάδες 

αυτές δέθηκε ενα συνοπτικέ διάγραμμα οδηγιών, πού καθόριζε τό 

αντικείμενο καί τ ί ς γεν ικές κατευθύνσεις τη*ς έρευνας, μέ ε ι δ ι 

κή αναφορά στην ένταξη της 'Ελλάδας στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες· 

Ζητήθηκε επίσης από τ ί ς ομάδες ή υποβολή προτάσεων γ ι ά συγκε

κριμένα μέτρα πολιτικές πού έπρεπε νά συνοδεύονται καί από 

εκτίμηση τον οικονομικών τους επιπτώσεων. Παράλληλα, ,καταβλή-

θηκε προσπάθεια συντονισμοί' του* Ιίργου τών ομάδων καί εντάξεως 

τον υπολογισμών τους μέσα στά πλαίσια πού καθόριζαν οι μακρο

οικονομικές εκτιμήσεις τοϋ* Προγράμματος. 

Οι ομάδες εργάσθηκαν μέ ζήλο καί ευσυνειδησία, ανά

πτυξαν πρωτοβουλία καί διατύπωσαν ανεπηρέαστα καί μέ παρρησία 

τ ί ς απόψεις τους . Παρά τό σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα 
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πού είχαν στή διάθεση τους καί τίς δυσχέρειες πού δημιουργούσε 

ή ανεπάρκεια των στοιχείων η* ή έλλειψη προηγούμενων σχετι,κων 

ερευνών, παράδωσαν έργο πού, άπό πολλές απόψεις, θά μποροϋσε
:
''».·• 

νά χαρακτηρισθεί πρωτοποριακά·
:
 "Ετσι δχι μόνο συγκεντρώθηκαν 

καί παρουσιάσθηκαν κατά συστηματικό τρόπο πληροφορίες καί στοι

χεία εντελώς νέα η* πού υπήρχαν σκόρπια σέ γνωστές ή άγνωστες 

πηγές, άλλα* καί ή ανάλυση των προβλημάτων καί ή διατύπωση των 

εισηγήσεων διακρίνονται, κατά κανόνα, γιά τή συνέπεια καί τήν 

πληρότητα τους. 

νΟπως προκύπτει άπό τά π ιό πάνω, οι εκθέσεις γιά τό 

Πενταετές Πρόγραμμα, οι όποιες υποβλήθηκαν στό ΚΕΠΕ σάν ύπη-

ρεσιακά κείμενα, είναι προϊόν εργασίας καί εκφράζουν τίς από

ψεις τον μελών τον ομάδων. Είναι επομένως αυτονόητο δτι, αν 

καί αποτελούν βασικές σημασίας βοήθημα γιά τήν εκπόνηση του* 

Προγράμματος 'Αναπτύξεως,, δέν άντανακλοϋν κατ'ανάγκην τίς άπό*-

ψεις οϋτε μπορούν νά θεωρηθούν δεσμευτικές γϊά τό ΚΕΠΕ - τόν 

υπεύθυνο γιά τήν τεχνική επεξεργασία του* Προγράμματος 'Οργα

νισμό - καί ακόμη περισσότερο γιά τήν Κυβερνητική 'Αρχή, η 

οποία μέ ευρύτερα κριτήρια αποφασίζει τελικά γιά τό περιεχό-

μενο καί τους στόχους τοϋ* Προγράμματος, τό σ/coio υποβάλλει 

γιά έγκριση στή Βουλή. Ανεξάρτητα άπό τίς παραπάνω παρατηρι$-

σεις καί παρά τίς επιφυλάξεις πού μπορεί νά διατυπωθούν γιά 

ορισμένες γνώμες η* απόψεις πού εκφράζονται στίς εκθέσεις αυτές, 

αποφασίσθηκε η δημοσίευση τους, δχι μόνο γιατίΓ κρίθηκε σκόπιμη 

ή ευρύτερη προβολή του έργου 600 καί πλέον επιστημόνων καί 

ε Ιδικών αλλά καί γιατί θεωρήθηκε δτι προσφέρουν χρήσιμο υλικό 
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για τήν παραπέρα καί σέ μεγαλύτερο βάθος διερεύνηση τον οίκο-

νομικον καί κοινωνικών προβλημάτων της χώρας. Πρέπει επίσης 

νά σημειωθεί, δτι ή γλωσσική καί λοιπή επιμέλεια τών κειμένων 

περιορίσθηκε στά απολύτως απαραίτητα, γιά νά επιταχυνθεί η 

κυκλοφορία τους, πού αλλιώτικα θά καθυστερούσε λόγω του μεγά

λου δγκου τους· 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΜΑΛΑΣ -ΕΡΓ^.,ΪΑΛ 

Σύμφωνα με τήν απόφαση άριθ· 145/79/ΐ?/ΐ/76 τοϋ Γενικού . 

'Επιστημονικού Διευθυντού -̂ ου Κέντρου Προγραμματισμού συγκροτήθηκε 

*Ομάδα 'Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων Κοινωνικής Προνοίας, στά* 

πλαίσια: καταρτ ίσε'.ο·
0
 του .ΙΙρογράμματος Αναπτύξεως 1976-80· "Οπως 

προκύπτει άπο τό πρακτικό της 1ης συνεδριάσεως της Ομάδας γιά 

την καλύτερη οργάνωση καί απόδοση στό έργο της, αποφασίστηκε νά 

συγκροτηθούν πέντε (5) ύπο-ομάδες γιά νά μελετήσουν μέσα στό χοί

ρο της Κοινωνικής Προνοίας τά ακόλουθα βασικά θέματα: 

1c Παιδική προστασία 

2c Προστασία μειονεκτούντων ατόμων 

3- Προστασία ηλικιωμένων καί χρόνια πασχόντων ατόμων 

4 c" Ko ι νων ι κή παθολ ογ ία 

5s Κοινωνική εργασία· 

Τά μελί) κάθε υπθ~ομάδας αναφέρονται στό πρακτικό αυτό. 

% . . . '• . " * · < 

Κατά την ιδuà συνεδρίαση ττ|ς 'Ομάδας τονίσθηκε στά μέλη 

της η ανάγκη δπως· η Κοινωνική Πρόνοια· καί τά προβλήματα πού υπάρ

χουν στό χοίρο -της μελετηθούν οσο τό δυνατό σε ευρύτερα, αλλά ρεαλι

στικά, πλαίσια για νά εξαρθεί ό δυναμικός χαρακτήρας καί ο ρόλος 

της στην όλη κοινωνική πολιτισμική καί οικονομική ανάπτυξη της 

χώραςe 
Μτ το πνεύμα' αυτό εργάστηκαν όλες οι υπο-ομάδες« 

Οι, ύπο-ομάδες πίρα άπο τίς ιδιαίτερες συνεδριάσεις τους, 

γιά τη μελέτη των θεμάτων τους συνήλθαν ως ολομέλεια σέ 26 συνολι

κά συνεδριάσωις» 



- 16 -

Μέσα σ'αυτές τίς συνεδριάσεις 'έγιναν πολύωρες συζητήσεις 

κατά τίς οποίες τό* κάθε μέλος ανάπτυξε ελεύθερα τίς απόψεις πού 

είχε πάνω σέ κάθε θέμα. "Ετσι, μετά άπό* τήν ολοκλήρωση της συζη

τήσεως καί τή* διατύπωση τών πορισμάτων ακολουθούσε ή σύνταξη, άπό 

τήν κάθε ύπο-ομάδα, τοϋ* κειμένου της εκθέσεως της. 

Οι εκθέσεις των ύπο-ομάδων, όπως διαμορφώθηκαν μετά τή 

συζήτηση στην ολομέλεια τ?)ς 'Ομάδας, αποτέλεσαν τά κεφάλαια της 

τελικη*ς εκθέσεως, στή διατύπωση της οποίας βοήθησε μέ επιμέλεια 

καί προθυμία η Κα Ριτσατάκη. 

Θά ήταν παράλειψη νά μή εξάρω τίς προσπάθειες πού κατέβα

λαν δλα τά μέλη της 'Ομάδας. Καί τίς προσπάθειες αυτές τίς κατέβα

λαν μέ ενθουσιασμό, συνέπεια καΐ* α'ίσθημα ευθύνης αν καί δέν είχαν 

στή διάθεση τους αρκετές πληροφορίες καί αρκετά στατιστικά στοιχεία. 

ΧΕ *Ομάδα επιθυμεί νά εκφράσει τίς Ιδιαίτερες ευχαριστίες 

της στύ σύμβουλε της κ· Ι. Ζάρα, ò όποιος μέ τίς επιστημονικές 

του γνώσεις καί τήν πείρα του συνέβαλε πολύ στο" Εργο της. 

'Επίσης ή * Ομάδα θέλει νά ευχαριστήσει τ 6 προσωττικό* τοϋ 

ΚΕΠΕ πού έλαβε ενεργό μέρος καί βοήθησε γιά τήν ολοκλήρωση του 

έργου της, Ιδιαίτερα δέ τό*ν κ. Γιάννη Παπανικολάου πού είχε τήν 

επιμέλεια των κειμένων τ?)ς τελικές εκθέσεως, καί τίς κυρίες Δ« 

Μουλαγιάννη καί Λ, Λυγκώνη γιά τή δακτυλογράφηση του. 

Φ. ΦΙΛΙΠΓΙΑΚσΠΟΪΆΟΣ 
1
Υπεύθυνος της 'Ομάδας 'Εργασίας 

Κοινωνικής Προνοίας 
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Ι . ΑΠΟΣΤΟΛΗ EAI Π3ΡΙΞΧ0ΪΪΞΜ) ΤΚΣ ΚΟΜΩΚΙΕΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

1 · Δ ι ε θ ν ε ί ς τάσεις 
• II ,...Ι««Ι I I . ., ιι.ι , ••••,.. I I . I I . . . . 

ι
Ο καθορισμός του σκοπού καί ττ)ς αποστολής της κοινωνικής 

πρόνοιας είναι έργο εξαιρετικά δύσκολο, γιατί οϋτε στή θεωρία 

έχει λυθεί τό θέμα καί η διεθνές πρακτική .ποικίλλει ανάλογα μέ* 

τίς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες πού επικρατούν σε* κάθε χώρα σέ 

δεδομένη στιγμή, 'Εντούτοις, ή σαφέστερη διαγραφή τοϋ σκοπού καί 

τί̂ ς αποστολής της κοινωνικής πρόνοιας είναι απαραίτητη, προκειμε*-

νου νά αποσαφηνισθούν τό περιεχόμενο καί ή έκταση του τομέα καί 

ή σχέση του μέ τους άλλους τομείς. 

Μέχρι πρόσφατα ò ορός "κοινωνική πρόνοια" αναφερόταν 

σέ παροχές υπηρεσιών γιά ικανοποίηση των αναγκών ορισμένων "ορια

κών" ομάδων του.πληθυσμού*, όπως οι ανάπηροι, άγαμες μητέρες, ορ

φανά, ηλικιωμένοι κλπ. Ή έκταση καί τό περιεχόμενο των υπηρεσιών 

αυτών, πού αποτελούν ακόμα καί σήμερα τό βασικό πυρήνα τ?)ς κοινω

νικής πρόνοιας, διαφέρουν άπό χώρα σέ χώρα καί άπό εποχή σέ επο

χή, ανάλογα μέ τις εμφανιζόμενες κάθε φορά κοινωνικές ανάγκες καί 

τίς παραδοσιακές δομές. Σέ ορισμένες χώρες η "κοινωνική πρόνοια" 

περιλαμβάνει καί τίς υγειονομικές υπηρεσίες καί τήν. εκπαίδευση, 

Ινώ σέ άλλες χώρες, δταν πρόκειται γιά ευρύτερες κοινωνικές υπη

ρεσίες όπως η υγεία καί η εκπαίδευση, χρησιμοποιείται περισσότερο 

ò δρος "κοινωνική πολιτική" παρά "κοινωνική πρόνοια-',-πού θεωρεί

ται μέρος της κοινωνι?^ς πολιτικής, 

. Η αποστολή τών παραδοσιακών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας 

?ruav
v
va βοηθούν τίς "οριακές"

-
ομάδες του πληθυσμοί ν'ανταποκρίνον

ται στίς απαιτήσεις της κοινωνικής καί οικονομικής ζωής καί νά 



- 18 -

προσαρμόζονται στό περιβάλλον τους· "Ηδη από" χρονιά σέ διεθνές 

επίπεδο έχει αναγνωριστεί ή ανάγκη νά* διευρυνθεί ή αποστολή* της 

κοινωνικής πρόνοιας. Αντί νά περιορίζεται μόνο στή βοήθεια προς 

τόν.άνθρωπο η* τήν οικογένεια νά* προσαρμόζονται στό περιβάλλον 

τους, ή αποστολή τής κοινωνικές πρόνοιας περιλαμβάνει καί τήν 

προσπάθεια νά αλλάζει καί τό ϊδιο τΟ περιβάλλον· *Η τελευταία,,τά

ση, είναι νά αναγνωριστεί, οτι ή κοινωνική* πρόνοια μπορεί καί 

πρέπει νά παίζει ακόμα πιό δραστήριο ρόλο, καί έχει εκφραστεί σέ 

διεθνή συνέδρια ύπουργω\, υπευθύνων γιά,τήν κοινωνική πρόνοια, η 

ανάγκη νά δοθεί έμφαση στον αναπτυξιακό ρόλο της π,ρόνοιας. , 

'Επακόλουθς της αλλαγής της έννοιας της κοινωνικής πρό

νοιας καί της αποστολής της είχαι ή διαφοροποίηση των τρόπων εφαρ

μογής τής κοινωνικής πρόνοιας. ,*Η παραδοσιακή* κοινωνική πρόνοια 

βασιζόταν σέ εργασία πού απευθυνόταν κυρίως σέ ατονία κς§ιί οικογέ

νειες καί στή χορήγηση υλικής βοήθειας, ,σέ χρήμα ή* σέ είδος,, καί 

στην ιδρυματική περίθαλψη. .
 Ν

 , 

Ϊ Έ ν μέρει, ή διεύρυνση τής κοινωνικής ασφάλειας για τήν 

αντιμετώπιση ορισμένων κοινωνικών κινύύνων 'καί τήν αποτροπή otno-

νομικον δυσχερειών καί ή ανύψωση τοϋ επιπέδου τής ζωής £χει ως 

αποτέλεσμα τόν περιορισμό των υλικών παροχών τής κοινωνικής πρό*· 

νοιας· "Οπως εϊπαμε πιό πάνω, τό περιεχόμενο τής κοινωνικής πρό*-

νοιας εϊναι ρευστό καί οι παροχές πού σέ μιά εποχή καλύπτονται 

άπ'αυτήν σέ άλλη εποχή μπορούν νά παρέχονται άπ.ό τήν κοινωνική 

ασφάλεια. Βέβαια, η κοινωνική ασφάλεια καί η, κοινωνική πρόνοια 

συνυπάρχουν καί δέν είναι δυνατό ή μιά νά υποκαταστήσει τήν αΚ~ 

λη. Οι παροχές τής κοινωνικής ασφάλειας είναι απρόσωπες καί £χουν 
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στατικό χαρακτήρα, ένοα αντίθετα μέσω της κοινωνικής πρόνοιας επι

διώκεται δυναμική αντιμετώπιση των προβλημάτων, μέ γνώση των ει

δικών συνθηκών καί εξατομίκευση των περιπτώσεων· 

*Η επέκταση της αποστολής της κοινωνικής πρόνοιας έτσι 

πού νά περιλαμβάνει καί τήν αλλαγή στίς ̂ νθηκες του περιβάλλοντος 

συνέβαλε στην υιοθέτηση προληπτικών καί δχι μόνο θεραπευτικών με

θόδων· Δηλαδή, η κοινωνική πρόνοια αντί νά ασχολείται μόνο μέ 

προβλήματα πού τ̂ δη υπάρχουν, προλαμβάνει δσο είναι δυνατό τά προ

βλήματα πού τυχόν δημιουργούνται άπό τήν οικονομική ανάπτυξη καί 

τίς κοινωνικές αλλαγές. Οι παροχές της κοινωνικής πρόνοιας δέν 

έχουν πιά.^τό χαρακτήρα ελεημοσύνης/ αλλά θεωρούνται σαν δικαίωμα, 

παύουν νά κατευθύνονται προς ορισμένες οριακές ομάδες καί καλύ

πτουν ολόκληρο τόν πληθυσμό· 

Μέ τήν έμφαση πού" έχει δοθεί τελευταία στον αναπτυξιακό 

ρόλο της κοινωνικής πρόνοιας η πρόνοια δέν είναι πιά οριακός το-, 

μέας άλλα έχει αναγνωριστεί ως βασικός συντελεστής στην επίτευξη 

των κοινωνικοοικονομικών "στόχων μιας χώρας. Συμβάλλοντας στην 

επίτευξη στόχων άλλων τομέων, ή πρόνοια άποκτα διατομεακό ρόλο. . 

"Οσο ενισχύεται ό αναπτυξιακός ρόλος της κοινωνικής πρόνοιας, αυξά

νει καί η σπουδαιότητα τ?}ς κοινωνικής εργασίας μέ ομάδες καί μέ 

κοινότητες., 

2. Προγραμματισμός της κοινωνικής πρόνοιας •'.:·.·. χ...<• 

- ι ί'Αρακ.τηρ.ιστιίςή τάση: στή σύγχρονη εποχή είναι ή αΰξηση 

της κρατικές δραστηριότητας στον τομέα .τΐ)ς κοινωνικής πρόνοιας 

καί ή άνάλη<]̂ η της ευθύνης γιά τόν προγραμματισμό του τομέα, 

τό. συντονισμό .των φορέων, τή χωροταξική κατανομή τους,' τή Λ 



- 20 -

χρηματοδότηση, τήν παρακολούθηση καί τον έλεγχο" τους, τήν εποπτεία 

της εκπαιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως των στελεχών κ. α. 

Μιά έκθεση των Ηνωμένων 'Ε&νων του 1973 καθορίζει τό 

πεδίο προγραμματισμού της φθίνων ικης πρόνοιας ώς εξη*ςΐ 

"α. Κοινό πυρήνα υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας πού παρόλο 

πού διαφέρει άπό χώρα σέ χώρα συνήθως περιλαμβάνει παιδική προ

στασία, προστασία της οικογένειας, διασφάλιση τοϋ εισοδήματος, 

καταπολέμηση εγκλημάτων καί εγκληματικότητας, αστικές η αγροτικές 

κοινωνικές υπηρεσίες γιά φτωχούς η* γιά μειονεκτουντα άτομα η
1 

πρόσφυγες. 

β. Συμπληρωματικές υπηρεσίες σέ άλλους αναπτυξιακούς τομείς 

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

γεωργία η* βιομηχανία. 

γ. Συμβολή στίς αναπτυξιακές προσπάθειες, δπως σέ προγράμ

ματα γιά τή νεολαία, τή βελτίωση της θέσεως ττ)ς γυναίκας, τή συμ

μετοχή του* κοινού σέ κοινοτική ανάπτυξη καί άλλα προγράμματα πού 

αντιμετωπίζουν προβλήματα η συμβάλλουν στην αλλαγή στά πλαίσια 

τη*ς άστικοποιήσεως, βιομηχανοποιήσεως, μεταναστεύσεως κλπ. 

δ. Συμβολή στή διαμόρφωση γενικών κατευθύνσεων πολιτικές 

σέ δλα τά αναπτυξιακά προγράμματα γιά νά έπιτευχθοϋν οι στόχοι 

της κοινωνικές δικαιοσύνης καί νά προστατευθούν τά ανθρώπινα 

δικαιώματα σέ δλους τους τομείς. 

ε· Πρόβλεψη των κοινωνικών επιπτώσεων τον αναπτυξιακών προ-

γραμμάτων δλων τον τομέων" · 

1, "REPORT OF EXPERT GROUP MEETING ON SOCIAL WELFARE F0LICÏ AND 
PLANNING·« U.N.HEADQUARTERS, NEW YORK, SEPT. 1973. σελ. 24-25. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει οτι στή σημερινή του μορφή τό 

αντικείμενο τοϋ προγραμματισμού της κοινωνικής πρόνοιας δέν δια-^ . 

γράφεται μόνον άπό τίς υπηρεσίες πού προσφέρει ενα 'Υπουργείο Κοι

νωνικής Προνοίας η ανάλογος φορέας δπως παλιότερα. Τώρα, ò προ

γραμματισμός αυτός περιλαμβάνει καί νέες υπηρεσίες κοινωνικές πρό

νοιας πού είναι, αρμοδιότητας άλλων 'Υπουργείων· Δηλαδή, ο προ

γραμματισμός της κοινωνικές πρόνοιας είναι ταυτόχρονα κάθετος καί 

οριζόντιος (διατομεακός καί τομεακός). 

Οι προσπάθειες της αναπτύξεως τοϋ προγραμματισμοί της ,. 

κοινωνικής πρόνοιας σέ επιστημονική βάση βρίσκονται στά αρχικά 

του^ στάδια» Μεγάλο μειονέκτημα στον προγραμματισμό αυτόν αποτε

λεί η έλλειψη προτύπου προγραμματισμού· *Η δημιουργία του προσκρούει 

κυρίως οτήν έλλειψη αντικειμενικών μέτρων γιά τήν αξιολόγηση των 

αναγκών καί τή διαπίστωση του βαθμού* ικανοποιήσεως τους, δπως καί 

οτήν έλλειψη; σέ ορισμένες περιπτώσεις, παραδεκτών κανόνων 

(SïAHMRDS) γιά τίς υπηρεσίες της κοινωνικής πρόνοιας. 

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται αξιόλογη προσπάθεια 

γιά τήν εξεύρεση "κοινωνικών δεικτών", οι όποιοι περιλαμβάνουν 

καί δείκτες πού αναφέρονται στην κοινωνική πρόνοια· '-Αλλά, παρόλο 

πού ορισμένες χώρες έχουν ήδη αρχίσει νά τους ενσωματώνουν στον 

προγραμματισμό τους, αυτοί βρίσκονται ακόμα σέ πρωτόγονο στάδιο» 

Γενικά, επισημαίνεται ή έλλειψη εμπειρικών ερευνών στή 

φύση κα* τήν έκταση των προβλημάτων καί τών αναγκών καί στην αξιο

λόγηση των αποτελεσμάτων τον μέτρων πολιτικές· Μόνο μέ τέτοιες 

έρευνες θά καταστεί δυνατό νά επισημανθούν σωστά οι ανάγκες καί 

νά υπάρξουν αντικειμενικά δεδομένα, πάνω στά οποία θά στηριχτεί 
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ο προγραμματισμός. Τέτοιες έρευνες είναι δύσκολο νά αναληφθούν 

αμέσως, αλλά θά πρέπει νά γίνει συνείδηση δτι είναι αναγκαίες καί 

νά δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις γιά τήν πραγματοποίηση τους· 

'Επειδή ή στελέχωση μέ άριστο καί ειδικά εκπαιδευμένο προ

σωπικό αποτελεί βασική* προϋπόθεση γιά τή*ν αποτελεσματική λειτουρ

γία τον υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας πρέπει νά δοθεί προτεραιδ^· 

τητα οτόν προγραμματισμό τής εκπαιδεύσεως των απαραίτητων στελε

χών. Θά πρέπει νά σημειωθεί επίσης δτι στον προγραμματισμό αυτό 

πρέπει νά περιλαμβάνονται καί δσοι ασχολούνται εθελοντικά μέ τή*ν 

κοινωνική πρόνοια, γιά νά προετοιμάζονται ειδικά καί έτσι νά μπο

ρούν νά εκπληρώνουν σωσία τό έργο τους· 

3· Κατάσταση στην 'Ελλάδα 

Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί ρητή* 

υποχρέωση της Πολιτείας. Μέ βάση τό Σύνταγμα, ò γάμος, η μητρό

τητα καί η παιδική* ηλικία, τελοϋν κάτω άπό τή*ν προστασία του* Κρά

τους. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι, θύματα πολέμου, χήρες 

καί ορφανά των πεσόντων στον πόλεμο, όπως καί οι πάσχοντες άπό 

ανίατη σωματική* ή πνευματική* νόσο δικαιοϋνται τής ειδικής φροντί

δας τοϋ Κράτους. 'Επίσης, τό Κράτος παίρνει ειδικά μέτρα γιά τήν 

προστασία τής νεότητας, του* γήρατος καί γιά τήν περίθαλψη των 

απόρων» όπως ειδική φροντίδα γιά εκείνους πού στερούνται στέγης 

η* ζοον κάτω από ακατάλληλες στεγαστικές συνθ%ες. 

ι
Η κοινωνική πρόνοια στην 'Ελλάδα χαρακτηρίζεται ώς τομέας 

τον κοινωνικών υπηρεσιών στίς οποίες συγκαταλέγονται ή υγεία καί 

ή κοινωνική ασφάλιση. Κύριος φορέας κατ*ωνικής πρόνοιας στην 
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*Ελλάδα είναι τό Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών καί ειδικότερα 

ή Γενική* Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, καί οι περιφερειακές υπη

ρεσίες τοο Υπουργείου. Τά Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εργασίας καί 

'Εθνικής Παιδείας είναι επίσης φορείς τ?)ς κοινωνικής πρόνοιας, δπως 

καί ή 'Εκκλησία καί άλλοι οργανισμοί της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 

που έχουν μακρά παράδοση καί μεγάλη συμβολή στην κοινωνική πρόνοια. 

Παρά τό γεγονός δτι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις, 

άπό ορισμένες πρόσφατα αναπτυγμένες κοινωνικές υπηρεσίες σέ διά

φορους "φορείς, δτι ή κοινωνική πρόνοια στην 'Ελλάδα £χει ήδη αρ

χίσει νά απλώνεται πιό πέρα άπό τα παλιά πλαίσια, σέ γενικές γραμ

μές παραμένει ακόμη σέ μεγάλο βαθμό τομέας οριακός καί~ περιορί-
ν

: 

ζεται κυρίως στίς παραδοσιακές υπηρεσίες. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στό, δτι δέν έχει δοθεί η ανάλογη προτεραιότητα στον τομέα αυτόν 

καί στην περιορισμένη διάθεση πόρων γιά τή*ν κοινωνική πρόνοια. 

4* *Η .θέση τή*ς 'Ομάδας Εργασίας 

ν
Οπως φαίνεται, άπό τά κεφάλαια πού ακολουθούν, ή 'Ομάδα, 

χωρίς νά παραβλέπει τόν παραδοσιακό ρόλο της κοινωνικής πρόνοιας, ' 

προσπαθεί νά διευρύνει τήν αποστολή της καί νά επισημάνει τους 

τομείς πού δέν είναι αρκετά αναπτυγμένοι. *Η
 ι
Ομάδα, θεωρεί τήν 

κοινωνική πρ<5νοια ώς δυναμικό τομέα, δπως άλλους τομείς, καί ανα

γνωρίζει τό δικαίωμα ολόκληρου τοϋ πληθυσμοί σέ προνοιακές υπηρε

σίες. Συνεπής προς τίς θέσεις αυτές: 

.·>· α. Προτείνει μ£τρα γιά τή βελτίωση των παραδοσιακών προνοια-

κων υπηρεσιών, σύμφωνα μέ τίς πιό πρόσφατες αντιλήψεις καί, δπου 

είναι δυνατό, θεωρεί αναγκαίο τά προβλήματα των "οριακών" ομάδων 

νά αντιμετωπίζονται μέσω υπηρεσιών πού προορίζονται γιά ολόκληρο 
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τόν πληθυσμό π.χ. οι υπηρεσίες γιά τήν άγαμη εργαζόμενη μητέρα* 

προτείνεται νά είναι οι ϊδιες πού προσφέρονται γιά δλες τίς ερ

γαζόμενες μητέρες καί επιπλέον η άγαμη μητέρα καί τό παιδί της 

νά όφελουνται άπό τίς υπηρεσίες πού προσφέρονται γιά δλες τίς 

οικογένειες, χωρίς βέβαια νά αγνοείται δτι ή άγαμη μητέρα μπορεί 

νά χρειάζεται μία ειδική, επιπλέον βόρεια* 

β. Ασχολείται μέ τήν αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων 

πού αποτελούν τά ανεπιθύμητα επακόλουθα της ταχείας οικονομικές 

αναπτύξεως, δπως π*χ· ή χαλάρωση του θεσμού* της οίκογένειας· 

γ. Προτείνει μέτρα πού αποσκοπούν νά συμβάλουν θετικά στην 

επίτευξη στόχων άλλων τομέων, δπως της υγείας, τ % παιδείας άκό-
-

μη καί ι % βιομηχανίας, 

Σέ δλα τά μέρη τ^ς 'Εκθέσεως προτείνονται μέτρα γιά τή 

συμμετοχή του κοίνοϋ στίς υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. 

Βασικά, ή *Ομάδα ασχολείται..μέ υπηρεσίες κα£ προγράμματα 

πού είναι· στην αρμοδιότητα η επίβλεψη τοϋ* 'Υπουργείου Κοινωνικών 

*Υπηρεσιδ5ν· "Οπου τό θεωρεί ανάγκη δμως, ή *Ομάδα υποδεικνύει 

μέτρα κοινωνικής πρόνοιας πού θά χρειαστεί νά υιοθετηθούν άπό άλ

λους φορείς· ·..•-•• 

Γιά νά ανταποκρίνεται ή κοινωνική πρόνοια στην ευρύτερη 

έννοια πού της δόθηκε καί στίς σημερινές ανάγκες της ελληνικές 

κοινωνίας, τονίζεται ή ανάγκη της προλήψεως αντί ττ)ς καταστολές, 

ή επέκταση τ^ς δραστηριότητας τοΰ τομέα σέ ολόκληρο τόν πληθυσμό, 

δπου υπάρχουν ανάγκες, καί η αποκέντρωση των υπηρεσιών ώστε νά εί

ναι προσιτές στό λαό. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση γιά τίς 
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αλλαγές πού-προτείνει ή Όμάδα, είναι ή αναγνώριση, άπό τίς αρχές 

καί τήν κοινωνία, των δυνατοτήτων της κοινωνικής πρόνοιας νά παί*-

ζει δραστήριο καί ωφέλιμο ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας καί στή 

ζωή δλων των 'Ελλήνων, καί συνεπώς ή χρηματοδότηση του τομέα σέ 

ψηλότερα επίπεδα άπό τά μέχρι τώρα. 

5« Βασικές κατευθύνσεις πολιτικής 

Τελειώνοντας τό γενικ<5 τοοτο μέρος της 'Εκθέσεως, η Ομ<ί-

δα αναφέρει ορισμένες βασικές κατευθύνσεις πού θά πρέπει νά έχει 

ή πολιτική στον τομέα τΐ}ς κοινωνικές πρόνοιας, γιά νά αντιμετωπί

σει τά κύρια μειονεκτήματα του* τομέα, ώστε νά καταλάβει τή θέση 

πού τοϋ αρμόζει σέ μιά σύγχρονη κοινωνία. Οι κατευθύνσεις αυτές 

ελήφθησαν υπόψη στή διατύπωση των προοπτικών καί των προτάσεων 

στά ειδικότερα τμήματα, στά οποία αναφέρονται τά επόμενα κεφάλαια 

τ?)ς 'Εκθέσεως· 'Εδω επιχειρείται άπλα ή συνοπτική επισήμανση τους: 

α. Ανακαθορισμός τοΟ σκοποϋ καί της αποστολής της κοινών ι-

κΨ\ς πρόνοιας, ώστε: 

- Νά ενισχυθεί ò ρόλος της.̂ ώς τομέα πού
ν
συμβάλλει στην παραγωγι

κότητα καί στην κοινωνική ανάπτυξη. 

- Νά εξαρθεί ο προληπτικός, της χαρακτήρας· 

- Νά.αποσαφηνιστούν, οι δραστηριότητες αυτές σέ σχέση μέ τους 

άλλους τρμεϊς της κοινωνικής πολιτικής. 

β· Αναδιάρθρωση καί αναδιοργάνωση τοΟ τομέα, ώστε: 

- Νά καθορισθούν οι φορείς καί οι αρμοδιότητες τους. 

- Νά επιτευχθεί η αναδιοργάνωση τους. 
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- Νά επιτευχθεί ηορθή χωροταξική κατανομή τους έτσι πού νά 

είναι προσιτές στό λαό* (αποκέντρωση στό τοπικό επίπεδο)·· 

- Νά εξασφαλιστεί ò συντονισμός καί ή συνεργασία μεταξύ τους. 

γ . Αίίξηση της χρηματοδοτήσεως τοϋ* τομέα, ώστε νά καταστεί 

δυνατή ή πραγματοποίηση των επιδιώξεων, σύμφωνα μέ τ ίς σύγχρονες 

αντιλήψεις· 

δ. Δημιουργία επαρκών καί ικανών στελεχών γιά τήν πλαισίωση 

των υπηρεσιών τών διαφόρων φορέων κοινωνικές πρόνοιας μέ τή δη

μιουργία ευκαιριών εκπαιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως σέ ανώτερο 

καί ανώτατο επίπεδο καί μέ τή χορήγηση κινήτρων γιά τήν προσέλκυ

ση στά επαγγέλματα πού εξυπηρετούν τόν τομέα. 

ε*.. Προαγωγή τη*ς κοινωνικές έρευνας στα προβλήματα καί τ ί ς 

ανάγκες, μέ. τήν ενίσχυση τών ερευνητικών φορέων ή τή δημιουργία 

νέων, τόν καθορισμό τών τομέων έρευνας καί τήν αξιοποίηση τών 

πορισμάτων τών ερευνών στον καθορισμό τ % πολιτικές. Σ*αυτά' τά 

πλαίσια θά πρέπει νά δημιουργηθεί καί μιά Κεντρική Τράπεζα Στοι

χείων (MEâ BANK) tfai νά γ ίνε ι ή συλλογή στοιχείων γιά επεξεργα

σία άπό ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

στ. Ανάπτυξη του προγραμματισμού* μέ: • -

- Tffy παρακολούθηση τών διεθνών εξελίξεων στην επινόηση νέων 

μεθόδων κοινωνικοο προγραμματισμού καί τήν προσπάθεια εφαρ

μογές τους στην * Ελλάδα. 

- Τό μεθοδικό κα( συστηματικό προγραμματισμό τών δραστηριοτή-

των μέ βάση αντικειμενικά (ποσοτικά) δεδομένα. 
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Τήν παρακολούθηση της εφαρμογές των προγραμμάτων καί τήν αξιο

λόγηση των αποτελεσμάτων. 

ζ«, Ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας μέ: 

Τήν παρακολούθηση των εξελίξεων τοβ τομέα ατό διεθνή χώρο. 

Τήν προσαρμογή, οπού θεωρείται επιθυμητό, στά πρότυπα κοινω

νικής πρόνοιας, πού Ισχύουν στίς προηγμένες χώρες καί ειδικά 

στίς χώρες τ % ΕΟΚ, εναρμονίζοντας τα στό ελληνικό θεσμικό* 

πλαίσιο· 

Τήν ανάπτυξη τ?)ς διεθνοος συνεργασίας, οπού ενδείκνυται, γιά 

τήν πρόληψη καί τήν καταπολέμηση τον κοινωνικών προβλημάτων 

πού περνάν διεθνή σύνορα (όπως π«χ. προβλήματα ναρκωτικών, 

μετά ναυτών κλπ.) και γενικά τήν προαγωγή της κοινωνικές πρό

νοιας* 
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II. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΈοΠΑ-Ι ΙΟΏΓΩΛΊΚΈΣ nPOlïOLkZ 

Α. Παιδική προστασία 

Τ<5 1959 ή Γενική Συνέλευση του OHE ψήφισε τή Διακήρυξη 

των Δικαιωμάτων τοΰ παιδιού πού θέτει τίς αρχές πάνω στίς όποιες 

πρέπει νά βασίζονται οι νέμοι, τα προγράμματα καί γενικά οι απο

φάσεις καί οι ενέργειες τών κρατών καί κοινωνιών, προκειμένου νά 

καλύψουν τίς βασικές ανάγκες των παιδιών καί νά τά βοηθήσουν προ

ληπτικά γιά νά αποτελέσουν ύγια μέλη της κοινωνίας. *Η διακήρυξη 

αυτή δίνεται άμέοως παρακάτω, γιατί θεωρείται ότι μπορεί νά δώ

σει τίς κατευθυντήριες γραμμές στ<5ν προγραμματισμό τών κοινωνικών 

υπηρεσιών γιά τήν προστασία τον κάθε πάιδιοϋ.• 

» . ··.• '• 

Διακήρυξη τών δικαιωμάτων του παιδιού* πού ψηφίστηκε στή Γενική 

Συνέλευση τοο OHE στίς 20 Νοεμβρίου 1959. 

"•Αρθρο 1: Τέ παιδί πρέπει νά άπολαμβάνη τών δικαιωμάτων, τών περι-

λαμβανομένων εν τ$ διακηρύξει ταύτςι. "Ολα τά παιδιά, 

άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως, πρέπει ν'απολαμβάνουν τών δικαιωμάτων 

τούτων, αδιακρίτως φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσης, θρησκείας, 

πολιτικών η* άλλων πεποιθήσεων, εθνικής η κοινωνικές προελεύσεως, 

περιουσίας, καταγωγής, ή άλλης καταστάσεως τών Ιδίων η" τών οί,κο-

γενειών των. 

"Αρθρο 2: Τ<5 παιδί πρέπει ν'άπολαμβάνη ειδικής προστασίας, νά παρέ-

χωνται δέ εις αυτό εύκαιρίαι καί δυνατότητες διά νόμου 

η* άλλως, ώστε νά δυνηθη* ν'άναπτυχθη, σωματικώς, ηθικώς, πνευματι-

κώς καί κοινωνικώς κατά τρόπον ύγια καί φυσιολογικών ελευθέρως 

καί αξιοπρεπώς. Κατά τόν νομοθέτην επί τω σκοπφ τούτω, δέον όπως 

προβλέπωνται καί κατοχυροϋνται τά συμφέροντα τών παιδιών. 

"Αρθρο 3'· Τ
έ παιδί άπ<5 της γεννήσεως του πρέπει ν'απόκτηση δνομα 

καί μίαν εθνικότητα. 

"Αρθρο Ai To' παιδί πρέπει, ν'άπολαμβάνη τών αγαθών της Κοινωνικές 

Ασφαλίσεως. Πρέπει νά παρέχεται εις αυτό* τό* δικαίωμα 
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νά αναπτύσσεται υπό συνθήκας υγιεινός. Δια τόν σκοπόν τούτον ει

δική μέριμνα καί προστασία πρέπει να παρέχεται εις αυτό*, ώς καί 

εις τήν μητέρα του κατά τήν διάρκειαν της κυήσεως καί μετά τήν 

γέννησίν του· Τό παιδί πρέπει Vάπολαμβάνη καλής διατροφής, κα

τοικίας, ψυχαγωγίας %αί ιατρικής περιθάλψεωςο 

"Αρθρο 5; Εις τό σωματικως, ψυχικώς καί κοινωνικώς ανάπηρον παιδί 

' πρέπει νά παρέχεται η αναγκαία εις εκάστην περίπτωσιν 

θεραπεία, μόρφωσις καί περίθαλψις. 

"Αρθρο 6; Τό παιδί διά τήν πλήρη καί άρμονικήν άνάπτυξιν τής προ-

σωπίκότητος του έχει ανάγκην αγάπης καί" κατανοήσεως. 

Πρέπει, εφ'όσον είναι δυνατόν, ν'αναπτυχθώ με τήν φροντίδα καί τ^ν 

παρακολούθησα τον γονέων του καί οπωσδήποτε εις μίαν ατμόσφαιραν 

στοργής, ως καί ηθικές καί υλικής ασφαλείας. Τό παιδί της νηπια

κής ηλικίας δέν πρέπει πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ν'αποχωρισθώ 

της μητρός του. Η κοινωνία καί τό Κράτος οφείλουν νά παρέχουν 

είδικήν μέριμναν εις fa' άνευ οικογενείας παιδιά, καθώς καί εις 

εκείνα τά οποία υστερούν οικονομικώς. 'Εκφράζεται'η ευχή δπως 

δίδεται κρατικόν επίδομα.η* άλλη βοήθεια διά τήν συντήρησιν παιδιών 

πολυμελών οικογενειών. 

"Αρθρο 7i Η στοιχειώδης έκπαίδευσις ορίζεται υποχρεωτική, παρεχο-

"" ""*""*" μένη δωρεάν. Η εκπαίδευσις πρέπει νά άποσκοπή εις τήν 

γενικήν καλλιέργειάν του καί νά δίδη εις αυτό τήν εύκαιρίαν, επί 

βάσεως 'ίσης μεταχειρίσεως, νά ,ανάπτυξη τάς ικανότητας του
#
 τήν 

προσωπικήν του κρίσιν καί τό αίσθημα της ηθικής καί κοινωνικής 

ευθύνης διά νά καταστή χρήσιμον μέλος της Κοινωνίας. Οι έχοντες 

τήν εύθύνην της αναπτύξεως καί καθοδηγήσεως του παιδιοϋ, οφείλουν 

νά γνωρίζουν τά βασικά συμφέροντα αύτου. *Η ευθύνη αυτή βαρύνει 

κατ'άρχήν τους Υονεΐς. Εις τό παιδί, εκ παραλλήλου μέ τήν μόρ-

φωσιν,. πρέπει νά δίδεται η ευκαιρία αναψυχής καί διασκεδάσεως« 

*Η κοινωνία καί τό Κράτος οφείλουν, προς τόν σκοπόν αυτόν, νά κατα-

βάλλουν πασαν προσπάθειαν. 

"Αρθρο 8; Τό παιδί εις δλας τάς περιπτώσεις πρέπει εκ τον πρώτων 
νά προστατεύεται καί περιθάλπεται. 

"Αρθρο 9î Τό παιδί πρέπει νά προστατεύεται εναντίον παντός είδους 

' αμελείας, σκληρότητος καί επιβουλής, Πρέπει νά καταβάλλεται 
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προσπάθεια όπως παραμένη κατά τδ δυνατόν εις τόν αυτόν τόπον δια-
βκίίσέως καί αναπτύξεως του. Τό* παιδί απαγορεύεται να εργάζεται 
πρό μιας κα,θωρισμένης ηλικίας. Κατ'ούδένα τρόπον επιτρέπεται>.η 
πρόσληψίς του εις έργασίαν, ήτις θά είχεν ως συνέπειαν τήν βλάβην 
της υγείας του, η* τήν καθυοτέρησιν της αναπτύξεως του, γενικώς 
απαγορεύεται οιαδήποτε άπασχόλησις αύτου, ήτις θά παρημπόδιζε τήν 
σωματικών, ψυχικών ^ ηθικόν του άνάπτυξιν. 

"Αρθρο 10; Τ<5 παιδί πρέπει νά προστατεύεται άπό ενεργείας αί οπΟίαι 
είναι δυνατόν νά υποθάλπουν φυλετικάς, θρησκευτικάς καί 

άλλου ε'ίδους διακρίσεις. Πρέπει νά αναπτύσσεται υπό τό πνεύμα 
κατανοήσεως, άνοχης, φιλίας των λαών, ειρήνης καί παγκοσμίου άδελ-
φότητος, καί μέ πλήρη συνείδησιν οτι ή ενεργητικότης του καί τά 
προσόντα του; πρέπει νά άφιεροϋνται εις τήν ύπηρεσίαν τον̂  συνανθρώ
πων τ ο.υ. ;• "•_,• 

Γιά νά καλυφθούν αυτές οι βασικές ανάγκες των παιδιών 

χρειάζεται, ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Θέματα όπως η εκπαίδευση, η ερ

γασία, ή ύγέΐα και η κοινωνική ασφάλιση συνδέονται άμεσα μέ τή 

μέριμνα καί συμπαράσταση τών παιδιών καί τήν παροχή ευκαιριών καί 

δυνατοτήτων σέ δλα ανεξαρτήτως τά παιδιά γιά νά μποροϋν νά απο

λαμβάνουν τά δικαιώματα τους. Χρειάζεται συνεργασία καί συντονι». 

σμός ανάμεσα σέ δλους αυτούς τους φορείς πού εφαρμόζουν τήν κοι

νωνική πολιτική της κυβερνήσεως γιά τά παιδιά. "Οπως 'έχει λεχθεί 

στην εισαγωγή, ò ρόλος τ?)ς κοινωνικής πρόνοιας γιά τήν παιδική 

προστασία δέν είναι μόνον ή συμβολή της στην επίτευξη τών ειδικών 

στόχων του* τομέα, άλλα καί ή επιπλέον συμβολή της στην επίτευξη 

τών στόχων δλων τών υπηρεσιών πού έχουν σχέση μέ τήν κοινωνική πο

λιτική καί τήν παιδική προστασία. 

> Σύμφωνα καί μέ τή θέση της 'Ομάδας Εργασίας γιά τήν απο

στολή της κοινωνικής πρόνοιας, δπως περιγράφεται στην εισαγωγή 

της εκθέσεως, τό έργο της κοινωνικής πρόνοιας γιά τή μέριμνα τ ou 
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παιδιού θα έπρεπε.νά είναι τό ακόλουθο: 

α. *Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς δλα τα παιδιά πού 

ζουν κάτω άπό ομαλές οικογενειακές συνθήκες. 

β.· Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στά παιδιά πού άπό ποικί

λες αιτίες ·στερούνται ομαλοΰ οικογενειακοί) περιβάλλοντος. 

γ. *Η παροχή ειδικών υπηρεσιών στά παιδιά ποΰ έχουν κάποια 

σωματική, ψυχική η* κοινωνική αναπηρία. 

δ. *Η παροχή, συμπληρωματικά, κοινωνικών υπηρεσιών πού κρί

νονται απαραίτητες γιά τήν αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων 

κοινωνικής πολιτικής άλλων φορέων. 

Στό παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι πρώτες δύο κατηγορίες 

καί τά γενικά μέτρα πού αποβλέπουν στην προαγωγή του τομέα της 

παιδικές προστασίας. 

1. Μέριμνα γιά τό παιδί πού ζει κάτω άπό ομαλές οικογενειακές 
!»• il I H — — — » Ι — • II !• . . . . » || III» — — — — . — — ι — 

συνθήκες 

1.1· Μέριμνα γιά τήν ομαλή ανάπτυξη καί λειτουργία της 

οικογένειας 

Ν 1·1·1· Ανάγκες-υφιστάμενη κατάσταση 

,. *.Η καλύτερη δυνατή σωματική, ψυχική, πνευματική,,.ηθική 

καί, κοινωνική ανάπτυξη το$ παιδι,ρυ εξασφαλίζεται μέσα στά πλαίσια 

της οικογένειας. *0 ρόλος της οικογένειας στή διαμόρφωση ττίς προ

σωπικότητας του άτομου καί στην προετοιμασία του γιά τήν ομαλή 

ένταξη του στό ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, αποτελεί σήμερα γε

νική διαπίστωση θεμελιωμένη σέ επιστημονικά δεδομένα· 
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Ον διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες καί οι απαι

τήσεις της σύγχρονης ζωής, έχουν άμεση επίδραση στην ομαλή λειτουρ-

γία της οικογένειας, δημιουργούν πιέσεις καί δυσχεραίνουν τό έρ

γο καί τήν αποστολή της. 

Οι αποδιοργανωμένες οικογένειες, τα εγκαταλειμμένα παι

διά, τά κακώς προσαρμοσμένα άτομα, εϊναι άπό τά συνηθισμένα καί 

εκτεταμένα κοινωνικά προβλήματα τ?ίς εποχής μας, πού £χουν σάν 

συνέπεια νά δαπανώνται άπό τό* κράτος τεράστια ποσά γιά τή λήψη 

καί εφαρμογή μέτρων καταστολής τους. Συνεπώς, έχει αναγνωρισθεί 

διεθνώς η ανάγκη κρατικής παρεμβάσεως γιά τήν.προστασία καί ενί-

σχυση της οικογένειας στ<5 σύνολα.της καί δχι μόνο γιά ορισμένες 

κατηγορίες των μελών της μέ ειδικές ανάγκες· 

.. Στή χώρα μας, ενώ μερικά\βασικά*.κρατικά" προγράμματα, 

καλύπτουν ανάγκες ορισμένων κατηγοριών μελών οικογένειας (απρο

στάτευτα παιδιά, ανάπηροι κλπ.) δέν υπάρχει πρόγραμμα ή υπηρεσία 

παύ-ν'αΦχολβϊται-μέ τό* σύνολο της οικογένειας καί ειδικά καί μό

νο μ'αυτήν· 

Οι κυρ-ιότερες κρατικές ^υπηρεσίες καί οργανισμοί πού προσ

φέρουν κάποια βοήθεια προς τήν οικογένεια εϊναι: Οι-δ/νσεις καί 

τά τμήματα κοινωνικών υπηρεσιών στο* νομαρχιακό επίπεδο, τά αστι

κά κέντρα τοϋ ΕΟΠ, τά κέντρα ψυχικές υγιεινής, οι συμβουλευτικές 

υπηρεσίες τ % 'Αρχιεπισκοπής, τό ΠΙΚΠΑ, οι εταιρείες προστασίας 

ανηλίκων, οι κοινωνικές υπηρεσίες τοϋ DCA. καί τό "Ιδρυμα Κοινώ

ν ικτίς 'Εργασίας. 

1.1.2· Προτάσεις 

Θά πρέπει νά δοθεί πρωταρχική σημασία στίς υπηρεσίες πού 
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ασχολούνται μέ τήν προστασία τΐίς οικογένειας, καί θεωρείται αναγκαία 

ή παροχή υπηρεσιών'γιά τήν οικογένεια στό σύνολο της/ υπηρεσιών 

πού θά έχουν καί προληπτικό χαρακτήρα. 'Επειδή δέν·υπάρχουν αρκε

τά αναλυτικά στοιχεία οϋτε γιά τίς ανάγκες οϋτέ γιά τίς υφιστάμε

νες υπηρεσίες της 'ίδιας φύσεως, θά πρέπει ο ι. προτεινόμενε ς υπηρε

σίες νά λειτουργούν στην αρχή πειραματικά καί σέ περιορισμένη έκτα

ση· 

Ειδικότερα προτείνεται ή ίδρυση καί λειτουργία Κέντρων 

Οικογένειας, πού η κύρια τους αποστολή θα είναι η παροχή συμβου

λευτικών υπηρεσιών γιά τήν αντιμετώπιση προβλημάτων πού αναφύονται 

μέσα στον οικογενειακό χώρο, πού θά μποροϋν παράλληλα νά διαδρα

ματίσουν καί τόν απαραίτητο συνδετικό ρόλο ανάμεσα στίς ποικίλες 

υπηρεσίες πού προσφέρονται άπό κρατικούς V\ ιδιωτικούς φορείς γιά 

τήν κάλυψη των ειδικών αναγκών μελών της οικογένειας, γιά τήν 

επωφελέστερη χρησιμοποίηση τους· 

Σκοπός ενός Κέντρου Οικογένειας θά είναι ειδικότερα: 

- Η ενίσχυση της οικογενειακής ζωής καί ή διατήρηση της οίκο-

γενειακ^ς ενότητας# 

- Η διασφάλιση τ^ς ψυχικής καί σωματικής υγείας των μελών της 

οικογένειας· 

- *'Η βελτίωση η αποκατάσταση αρμονικών σχέσεων μεταξύ τών μελών 

της οίκογένειας καί η παροχή βοήθειας στά μέλη πού αντιμετω

πίζουν δυί^ολίες στην κοινωνική προσαρμογή τους· 

-
 %

Η επισήμανση ακάλυπτων κοινωνικών αναγκών πού επηρεάζουν 

αρνητικά* τή λειτουργία της οικογένειας (συλλογή καί επεξερ

γασία στοιχείων). 
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Τά Κέντρα θά χρησιμοποιούνται κα£ ως εκπαιδευτικές μονά

δες γιά τήν πρακτική άσκηση σπουδών κοινωνικών λειτουργών καί άλ

λων ειδικοτήτων. Για" την επίτευξη των σκοπών του, τό Κέντρο Οι

κογένειας θά παρέχει τίς ακόλουθες υπηρεσίες: 

- Συμβουλευτικές, προετοιμασίας για* τό γάμο καί τόν οικογενεια

κό προγραμματισμό, όπως καί συμβουλευτικές υπηρεσίες ευγονικής. 

- Ίατροκοινωνικές, στην επίτοκο καί τδ βρέφος. 

- Συμβουλευτικές, σέ
:
θέματα σχέσεων μεταξύ συζυγών καί μεταξύ 

γονέων καί παιδιών. 

- Κοινωνικές, γιά προβλήματα πού ανακύπτουν γενικότερα στον οι

κογενειακό χώρο, όπως προβλήματα πού δημιουργούνται άπό ασθέ

νεια, αντικοινωνική συμπεριφορά, ανεργία, μετανάστευση, κακή 

διαχείριση των οικονομικών καί γενικότερα άπό κακή κοινωνική 

προσαρμογή, δπως καί προβλήματα πού προκύπτουν άπό τή μεταβο

λή τοΦ τρόπου ζωί)ς· 

- Ειδικές γιά τή διάγνωση προβλημάτων παιδιών καί παροχή βοή*· 

θειας, συμβουλών κλπ* γιά τήν αντιμετώπιση τους. 

- Υπηρεσίες γιά τήν αντιμετώπιση έκτακτων καί επειγόντων κοινω

νικών περιστατικών. 

- ^Υπηρεσίες γιά τήν ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων καί 

άναψυχης^της οίκογένειας. · 

Οι υπηρεσίες θά παρέχονται με ειδικά προγράμματα πού 

θά διαμορφώσει τό Κέντρο, ανάλογα με".τις διαπιστώσεις πού θά κά

νει γιά τίς, συγκεκριμένες ανάγκες της περιοχές καί παίρνοντας 
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υπόψη τίς εξυπηρετήσεις πού* παρέχονται άπό άλλες-οργάνωσει,ς*> ιδρύ

ματα καί υπηρεσίες πού λειτουργούν στην περιοχή· 

Γ l'a" τήν εφαρμογή των προγραμμάτων καί τήν παροχή των υπη

ρεσιών θά χρησιμοποιούνται κοινωνικοί λειτουργοί, πού θα άσκοον 

τίς μεθόδους
 ;
 τ?)ς κοινωνικής εργασίας με ,ατομα," μέ" ομάδες καί μέ 

τήν κοινότητα, γιατροί, επισκέπτριες αδελφές, καθώς' καί.-ψυχίατροι, 

ψυχολόγοι, νομικοί καί άλλοι ειδικοί, πού ανάλογα με τίς ανάγκες 

θά χρησιμοποιούνται ως ειδικοί συνεργάτες. Τό επιστημονικό προ

σωπικό θά πλαισιώνεται άπό διοικητικούς υπαλλήλους, βοηθητικό 

προσωπικό καί ενδεχομένως άπό εθελοντές της κοινότητας· 

Οι τεχνικές καί τά μέσα πού θά χρησιμοποιούνται γιά τήν 

παροχή τον υπηρεσιών θά αναφέρονται σέ ποικιλία δραστηριοτήτων, 

δπως: 

- Ατομικές συνεντεύξεις· . . 

- 'Επισκέψεις στην οικογένεια (ενημέρωση γιά τίς προσφερόμενες 

άπό τό- Κέντρο υπηρεσίες, επισήμανση προβλημάτων, παρακολού

θηση στήν^ έξέλιξη της παρεχόμενης βοήθειας)· ,,-
ν
,.

; 

- ^Ομάδες συζητήσεων μέ ειδικές κατηγορίες ατόμων (επίτοκες, 

έφηβοι, μελλόνυμφοι, γονεις>κλπ.)· * ' '·-

- Ομιλίες καί διαλέξεις γιά τό ευρύτερο κοινό της περιοχές; μέ 

έκπαιδευτικόν ή ενημερωτικό προσανατολισμό (θέματα ευγονικής, 

ατομικές καί κοινωνικής ύγι'έινης, διαιτητικές/ περιποιήσεως 

βρεφών, διαπαιδαγωγήσεως παιδιών, χειρισμοί) Ειδικών προβλη

ματικών ' καταστάσεων κλπ;). ,
 s
 -

- Συγκρότηση'επίτροπων μέ τή συμμετοχή εκπροσώπων άπό τήν 
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- κοινότηΐ« γιά τό συντονισμό των δραστηριοτήτων, • τή συνειδη

τοποίηση τον αναγκών, τήν αντιμετώπιση προβλημάτων κλπ.)· 

- · Χρησιμοποίηση των πηγών τϊ)ς κοινότητας γιά τήν εξασφάλιση 

υλικών παροχών ίγγιά τήν παροχή ειδικών υπηρεσιών στους εξυπη

ρετούμενους άπ<5 τό* Κέντρο καί παραπομπή ειδικών περιστατικών 

σέ αρμόδιες οργανώσεις καί υπηρεσίες» 

- Χρησιμοποίηση τον μέσων μαζικής ενημερώσεως γιά* τή διαφώτιση 

καί ευαισθητοποίηση τ^ς κοινότητας, σέ θέματα πού αφορούν τή 

διαφύλαξη τ?ΐς ψυχικές καί σωματικής υγείας καί τήν ενημέρωση 

της γύρω από τίς υπηρεσίες πού προσφέρονται στον τομέα αυτόν. 

Προϋποθέσεις γιά τήν καλή λειτουργία των Κέντρων αυτών 

εϊναί! 

Η ύπαρξη καί ή ορθή λειτουργία Ψ\ ή δημιουργία ειδικευ

μένων οργανώσεων κατά τόπο (κοινότητα, περιφέρεια ^ νομό) καί η 

εφαρμογή κρατικών φαλλών προγραμμάτων πρόνοιας, υγείας, άσφαλί-

σεως κλπ., πού θά καλύπτουν τίς βασικές ανάγκες τ%ς οικογένειας, 

καθώς καί τίς ανάγκες πού άπαιτοϋν ειδικευμένη προσφορά υπηρεσίας. 

Οι μετεκπαίδευσεις-καί επιμορφώσεις του* προσωπικοο πού 

θ'ασχολείται μέ τά προγράμματα-τοϋ" Κέντρου. Τέτοιες περιοδικές 

εκπαιδεύσεις θά βοηθοϋν ,στή δημιουργία πνεύματος κατανοήσεως καί 

καλής συνεργασίας καί θ'αυξάνουν τή δυνατότητα εξατομικεύσεως καί 

δρθης. άντ ι μετωπ ίσεως κάθε πε ρ ίπτώσεως · 

*Η δημιουργία Κέντρων Οικογένειας 'σέ ολή τή χώρα θά απαι

τήσει πολύ χρόνο. *Η κατανομή τους στή^χώρα δέν μπορεΓ νά προγραμ

ματιστεί σέ ομοιόμορφη βάση, καί ή σύνθεση τους σέ προσωπικό.καί 
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παροχές δεν θά πρέπει νά είναι στατική. Θά χρειαστεί μεγάλη προ

σοχή* στή χωροταξική τους τοποθέτηση, ώστε νά είναι προσιτή* στον 

κόσμο που θά τα χρησιμοποιήσει καί η σύνθεση τους θα'ποικίλλει 

ανάλογα με τίς τοπικές ανάγκες καί τη διαφοροποίηση των αναγκών 

μέ τήν πάροδο του χρόνου. 

Μέσα στην επόμενη 5ετία προτείνεται: 

α. Νά ιδρυθούν καί νά λειτουργήσουν δύο πρότυπα Κέντρα σέ 

μεγάλες αστικές περιοχές γιά τήν εδραίωση καί ανάπτυξη τοϋ* δλου 

θεσμοο προστασίας της οικογένειας, Τά Κέντρα αυτά θά αποτελέσουν 

υπόδειγμα παροχής οργανωμένων υπηρεσιών στον τομέα αυτόν. 

β. , Νά ζητηθεί άπό υπηρεσίες, οργανώσεις η* οργανισμούς δη

μόσιου η Ιδιωτικού δικαίου {προνοίας, υγείας
t
 ασφαλίσεως κλπ») 

αστικά κέντρα ΕΟΠ, συμβουλευτικούς σταθμούς ΠΙΚΠΑ, ΊΣΑ, ΟΓΑ, πού 

^δη προσφέρουν ενα μέρος μόνον άπότίς παραπάνω
J
εξυπηρετήσεις, 

νά διευρύνουν τίς δραστηριότητες τους, έτσι πού νά καλύψουν τους 

σκοπούς ενός Κέντρου Οικογενείας, 

TÓ ι
Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών θά πρέπει νά επιδοτή

σει καί νά κατευθύνει τήν άναδιοργάνωση
ν
αύτή, χρησιμοποιώντας 

κατ'αυτόν τόν τρόπο οργανισμούς καί προσωπικό, μέ κάποια πείρα 

στην οργάνωση καί τήν εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων,'βοηθώντας 

συνάμα στό συντονισμό της δημόσιας καί ιδιωτικής προσφοράς στον 

κοινωνικό τομέα.
 ν 

'f·2· Μέριμνα γιά τά βρέφη, τά νήπια καί τά παιόιά, προσχο

λικής ηλικίας καί ειδικότερα τά παιδιά των εργαζόμενων "' 

\ Μητέρων - Λ γ * ,.>ν:
;
. >-. 

Τ7ΖΓΤΖ Άνάγκες-ύφιστάμενη κατάσταση 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην κοινωνική καί οικονομική ζωή 
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τη*ς χώρας καί ή εύρι5τερη συμμετοχή σ'αυτήν τή*ς γυναίκας, συντέλε

σε στό νά* γίνει πιό οξύ τό πρόβλημα της επιμέλειας τον παιδιών 

κατά τίς ώρες της εργασίας της. Τό πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται 

βασικά-μέ τή σύσταση καί λειτουργία βρεφικών καί βρεφονηπιακών 

σταθμών καί, προκειμένου γιά παιδιά προσχολικές ηλικίας, παιδικών 

σταθμών· 

Σήμερα, γιά τ6 σκοπό αυτό λ,ε ιτουργοον σέ ολόκληρη τή χώ

ρα 529 εθνικοί παιδικοί σταθμοί (238 αστικοί καί 291 αγροτικοί) 

πού μποροΟν νά εξυπηρετήσουν κατά μέσον δρο 34·000 παιδιά προσχο

λικές ηλικίας, 2 \/ζ μέχρι 5 t/2 ^ 6 χρονών, πού ή μητέρα τους 

εργάζεται καί δέν υπάρχει άλλο κατάλληλο μέλος της οικογένειας 

γιά τήν επίβλεψη τους στό σπίτι η"παιδιά πού επιβάλλεται ή φιλο

ξενία τους σέ τέτοια ιδρύματα λόγω δυσμενών συνθηκών κατοικίας 

η* άλλων κοινωνικών αιτίων· 

'Ε&ίσης, λειτουργούν 29 νηπιαγωγεία καί 5 βρεφονηπιακοί 

σταθμοί τοο ϋΣΚΤΙΑ^γιά σύνολο 2.200 παιδιών, 12 βρεφονηπιακοί 

σταθμοί του* Παραρτήματος Δημοσίων 'Υπαλλήλων, γιά 1.^00 παιδιά, 

27 βρεφονηπιακοί σταθμοί ιδιωτικοί δικαίου αγαθοεργού* χαρακτήρα 

επιχορηγούμενοι άπό τό Υπουργείο Κοινωνικών
 ι
 Υπηρεσιών, γιά 

2.850 παιδιά, καί 17 σταθμοί νηπίων του* ΕΟΠ γιά 670 παιδιά. 
ν ('.··;,- · '.. .· " · 

Τέλος, λειτουργούν 2.971 νηπιαγωγεία το0 /Υπουργείου 

Παιδείας γιά 89.196 παιδιά, πού λόγω της αποστολής τους άπασχολοον 

τά νήπια γιά περιορισμένο χρόνο (4ωρο). 

'Από τήν απογραφή τοϋ 1971 προκύπτει, μέ χονδρικό υπολο

γισμό, οτι ο παιδικός πληθυσμός, μέχρι τήν ηλικία των 6 χρόνων, 

φθάνει τό ενα εκατομμύριο περίπου, υπολογίζονται Οέ τά μέν βρέφη, 
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μέχρι 2 ΐ/2 χρόνων, σέ 400.000, τά δέ παιδιά, μέχρι β χρόνων, σέ 

600,000. Δέν υπάρχουν στοιχεία πού να δείχνουν ποσά απ'αυτά τά 

παιδιά εϊναι παιδιά εργαζόμενων μητέρων πού δέν έχουν κατάλληλο 

άνθρωπο^μέ τόν όποιο νά αφήσουν τά παιδιά τους, άλλα από τή ζήτη

ση γιά θέσεις σέ βρεφικούς καί παιδικούς σταθμούς, ò αριθμός των 

ιδρυμάτων αύτων φαίνεται νά είναι πολύ μικρός σέ σύγκριση μέ τίς 

ανάγκες, ειδικά στην περίπτωση των βρεφών. 

Tua τά βρέφη είναι περισσότερο κατάλληλο τό περιβάλλον 

τοΟ σπιτιού καί η φροντίδα καί στοργή της μητέρας καί θά πρέπει 

νά παρέχεται φιλοξενία σέ σταθμούς γιά τά βρέφη των εργαζόμενων 

μητέρων η σέ περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Γιά τά παιδιά δμως 

τ?)ς ποοσχολικης ηλικίας, σέ μιά κοινωνία οπού ή μέριμνα γιά τό 

παιδίπρέπει νά παίρνει τίς διαστάσεις πού καθορίζει ή διακήρυξη 

του* OHE καί πού επιβάλλεται νά παρέχονται οι δυνατότητες γιά τήν 

κοινωνικοποίηση τοϋ παιδιού
-
 καί τήν ομαλή ανάπτυξη καί διάπλαση 

της προσωπικότητας του &ξω άπΟ τό οικογενειακό περιβάλλον, πρέπει 

νά λειτουργούν ιδρύματα γιά τή" φιλοξενία δλων των παιδιών, ανεξάρ

τητα άπό τό εάν εργάζεται η δχι η μητέρα (νηπιαγωγεία, PLAT GROUPS 

κλπ·)· 

Στό σημείο αυτό επισημαίνεται η πλήρης έλλειψη βρεφικών 

καί παιδικών σταθμών γιά προσωρινή εσωτερική φιλοξενία των.βρε

φών καί νηπίων, πού γιά διάφορους σοβαρούς λόγους δέν μπορούν νά 

παραμείνουν στό σπίτι (μητέρες ασθενείς η' νοσηλευόμενες σέ κλι

νικές, παιδιά ορφανά άπό μητέρα κλπ.). 

*Η λειτουργία των σταθμών διαρκεί άπό τίς 7-τό πρωί, 

μέχρι τίς 5 τό απόγευμα, γιά νά εξυπηρετείται η εργαζόμενη μητέρα. 
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Αύτό όμως 'έχει δημιουργήσει πρόβλημα στό ωράριο εργασίας τοϋ προ-

σωπικοΟ. 

...,., Σήμερα υπάρχουν μόνο δύο θέσεις νηπιαγωγών σέ κάθε σταθμό 

καί αυτές οι Ôt5o νηπιαγωγοί πρέπει, νά καλύψουν ολόκληρο τό χρόνο 

λειτουργίας τοϋ σταθμοί*, νά εφαρμόσουν, τό πρόγραμμα απασχολήσεως 

γιά τά παιδιάκαί νά* διεκπεραιώνουν συγχρόνως καί. τά διοικητικά 

καί διαχειριστικά θέματα, μέ αποτέλεσμα ή σωστή εφαρμογή του* προ

γράμματος νά είναι πολύ δύσκολη, καί μεγάλος αριθμός παιδιών νά 

είναι τίς περισσότερες ώρες της ημέρας κάτω από τή φροντίδα μιας 

καί μόνο νηπιαγωγού*. Φυσικά, τό πρόβλημα είναι ακόμα π ιό όξύ στον 

μεγάλο αριθμό σταθμών δπου υπηρετεί μόνο μιά νηπιαγωγός. 

σήμερα, οι παιδικοί καί βρεφικοί σταθμοί πλαισιώνονται 

άπό τίς απόφοιτες τών Σχολών Νηπιαγωγών τοο Υπουργείου Παιδείας,. 

ττίς.Χχολ^ς Νηπίοκόμων /Ιωαννίνων τοΟ ΗΙΚΠΑ, τ^ς Σχολές Βρεφοκόμων 

τ ou Κέντρου Βρεφών ή "ΜΗΤΕΡΑ", τών Παιδαγωγικών 'Ακαδημιών, τών 

Σχολών Οικιακές. Οικονομίας καί Κοινωνικές Πρόνοιας. Οι σχολές 

αυτές δμως δέν θεωρούνται επαρκείς γιά νά αντιμετωπιστεί ή στελέ··^ 

χώση τών βρεφική καί παιδικών σταθμών, οΰτε οι συvöflKe<j>εργασίας 

είναι σέ τέτοιο επίπεδο πού νά προσελκύσουν αρκετό προσωπικό στό 

επάγγελμα αυτό. 

,, . 'Βπίσης, ύπαρχει,κα ί σοβαρό πρόβλημα. στεγάσεως τών
 (
 σταθμών. 

Σήμερα, άπό τους 529 εθνικούς παιδικούς σταθμούς* οι 254 στεγά

ζονται σέ νοικιασμένα κτίρια πού δέν έχουν δλες τίς <ρ;αραίτητες 

προϋποθέσεις ομαλές λειτουργίας, καί πού έχουν περιορισμένους
 Λ 

χώρους ειδικά γιά τά παιχνίδια τών παιδιών. ^Επομένως, υπάρχει 

ανάγκη εξασφαλίσεως κατάλληλων ιδιόκτητων κτιρίων. 
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ί
 Λ

Η εγγραφή των βρεφών καί νηπίων ατούς σταθμούς γίνεται 

κατά κανόνα μέ βάση τήν ιεράρχηση των οικογενειακών καί οικονο

μικών αναγκών πού καθορίζουν καί τή σειρά προτεραιότητας. Η ηλι-

κία,.'εγγραφη'ς των μέν βρεφών είναι οι 6 η 9 μήνες, των δε νηπίων 

τά 3 χρόνια, οι κοινωνικές δμως ανάγκες επιβάλλουν τή"ν εγγραφή 

των μέν πρώτων άπό τό δεύτερο η* τρίτο μήνα, άπ<5 τ<5τε δηλαδή πού 

η μητέρα επιστρέφει στην εργασία της, τον δεύτερων δε άπό τά 

2 ΐ/2 χρόνια. 

1.2· 2. Προτάσεις 

U••''•''BvfiS οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, κατά τή διάρκεια 

τοϋ* Προγράμματος, προτείνεται η σύσταση: 

• '" 20 βρεφικών σταθμΰν δυνάμεως 45-50 βρεφών, 

···'-<
 Γ
 '20 βρεφικΩν τμημάτων σέ λειτουργούντες παιδικούς σταθμούς, 

δυνάμεως 20-25 βρεφών, καί 

500 παιδικοί σταθμοί δυνάμεως 75 νηπίων· 

0 αριθμός των προτεινομένων ιδρυμάτων περιορίζεται στά 

παραπάνω πλαίσια κυρίως επειδή θεωρείται αδύνατη η εξασφάλιση 

ειδικευμένου προσωπικού για μεγαλύτερο αριθμό σταθμών. 

. Υπολογίζεται οτι γιά τή φροντίδα των βρεφών είναι απαραί

τητη μιά βρεφοκόμος σέ κάθε 8 βρέφη καί μιά βοηθός βρεφοκόμος γιά 

κάθε 16 βρέφη καί οτι, γιά τήν επιμέλεια καί διαπαιδαγώγηση των 

νηπίων, απαιτείται μία νηπιαγωγός σέ κάθε 25 νήπια (δηλαδή 3 νη

πιαγωγοί σέ κάθε παιδικό σταθμό δυνάμεως 75 νηπίων). *Επομένως, 

γιά τήν πλαισίωση των παραπάνω ιδρυμάτων θά χρειαστούν 180 βρεφο

κόμοι καί 1.500 νηπιαγωγοί. 
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i L Οά πρέπει να. προστεθεί, καϊ τρίτη θέση νηπιαγωγού σέ κάθε 

παιδικό σταθμό",, γιο; τήν καλύτερη φροντίδα τω\^παιδιών κα£. γιά νά 

λυθεί το πρόβλημα του* ωραρίου, απασχολήσεως» ·. .· '·... · ..-•·.'· ...ι 

ιίί» Για τή' οτ$λάχ&!θΊ) των καινούργιων: σταθμών καί τή* συμπλή -̂

ρωση της τρίτης θέσεως νηπίαγ'ΛγοΙ; προτείνεται* η ίδρυση δύο νέων 

σχολών βρεΓ;οκομωνν>>«..ίί r αύξηση της δυνάμεως της Σχολής' Βρεφοκόμων 

του Κέντρου Βρεφών 'Ήϊ£3ΉΡΑ% 

Ivt Παράλληλχ πρέπει νά άντ^ετωπιστει καί ή ανάγκη ττ)ς εκ

παιδεύσεως βοηθητικού προσωπικού, δηλαδή βρηθ&ν.. βρεφοκόμων καί 

νηπιαγωγών για την κάλυψη έ.^ιτακτικων αναγκών σέ'προσωπικό* κα( " 

κυρίως γιά την υποβοήθηση των„βρεφοκόμων καί νηπιαγωγών στ<5 'έ$~ :.?ο 

γο τους* Γιό" τό σκοπό :υτΟ προτείνεται νά δημιουργηθούν, στίς 

υπάρχουσες .^ιρλ.ες καί" α'αψΛς πο:ΰ,. θά συσταθούν καί πού θά εποπτεύ

ονται άπό τ6 Υπουργείο Τνο-ν·)νικων /ϊπηρεσι,ον, τμήματα μονοετούς 

φοιτήσεως οποφοίτων τρ'3. v:.;cv τριτάξιου γυμνασίου η. αποφοίτων της 

3ης γυμνασίου. 

Vo Fluvai. άναγ,ίαία -·ή .προσαρμογή τ-η'ς λειτουργίας ενός, άρι,θμοϋ 

βρεφικών nc:C ποαδν,',ων βαθμών ιδια-ίτερα στα μεγάλα .-αστικά καί ... ' 

βιομηχανικά κ?ντρτ, για νά οξαοφαλίζονται διανυκτερεύσεις βρεφών 

καί'' νηπ&·)ν''' προσ: ;·: ν;1 ι,ί«»;Κ.' ήμερες'), όταν δεν μπορούν νά παραμεί

νουν στο σπιτν, ìVy? *·\.ο:τΐ - ^ητ;'-ρΰ είναι αροωστη. 

.,..%_. . ,' \ *,...>., . '• •·.,'·.' ;·.. y -V. .· . ; .; ' 

vL Προτείνεται ^ KocTispc.tcçei πρόγραμμα άνορας οίκοπέδων ν

: ·. 

καί ανεγέρσεως α̂τοΪΛλν,λω·.' r:.';ip.i^\ γ*,4 καινούργιους σταθμούς με* ·>. 

βάση μελάτη γΐί | τή\ αναμενόμενη* ανάπτυξη·· τ^ς οικονομίας- καί vfìs 

συμμετοχή των γυναικ6)ν στό εργατικό δυναμική . ; .: · •; . '·• .„: j·,•:.; 
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Vil. Νά ορισθεί ως ηλικία έγγραφης τον βρεφών εργαζόμενων 

μητέρων ο δεύτερος μήνας συμπληρωμένος καί η διάρκεια φιλοξενίας 

μέχρι 2 ΐ/2 καί τό αργότερο 3 χρόνια καί τών νηπίων στους παιδι

κούς σταθμούς τ<5 τρίτο Ιτος, αλλά μέ περιθώρια εξαιρέσεως καί 

έγγραφης στά 2 ΐ/5 χρόνια στίς περιπτώσεις πού ή ανάπτυξη το$ 

παιδιού τό .επιτρέπει καί αυτό επιβάλλεται άπό άλλα οικογενειακά 

καί κοινωνικά αίτια, μέ διάρκεια παραμονής μέχρι τήν έγγραφη* στό 

Δημοτικό Σχολείο· 

Στό σημείο αυτό διατυπώνεται ή άποψη δτι πρέπει νά μελε

τηθεί τό θέμα της παρατάσεως της άδειας της μητέρας μετά τόν το

κετό τουλάχιστον μέχρι 4 μήνες, μέ πλήρεις αποδοχές γιά τους πρώ

τους δύο μηΛ>ες καί μειωμένες γιά τους υπόλοιπους καί εν πάση περι

πτώσει οι δύο τελευταίοι μήνες νά θεωροϋνται χρόνος υπηρεσίας η* 

χρόνος εν ασφαλίσει· \ 

vili. Προτείνεται νά μελετηθεί ή χορήγηση επιπλέον άδειας,ενός 

μήνα πέρα άπό τήν κανονική ρτό γονέα (πατέρα η" μητέρα) πο.5 τό 

παιδί του είναι αποδεδειγμένα άρρωστο (γνωμάτευση υγειονομικές 

επιτροπές) καί έχει μόνος του τήν αποκλειστική φροντίδα τοΟ άρ

ρωστου παιδιού. 

1«3· Ανάπτυξη καί βελτίωση τ ou θεσμού τών παιδικών εξοχών 

1·3·1· Άνάγκες-ύφιστάμενη κατάσταση 

-0 θεσμός τών παιδικών εξοχών αναπτύχθηκε μεταπολεμικά 

άπό τό.μέρος τη*ς κρατικές κοινωνικές πολιτικής γιά τήν προστασία 

του* παιδιοο, μέ. κύριο σκοπό τήν προσφορά στά παιδιά πού παίρνανε 

μέρος, διαμονή σέ ύγι,εΐνό περιβάλλον καί καλή τροφή. . „ . 



- 44 -

Σήμερα,. ο£ παιδικές εξοχές οργανώνονται άπο* ποικίλους 

φορείς: εκκλησιαστικές παιδικές έξοχες γιά άπορα παιδιά, παιδικές 

εξοχές οργανισμών, υπηρεσιών καί επιχειρήσεων γιά τά παιδιά τοο 

προσωπικοί τους, παιδικές έξοχές-έπιχειρήσεις, παιδικές εξοχές 

σωματείων κοινωφελούς δραστηριότητας, προσκοπικές καί οδηγικές 

κατασκήνωσεις
Τ
 καί άπό τήν κρατική μέριμνα πού συνίσταται στην 

επόπτευση της ιδιωτικές πρωτοβουλίας καί στην εφαρμογή προγραμ

μάτων παιδικών έξοχων, πού οργανώνονται καί εκτελούνται παράλληλα 

απέ τά Υπουργεία Κοινωνικών Υπηρεσιών (προνοιακές παιδικές εξο

χές) καί 'Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων (μαθητικές παιδικές 

εξοχές). 

Τά τελευταία χρόνια φιλοξενήθηκαν σέ παιδικές έξοχες, τά 

παρακάτω παιδιά, κατά μέσο δρο τό* χρόνο. -, 

α. Προσκοπικές καί όδηγικές κατασκηνώσεις (πού δμως κατ' . 

οίκονομία μόνο υπάγονται στό θεσμό,· άφοϋ διαφορετικός βασικά εΐ-^ 

ναι ο σκοπός καί ο τρόπος της λειτουργίας, τους), 16.000. 

•β. Παιδικές έξοχες Ιδιωτικής καί εκκλησιαστικές πρωτοβουλίας 

40,000. 

γ. Κρατικό πρόγραμμα (Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών) 

20.000. 

δ. Μαθητικές κατασκηνώσεις (Υπουργείο Παιδείας) 15.000, 

Πλήρη στοιχεία.γιά τήν ακριβή αξιολόγηση ττ̂ ς δυναμικές 

εξελίξεως του* θεσμού*, από τότε πού άρχισε νά εφαρμόζεται, δέν 

υπάρχουν. Σέ γενικές*πάντως γραμμές μπορούμε.νά πούμε, δτι ένώ 

οι παιδικές έξοχες ιδιωτικές πρωτοβουλίας, καί ειδικότερα αυτές 
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ποΰ λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, εμφανίζουν συνεχή άνοδο, οι κρα

τικές εμφανίζουν εί'τε στασιμότητα εϊτε πτώση άπό πλευράς προσελεύ

σεως παιδιών. 

Τό φαινόμενο αυτό οφείλεται στό ότι άπό τή*ν πλευρά του* 

Κράτους παρατηρήθηκε μιά διστακτικότητα γιά τήν. παραπέρα ανάπτυ

ξη του θεσμού* τών κρατικών παιδικών εξοχών, μέ αποτέλεσμα νά μη* 

διατεθούν τά αναγκαία χρηματικά ποσά γιά τδν εκσυγχρονισμό του 

καί τήν ποιοτική άνοδο τη*ς λειτουργίας του, άλλα καί νά μήν' κατα

βληθεί καμμιά ουσιαστική προσπάθεια γιά τήν καλλιέργεια καί διά

δοση τη̂ ς ιδέας στην οποία στηρίζεται ο θεσμός της παιδικές έξοχες· 

* Επίσης, άπό τήν πλευρά τών γονέων καί των παιδιών, τό 

ενδιαφέρον μειώθηκε μέ τήν πάροδο του* χρόνου; γιατί μέ τη* βελτίω

ση γενικά τών συνθηκών διαβιώσεως του λάου καί τήν παράλληλη ποιο

τική στασιμότητα τών υπηρεσιών τών κρατικών παιδικών έξοχων έπα

ψε τό παιδί νά ζει στην κρατική παιδική εξοχή καλύτερα άπό τό σπί

τι του καί έφτασε νά θεωρείται άπό τόν πολό" κόσμο, δτι η κρατική 

παιδική εξοχή προορίζεται γιά τά παιδιά τών οικονομικά ασθενέστε

ρων οικογενειών καί αποτελεί εκδήλωση κρατικής φιλανθρωπίας. 

* Αντίθετα μέ τήν ελληνική νοοτροπία, στην Ευρώπη καί στην 

'Αμερική δίνεται ιδιαίτερη σημασία στό θεσμό τών παιδικών εξοχών 

ώς μέσο γιά τήν ορθή ψυχοσωματική ανάπτυξη τοϋ* παιδιού. *Η ομαδι

κή διαβίωση στην υπαι,θρο γιά ορισμένη χρονική περίοδο καί κάτω 

άπό κατάλληλες συνθήκες, καθώς καί η συμμετοχή σέ προγραμματισμέ

νες κοινές δραστηριότητες καί ενασχολήσεις, πέρα άπό τά εύεργετι-

'.
 ν

 ... .... 

κά αποτελέσματα στή σωματική καί ψυχική υγεία των παιδιών, καλ

λιεργεί μέ τήν αναπτυσσόμενη άμιλλα καί συνεργατικότητα, πνεϋμα 
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αμοιβαιότητας καί αίσθημα κοινωνικής ευθύνης καί αλληλεγγύης στους 

αυριανούς πολίτες. '.Αλλά καί ειδικότεροι λόγοι προσδίδουν ιδιαί

τερη σπουδαιότητα στό θεσμό των παιδικών έξοχων. Μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονται η ανάγκη άπομακρύνσεως του παιδιού, για μικρό έστω 

διάστημα, άπό τή*ν αγχώδη καί τυποποιημένη ζωή της πόλεως καί του* 

συνεχώς καί περισσότερο μολυσμένου περιβάλλοντος των αστικών πε

ριοχών, η ανάγκη σωματικής ένδυναμώσεως καί παραθερισμού' των παι

διών πού ζου*ν κάτω άπό δυσμενείς οικονομικές η* άλλες οικογενεια

κές καί κοινωνικές συνθήκες, ή ανάγκη παραθαλάσσιου παραθερισμού* 

παιδιών των ορεινών περιοχών καί αντίστροφα ή ανάγκη δωρεάν παρα-

θερισμοϋ* σέ ορεινές κατασκηνώσεις εργαζόμενων ανηλίκων κλπ. 

,ν
0 παιδικός πληθυσμός της χώρας, ηλικίας 6-16 χρονών, φθά

νει σέ 1.600,000 παιδιά περίπου. Βέβαια, θέμα καλύψεως ολόκληρου 

του* παραπάνω αριθμού* παιδιών, μέ τό θεσμό των παιδικών έξοχων, 

δέν" μπορεί" νά υπάρξει, γιατί δέν έχουν δλα τά παιδιά ανάγκη παι

δικής έξοχης, άφοϋ* πολλά παιδιά παραθερίζουν μέ τους γονείς τους 

καί άφοϋ* θέμα υποχρεωτικοί) παραθερισμού* των παιδιών δέν μπορεί 

καί δέν πρέπει νά τεθεί«
 ι
Υπαρχει όμως αναντίρρητα ανάγκη παροχές 

δυνατότητας οργανωμένου παραθερισμού σέ μεγάλο αριθμό παιδιών. 

*Η ορθή εκτίμηση τη*ς ανάγκης αύτης καί γιά τό παρόν καί ακόμη 

περισσότερο γιά τό μέλλον„ είναι εξαιρετικά δυσχερής, γιατί "εξαρ

τάται, κατά πολύ, άπό ρευστούς καί αστάθμητους παράγοντες, δπως 

είναι ή οικονομική* καί ή κοινων."·!*] εξέλιξη καί ακόμα, άπό τήν 

πλευρά των παιδιών ò συρμός καί άπό τήν πλευρά των γονέων ο βαθμός 

της συνειδητοποιήσεως της ωφελιμότητας του οργανωμένου παραθερι

σμού*, των παιδιών τους* Είναι βέβαιο, οτι.
;
 ανεξάρτητα άπό τήν 

οικονομική καί κοινωνική εξέλιξη, θά εξακολουθήσει νά υπάρχει 
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προσφορά παιδιών γιά τίς παιδικές εξοχές, δπως υπάρχει καί σήμε

ρα στίς προηγμένες οικονομικά καί κοινωνικά χώρες της Λυτ. Ευρώ

πης» Η προσφορά αυτή* θά πρέπει νά ενθαρρυνθεί γενναία άπό τό•·.; 

Κράτος, »ενόψει της πολλαπλής ωφελιμότητας τοϋ θεσμοϋ, μέ τήν καλ

λιέργεια ττ̂ ς ιδέας της παιδικής έξοχης καί μέ τή δημιουργία κρα

τικών παιδικών έξοχων μέ υψηλό" επίπεδο λειτουργίας καί μέ δυνατό

τητα απορροφήσεως, κάθε φορά, "των παιδιών πού θέλουν καί πρέπει 

νά πάνε σέ* παιδική* εξοχή*, άλλα πού γιά διαφόρους λόγους δέν κα

λύπτονται άπό τήν ιδιωτική* πρωτοβουλία. 

1.3·2# Προτάσεις 

ι. Νά ει ναι εύχερή*ς ή κατά περιόδους εκτίμηση των αναγκών 

γιά κρατικά προγράμματα παιδικών εξοχών, ò ενιαίος προγραμμάτι-

σμός καλύψεως τους καί η οικονομικότερη καί ορθολογικότερη οργά

νωση καί εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών. *Η ολη σχετική* αρμοδιό

τητα πρέπει νά υπαχθεί αποκλειστικά στό ^Υπουργείο Κοινωνικών Υπη

ρεσιών. 

IÎ. Νά ληφθοϋν μέτρα γιά τή*ν ορθή* χωροταξική* ανάπτυξη παι

δικών έξοχων σέ κατάλληλες εδαφολογικά καί κλιματολογικά περιοχές 

της χώρας καί, μέ βάση σχετική* μελέτη, νά γίνει ή χωροταξική* ανα

διάρθρωση τών κρατικών παιδικών έξοχων καί νά αρχίσει ή" λειτουρ

γία μέχρι 10 νέων παιδικών έξοχων. 

ill. Νά μελετηθεί ο εκσυγχρονισμός του προγράμματος εκπαιδεύ

σεως ψυχαγωγίας, απασχολήσεως καί γενικά διαβιώσεως τών παιδιών 

στίς παιδικές έξοχες, ώστε νά επιτευχθεί πληρέστερα ο σκοπός πού 

επιδιώκεται μ'αυτόν τό θεσμό. Με βάση τή μελέτη αυτή, θά πρέπει 

νά επιδιωχθεί ή ποιοτική* βελτίωση τών υφιστάμενων εξοχών άπό τήν 
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πλευρά τοϋ εξοπλισμού τους καί το$ περιεχομένου των υπηρεσιών πού 

προσφέρουν. 

tv. Νά εκτελεσθούν τά αναγκαία βασικά έργα για τή λειτουργία 

τοϋ Κέντρου Διακοπών Αγίου 'Ανδρέου Αττικές, δυνάμεως 1.200 παί

δων γιά κάθε κατασκηνωτ^κή περίοδο, μέ βάση τήν ηΝ5η καταρτιζόμε

νη μελέτη γιά δημιουργία ενός απόλυτα συγχρονισμένου κέντρου δια

κοπών," τ<5 οποίο θά αποτελέσει τό πρότυπο αναπτύξεως μελλοντικά 

καί άλλων ομοίων κέντρων καί θά δώσει τή δυνατότητα μελέτης καί 

εφαρμογές νέων προγραμμάτων διαβιώσεως των παιδιών, άλλα καί θά 

συμβάλει σοβαρά στην κάλυψη των σημερινών αναγκών των πα ίδιον 

της περιφέρειας της πρωτεύουσας. 

V. Νά ληφθεί μέριμνα γιά τήν οικονομική* καί τεχνική ενίσχυ

ση της εκδηλούμενης στ^ν τομέα αυτόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά 

καί γιά τή συστηματικότερη καθοδήγηση καί εποπτεία της. 

νι. , Νά μελετηθεί ιδιαίτερα ò τρόπος καί ή διαδικασία εξασφα

λίσεως κατάλληλων στελεχών παιδικών έξοχων, άρτια εκπαιδευμένων, 

νά συνδυασθεί δέ τό θέμα αυτό μέ τή μελέτη της δυνατότητας οργα

νωμένης χρησιμοποιήσεως,εκπαιδευτικών, κατά προτίμηση γυμναστών, 

δπως καί σπουδαστών, ιδιαίτερα σχολών κοινωνικής πρόνοιας. 

•νίί. Νά μελετηθεί ή'δυνατότητα αναπτύξεως του θεσμού οργανω

μένων οικογενειακών διακοπών, μέ τόν όποιο θά αντιμετωπιστεί ή 

ανάγκη παραθερισμού* καί των παιδιών νηπιακής ηλικίας, άλλα καί, 

θά ενισχυθεί ο θεσμός της,οικογένειας γενικότερα. 

1·4· Μέριμνα γιά τήν νεότητα ν : 
• •IIIIIIIIH1II1.I1I ill — — — — » • i t — 

1·4·1· Άνάγκες-ύφιστάμενη κατάσταση 

Η μέριμνα γιά τή νεότητα καλύπτει ευρύ χοίρο, μέσα στον 
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οποίο κινούνται πολλοί φορείς, οι οποίοι μάλιστα δέν έχουν μέχρι 

σήμερα απογράφει ούτε μελετηθεί ολοκληρωμένα. Οι σπουδαιότεροι 

από τους φορείς αυτούς είναι τά Υπουργεία Κοινωνικών Υπηρεσιών, 

'Απασχολήσεως, Γεωργίας καί Παιδείας, ή 'Εκκλησία, τ6 ΠΙΚΠΑ, ο ΕΟΠ, 

τό* 'Εθ-νικό "Ιδρυμα "Β. Παύλος", το* Κοινωνικό ν Κέντρον Οικογενείας 

καί Νεότητος (ΚΚΟΝ), η 'ΧΑΝ καί ή ΧΞΝ> τό ΣΕΟ καί ΣΕΠ καί διάφορα 

άλλα ιδρύματα η σωματεία Ιδιωτικές πρωτοβουλίας· 

Γιά νά διευκολυνθεί ή μελέτη τους, οι δραστηριότητες γιά 

τή μέριμνα τη*ς νεότητας, έχουν καταταχτεί σέ τρεις γενικές κατη

γορίες: 

α· Οικοτροφεία καί* παραπλήσιες εκδηλώσεις. 

β. Ειδική μέριμνα γιά* τη* νεότητα της υπαίθρου. 

γ. Κέντρα εξωσχολικές καί έξωεπαγγελματικης δραστηριότητος 

καί απασχολήσεως παιδιών, νέων καί γονέων κατά τόν έλεύ"θερο χρό

νο τους. 

α· Οικοτροφεία καί παραπλήσιες εκδηλώσεις 

Οικοτροφεία 

*Η λειτουργία των οικοτροφείων είναι αποτέλεσμα, βασικά, 

τ % ανάγκης γιά στέγαση καί διατροφή τών νέων πού* σπουδάζουν σέ 

γυμνάσια η* τεχνικές.,σχολές, μακρυά άπό* τόν τόπο κατοικίας τον 

οικογενειών τους. 

Τά μαθητικά οικοτροφεία πού λειτουργούν σήμερα, ανήκουν 

δλα στην εκκλησιαστική, καί ιδιωτική πρωτοβουλία. Σύμφωνα μ ε τ ά 

στοιχεία πού υπάρχουν, λειτουργούν 160 τέτοια μαθητικά οικοτροφεία 
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μέ 13·66Q θέσεις, où οποίες καλύπτονται, κατά τδ 85$ περίπου. 'Από 

τίς.παραπάνω θέσεις μ<5νο 1<>100 ανήκουν σέ οικοτροφεία κοριτσιών 

καί Α οικοτροφεία είναι μικτά. , 

Τό 'Ε&νικό "Ιδρυμα "Β. Πανλος", πού εποπτεύεται άπδ τό, 
1Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, λειτουργεί 2$ μαθητικά οικοτρο

φεία (όνομάζονται·*'Εστίες") καί έχουν σχεδόν 4·000 θέστις, οι 

1.000 περίπου είναι,γιά κορίτσια, καί 8 φοιτητικές Εστίες μέ 

Ζ.·130 θέσεις, άπό τ ί ς οποίες οι 1.680 είναι γιά κορίτσια. 'Επί

σης ό 'Εθνικός 'Οργανισμός Προνοίας (ΕΟΠ) διαθέτει 5 μαθητικά 

οικοτροφεία σέ Ισάριθμα χωριά μέ δυναμικότητα 125 παιδιών. 

*Υπό τήν εποπτεία του ^Υπουργείου Απασχολήσεως λειτουρ

γούν 20 οικοτροφεία τεχνικών καί επαγγελματικών σχολών μέ 3·400 

θέσεις, : από τ ί ς οποίες οι 530 θέσεις είναι γιά κορίτσια, καί προ

γραμματίζεται ή δημιουργία αλλών 1.650 θέσεων. ν 

ιΗ ΧΕΝ καί XAÎT έχουν στέγες στην Αθήνα καί στή Θεσσαλο

νίκη γιά εργαζόμενους'νέους καί φοιτητές καί στην Αθήνα υπάρχουν 

επίσης 80 θέσεις γιά εργαζόμενους νέους στά δύο οΙκοτροφεια τ ou 

Κέντρου Οικογενείας καί Νεότητος. 

ν. %Δέν έχουμε σαφή γνώση γιά τ ίς συνθτικες κάτω από τ ί ς οποίες 

λειτουργούν τά οΙκοτροφεια, ούτε υπάρχει μελέτη γιά τ ίς πραγματι

κές ανάγκες προστασίας της νεότητας σ'αύτή τή μορφή. Γενικά όμως 

διαπιστώνεται δτι λείπει ò αναγκαίος συντονισμός τον φορέων πού 

λειτουργούν οικοτροφεία, w ' οτι τό Κράτος δέν έχει βοηθήσει μέχρι 

σήμερα δσο θά έπρεπε, οίκονομικά καί τεχνικά, τήν Ιδιωτική καί 

εκκλησιαστική πρωτοβουλία. 'Επίσης, δέν φαίνεται νά έχει αποδεχθεί 

γενικότερα τήν αναγκαιότητα καί χρησιμότητα το8 θεσμοϋ* καί 
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ειδικότερα τή σημασία: τοϋ καλοϋ οικοτροφείου ως παράγοντα πολιτι

στικής αναπτύξεως, δπου τά* παιδιά καί οι νέοι εθίζονται σέ σωστό 

καί συγκροτημένο τρόπο διαβιώσεως. 

Είναι βέβαιο δτι μέ τό νέο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως τοϋ 

Υπουργείου Παιδείας καί ιδιαίτερα μέ τήν επέκταση της υποχρεωτι

κής παιδείας οι ανάγκες για μαθητικά οικοτροφεία θα πολλαπλασια

στούν. Είναι μάλιστα δυνατό να υποστηριχτεί δτι η επιτυχία της 

εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως θα εξαρτηθεί κατά ενα μέρος καί άπό 

τή δημιουργία τον απαραίτητων οικοτροφείων πού θά* επιτρέψουν στά 

παιδιά, ιδιαίτερα των μειωμένης οικονομικής αντοχής οικογενειών 

των'μικρών χωρίων, να εγκατασταθούν στους τόπους λειτουργίας των 

γυμνασίων καί νά ζήσουν μέ ικανοποιητικές συνθήκες διατροφής, 

στέγης, συμπαραστάσεως καί εποπτείας· 

Άπό τή'ν άλλη πλευρά υπάρχουν δμως ενδείξεις απροθυμίας 

άπό μέρους μερικών παιδιών, ειδικά αγοριών, νά ζήσουν σέ οικοτρο

φεία, "συνεπώς χρειάζεται μεγάλη προσοχή στό θέμα του* τρόπου λει

τουργίας των οικοτροφείων. 

Παραπλήσιες εκδηλώσεις 

- Ειδικές παιδικές εστίες ΠΙΚΠΑ: Στίς 31 αυτές εστίες 

(δ' στην Αθήνα, 1 στή Θεσσαλονίκη καί 24 στην επαρχία) τό ΠΙΚΠΑ 

παρέχει ενα πλήρες μεσημβρινό φαγητό σέ 3.4-00 μαθητές καί εργα

ζόμενους νέους μέχρι 18 χρονών, πού λόγω οικογενειακών η' άλλων 

συνθηκών δέν έχουν τή δυνατότητα καλής διατροφής. 

- Κέντρα Νεότητος του ΞΟΠ καί του εθνικού ιδρύματος "Β, 

Παολος": Σέ επαρχιακές πόλεις καί κωμοπόλεις πού λειτουργούν 
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μέσες καί κατώτερες τεχνικές σχολές, ò ΕΟΓΙ καί τό ίδρυμα "Β. Παύ

λος" μέ τά "Κέντρα Νεότητος" (6 τοϋ ECO καί 26 του* Β. Παύλος) 

προσφέρουν σέ 4·000 σπουδαστές, παιδιά οικογενειών μειωμένης ol-

κονομικίίς αντοχές καί προερχόμενα από μακρινά χω^ιά, διατροφή, 

ψυχαγωγία καί δρους άνετης μελέτης. 

— "Ιδρυμα 'Εργαζομένου Koριτσιοϋ, 'Αθήνας κα ί Πειραια: 

Τά ιδρύματα αυτά παρέχουν σέ εργαζόμενα κορίτσια τή δυνατότητα 

δωρεάν μεσημβρινοί φαγητού, απογευματινής αναπαύσεως όπως καί επι

μορφώσεως μέ μαθήματα Αγγλικής,, κοπτικης-ραπτικ^ς, οΙκοτεχν(ας, 

χοροΟ καί τραγουδιού· Στό πρόγραμμα αυτό' συμμετέχουν κατά μέσον 

δρο 120 εργαζόμενα κορίτσια ημερησίως* * 

- Ξενώνες γιά νέους ημεδαπούς καί αλλοδαπούς: προορίζονται 

γιά νέους καί νέες 18-30 χρονών πού μετακινοϋνται μακριά άπέ τό 

σπίτι τους. Υπηρεσίες ξενώνων νεότητας προσφέρουν' κατά τ ί ς δια

κοπές τών έορτον καί τό καλοκαίρι καί οι περισσότερες Φοιτητικές 

Εστίες, η XAJÜT, ή ΧΕΝ, τό ΣΕΟ καί μερικά από τά εκκλησιαστικά μαθη

τικά οικοτροφεία. Τους ξενώνες νεότητας εποπτεύει ò EOT« 

β. Είδική μέριμνα γιά τή νεότητα ττ̂ ς; υπαίθρου 
"»' ' ι f ι·"» " "" ' •••>•>• 

• Μέ τόν δρο "ειδική μέριμνα γιά τή νεότητα της υπαίθρου", 

νοούνται έδω* οι εΙδικότερες εκείνες εκδηλώσεις κρατικές ή άλλης 

δραστηριότητας πού αναφέρονται στή νεύτητα καί πού έχουν ως άμεσο 

σκοπό* τήν κοινωνική, πολιτιστική καί οικονομική ανάπτυξη της 

υπαίθρου. 

Τό *Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών λειτουργεί τίς Αγρο

τικές Μεταβατικές Οικοκυρικές Σχολές (.ΑΜΟΣ), οι άποΓες δέχονται 
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δωρεάν εσωτερικές η εξωτερικές μαθήτριες 13-17 χρονών, τό δέ εκ

παιδευτικό* τους πρόγραμμα περιλαμβάνει ορισμένα σχολικά μαθήματα, 

στοιχεία υγιεινής, βρεφοκομίας, οικιακής οικονομίας, χειροτεχνίας, 

ωδικές, γυμναστικής,τήν εκμάθηση της κοπτικης-ραπτικης καί υφαντουρ-

γίας-ταπητουργίας καί τήν άσκηση σέ οικιακά καί γεωργικά έργα· 

Στό παρελθόν λειτουργούσαν περίπου 80 ΑΜΟΣ, ενώ σήμερα ανέρχονται 

σέ 23 μέ 700 περίπου μαθήτριες. 

Στην προσπάθεια νά επεκτείνει τό θεσμό τών ΑΜΟΣ σέ ήμι-

αγροτικές Η) wit σέ αστικές περιοχές ττ|ς χώρας, τό
 %
Υπουργείο δη

μιούργησε τά τελευταία χρόνια καί Κέντρα Κοινωνικές 'Επιμορφώσεως 

Νεανίδων, σκοπός τών οποίων είναι ή εξύψωση της πνευματικής στάθμης, 

η κοινωνική επιμόρφωση, δπως καί ή οικοκυρική βιοτεχνική καί επαγ

γελματική επιμόρφωση τών κοριτσιών της περιοχής στην οποία λει

τουργούν. Καί τά Κ Κ Μ δέχονται εσωτερικές καί εξωτερικές μαθή

τριες, τό δέ εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα είναι πιό εκτεταμένο 

από το* πρόγραμμα τών Μ Ο Σ καί περιλαμβάνει δύο κύκλους επιμορφώ

σεως, γενικό καί ειδικό«. 

Τό Υπουργείο Γεωργίας εφαρμόζει Πρόγραμμα Γεωργικών 

'Εφαρμογών καί Ο',κιακ'ης Αγροτικής Οικονομίας, πού τό 1975 έκάλυψε 

65·000 περίπου χωριά ηαζ στο οποϊο π?ίράν μέρος 30.000 νέοι καί 

κυρίως νέες. 

Τά Σπίτια τ ou Πα ι δι ou τοο 'Εθνικού* 'Οργανισμοί Προνοίας 

αποβλέπουν στό νά β οικήσουν τόν πλττ&υσμό της υπαίθρου μέ τήν πολι

τιστική καί κοινωνική τους συμπαράσταση. Βρίσκονται δλα σέ αγρο

τικές περιοχές της Β. ^Ελλάδος, απευθύνονται αρχικά στά παιδιά 

καί τους νέους άλλα επεκτάθηκαν προοδευτικά καί στους ενηλίκους. 
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1
0ργανώνουν μορφωτικά καί ψυχαγωγικά προγράμματα, δπως καί εκδρο-

μές για τό σύνολο σχεδόν τοο πληθυσμού των περιοχών στίς οποίες 

βρίσκονται. 'Ακόμα βοηθοϋν τόν παιδικό πληθυσμό μέ μελετητήριά 

καί νηπιαγωγεία· 

•'Από τ ί ς. προαναφερθείσες σημερινές εκδηλώσεις μέριμνας 

γιά τήν νεότητα τ % υπαίθρου, συμπεραίνεται δτι ò θεσμός των ΑΜΟΣ 

φθίνει, δπως φαίνεται καί άπό τή συνεχή μείωση τοο αριθμού* τους· 

'Αλλά καί ο συναφής θεσμός τον Κέντρων Κοινωνικές 'Επιμορφώσεως 

Νεανίδων δέν προβλέπεται νά ευδοκιμήσει· Είναι περίπου βέβαιο 

δτι η εφαρμογή τ?ίς εννεαετούς υποχρεωτικής παιδείας δέν θά αφήσει 

περιθώρια γιά τήν επιβίωση τον θεσμών αυτών. 

Τά μέτρα πού αφορούν στην κοινωνική καί πολιτιστική ανά

πτυξη της νεότητας τ % υπαίθρου, στην επαγγελματική της εκπαίδευ

ση καί στην ωφέλιμη απασχόληση της κατά τόν. ελεύθερο χρόνο της 

έχουν γενικότερη σημασία γιατί συμβάλλουν στην παραμονή .τον νέων 

στην ύπαιθρο καί στην ποιοτική τους βελτίωση, πού αποτελεί βασι

κή προϋπόθεση γιά τή γενικότερη οικονομική, κοινωνική καί πολιτι

στική ανάπτυξη ττ*ς υπαίθρου. 

Στή φροντίδα γιά τή νεότητα της υπαίθρου, άπό ευρύτερη 

άποψη, συμβάλλουν Ϋ\ πρέπει νά συμβάλλουν πολλοί φορείς, κρατικές, 

ήμικρατικΐ|ς ή ιδιωτικές δραστηριότητας (Παιδεία, 'Εκκλησία, Αθλη

τισμός, Τοπική Αυτοδιοίκηση, *Υπουργεία Απασχολήσεως, Γεωργίας, 

•••J . • Ι ' ' ' Ι \ 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εκπολιτιστικά καί Μορφωτικά Σωματεία κλπ.)
# 

%
Η δράση τους όμως πρέπει οπωσδήποτε νά είναι συντονισμένη καί 

αναπροσαρμοσμένη στίς πραγματικές ανάγκες. 



- 55 -

γ. Κέντρα εξωσχολικής καί έξωεπαγγελματικης δραστηριότητας 

καί απασχολήσεως παιδιών, νέων καί γονέων κατά τόν ελεύθερο χρό-

νο τους 

Η ανάγκη δημιουργίας ενδιαφερόντων στον σύγχρονο άνθρω

πο, για τήν επωφελή* χρησιμοποίηση του ελεύθερου χρόνου του, τήν 

ψυχαγωγία του καί τήν κοινωνική καί πολιτιστική του ανάπτυξη, μέ 

σκοπό τήν επίβοήθηση της διαμορφώσεως ενός υγιούς καί ισόρροπου 

τρόπου Cu%. ιδιαίτερα τών νέων καί των γονέων, καί τήν προσαρ

μογή του στίς διαρκώς μεταβαλλόμενες, μέ τήν πάροδο του χρόνου, 

κοινωνικές συνθήκες, προβάλλει δσο περνάει ο καιρός καί πιό έντο

να, σάν-επιτακτικό καθήκον του σύγχρονου κράτους καί των δΐαφό̂ · 

ρων κοινωνικών οργανισμών. 

Στό χώρο αυτό προσφέρουν σήμερα, λιγότερο η* περισσότερο, 

υπηρεσίες πολλοί φορείς κρατικοί η* οχι, άπό τους οποίους ενδεικτι

κά μπορούν νά άναφερθοον, τό Σώμα 'Ελλήνων Προσκόπων, τό Σώμα 

'Ελληνίδων 'Οδηγών,
 η
 ΧΑΝ καί ή ΧΕΝ. Τά 'Αστικά Κέντρα το? ΕΟΠ, 

τά Κέντρα Νεότητας των Δήμων, τά Υπουργεία Κοινωνικών Υπηρεσιών, 

Δικαιοσύνης, Γεωργίας, 'Απασχολήσεως καί Πολιτισμού*, ή Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμοί;, Εκπολιτιστικά καί 'Εκδρομικά Σωματεία, 

οι Χριστιανικές Μαθητικές 'Ομάδες, τό Υπουργείο Παιδείας (Πρό

γραμμα Λαϊκής 'Επιμορφώσεως) κλπ. 

1.4*2. Προτάσεις 

ί· *0 θεσμός των οικοτροφείων καί των παραπλήσιων εκδηλώσεων 

(διημέρευση, συσσίτια) νά υπαχθεί, μέ εξαίρεση τά φοιτητικά οικο

τροφεία, τά οικοτροφεία των σχολών ΟΑΕΔ καί τους ξενώνες νεότητας 

το$ EOT, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
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ώστε να ύπαρχε ι·. ή δυνατότητα ενιαίας εκτιμήσεως τών αναγκών, προ

γραμματισμού καλύψεώ*ς τους, καθορισμού" γενικά τον προϋποθέσεων 

λειτουργίας τους, εποπτείας κλπ. 

ίι· Νά γίνει απογραφή προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός, 

ή δυναμικότητα καί ή χωροταξική τοποθέτηση των υπαρχόντων οικο

τροφείων πάσης φύσεως, κρατικής, ήμικρατικ?)ς καί, ιδιωτικές πρωτο

βουλίας, καί νά πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των συνθηκών λειτουρ

γίας τους» 

ill« Προτείνεται νά μελετηθούν άπό τό *Υ
π
ουργεΐο Κοινωνικών 

'Υπηρεσιών, σέ στενή συνεργασία μέ τό Υπουργείο Παιδείας, οι 

ανάγκες που* θά προκύψουν άπό τήν εφαρμογή του νέου εκπαιδευτικοί? 

προγράμματος (εννεαετής υποχρεωτική φοίτηση, γυμνάσια, λύκεια, 

τεχνικές σχολές) καί τή χωροταξική κατανομή τον γυμνασίων, λυκείων 

καί τεχνικών σχολών, καί νά καθορισθούν έτσι οι οικισμοί δπου 

εϊτε θά πρέπει νά. ανεγερθούν νέα οικοτροφεία είτε νά αυξηθεί η 

δυναμικότητα εκείνων πού τυχόν υπάρχουν. Μέ βάση τή μελέτην α&-

τή νά καταρτισθεί στή συνέχεια πρόγραμμα πού θά αποβλέπει στην 

αναδιάρθρωση καί στην οικονομική, τεχνική καί διοικητική βελτίω

ση- τών υπαρχόντων καί στην ίδρυση νέων οικοτροφείων. 

ίν. Προτείνεται νά αναπτυχθεί καί ο θεσμός τών οικοτροφείων 

γιά εργαζόμενους νέους, ώστε νά εξυπηρετηθούν ci ανήλικοι πού ερ

γάζονται μακρυά άπό τόν τόπο κατοικίας τών οικογενειών τους· 

ν· Νά μελετηθώ άπό τήν αρχή τό θέμα της εφαρμογές ειδικών 

μέτρων γιά τή νεότητα,της υπαίθρου, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

νά ανταποκρίνονται στίς πραγματικές ανάγκες.τ*πς σημερινές ζωής, 
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καί νά συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική, κοινωνική καί πολι

τιστική ανάπτυξη της υπαίθρου. Γιά τό σκοπό αυτό, θα χρειαστεί 

στενή συνεργασία των ^Υπουργείων Κοινωνικών υπηρεσιών καί Γεωρ

γίας, δπου τό μέν *Υπουργείο Κοινωνικών' Υπηρεσιών θά αναλάβει 

τήν παροχή κοινωνικών καί πολιτιστικών υπηρεσιών, τ<5 δέ Υπουρ

γείο Γεωργίας επιμορφωτικής γεωργοτεχνικης καί οίκοτεχνικτίς εκ

παιδεύσεως· 

Μέσα στ<5 πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας νά μελετηθούν 

άπ6 τό* * Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, ή κατάργηση των Α ) Σ καί 

των KEN καί η αναμόρφωση καί ενίσχυση τοο θεσμοο των "σπιτιών τοϋ 

παιδιού*" καί άπό τό Υπουργείο Γεωργίας η αναμόρφωση καί ενίσχυ

ση του* προγράμματος γεωργικών εφαρμογών καί οικιακής αγροτικής 

οικονομίας. 

νί. Νά γίνει απογραφή καί αξιολόγηση των πάσης φύσεως υπηρε

σιών γιά τήν εξωσχολική καί έξωεπαγγελματική δραστηριότητα των 

νέων καί των ενηλίκων· 

. vit. Νά δημιουργηθεί μηχανισμός γιά τή μελέτη καί συντονισμό 

των δραστηριοτήτων γιά τήν ωφέλιμη αξιοποίηση τοϋ ελεύθερου χρό

νου. 0 μηχανισμός αυτός θά πρέ*πει νά προβλέψει τρόπους συνεργα

σίας στον προγραμματισμό δσο καί στην εκτέλεση προγραμμάτων των 

εν λόγω φορέων, κρατικών καί ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σέ επίπεδο 

τοπικό, νομαρχιακό καί κεντρικό, ώστε νά αποφεύγεται δσο τό δυ

νατό η επικάλυψη καί νά αυξάνονται καί βελτιώνονται οι παρεχό- , 

μενες υπηρεσίες. 
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1·5·'Ενίσχυση πολυμελών οικογενειών καί καταπολέμηση ττ}ς 
1 'J ' ' Ι — — ^ I l l ι ι Ι| III II ι 

ύπογεννητ ικότητας 

1.5.· 1· Πολυμελείς οΙκογένειες 
— — — — — — III I H.I II. ι I I 

1·5·1·1· Άνάγκες-ύφιστάμενη κατάσταση 

Στην Ελλάδα πολυμελές οικογένεια θεωρείται νομικά αυτή 

πού έχει πέντε τουλάχιστον ανήλικα παιδιά ή λιγότερα σέ ειδικές 

περιπτώσεις. Η προστασία τ?\ς πολυμελούς οικογένειας <5έν πρέπει 

νά θεωρείται ως μέσο γιά τήν καταπολέμηση της υπογεννητικότητας· 

Η προστασία αυτή είναι ή αναγνώριση των αυξανόμενων αναγκών πού 

αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες καί μπορεί επίσης νά 

θεωρείται ως μέσο πολιτικές γιά τήν ανακατανομή του εισοδήματος. 

Η δλη πολιτική γιά τήν προστασία τών πολυμελών οικογε

νειών πρέπει νά βασίζεται στην αρχή, δτι τά παιδιά των πολυτέκνων 

δέν πρέπει νά υστερούν άπό τά άλλα παιδιά επειδή ανήκουν σέ μεγά

λες οικογένειες. Οι συνθ?}κες διαβιώσεως τους, τό επίπεδο της 

υγείας τους, οι δυνατότητες νά σπουδάσουν κλπ. δέν πρέπει νά δια

φέρουν σημαντικά από τίς δυνατότητες τών παιδιών πού ζουν ai- οίκο-

γένειες μέ ενα fi δύο παιδιά· Γι'αυτό ή προστασία των παιδιών αυ

τών πρέπει νά είναι πολύπλευρη, καί ειδική αποστολή ττ̂ ς κοινωνι

κές πρόνοιας είναι νά άγρυπνα γιά νά προβλέπει ή νά διαπιστώνει 

περιπτώσεις πού τά παιδιά των πολυτέκνων ύστεροϋν σχετικά μέ άλ

λα παιδιά. Στίς περιπτώσεις αυτές θά πρέπει νά δράσει, fi-μέ τήν 

παροχή άμεσων υπηρεσιών, fi, μέ τό νά υποδείξει σέ άλλες υπηρεσίες 

αναγκαία μέτρα της δίκης τους αρμοδιότητας· 

Σήμερα οι πολύτεκνοι καί τά παιδιά τους βοη&οονται μέ 

πολλούς τρόπους από τους οποίους οι βασικότεροι είναι δτι: 
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α. Διευκολύνονται καί προτιμώνται στή διανομή εργατικών . 

ή λαϊκών κατοικιών. 

β· Προτιμώνται στην εισαγωγή στίς ανώτατες καί ανώτερες 

σχολές, στίς σχολές μόνιμων αξιωματικών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων 

καί στή σχολή τών * Ελληνικών Ταχυδρομείων. Ακόμη δίνονται, δάνεια 

στους φοιτητές τών ανωτάτων σχολών μέ ειδικά ευεργετικά κρι·τήρια. 

γ. Προτιμώνται στους διορισμούς σέ θέσεις του Δημοσίου η 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καί άπό" τά Γραφεία Ευρέσεως 

'Εργασίας. 

δ. Τά παιδιά τών πολυτέκνων εισάγονται κατά προτίμηση στους 

παιδικούς σταθμούς, αγροτικούς παιδικούς σταθμούς, πρεβαντόρια 

καί παιδικές- κατασκηνώσεις. 

ε. Τό πρώτο αγόρι της πολυμελούς οικογένειας έχει υποχρέωση 

μόνον έκγυμνάσεως καί οχι θητείας στό στρατό. 

στ. Οι πολύτεκνοι πληρώνουν τό μισό τών δικαστικών εξόδων 

σέ οποιοδήποτε δικαστήριο*
 % 

ζ. Δίνονται ετήσια οικογενειακά επιδόματα στίς πολυμελείς 

οικογένειες άπό 2.000 δρχ. δταν υπάρχουν τέσσερα καί 2.500 δρχ., 

όταν υπάρχουν πέντε η περισσότερα παιδιά κάτω τών 16 ετών πού 

έχουν γεννηθεί μέχρι 31·12.71. 

η· 'Ακόμη ενα μέτρο πού προοριζόταν γιά τήν καταπολέμηση 

τη*ς υπογεννητικότητας, αλλά πού ωφελεί καί τίς πολυμελείς οικογέ

νειες, είναι τό επίδομα τών 500 δραχμών τό μήνα γιά κάθε παιδί, 

άπό τό τρίτο καί πάνω πού έχει γεννηθεί μετά τήν 1.1.72. Τέλος, 
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τό Δημόσιο καί άλλες υπηρεσίες δίνουν οικογενειακά επιδόματα μέ 

διάφορα κριτήρια. 

θ. Δέν υπάρχουν πληροφορίες για τδ αν καί πόσο τά προαναφε

ρόμενα μέτρα ωφελούν πραγματικά τίς πολυμελείς οικογένειες. Δηλαδή 

κατά πόσο συμβάλλουν στό νά εκπαιδεύονται καί νά εξελίσσονται τά 

παιδιά τους μέ 'ίσους δρους συγκριτικά μέ άλλα παιδιά η* αν άλλα 

μέτρα θά μπορούσαν νά ήταν πολύ πιό αποτελεσματικά. 'Από εμπειρι

κές πληροφορίες ενα πρόβλημα πού αντιμετωπίζουν οι πολυμελείς ol-

κογένειες στά αστικά κέντρα είναι της στεγάσεως μέ ενοίκιο, γιατί 

οι ιδιοκτήτες προτιμούν ενοικιαστές μέ λίγα παιδιά. 

1·5·1·2· Προτάσεις 

*Η προστασία των πολυμελών οικογενειών θά πρέπει νά συνε

χισθεί σάν εκδήλωση κοινωνικές πολιτικής καί θά πρέπει νά ερευνη

θούν οι ανάγκες γιά καινούργια μέτρα όπως, βοήθεια γιά νά βρίσκουν 

κατάλληλες καί φθηνές κατοικίες μέ ενοίκιο καί παραπέρα βοήθεια 

γιά τήν εκπαίδευση των παιδιών, δπως π.^. επίδομα γιά φροντιστή

ρια. Τά δύο προβλήματα της στεγάσεως καί της εκπαιδεύσεως τών 

παιδιών είναι βασικά. 

\ 'Επειδή δοως προαναφέραμε δέν υπάρχουν πληροφορίες γιά 

τήν αποδοτικότητα των μέτρων πού εφαρμόζονται, προτείνεται νά 

γίνει μελέτη: 

Λ α· Γιά νά ερευνηθεί η πραγματική κατάσταση τών πολυμελών 

οικογενειών^, -

β· γιά νά αξιολογηθούν τά εφαρμοζόμενα μέτρα καί 

γ. γιά νά εντοπισθούν οι υπάρχουσες ελλείψεις στή σημερινή 

προστασία· 
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ν, 1·5*2·
 Χ
Υπογεννητικότητα 

1.5·2.1· *Υφιστάμενη κατάσταση 

Στην "Ελλάδα ή μετανάστευση, ή τάση γιά αστικοποίηση, 

η παρακμή τη*ς παραδοσιακής εκτεταμένης οικογένειας, η μεγαλύτερη 

απασχόληση γυναικών πέρα από τ<5ν αγροτικό τομέα καί ή εκπαίδευση 

περισσότερων κοριτσιών σε ανώτερα επίπεδα έχουν συμβάλει στη* 

μείωση του ρυθμοΌ της αυξήσεως τοϋ πληθυσμοϋ. Δέν φαίνεται νά 

υπάρχει πρόβλημα γονιμότητας στην 'Ελλάδα. "Ομως ή δψιμη εμβρυϊ

κή θνησιμότητα (γεννήσεις νεκρών) καί ή βρεφική θνησιμότητα (ιδιαί

τερα η, θνησιμότητα πρόωρων παιδιών καί ή νεογνική θνησιμότητα), 

εϊναι ακόμα σχετικά μεγάλη· *Η μεγάλη βρεφική θνησιμότητα οφείλε

ται κυρίως σέ λοιμώδη νοσήματα, πού εϊναι δυνατό νά αντιμετωπιστούν 

μέ εξυγίανση τοο περιβάλλοντος καί ιατροκοινωνικά μέτρα, αλλά καί 

σέ αιτίες θανάτου ττίς νεογνικές ηλικίας πού χρειάζονται σωστά εκ

παιδευμένο Ιατρικό καί παραϊατρικό προσωπικό καί εξύψωση τ^ς τεχνο

λογικές υποδομής (θερμοκοιτίδες καί μέσα γιά τήν περίθαλψη πρόωρων 

παιδιών). 

Η υπογεννητικότητα σήμερα καταπολεμαται μέ διάφορους τρό

πους, όπως μέτρα γιά τή μείωση της βρεφικής θνησιμότητας, τήν 

προστασία μητρότητας καί παιδιοϋ, συμβουλές γιά οικογενειακό προ

γραμματισμό καί ευγονία, προστασία παιδιών εργαζόμενων μητέρων, 

οικογενειακά επιδόματα, φορολογικές διευκολύνσεις κλπ· 

1.5·2.2· Προτάσεις 

Γενικά, ή προστασία της μητρότητας καί του παιδιοϋ μπο

ρεί νά θεωρηθεϊ σάν τρόπος καταπολεμήσεως ττ̂ ς υπογεννητικότητας. 



- 62 ü 

^Επομένως, πολλά από τά προτεινόμενα μέτρ$στ4ν τομέα προστασίας 

της μητρότητας κα£ τοΟπαιδιού συμβάλ?ν/>υν, καί.. στή\> καταπολέμηση 

της υπογεννητικότητας, ειδικότερα δμως: 

u Τά προτεινόμενα δέντρα Οικογένειας, δπως άνο .̂·ύεται στ4 

σχετικό κεφάλαιο, θα* προσφέρουν υπηρεσίες στους μελλόνυμφους καί 

τά νέα" ζευγάρια στυ οτάδιο τ % αναπαραγωγής» .L, , 

ilo 'Επειδή αναμένεται αλλά και επειδή ή οικονομική''πολιτική* 

επιβάλλει τή*ν αυξανομένη συυ,μετοχή τον γυναικών στο* εργατικό* συί̂  

ναμικό, βασικός στόχος της κοινωνικής πρόνοιας γΐ'ά τή*ν καταπολέ

μηση της υπογεννητικότητας πρέπει νά είναι ή διευκόλυνση τω\> έρ-

γαζομενων μητέρων: 

- . •» , . . . « % 

α« »Me τη"ν ίδρυση βοε©οντιπΐ(£<55ν καί παιδικών σταθμΩν, 

όπως αναπτύσσεται με λεπτομέρεια c»ó σχετικό κεφάλαιο· TÓ μέτρο 
' : • · ' • " • ••• χ* 4Ϊ- .:-» 

αυτό θεωρείται απόλυτης προτεραιότηταςο 
• * '• - "*·· i j . ' . · 

•β. Μ* την'!τπέκτ(τοΥ| στον ιδιωτικό τομέα των διευκολύνσεων 

πού παρέχοντα», ai μητέρες ποΰ εργάζονται στίς δημόσιες υπηρεσίες 

(μειωμένο ωράριο, άδεια πρίν και μετά τον τοκετό μέ άπο^.Γχές). *Η 

πληθυσμιακή αύτη πολιτική' δέν μπορεί 6|άχος νά επιβαρύνει τόν επι

χειρηματία, ο όποιος πρfc.;., ve; αποζημιώνεται άπότό Κράτος. '-Αλ

λά πρίν προτα4ε'Γ βοτό το μέτρο*θά πρέπει νά γίνει έρευνα γιά τό 

ποσόν μέ τ5 croio vi επιβαρυνθεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός. 

Ilio Προτείνεται η μελέτη, του θεσμού των οικογενειακών επιδο

μάτων καί η αξιολόγηση της αποδοτικότητας τους ως μέτρον γιά τή\> 
καταπολέμηση της υπογεννητικότηταςο · 

ν.'.- ' ' · . .>?. ·;- :. · :·Λ?. -.,-, ; · 
ίν· Προτείνεται η αναθεώρηση της στεγαστικές πολιτικές κατά 
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τρόπο πού οι στεγαστικές παροχές καί διευκολύνσεις νά αποτελέσουν 

καί μέτρα δημογραφικής πολιτικής γιά τήν ενθάρρυνση νεαρών ατόμων 

νά-. συνάψουν γάμο καί τήν ενθάρρυνση των γεννήσεων. 

2· Μέριμνα γιά τό παιδί πού άπό ποικίλες αιτίες στερείται συνθηκών 

ομαλού οικογενειακού* περιβάλλοντος 

Στά πλαίσια παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γιά τήν προστα

σία γενικά τοϋ παιδιοϋ, χρειάζεται νά ληφθ-εΐ ειδική μέριμνα γιά 

τά παιδιά πού γεννιούνται καί μεγαλώνουν κάτω άπ<5 δυσμενείς οίκο-

γενειακές συνθήκες. Στίς περιπτώσεις αυτές, η οικογένεια η* δέν 

υπάρχει στην ολοκληρωμένη της μορφή λόγω φυσικής απουσίας του 

ενός η' .καί των δύο γονέων (ορφανά, εξώγαμα, διαζευγμένων γονέων, 

εγκαταλειμμένα) η* παρά τήν ύπαρξη των γονέων η οικογένεια λειτουρ

γεί υποτυπωδώς, λόγω ανικανότητας τους (σωματική καί ψυχική άρ-

ρώστεια, αναπηρίες κλπ.) η ηθικής άναξιότητάς τους· Οι καταστά

σεις αυτές μειώνουν στό ελάχιστο τή δυνατότητα όμαλης αναπτύξεως 

τοΟ παιδιού καί γι*αυτό δημιουργούν αυξανόμενηςευθύνη στην πολι

τεία γιά τή λήψη καί εφαρμογή ειδικών μέτρων. 

'2.1. Προστασία άγαμης μητέρας
 : 

2.1.1· 'Ανάγκες-ύφιστάμενη κατάσταση 

Τά εξώγαμα παιδιά είναι εκείνα πού κατά προτεραιότητα 

χρειάζονται ειδικά μέτρα προστασίας, καί η προστασία τους επιβάλ

λει κατ'αρχήν τήν πρόνοια.γιά τίς άγαμες μητέρες·. 

*0 αριθμός τον άγαμων μητέρων δέν είναι εύκολο νά προσδιορισθεί 

Λόγω της φύσεως τοϋ προβλήματος καί τ'ης αρνητικής ακόμη στάσεως τη"ς 

κοινωνίας μας απέναντι στην άγαμη μητέρα, πολλά περιστατικά δέν 
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άποκαλύπτονται. Κατά καν6να, οι άγαμες μητέρες πρίν άπό τόν το

κετέ ή μετά άπ'αυτόν, προσπαθούν ν'αποκρύψουν τήν κατάσταση .τους 

με* τή φυγή καί τήν αλλαγή τόπου διαμονής, η καταφεύγουν σέ*Νεν£ρ-τ 

γειες πού σύμφωνα μέ* τήν υπάρχουσα ποινική νομοθεσία θεωρούνται 

-εγκληματικές (αμβλώσεις, εκθέσεις, πα^οκτονίε^)· - •- -•••'• • 

Κοινωνική προστασία στην άγαμη μητέρα παρέχουν σήμερα: 

Τό Κέντρο Βρεφών "Η ΜΕΓΕΡΔ" στην Αθήνα καί στό 'Ηράκλειο, τό 

lliKliA, τά τρία Δημοτικά Βρεφοκομεία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη καί 

Πάτρα καί ενα φιλανθρωπικό ιδρυμα στην Καλαμάτα. 

Τό Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ" είναι τό μόνο ίδρυμα πού , 

ασχολείται συστηματικά μέ τά προβλήματα της άγαμης μητέρας. "Εχει 

ειδικό τμημαΛγιά τ ί ς μέλλουσες μητέρες, στό-όποιο εισάγονται (ορ

γανική δύναμη,18)^άγαμες κυοφορούσες άπ<5 τόν 7ο.μήνα της κυήσεως 

μέχρι τόν τοκετό. Στό διάστημα της παραμονής της, η μέλλουσα μ,η-

τέρα, ·,εκτός άπό τ ί ς άλλες φροντίδες πού της παρέχονται, βοηθείται 

ν'αποφασίσει γιά τό μέλλον του παιδιοΟ της.καί νά προγραμματίσει 

τή δική της ζωή. > . <* 

Η άγαμη μητέρα μπορεί νά έχει δωρεάν ιατρική παρακολού

θηση σέ δλα τά κρατικά νοσοκομεία, στά Ιατρεία του ΙΚΑ καί τον 

λοιπών ασφαλιστικών -οργανισμών, στά αγροτικά"-Ιατρεία, καθώς καί 

στους σταθμούς επιτόκων τοϋ* ΠΙΚΠΑ. Σέ ορισμένα μεγάλα νοσοκομεία 

καί μαιευτήρια, εφόσον υφίστανται κοινωνικές υπηρεσίες, παρέχεται 

παραπέρα συμπαράσταση τόσο κατά τήν περίοδο ττ^ς κυήσεως δσο καί 

τοϋ τοκετού. *Η βοήθεια πού παρέχεται στην άγαμη μητέρα άπό τό 

ΠΠΉΑ καί τά.βρεφοκομεία περιορίζεται κυρίως στην προστασία τοϋ 

παιδιοο, πού καί αυτή δέν θεωρείται ικανοποιητική λόγω τ % 
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πλημμελούς λειτουργίας τον υπηρεσιών αυτών, εξαιτίας της μη επαν-

δρώσεώς τους μέ επαρκές καί ειδικευμένο προσωπικό* καί λόγω άλλων 

ελλείψεων· 

2.1.2· Προτάσεις 

ΛΗ προστασία της άγαμης μητέρας προτείνεται ν'αντιμετωπισθεί 

κατ'αρχήν στό γενικότερο πλαίσιο της προστασίας της οικογένειας 

καί της μητρότητας, προκειμένου νά* εξαλειφθεί βαθμιαία μέ νομοθε

τικά καί κοινωνικά μέτρα ή διάκριση της άγαμης μητέρας άπό τήν 

έγγαμη καί η διαφορετική μεταχείριση του εξώγαμου παιδιοϋ. 

Παράλλτίλα προτείνονται καί τά ακολούθα ειδικά μέτρα: 

1· Οικονομική ενίσχυση άπδ τδ Κράτος τουλάχιστον 2 μ^νες 

πρίν καί 2 μήνες μετά άπό* τόν τοκετό, εφόσον δέν υπάρχει οικονο

μική ασφαλιστική κάλυψη τ̂  ή άγαμη μητέρα δέν επιθυμεί τ ί ς παροχές 

του ασφαλιστικού' οργανισμού γιά κοινωνικούς λόγους. 

ι ί · .Δυνατότητα παροχής ιδρυματικής προστασίας σέ ιδρύματα 

τύπου Κέντρου Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ" σέ περιπτώσεις πού ή μητέρα τό 

επιθυμεί. Γιά τό σκοπό αυτό, προτείνεται ή βελτίωση των υπηρεσιών 

πού παρέχονται άπό τό ΠΙΚΠΑ καί άπό τά βρεφοκομεία καί ή επέκτα

ση καί ή αναδιοργάνωση ακόμη των υπηρεσιών τους στην παροχή ιδρυ

ματικής προστασίας γιά τήν άγαμη μητέρα, μέ βάση τά πρότυπα ερ

γασίας του Κέντρου Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ". 

Προτείνεται ακόμη ή δημιουργία ξενώνων σέ αστικές περιο

χές γιά τήν προσωρινή φιλοξενία της άγαμης μητέρας, μέ τήν προ

ϋπόθεση δμως δτι οι ξενώνες αυτοί θά βρίσκονται κοντά σέ Κοινω

νική 'Οργάνωση ^ Υπηρεσία, ώστε νά είναι δυνατή ή παρακολούθη

ση καί η συνεργασία μέ τήν άγαμη μητέρα. 
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ilu Παροχές uai διευκολύνσεις γιάτήν παραμονή του εξώγαμου 

παιδιού* στό φυσικό του περιβάλλον, εφόσον η λύση αυτί*) ενδείκνυ

ται καί είναι επιθυμητή άπό τη* μητέρα. Συγκεκριμένα, προτείνονται 

ή παροχή μηνιαίου επιδόματος για τή*ν κάλυψη των αναγκών του* παι

διού*, ή παροχή* φροντίδας κατά προτεραιότητα σέ βρεφονηπιακούς 

σταθμούς η* σέ ανάδοχες οικογένειες (ημερήσια φιλοξενία), σέ περι

πτώσεις εργαζόμενων μητέρων, καί ή παροχή αδείας μετ'αποδοχών 

στην εργαζόμενη μητέρα για ν'ανταποκριθεί στή φροντίδα του* αποδε

δειγμένα άρρωστου παιδιού* της· 

tv» Σέ περιπτώσεις δπου η μόνιμη παραμονή του"εξωγαμου παι

διού* δέν είναι δυνατή κοντά στή φυσική του μητέρα, παραπέρα ανά

πτυξη καί βελτίωση προγραμμάτων αναδόχων οικογενειών καί κυρίως 

υιοθεσίας, ή οποία αποβαίνει προς δφελος του* παιδιού* καί τ?*ς άγα

μης μητέρας, ϊά παραπάνω προτεινόμενα έχουν κατ'αναλογία ισχύ 

καί στίς περιπτώσεις μητέρων πού έχουν αποκλειστικά τή φροντίδα 

καί τήν ευθύνη τον παιδιών τους, δπως είναι οι διαζευγμένες, εγκα

ταλειμμένες, χήρες κ.α. 

ν. Τέλος, προτείνεται ή μή πειθαρχική δίωξη σπουο^στων καί 

υπαλλήλων κρατικών η* ήμικρατικων υπηρεσιών σέ περιπτώσεις εξώγα

μης κυήσεως πού θεωρείται σήμερα κατά κανόνα οτι εμπίπτει στην 

ëvvoia του πειθαρχικού* παραπτώματος, "της ανάξιας η αναξιοπρεπούς 

διαγωγές". 

2.2. Προστασία βρεφών, νηπίων καί παιδιών προσχολικής καί 

σχολικής ηλικίας 

2«2·1· * Ανάγκες-ύφιστάμενη κατάσταση 

Στον τομέα αυτόν της κοινωνικής προστασίας αντιμετωπίζονται 
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περιπτώσεις παιδιών εξώγαμων, έκθετων, εγκαταλειμμένων, παι&ιων 

γονέων ανάξιων ^ μέ αντικοινωνική συμπεριφορά'^ πού δέν μπορούν 

-ν'ανταποκριθούν στζς υποχρεώσεις τους προς αυτά. Μέ βάση τή"σει

ρά των έμφανιζίμενών αναγκών, άπ<5 τήν άποψη της ηλικίας, ή πρώτη 

μορφή προστασίας είναι η παρεχόμενη άπό* τά βρεφοκομεία, τό Κέντρον 

• Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ" καί τό ΠϋΟΙΑ. ϊά εξώγαμα, τά έκθετα καί τά 

εγκαταλειμμένα βρέφη, κατά κανόνα παραδίδονται στους παραπάνω 'Ορ

γανισμούς πού τά περιθάλπουν γιά ενα χρονικό διάστημα (εϋτε μέσα 

στό" ίδρυμα εϊτε αναθέτοντας τή φροντίδα τους σέ ανάδοχες οικο

γένειες) καί στή συνέχεια μεριμνοΟν γιά τήν αποκατάσταση τους. 

Τά παιδιά αυτά ανήκουν σέ τρεις κατηγορίες δσον άφορα 

τήν προοπτική αποκαταστάσεως τους: 1) παιδιά πού υιοθετούνται 

2') παιδιά πού θά τά πάρουν οι φυσικές τους μητέρες 3) παιδιά μέ 

βαρείες ¥) ελαφρές παθήσεις καί αναπηρίες πού δέν μπορούν νά υιο

θετηθούν λόγω της υγείας τους καί δέν τά·. θέλουν οι μητέρες τους, 

ι
Η πρώτη κατηγορία δέν παρουσιάζει κατά κανόνα δυσκολίες 

στή διακίνηση των παιδιών, γιατί οι αιτήσεις γιά υιοθεσία είναι 

πολύ αυξημένες τα τελευταία χρόνια καί υπερκαλύπτουν τόν αριθμό 

τον παιδιών· Άπό τή'δεύτερη καί τήν τρίτη κατηγορία όμως υπάρ

χουν παιδιά πού λιμνάζουν'στά ιδρύματα αυτά, ένω θά έπρεπε νά 

εϊχαν προωθηθεί σέ καταλληλότερο περιβάλλον γιά τους έξης λόγους: 

α· Mua κατηγορία φυσικών μητέρων, ενώ δηλώνουν δτι θέλουν 

τό παιδί τους, δέν κάνουν καμμία προσπάθεια νά δημιουργήσουν τίς 

προϋποθέσεις γιά νά τό παραλάβουν· Στίς περιπτώσεις αυτές, εάν 

ή μητέρα αποδεδειγμένα αδιαφορεί γιά τό παιδί της καί παράλληλα 

θεωρείται ακατάλληλη γιά νά τό μεγαλώσει, τό παιδί προωθείται 
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γιά υιοθεσία χωρίς τή συναίνεση της με απόφαση τοϋ δικαστηρίου, 

δπως προβλέπει ο νόμος. 'Εάν όμως δέν υπάρχουν στοιχεία, πού νά 

πείσουν τό δικαστή για τήν αδιαφορία η τήν ακαταλληλότητα της μη

τέρας πού δέν αποφασίζει νά παραλάβει τό παιδί της γιά προσωπι

κούς καί κυρίως ψυχολογικούς λόγους, παρόλη τή βοήθεια πού της 

προσφέρεται, η μόνη λύση γιά νά μη μείνει τό παιδί στό ίδρυμα εί

ναι η ανάδοχη οικογένεια. Δυστυχώς δμως υπάρχει οξύ πρόβλημα 

εξευρέσεως ανάδοχων οίκογενειων παρόλες τίς σχετικές προσπάθειες 

πού έχουν γίνει. "Ετσι, τά παιδιά αυτά πολλές φορές παραμένουν 

γιά πολύ χρόνο στά ιδρύματα ώστε νά βρεθεί ανάδοχη οικογένεια. 

'Εδω πρέπει νά σημειωθεί δτι πολλές άπό τίς ανάδοχες οικο

γένειες πού χρησιμοποιούν τά ιδρύματα είναι ουσιαστικά ακατάλλη

λες, παρόλα αυτά όμως χρησιμοποιούνται λόγω της μεγάλης ανάγκης. 

β. Παιδιά μέ βαριές νοητικές αναπηρίες αναγκαστικά παραμέ

νουν στό Ιδρυμα μέχρι τόν τρίτο η* καί τόν πέμπτο χρόνο της ηλικίας 

τους, γιατί τά αρμόδια κρατικά ιδρύματα δέν τά δέχονται σέ μικρό

τερη ηλικία. Τά παιδιά αυτά, εκτός του δτι χρειάζονται ειδική* 

μεταχείριση, καταλαμβάνουν θέσεις πού θά μπορούσαν νά /./ησιμοποιη-

θοϋν γιά υγιή* παιδιά καί επιπλέον δίνουν στό ίδρυμα δψη άσυλου 

ανιάτων, πράγμα πού θά πρέπει νά αποφεύγεται εφόσον ο κύριος σκο

πός του κατά κανόνα είναι νά προωθεί τά παιδιά γιά υιοθεσία. 

Ειδικότερα, τό "ΜΗΤΕΡΑ" γιά νά αποφύγει νά κράτα βαρειά καθυστε

ρημένα παιδιά, μέσα στό Κέντρο, τά τοποθετεί σέ ιδιωτικό ίδρυμα 

καί επιβαρύνεται υπερβολικά μέ τή συντήρηση αύτων τών παιδιών. 

γ· Παιδιά μέ ελαφρές νοητικές καθυστερήσεις η* οργανικές 

παθήσεις fi προβλήματα συμπεριφοράς, πού δέν μπορούν νά υιοθετηθούν, 
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επίσης κατά κανόνα, παραμένουν στό ίδρυμα γιατί δεν υπάρχουν άλ

λα κατάλληλα ιδρύματα για να προωθηθούν (τά "Θεοτόκος", "Σικιαρί-

δειον" κ·8. δέχονται παιδιά πάνω άπό" πέντε ετών) καί παράλληλα 

δέν βρίσκονται γι'αυτά ανάδοχες οικογένειες· 

*Η εξεύρεση κατάλληλων ανάδοχων οικογενειών γιά τά παιδιά 

αυτά είναι ακόμη πιό δύσκολη γιατί οι οικογένειες, εκτός του δτι 

δέν δέχονται νά πάρουν παιδιά με πρόβλημα, δέν γνωρίζουν καί πως 

νά τους φέρονται γιά νά τά βοηθούν. 

Άπό τήν άποψη της ιδρυματικής περιθάλψεως, τό Κέντρο 

Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ" έχει δύναμη οργανική* γιά 110 βρέφη,τά τέσσερα 

βρεφοκομεία 460, τό δέ ΠΙΚΠΑ δέν διαθέτει βρεφοκομείο, άλλα άφου 

παραλάβει τά βρέφη στό Κέντρο Διακομιδής Βρεφών, τά αναθέτει κατά 

κανόνα σέ ανάδοχες οικογένειες. 

Τά Βρεφοκομεία (τρία δημοτικά καί ένα φιλανθρωπικό) δέν 

έχουν συνήθως πλήρη κάλυψη ττ̂ ς δυνάμεως τους, ειδικότερα δέ τά 

δημοτικά δέν μπορεί νά λεχθεί δτι εκπληρώνουν πλήρως τό σκοπό τους, 

γιατί μέχρι σήμερα δέν έχουν οργανώσει τή λειτουργία τους μέ β<&· 

ση τόν Ν. 4227/62 "Περί βρεφοκομείων". "Ετσι, τό προσωπικό τους 

είναι ανεπαρκές καί κατά μεγάλο ποσοστό ανειδίκευτο, δέν προωθεί

ται ή έγκαιρη αποκατάσταση των παιδιών σέ οικογενειακό περιβάλλον, 

πολλές φορές λόγω γραφειοκρατικών δυσχερειών, καί δέν έχουν περί

πτερο γιά τήν προστασία άγαμων μητέρων δπως προβλέπει ο νόμος. 

Αναλυτικότερα, γιά τήν προστασία πού παρέχεται γενικά 

στή βρεφική ηλικία, μέ δλα τά εφαρμοζόμενα ειδικά προγράμματα, 

γίνεται μνεία αμέσως παρακάτω δπου αναπτύσσονται τά θέματα προ

στασίας παιδιών προσχολικής καί σχολικής ηλικίας, καθόσον αυτά 
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καλύπτουν δχι μόνο τά εξώγαμα, έκθετα καί εγκαταλειμμένα αλλά καί 

άλλες κατηγορίες βρεφών
0 

*Η μέριμνα για τά παιδιά προσχολικής καί σχολικές ηλικίας 

πού δέν ζουν κάτω άπό συνθήκες ομαλοο οικογενειακού περιβάλλοντος 

εκδηλώνεται μέ τά εζ'ης προγράμματα: 

α. "Πρόγραμμα 'Επιδοτήσεως Απροστάτευτων Παιδιών" 

Το *Υπουργείο Κοινωνικών *Υπηρεσιών εφαρμόζει πρόγραμμα, 

μέ τό όποιο παρέχεται μέ βάση τον Ν. 4051/60 οικονομική ενίσχυ

ση σέ οικογένειες μέ παιδιά μέχρι 14 χρονών πού εμπίπτουν στίς 

παρακάτω κατηγορίες; 

- Παιδιά ορφανά κι'άπ'τούς δυο γονείς ην μόνον, άπό πατέρα, 

- εγκαταλειμμένα κι ;;π'τούς δυό γονείς η μόνον άπό τόν πατέρα, 

- παιδιά πού ò πατέρας δέν μπορεί ν'αναλάβει τη συντήρηση τους 

γιά λόγους σωματικές η διανοητικής ανικανότητας, γιά λόγους 

ασθενείας, ηθικη*ς άναξιότητας, φυλακίσεως καί στρατεύσεως, καί 

- παιδιά εξώγαμα η έκθετα« 

Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση γιά κάθε παιδί πού ζει στή 

δική του ή σέ συγγενική του οικογένεια είναι 250 δρχ., τό δέ κρι

τήριο γιά οικονομική ανεπάρκεια του οικογενειακού' εισοδήματος. 

είναι 1.200 δρχ., γιά 3 άτομα, αυξανόμενα κατά 300 δρχ. γιά.κάθε 

επιπλέον άτομο της οικογένειας. Γήμερα επιδοτούνται σ'ολόκληρη 

τή χώρα μ'αυτό τό πρόγραμμα περίπου 24»000 παιδιά σέ 14·500 οικο

γένειες. 

Παρόμοιο πρόγραμμα εφαρμόζεται καί άπό τό ΠΓΚΠΑ τό δέ 

επίδομα πού χορηγεί σέ 800 παιδιά ανέρχεται σέ 500 δρχ. τό μήνα 

γιά τό καθένα. 
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"Οπως εφαρμόζεται σήμερα "τό πρόγραμμα επιδοτήσεως των 

απροστάτευτων παιδιών παρά" τ$ φυσική η συγγενική οικογένεια", δέν 

εκπληρώνει κανένα σκοπό γ ιατί τ6 χορηγούμενο ποσό* κάθε άλλο παρά 

επαρκές μπορεΕ va' θεωρηθεί ώστενά ενισχύσει τήν οικογένεια γιά 

να κρατήσει τό παιδί. Είναι βέβαιο δτι αν τό επίδομα αυξηθεί σέ 

λογικά επίπεδα, μεγάλος αριθμός παίδιον πού καταλήγει σέ ιδρύμα

τα θά συγκρατηθεί στό οί,κογενειακό περιβάλλον, μέ ανυπολόγιστη 

ηθική, κοινωνική άλλα καί οικονομική γιά τήν Πολιτεία ωφέλεια. 

β. Πρόγραμμα ανάδοχων οικογενειών 

Αυτό τό πρόγραμμα εϊναι τό δεύτερο σκέλος ττ̂ ς μέριμνας 

γιά τό απροστάτευτο παιδί. Η ανάδοχη οικογένεια άποτελεϊ μιά 

μορφή "υποκατάστατου" οικογένειας καί έχει αναπτυχθεί διεθνώς σάν 

προσωρινό μέτρο κοινωνικές προστασίας ανηλίκων, κυρίως, ατόμων 

πού στεροΟνται μόνιμα η* γιά ε να χρονικό διάστημα τήν οικογενεια

κή φροντίδα, η οποία δέν μπορεί νά αναπληρωθεί από συγγενικό περι

βάλλον καί πού δέν ενδείκνυται νά καλυφθεί σάν ανάγκη άπό οποια

δήποτε μορφή ιδρυματικής προστασίας. 

Αυτό τό είδος προστασίας τοϋ παιδιοΟ π?ίρε μορφή στή χί&-

ρα μας κυρίως μετά τόν Β.' παγκόσμιο πόλεμο καί εφαρμόζεται σέ 

πολύ περιορισμένη έκταση άπό τ ί ς περιφερειακές υπηρεσίες του* 

Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών καί άπό άλλους φορείς, όπως τό 

ΓΠΚΠΑ, τό Κέντρο Βρεφών "Η 'ΜΗΤΕΡΑ" καί τά Δημοτικά Βρεφοκομεία 

Αθήνας, Θεσσαλονίκης καί Πάτρας. 

*0 αριθμός τών παιδιών πού ζοΟν κάτω άπό τή φροντίδα 

ανάδοχων οικογενειών, ανέρχεται σέ 742, ενώ ò αριθμός τών παιδιών 
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πού τοποθετούνται κάθε χρόνο σέ ανάδοχες οικογένειες υπολογίζεται 

σέ 150-180 περίπου. Πρέπει να σημειωθεί δτι ò αριθμός των παι

διών ποΰ εξυπηρετούνται μ'αυτό τό* πρόγραμμα αντιστοιχεί προς τό 

10$ εκείνων πού ζουν σέ ιδρύματα. 

Τά διατιθέμενα μέσα κατά τήν εφαρμογή του προγράμματος 

"αναδόχων οικογενειών" κρίνονται γενικά ανεπαρκή καί συνίστανται 

κυρίως σέ χρηματικές παροχές, για τήν κάλυψη βιοτικών αναγκών τον 

εξυπηρετουμένων καί κυμαίνονται κατά φορέα άπό 700 μέχρι 2«000 

δραχμές τό μήνα γιά κάθε παιδί. Οι χρηματικές αυτές παροχές αντι

στοιχούν προς τό 10-55$ περ"ίπου~τόυ, κατά" κεφαλήν, μηνιαίου κό

στους λειτουργικών δαπανών τον ιδρυμάτων παιδικής προστασίας· 

Ορισμένοι άπό τους, φορείς πού εφαρμόζουν αυτό τό πρό

γραμμα διαθέτουν καί άλλες παροχές σέ είδος, όπως ε'ίδη πρώτης εγκα

ταστάσεως, ενδύσεως καί διατροφής, γιά τή*ν κάλυψη στοιχειωδών, 

αναγκών τον παιδιών· 

*Η προεργασία γιά προσέλκυση ενδιαφερομένων νά γίνουν 

ανάδοχοι γονείς, δέν φαίνεται δτι περιλαμβάνεται στη* σχετική δια

δικασία τον φορέων πού εφαρμόζουν, τό πρόγραμμα. *Η αναζήτηση προ

σώπων γι'αυτόν τό ρόλο καί, ή επιλογή τους, γίνεται συνήθως κάτω 

άπό τήν πίεση της ανάγκης νά τακτοποιηθεί τό παιδί, πού σέ μιά 

δεδομένη στιγμή φέρνει στην επιφάνεια τό πρόβλημα του. *Η προ

ετοιμασία τών ανάδοχων ̂ γονέων είναι, κατά κανόνα, υποτυπώδης καί 

η συμπαράσταση τους κατά τήν άσκηση του ρόλου τους, ιδιαίτερα 

μέ τήν παροχή υπηρεσιών ενημερωτικού καί συμβουλευτικού χαρακτή

ρα, δέν γίνεται συστηματικά η γίνεται άπό πρόσωπα πού δέν διαθέ

τουν τή σχετική εκπαιδευτική προετοιμασία. 
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"Αν καί δεν υπάρχουν Γτοιχειαπού να προέρχονται άπό με

θοδική καί ολοκληρωμένη αξιολόγηση του μέτρου
?
 δπως εφαρμόζεται 

οτή χώρα μας, πρέπει να σημειωθεί ότι οι έ/οι.σημαινόμενες ελλεί

ψεις έχουν συντελέσει στο γεγονός της πα^τηρούμενης μειώσεως 

του* αριθμού των εξυπηρετούμενων παιδιών,, ',οιαίτερα σέ ορισμένους 

φορείς, δπως καί στο φαινόμενο της επίccooa ετών παραμονής παι

διών σέ ανάδοχες οικογένειες, 

γ. Πρόγραμμα υιοθεσιών 

Πραγματοποιοϋνται, περίπου 1.300 υιοθεσίες κάθε χρόνο άπό 

τίς περιφερειακές υπηρεσίες το8 Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 

σέ ολόκληρη τή χώρα, άπ<5 τό* Κέντρο Βρεφών."Η ΜΗΤΕΡΑ" καί άλλους 

οργανισμούς δημόσιου η ιδιωτικού δικαίου, πού διαθέτουν τό κατάλ

ληλο προσωπικό καί είναι άπό τό νόμο αναγνωρισμένες υπηρεσίες γι' 

αυτή* τήν εργασία. 

Η υιοθεσία θεωρείται η καλύτερη μορφή προστασίας των 

εξώγαμων, έκθετων καί εγκαταλειμμένων παιδιών, εφόσον γίνεται μέ 
ν . . . " 

τη* συνδρομή' δλων τών προϋποθέσεων πού τήν καθιστούν συμφέρουσα 

γιά τον υίοθετούμενοτ 

δ. Ιδρυματική παιδική προστα·:·£α 

Η ιδρυματική παιδική προστασία προσφέρεται από τό Κράτος, 

από τήν ιδιωτική καί εκκλησιαστική πρωτοβουλία καί άπό τόν OTU 

Γιά τά νήπια, προσφέρεται άπό τό Opœov στροφείο Πολέμου Καλλιθέας 

(ίδ# δικαίου) μέ δύναμη 65 παιδιών ήλικίαΓ 2 1/2 - 5 1/2 χρονών, 

τήν παιδόπολη νηπίων Καλαμακίου του ΕΟΠ μέ δύναμη 60 παιδιών ηλι

κίας 3 - 5 ΐ/2 χρονών^ τό ΚΠΜ θηλέων Ρόδου, δπου λειτουργεί καί 



- 74 -

τμήμα παιδιών προσχολικές ηλικίας μέ δύναμη 20 περίπου νηπίων καί 

άπό ανάλογα τμήματα πού διατηρούν ελάχιστα ορφανοτροφεία ιδιωτι

κές καί εκκλησιαστικές πρωτοβουλίας. Οι ανάγκες δμως γιά τήν 

περίθαλψη βρεφών καί παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι πολύ μεγά

λες καί δέν καλύπτονται άπό τά ελάχιστα αυτά ιδρύματα. 

^Ιδρυματική περίθαλψη γιά παιδιά προσχολικής ηλικίας προσ

φέρεται από*: 

- Τά 30 Κέντρα Παιδικής Μερίμνης τοϋ Κράτους (παλιά ορφανοτρο

φεία πού βρίσκονται δλα μακριά άπό τήν Αθήνα) έχουν δυναμι

κότητα 3·600 θέσεων καί περιθάλπουν σήμερα 2.600 παιδιά περίπου» 

-, Τά .64 ορφανοτροφεία ιδιωτικής καί εκκλησιαστικής πρωτοβουλίας, 

άπό τά οποία τά 30 βρίσκονται στην περιφέρεια της πρωτεύου

σας, έχουν δυναμικότητα 3·500 θέσεων καί περιθάλπουν ζ.500 

παιδιά περίπου. 
\ . . . . . . •· . • • . . 

- Τίς 13 παιδοπόλεις τοϋ Έ&νικου 'Οργανισμού Προνοίας πού 

έχουν δυναμικότητα 2.800 καί περιθάλπουν σήμερα 1.900 παιδιά. 

0 αριθμός των ιδρυμάτων τύπου 'Ορφανοτροφείου, πού λει

τουργούν σήμερα είναι μεγάλος. Τό επίπεδο των υπηρεσιών πού παρέχον

ται σ'αύτά είναι σέ πολλές περιπτώσεις Βχι ικανοποιητικό, τό προ

σωπικό τους είναι αριθμητικά καί ποιοτικά ανεπαρκές καί η εποπτεία 

κα£ καθοδήγηση τους, Ιδιαίτερα των ορφανοτροφείων Ιδιωτικής καί 

εκκλησιαστικής πρωτοβουλίας, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. 

Παρόλη τή χαμηλή ποιότητα της ιδρυματικές προστασίας, 

τό* κόστος είναι σχετικά υψηλό. Τά μηνιαία έξοδα γιά κάθε παιδί 

είναι άπό 4.000 ως 7-000 δραχμές. 
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"2.2*2*·' Προτάσεις 

Βρέφη εξώγαμα, έκθετα καί εγκαταλειμμένο: 

"Ολες γενικά οι προτάσεις πού έγιναν παραπάνω γιά^τήν 

προστασία της άγαμης, εγκαταλειμμένης κλπ. μητέρας, θά ενισχύσουν 

τά μέτρα προστασίας καί των βρεφών. Ειδικότερα γιά τά βρέφη προ

τείνονται: 

Ι. Μελέτη γιά τήν αναδιοργάνωση των βρεφοκομείων πού λει

τουργούν σήμερα (ή σημερινή δύναμη^των βρεφοκομείων θεωρείται 

επαρκής γιά να καλύψει τίς ανάγκες της χώρας σ'αυτόν τόν τομέα), 

καθώς καί γιά τή*ν αναθεώρηση καί εκσυγχρονισμό της "περί βρεφοκο-
. . ' • • . , ·

 s
 '". •.'. "•". " .Jf.'-

μείων*
1
 νομοθεσίας, ώστε ν'ανταποκρίνονται στίς σημερινές συνθη*-

κες καί ανάγκες, μέ τήν προϋπόθεση δτι θά
χ
είναι υποχρεωτική η 

εφαρμογή της στά βρεφοκομεία. 

ίΐ· Η υπαγωγή των βρεφοκομείων κάτω από ενα ενιαίο φορέα. 

lit· Η συνεχής ενημέρωση του* κοινού καί ή προσπάθεια γιά τήν 

εξεύρεση κατάλληλων ανάδοχων οικογενειών καί η ουσιαστική αύξηση 

του" επιδόματος πού χορηγείται στίς ανάδοχες οικογένειες. 

ΐν. Η δημιουργία ειδικών ιδρυμάτων μέ τή μορφή μικρών οικο

γενειακών μονάδων (τεχνητές οικογένειες μέ 8-10 παιδιά ή κάθε 

μία), δπου το ρόλο των γονέων θ'αναλάβουν ειδικά εκπαιδευμένα 

άτομα· Η λύση αυτή είναι δαπανηρή αλλά μπορεί νά θεωρηθεί ως 

η μόνη ενδεδειγμένη επιστημονικά, ιδιαίτερα γιά παιδιά μέ ειδι

κές δυσκολίες πού βλάπτονται άπό τήν παραμονή τους σέ ιδρύματα, 

κυρίως τά πρώτα χρόνια της ζ ο % τους, évo έχουν πολλά νά ωφελη

θούν, άπό ενα θεραπευτικό οικογενειακό περιβάλλον. Τά βρεφοκομεία 
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δέν εϊναι κατάλληλα εξοπλισμένα γιά να αντιμετωπίσουν τίς ανάγκες 

αυτών τον παιδιών.
 χ0 σκοπός τών βρεφοκομείων πρέπει νά εϊναι η 

προσωρινή προστασία των υγιών παιδιών καί η διαγνωστική εργασία 

καί προώ&ηση τών παιδιών μέ ειδικά προβλήματα στό κατάλληλο περι

βάλλον· 

Απροστάτευτα παιδιά γενικά 

Κατ'αρχήν, πρέπει νά καταβάλλεται προσπάθεια μέ δλα τά 

μέσα,(οικονομικά, κοινωνική εργασία κλπ.) γιά τή βοήθεια ττίς προ

βληματικές fi ακατάλληλης οικογένειας, ώστε νά βελτιώσει τίς συν-

θη*κες διαβιώσεως τών μελών της καί νά μπορέσει νά εξασφαλίσει τό 

ευνοϊκότερο δυνατό* περιβάλλον οπού νά αναπτυχθεί αρμονικότερα καί 

πληρέστερα ή προσωπικότητα του* παιδιού* καί κατά δεύτερο'λόγο, νά 

αντιμετωπίζεται ή τοποθέτηση τοο παιδιού* σέ συγγενική οικογένεια 

πού εϊναι καί τό καλύτερο υποκατάστατο τοο φυσιολογικού* οικογενεια

κού* περιβάλλοντος. "Οταν αυτό δέν εϊναι δυνατό, νά δοκιμάζεται, 

ανάλογα μέ τήν περίπτωση, ή "ανάδοχη οικογένεια'* καί/η "τεχνητή . 

οίκογένεια" ώς προσωρινά μέτρα προστασίας τοο παιδιού* καί νά επι

διώκεται η υιοθεσία σάν μόνιμη λύση γιά τό παιδί πού δέν έχει πι

θανότητες νά επιστρέψει σ'ενα ομαλό οικογενειακό περιβάλλον. 

Η ιδρυματική προστασία, ή τελευταία μορφή παιδικές προστα-

σίας, πρέπει νά επιδιώκεται μόνον δταν ειδικοί ψυχολογικοί, λόγοι . 

καί εί δικές ανάγκες επιβάλλουν γιά συγκεκριμένο παιδί εμπειρία, 

σέ οργανωμένη ομαδική συμβίωση. 

Ειδικότερα προτείνονται: 

α· 'Επιδότηση "παρά τ§ φυσική fi συγγενική οικογενεία" 

Νά αναπτυχθεί* τό πρόγραμμα επιδοτήσεως καί νά βελτιωθεί 
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έτσι, ώστε νά προσφέρεται πραγματική καί οχ ι συμβολική βοήθεια, 

μέ αντικειμενικό σκοπό τήν ενίσχυση της οικονομίας της οικογένειας, 

γιά νά μπορεί νά συγκρατηθεί τό* παιδί στό περιβάλλον τό οικογε

νειακό· "Ετσι θά δοθεί ή ευκαιρία στους κοινωνικούς λειτουργούς, 

πού εφαρμόζουν τό πρόγραμμα, νά κάνουν κοινωνική εργασία καί θά* 

αποφεύγεται δσο είναι δυνατό η ιδρυματική προστασία. 

Οι βελτιώσεις τοϋ προγράμματος, πού προτείνονται, είναι: 

Ι. Νά επιδοτούνται οίκογένειες πού έχουν παιδιά μέχρι 16 

χρόνων η* ακόμη καί μέχρι 18 χρόνων, δταν πρόκειται γιά παιδιά πού 

εξακολουθούν νά είναι εξαρτώμενα από τήν οικογένεια γιά λόγους 

σπουδών, ασθενείας,δίανοητικης καθυστερήσεως κλπ. 

ti. Νά διευρυνθούν τά πλαίσια κατηγοριών των οικογενειών 

πού £χουν δικαίωμα επιδοτήσεως, ώστε'νά συμπεριληφθούν όλες εκεί

νες οι περιπτώσεις πού οί γονείς, γιά ποικίλους λόγους, είναι 

άνίκοΛΗΝ» νά ανταποκριθούν στίς.υποχρεώσεις τους γιά τήν ομαλή ανά

πτυξη των παιδιών τους π.χ· παιδιά ορφανά άπό μητέρα, ή εγκατα

λειμμένα άπό τή μητέρα, πα.ιδιά πού ò ψυχασθενής πατέρας βγήκε άπ* 

τό ψυχιατρείο, αλλά είναι ανίκανος γιά δουλειά κλπ. 

Ill· Νά τροποποιηθούν τά κριτήρια μέ τά οποία τό οικογενειακό 

εΙσόδημα χαρακτηρίζεται ώς ανεπαρκές, έτσι ώστε νά αυξηθεί ·τό 

υψος τοΰ εισοδήματος αλλά καί εκτός αύτου* νά λαμβάνονται υπόψη 

καί άλλα στοιχεία, όπως π.χ. ο τόπος διαμονής τη*ς οικογένειας 

(πόλη η' χωριό), ή καταβολή ενοικίου κλπ· 

Συγκεκριμένα προτείνεται: 

Τό κατώτατο υψος εισοδήματος οικογενείας τριών ατόμων, 
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άφου* αφαιρεθεί τό καταβαλλόμενο ενοίκιο η* οι δόσεις γιά τήν έξ<5— 

φληση τυχόν στεγαστικού δανείου, νά θεωρηθεί, ανάλογα μέ τόν τό

πο κατοικίας, αυξανόμενο γιο: κάθε επιπλέον μέλος, τό ποσόν: 

2.000 δρχ· αυξανόμενο κατά* 350 δρχ. σέ χωριό μέχρι 5.000 κατοίκων, 

3.000 δρχ. αυξανόμενο κατά 400 δρχ. σέ πόλεις μέχρι 20.000 κατοίκων, 

4.000 δρχ. αυξανόμενο κατά 450 δρχ. σέ πόλεις ανω των 20.000 

κατοίκων. 

ίν« Νά αυξηθεί σημαντικά τό χορηγούμενο σήμερα γιά κ<ίθε 

παιδί ποσό στη* φυσική* ¥\ συγγενική* οικογένεια, ώστε νά ανταποκρί

νεται στίς πραγματικές συνθήκες. 

ν. Νά αναπροσαρμόζονται τόσο τά παραπάνω οικονομικά κριτή-

ρια δσο καί τό ποσό του επιδόματος, κάθε χρόνο, ανάλογα μέ τ ί ς 

διακυμάνσεις τοΟ τιμαρίθμου. 

νΐ. Νά παρέχονται στίς οικογένειες μέ απροστάτευτα, κατά 

τή*ν ëvvoia του προγράμματος αύτου, παιδιά, οι Ϊδιες διευκολύνσεις 

καί τά ευεργετήματα πού παρέχονται, κατά τή*ν κειμένη νομοθεσία, 

στίς οικογένειες τον πολυτέκνων καί κατά περίπτωση, ανάλογα μέ τήν 

ανάγκη, στεγαστικό δάνειο η εφάπαξ παροχή γιά επαγγελματική* απο

κατάσταση· 

ν ι ί . Νά μελετηθεί ή εφαρμογή* τοϋ" θεσμού του* "οικογενειακού* 

βοηθοϋ" γιά τ ί ς οικογένειες δπου ή απουσία της μητέρας (θάνατος, 

ασθένεια, εγκατάλειψη) δημιουργεί αδιέξοδο πού καταλήγει στην 

τοποθέτηση τον παιδιών, ακόμα καί νηπίων, σέ ιδρύματα. 'Εκφράζεται 

ή ευχή νά εφαρμοσθεί μέσα στην 5ετία πρόγραμμα "οικογενειακών 

βοηθών" έστω καί πειραματικά. 
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vili. Τέλος/ προτείνεται να δοθεί περισσότερος χρόνος στους 

κοινωνικούς λειτουργούς καί να γίνει 'ιδιαίτερη προσπάθεια άπ<5 

τήν πλευρά τους γιά* πληρέστερη κοινωνική εργασία με* τίς οικογέ

νειες αυτές, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα αξιοποιήσεως 

της οποιασδήποτε οικονομικές βόρειας. 

β. * Επιδότηση παρά "άναδόχω οίκογενεία" 

Προτείνονται τά έξης: 

ι. Μελέτη γιά τόν προσδιορισμό του αριθμοί* τον παιδιών πού 

ζουν σέ ιδρύματα από Ιλλειψη φυσικοί? η κατάλληλου οικογενειακού 

περιβάλλοντος καί'γιά τά Οποια ή "ανάδοχος οικογένεια" κρίνεται 

τό προσφορότερο μέτρο κοινωνικής προστασίας. 

It· 'Αξιολόγηση του^εϊδους καί τοϋ* τρόπου παροχής υπηρεσιών 

μέ τό πρόγραμμα "αναδόχων οικογενειών" μέ σκοπό τήν ανάπτυξη καί 

προαγωγή" της εφαρμογής του, Ιδιαίτερα στους τομείς προσελκύσεως 

καί επιλογής κατάλληλων οικογενειών, όπως καί της προετοιμασίας, 

καί συμπαραστάσεως των ανάδοχων γονέων στό έργο τους, μέ τήν άσκη

ση κοινωνικές εργασίας0 

i l l · Η προετοιμασία καί δραστηριοποίηση τον περιφερειακών 

υπηρεσιών τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών
 ι
Υπηρεσιών (κατά προτεραιό

τητα περιοχών στίς όποιες υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες γιά ανά

δοχες οικογένειες) καί η εξασφάλιση πισπ^σεων γιά τήν, σέ νέες 

βάσεις, οργάνωση καί εκτέλεση του προγράμματος εξυπηρετήσεως 

500 τουλάχιστον ακόμα παιδιών« 

ΐν. *Η εξασφάλιση του απαραίτητου άριθμοϋ κοινωνικών λειτουρ

γών γιά τήν άσκηση κοινωνικής εργασίας κατά τήν εφαρμογή του* 

προγράμματος. 



- 80 -

ν. *Η χορήγηση μηνιαίου χρηματικοί; επιδόματος άπό 2.000-3.500 

δρχ·,γιά κάθε παιδί, μέ βάση τίς ειδικότερες ανάγκες του, μέσω 

όλων των προγραμμάτων είτε εφαρμόζονται άπό τδ *Υπουργείο είτε 

άπό 'Οργανισμούς. 

vi.
 Λ

Η κάλυψη άπό τό Κράτος των ποικίλων δαπανών εφαρμογές 

τοϋ* προγράμματος, δπως γιά* τήν προσέλκυση καί προετοιμασία ανάδο

χων γονέων, γιά έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως παιδιών στίς ανάδοχες 

οικογένειες κλπ. 

Πρέπει νά σημειωθεί οτι μέ τά προτεινόμενα μέτρα θά επέλ

θει σημαντική οικονομία άπό τήν αντίστοιχη βαθμιαία μείωση τον 

αυξημένων δαπάνον λειτουργίας τον ιδρυμ<$των, πού σήμερα καλύπτουν 

ανάγκες των παιδιών αύτων. 

γ. Προστασία παρά "τεχνητή οί,κογενεία"
 #J

-
: 

Προτείνεται ή εφαρμογή του θεσμοΰ των τεχνητών οικογε

νειών άπό τό Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, μέ τήν πειραματι

κή ανάπτυξη τουλάχιστον 5 τεχνητών οικογενειών. 

Μέ τόν δρο "τεχνητή οικογένεια" νοείται ενα οιονεί ίδρυ

μα στεγασμένο ci ενα κατάλληλο σπίτι ¥\ καί ευρύχωρο διαμέρισμα 

μέσα στην πόλη, στό οποίο θά περιθάλπονται 8-10 παιδιά, πού μαζί 

μέ ενα ζεύγος, πραγματικό η εικονικό, παιδαγωγών θά αποτελούν 

μία οιονεί οικογένεια καί θά ζοον μέ τίς συνθήκες καί τό ρυθμό 

της οικογενειακής ζωτίς. Ό θεσμός αυτός κατάλληλος γιά παιδιά 

σωματικά, πνευματικά καί ψυχικά ύγιη θά μπορέσει παράλληλα μέ 

τό θεσμό των ανάδοχων οικογενειών, νά περιορίσει τήν ιδρυματική 

προστασία. 
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δ. Προστασία μέ τόν θεσμό της υιοθεσίας 
1 ι · ι ι ' ' ι ι ι · Ι ι I I I ι ι ι · • 

Δεν διατυπώνονται ειδικές προτάσεις γιατί ή νομοθεσία 

περί υιοθεσίας αναμορφώθηκε τά τελευταία χρόνια καί είναι πολύ 

νωρίς ακόμη νά* εξαχθούν συμπεράσματα. Στό διάστημα αυτής της 

5ετίας πρέπει νά μελετηθεί καί ν'αξιολογηθεί η εφαρμογή* του* νό

μου περί υιοθεσίαςt γιά νά μπορούν νά προταθούν οι οποιεσδήποτε 

αναθεωρήσεις της νομοθεσίας καί οι βελτιώσεις στη* διοικητική δια

δικασία πού προηγείται άπό τή δικαστική* απόφαση καί γενικά στον 

τρόπο ενεργείας τον υπηρεσιών καί ιδρυμάτων καί τον αρμόδιων ορ

γάνων πού* άσχολοϋνται μέ τήν εφαρμογή* του" θεσμού". 

ε. Ιδρυματική* παιδική* προστασία 

Προτείνονται τά εξής: 

Ιν 9αναδιοργάνωση καί βελτίωση της λειτουργίας τον Κέντρων 

Παιδικής Μερίμνης καί ή λήψη μέτρων, κυρίως γιά τή*ν πληρέστερη' 

ποιοτικά καί αριθμητικά επάνδρωση τους. 'Επίσης ò βαθμιαίος περι

ορισμός των λειτουργούντων ΚΠΜ, μέ τή*ν παράλληλη ανάπτυξη τοϋ 

θεσμού των ανάδοχων οικογενειών καί τή* δημιουργία τεχνητών, οίκο-

γενειών καί ο αναπροσανατολισμός των κέντρων αυτών κατά τρόπο πού 

νά καταστούν ικανά γιά τή*ν περίθαλψη μειονεκτούντων καί προβλημα

τικών απροστάτευτων παιδιών. 

Μέ τή*ν 'ίδια έννοια ò βαθμιαίος περιορισμός τον παιδοπό-

λέων καί η λήψη των απαραίτητων μέτρων, ώστε νά υπάρξει άπό μέ

ρους τοΰ Κράτους συντονισμένη εκτίμηση καί /άντϊμετίΓπϊόή" τΰΐν αναγκών 

ιδρυματικής περιθάλψεως απροστάτευτων παιδιών." 

ιί# Η λή*ψη τον απαραίτητων νομοθετικών καί διοικητικών μέτρου 

γιά τόν πληρέστερο έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών άπό τά ορφανο

τροφεία ιδιωτικές καί εκκλησιαστικές πρωτοβουλίας. 
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Ειδικότερα, προτείνεται ή σύσταση στό *Υπουργεϊο Κοινω

νικών Υπηρεσιών κλάδου ειδικών επιθεωρητών ιδρυμάτων παιδικές 

προστασίας άπό παιδαγωγούς καί ψυχολόγους, μέ αρμοδιότητες επο

πτείας καί παρακολουθήσεων του* έργου των ιδρυμάτων αυτών καί κυ

ρίως των ιδιωτικές πρωτοβουλίας καί εκκλησιαστικών ορφανοτροφείων, 

αλλά καί η συμπαράσταση, καθοδήγηση καί παροχή οδηγιών κλπ. γιά 

τήν πληρέστερη εκπλήρωση του* σκοποο.τους. 

Hl· Προσωρινά, καί μέχρι τήν προετοιμασία τών Υπηρεσιών 

καί ' Οργανισμών γιά τή σωστή εφαρμογή προγραμμάτων ανάδοχων καί 

τεχνητών οικογενειών, ώστε νά μπορεί νά γίνει άμεσα ή τοποθέτηση 

απροστάτευτων νηπίων, προτείνεται ή αναπροσαρμογή μερικών άπό" τά 

υπάρχοντα κρατικά ιδρύματα γιά τήν κάλυψη τ*η*ς άμεσης ανάγκης· 

Τό μέτρο αυτό νά είναι προσωρινό γ ιατί κατ'αρχήν δέν 

θά πρέπει νά προσφέρεται κλειστή περίθαλψη γιά παιδιά μέχρι 5 

χρονών. 

tv. %Η μελέτη, ή προετοιμασία στελεχώσεως καί ή οργάνωση 

2-3 κέντρων υποδοχές, δπου θά πρωτοεισάγονται τά νήπια fi τά παι

διά ποΰ έχουν ανάγκη προστασίας, θά εξετάζονται άπό ειδικούς 

καί σέ μικρό χρονικό διάστημα θ'αποφασίζεται ή τοποθέτηση τους 

σέ ανάδοχες fi τεχνητές οίκογένειες fi σέ ίδρυμα ανάλογα μέ τ ί ς 

συγκεκριμένες ανάγκες τ?*ς περιπτώσεως. 

3* Γενικά μέτρα πού* αποβλέπουν στην προαγωγή τοΡ τομέα τ*η*ς 

παιδικές προστασίας 

Οι ανάγκες καί τά προβλήματα στον τομέα ττ̂ ς προστασίας 

τοο παιδιού* καί τ?)ς νεότητας συνεχώς πληθύνονται καί διευρύνονται 
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μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, κυρίως λόγω της βαθειας διαφοροποιήσεως 

των κοινωνικών δομών πού παρατηρείται στη* σύγχρονη εποχή (μετανά

στευση, αΰξηση τοο αστικού πληθυσμού', απασχόληση της γυναίκας 

έξω άπό τό σπίτι, χαλάρωση του οικογενειακού θεσμοί, διάδοση ναρ

κωτικών κλπ.)· 

Άπό τή μελέτη των μέτρων κρατικής κοινωνικής πολιτικής 

πού .εφαρμόζεται σήμερα καί της δραστηριότητας ττ̂ ς ιδιωτικές καί 

εκκλησιαστικής .πρωτοβουλίας, προκύπτει δτι δέν καλύπτονται αλες 

οι σύγχρονες ανάγκες .γιά τήν προστασία τοο παι$ιοΟ, fi καλύπτονται 

κατά τρόπο ανεπαρκή. ..Σέ άλλες περιπτώσεις υπάρχει επικάλυψη δρα

στηριοτήτων καί επιδιώξεων καί σπατάλη.. μέσων καί ανθρώπων γιά 

τήν επίτευξη αποτελεσμάτων περιορισμένης σημασίας* 

"Οπως καί στά άλλα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας ή βα

σική' αιτία είναι ή έλλειψη ενιαίου προγραμματισμοί καλύψεως τον 

αναγκών καί συντονισμοϋ τών υπηρεσιών. ' 'Επειδή τό θέμα αυτό θά 

αναπτυχθεί σέ ξεχωριστό κεφάλαιο, ή έλλειψη συντονισμού* απλά επι

σημαίνεται εδώ ως βασικό πρόβλημα, δπως καί η ανάγκη πλαισιώσεως 

τον υπηρεσιών μέ έξειδικενμένο προσωπικό καί η χρησιμοποίηση ε ι δ ι 

κών συμβούλων, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, ειδικών παιδαγωγών κλπ« 

Β· Προστασία ηλικιωμένων ατόμων καί χρόνια πασχόντων 

ί* Προστασία ηλικιωμένων ατόμων 

Τά τελευταία χρόνια, σέ δλο τόν κόσμο σχεδόν καί ειδικά 

στίς αναπτυγμένες χώρες, ή κατάσταση τοο υπερήλικα πληθυσμού"απο

τελεί δλο καί μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι υλικές, συναισθηματικές, 

κοινωνικές καί επιμορφωτικές ανάγκες τών ηλικιωμένων ατόμων καί 
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ο τρόπος καί βαθμός καλύψεως τους, αποτελούν αντικείμενο μελάτης 

καί προσοχής· 

Φυσικά, είναι δυνατό σέ μεγάλη ηλικία νά παραμείνει κανείς 

πολύ* δραστήριος καί νά μήν παρουσιάσει προβλήματα υγείας, ένω" άλα

λος πολύ νεώτερος μπορεί νά 'έχει τά συμπτώματα, φυσιολογικά καί 

ψυχολογικά, πού είναι πολλές φορές συνδεδεμένα μέ τά γηρατειά· 

^Οποιοδήποτε δριο ηλικίας λοιπόν πού θέτει κανείς προκειμένου νά 

χαρίσει τους ηλικιωμένος άπό τους μή ηλικιωμένους δέν μπορεί παρά 

νά είναι κάπως αυθαίρετο· Συνήθως δμως γιά τόν προσδιορισμό τη*ς 

ëvvoiaç του* ηλικιωμένου άτομου λαμβάνεται υπόψη ή ηλικία στην 

οποία αποσύρεται κανείς συνήθως άπό τήν οικονομική ζωή καί συνεπώς 

χρειάζεται νά καλύπτει τίς ανάγκες του άπό ατομικούς, οικογενεια

κούς, ασφαλιστικούς η* κοινωνικούς πόρους καί δχι άπό τήν αμοιβή 

τη*ς εργασίας του. Συνήθως, ή σύνταξη λόγω γήρατος δίνεται στίς 

γυναίκες ανω τον 60 έτων καί -στους άνδρες ανω τον 65 ετδδν. Τά 

άτομα αύτων των.κατηγοριών ή γενικά.τά ανω των 65 έτων καί γιά 

τά δύο'φολα, θεωρούνται "ηλικιωμένα άτομα". 

Είδικά στίς οικονομικά αναπτυγμένες καί εν αναπτύξει 

χώρες, διαπιστώνεται συνεχής αύξηση του* ποσοστοο τοϋ πληθυσμού* 

ανω τών 65 έτων, μέ αποτέλεσμα τήν εμφανή διαφοροποίηση τ % δημο-τ 

γραφικές δομη*ς του* πληθυσμού*· Αυτό τό φαινόμενο αποδίδεται κυρίως 

στους έξη*ς λόγους: 

*·-. \ · 

. α· Στην αύξηση, τοϋ* μέσου δρου ζωής, πού είναι αποτέλεσμα 

τών επιτευγμάτων τ?*ς ιατρικές επιστήμης καί τ % βελτιώσεως των 

δρων καί συνθηκών διαβιώσεως (διατροφής, κατοικίας, εργασίας 

H.a.). 
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β. Στην παρατηρούμενη μείωση των γεννήσεων, πού είναι άπο-

τέλεσμα αφενός μέν του* περιορισμοί των δυνατοτήτων παροχές επαρ-

κοϋς φροντίδας προς τ6 παιδί, λόγω της απασχολήσεως της μητέρας 

εξω άπό τό σπίτι καί της διαφοροποιήσεως της δομής της οικογένειας, 

αφετέρου δε* της αυξήσεως των αναγκών καί της ελλείψεως επαρκών 

οικονομικών μέσων, ακόμα καί στίς αναπτυσσόμενες χώρες. 

γ. Στή μετανάστευση ενός μέρους του οικονομικά ένεργοϋ πλη

θυσμού* σέ άλλες χώρες, δπου παρέχονται ευνοϊκότεροι δροι εργασίας 

καί καλύτερες συνθήκες διαβιώσεως· 

Παλιότερα καί όπως συμβαίνει ακόμα στίς μή αναπτυγμένες 

οίκονομικά χώρες, καί μόνο εν μέρει στίς αναπτυγμένες χώρες, η 

οικογένεια αναλαμβάνει τήν ευθύνη για τή φροντίδα των ηλικιωμέ

νων της ατόμων. Μέ τίς ραγδαίες δμως, αλλαγές στον τρόπο ζωΐ)ς 

τά τελευταία χρόνια, η οικογένεια 'έχει δείξει απροθυμία νά ανταπο

κρίνεται στά καθήκοντα της αυτά, καί ή προστασία των ηλικιωμένων 

έχει γίνει δλο καί περισσότερο μέριμνα της κοινωνίας· Συγχρόνως 

μέ τόν τόσο ταχύ ρυθμό άλλαγίΐς τον κοινωνικών καί τεχνικών συνθη

κών της ζω%, οι ηλικιωμένοι.πρέπει νά αντιμετωπίζουν συνθήκες 

ζωη*ς πολύ διαφορετικές από αυτές στίς οποίες είναι συνηθισμένοι· 

'Ενώ οι βιολογικές ανάγκες καλύπτονται κάπως ικανοποιη

τικά μέσω παροχών τον ασφαλιστικών φορέων ή άλλων πηγών, οι συν

αισθηματικές καί κοινωνικές ανάγκες, τους καλύπτονται υποτυπωδώς 

η* σέ περιορισμένη έκταση· Η αποτυχία σέ πολλές περιπτώσεις νά 

βοηθηθούν οι ηλικιωμένοι ώστε νά προσαρμοστούν στίς νέες συνθη*-

κες ζωής, καί νά αξιοποιήσουν συστηματικά καί επαρκώς τΥς δυνατό

τητες τους, μπορεί νά αποδοθεί μεταξύ άλλων καί στά ακόλουθα: 
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α. Στην έλλειψη μέτρων για τόν επαγγελματικό αναπροσανατο

λισμό ατόμων πού βρίσκονται στή*ν ώριμη ηλικία καί δέν βρίσκουν 

ευκαιρίες απασχολήσεως γιατί, λ6γω ττ̂ ς τεχνολογικές προόδου, δέν 

έχει βιωσιμότητα τό αντικείμενο της μέχρι τώρα εργασίας τους. 

β. Στην έλλειψη μέτρων για τήν προετοιμασία των "υπερηλίκων 

εργατών" για* τήν ομαλή καί επιτυχή προσαρμογή τους στή ζωή του* 

συνταξιούχου· 

%
γ. Στην έλλειψη μέτρων για τήν παραγωγική, η" γιά* συναισθη

ματικούς λόγους, αξιοποίηση των σωματικών καί πνευματικών δυνατο

τήτων αυτών πού περνοϋν στίς "τάξεις" των συνταξιούχων· 

δ· Στον περιορισμό, βαθμιαία, λόγω θανάτου, του* κύκλου προσ

φιλών καί οίκείων προσώπων (συζύγου η* φίλων), πού από τή συνεύρε

ση μ'αυτά η γενικά από τήν παρουσία τους, τό ηλικιωμένο άτομο 

αντλεί, σέ σημαντικό βαθμό, συναισθηματικές ικανοποιήσεις· 

ε» Στίς νέες συνθήκες ζωής πού έχουν διαμορφωθεί άπό τίς 

ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές καί κυρίως από τήν αναγκα

στική μετακίνηση τον παραγωγικών μελών ,τή'ς οικογένειας σέ βιομη

χανικές περιοχές, προς εξασφάλιση κυρίως-^ευνοϊκότερων ορών απασχο

λήσεως, καί στην αδυναμία η απροθυμία των υπερηλίκων μελών νά 

ακολουθήσουν τους νεώτερους. 

στ. Στην αδυναμία του* υπερήλικα νά αξιοποιεί αυτοδύναμα τά 

μέσα πού διατίθενται γιά τήν κάλυψη των πνευματικών, ψυχαγωγικών 

καί κοινωνικών αναγκών τοΟ σύγχρονου άνθρωπου. 

Τε\θς, πρέπει νά σημειωθεί δτι ή παράταση τοΟ χρόνου 

ζωής του* άνθρωπου σέ συνδυασμό μέ tic συνέπειες άπό τίς επερχόμενες 
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βίολογικές καί πνευματικές φθορές, δπως καί άπό τίς αρρώστιες 

φ&ορδς (αρτηριοσκλήρωση, ζαχαρώδης διαβήτης, καρδιοπάθειες κλπ·)» 

αυξάνουν συνεχώς τόν αριθμό τον υπερηλίκων, Ιδιαίτερα τον μεγαλύ-

τερων ηλικιών (ανώ του* 80 έτους), οι οποίοι περνούν στην κατηγο

ρία των χρόνια πασχόντων καί έχουν ανάγκη άπό υπηρεσίες μέσα σέ 

ειδικά ιδρύματα, \ άπό είδικές υπηρεσίες στό σπίτι. 

1.1· Άνάγκες-ύφιστάμενη κατάσταση 
• ι ι — • Ι ι ι 1 I I I — — Τι III 

1.1.1. Δημογραφικά δεδομένα καί ορισμένες επιπτώσεις 

ϊ ό ποσοστά συμμέτοχες τον υπερηλίκων στον πληθυσμό* ffjç 

χώρας Εχει υπέρτριπλασίαστεΤ μέσα στην τελευταία εκατονταετία (Πί

νακας 1), μέ.τάση παραπέρα αυξήσεως. Σήμερα τ6\\2$ τοΟ πληθυσμοί 

είναι 65 ετών*καί πάνω. 

Πίνακας* 1 

*0 ύπερφακας πληθυσμός (65 έτων καί πάνω) 
i στην 'ίλλάδα 197<Μ974 

"Ετος 
απογραφής 

1870 • 
1951 
19S1 
1971. 
1974 

Σύνολο 
πληθυσμού" 

. 

1.437.894 ;• 
7.632.801 

' 8.338.321 
8.768.640 
8.962.023 

* Υπερήλικα* πληθυσμός 

'Απόλυτοι 
αριθμοί 

43.736 
514.099! 

686.654: 
977.700Ι 

1.074.579Î 

* 

3,0 
6.7 
8,2 

11,1 
12,0 

• Υπολογιζόμενος πληθυσμός στό μέσον τη*ς χρονιδς. 

Πηγές: α. Στατιστική 'Ετεετηρίς τΐ|ς χΕλλάδος 1975. 
β, 'Αποτελέσματα απογραφές πληθυσμου ·̂κατοικιων 1971. 

(Δειγματοληπτική επεξεργασία Τομ. Ι ) . 
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*Η σημαντική αΰξηση του* ποσοστού του πληθυσμού πάνω άπό 

65 χρονών αποδίδεται (α) στην αϋξηση τοϋ* μέσου δρου ζωτ*ς (ή προσ

δοκώμενη ζωή γιά
ν
τούς άνδρες είναι 67,46 χρόνια καί για τίς γυναί

κες 70, 76), λόγω της προόδου της Ιατρικής επιστήμης καί της βελ

τιώσεως γενικά, του
1
 βιοτικού επιπέδου του* πληθυσμού^ (β) στή μείω

ση του* ποσοστού* των παιδιών καί των νέων λόγω της υπογεννητικότητας 

καί γ) στή μείωση του* ποσοστού τον ενηλίκων εξαιτίας τ*ης μεταναστεύσεως 

ν
0πως είναι φανερό, λόγω της παραπάνω διαφοροποιήσεως 

τ?*ς προσδοκώμενης ζωΐ*ς τών δύο φύλων, υπάρχουν περισσότερες γυναί

κες παρά άνδρες στό γεροντικό πληθυσμό. Τό ποσοστό τον γυναικών 

αυξάνει μέ τήν ηλικία καί φθάνει στό 62$ του* πάνω από 85 χρονών 

πληθυσμοί»· 

Άπό τόν Πίνακα 2 συνάγεται δτι ένω γιά τό σύνολο τοϋ πλη

θυσμού* τό 35$ διαμένει σέ αγροτικές περιοχές, γιά τόν γεροντικό 

πληθυσμό τό ποσοστό αυτό φθάνει σέ 43$· "Οσο αυξάνει ή ηλικία, 

αυξάνει καί τό ποσοστό του γεροντικού πληθυσμοί* σέ αγροτικές πε

ριοχές, τό όποιο φθάνει στό 50$ γιά τόν πληθυσμό 90 χρονών καί 

πάνω (βλέπε Πίνακα 3)· 

Πίνακας 3 

-Υπερήλικας πλΐ)θυομός κατά ομάδες ηλικιών καί περιοχές, 1971 

*Ομάδες 

ηλικιών 

65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95 έτδν 

Σύνολο 

- .- -100Γ0-
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

καί πάνω 100,0 

Ι* Αστικές 

~. -....46.Τ8. 
46,1 
44,1* 
42,1 
39,6 
39,4 
37,5 

Περιοχές 

*Ημ ι αστικές 

11,5 
11,8 
12,1 ; 
12,7 
13,2 
9,2 

12,8 

'Αγροτικές 

41,7 
42,1 

'43., Β 
45,2 
47,2 
51,4 
49,7 

Πηγή:. Δειγματοληπτική επεξεργασία απογραφής πληθυσμού 1971, Τόμος Ι. 
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Τό υψηλό ποσοστό τοϋ υπερήλικα πληθυσμού πού διαμένει 

σέ αγροτικές περιοχές αποτελεί ίσως ένδειξη της απροθυμίας των 

υπερηλίκων να εγκαταλείψουν τόν τόπο οπού έχουν £ήσει δλη τους· τι5 

ζωή ακόμη καί δταν τα παιδιά τους έχουν φύγει. Πρέπει νά σημειω

θεί δτΐ'δέν υπάρχουν καί κοινωνικές υπηρεσίες γιά τήν προστασία 

τους· *Η προστασία των γερόντων μέσα σέ ιδρύματα προσφέρεται μόνο 

σέ αστικές ή απομακρυσμένες περιοχές, δπως στην περίπτωση της νή

σου Λέρου, οπού είναι δύσκολο νά επισκέπτονται οι συγγενείς τους 

δικούς τους. Στά χωριά δπου ή μόνη προστασία των γερόντων άπό 

τό κράτος εϊναι ή μικρή σύνταξη καί ή υγειονομική περίθαλψη άπό 

τόν αγροτικό γιατρό, ή παραμονή τους καθίσταται δυνατή κυρίως χά-

ρη στή συμπαράσταση των συγγενών καί τον γειτόνων τους. Η κατα

νομή τοο γεροντικού' πληθυσμοί) σέ αγροτικές καί ημιαστικές περιο

χές (στην 'Ελλάδα σάν ημιαστικές περιοχές θεωρούνται εκείνες στίς 

όποιες ò πολυπληθέστερος οικισμός έχει πληθυσμό άπό 2.000-9·999 

άτομα) δυσχεραίνει τήν προσφορά υπηρεσιών πέρα άπό τίς χρηματικές 

χορηγήσεις γιά τήν προστασία των υπερηλίκων. 

Ή διάρθρωση του γεροντικού πληθυσμού* κατά φύλο δέν παρου

σιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ*αστικών, ημιαστικών καί άγροτι-

κΩν.περιοχών (βλ^πε Πίνακα 4). ..... __. ...„'„ 

Λ, - Πίνακας 4 

*Υ ε̂ρ^ήλ.ικας πληθυσμός κατά φϋλο καί περιοχές, 1971 

: ' Σύνολο · ίο "Αρρενες fo Θήλεις $ 

Σύνολο υπερήλικα 
πληθυσμοϋ 

(65 χρονών & πάνω) 
'Αστικές περιοχές 
^Ημιαστικές " 
'Αγροτικές -;••"• • 

977.700 
441.280 
115.840 
420,580 

100,0 
100,0 
100,0 

ιοονο-

427.940 
188.640 
51.180 

U88i.f20 

43,8 
42,7 
44,2 < 
-44,7 

549.760 
252.640 
64.660 

232.460 

56,2 
57,3 
55,8 
55,3 

Πηγή: Δειγματοληπτική επεξεργασία απογραφές πληθυσμοϋ-κατοικιον 1971, 
Τόμος Ι« 
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Illa άπό τίς συνέπειες τοϋ υψηλού ποσοστοϋ του υπερήλικα 

πληθυσμού είναι ή αΰξηση των αναγκών σέ νοσοκομειακές υπηρεσίες. 

"Οπως προκύπτει άπό τόν Πίνακα 5 ò ρυθμός εισαγωγής ηλικιωμένων 

ατόμων στά νοσοκομεία είναι υπερδιπλάσιος άπό τ<5ν αντίστοιχο ρυθμό 

τοΟ υπόλοιπου πληθυσμού·
 %
0 πίνακας αυτός δείχνει πόσα άτομα κατά 

ομάδα ηλικιών, άνά 1.000 κατοίκους της 'ίδιας ομάδας ηλικίας, νο

σηλεύονται κάθε χρόνο. ®ά είχαμε βέβαια μιά καλύτερη εικόνα του 

βαθμού χρησιμοποιήσεως νοσοκομειακών κλινών από τους ηλικιωμένους 

αν διαθέταμε στοιχεία καί γιά τόν αριθμό των ημερών νοσηλείας 

τους. Σύμφωνα μέ εμπειρικές πληροφορίες, φαίνεται δτι σέ περιο

χές δπου δέν υπάρχει μεγάλη κάλυψη των νοσοκομειακών κλινών, οι 

ηλικιωμένοι κρατιούνται περισσότερες μέρες άπό δτι εϊναι αναγκαίο 

γιά τή* θεραπεία τους, ενώ στην 'Αθήνα, δπου υπάρχει συνωστισμός 

στά κρατικά νοσοκομεία, γυρίζουν στό σπίτι τους πιό νωρίς άπό 

δ,τι πρέπει μέ αποτέλεσμα νά παρουσιάζεται υψηλή θνησιμότητα τών 

ηλικιωμένων ασθενών πού εξέρχονται άπό τά νοσοκομεία. 

'Επίσης, μας λείπουν προς τό παρόν στοιχεία τέτοια πού 

νά συνδέουν τήν ηλικία καί τόν μέσο δρο ημερών νοσηλείας τών 

ασθενών μέ τήν οικογενειακή τους κατάσταση. Φαίνεται πάντως λο

γική ή υπόθεση δτι τά ηλικιωμένα άτομα τά ciroTa μένουν μόνα τους 

εισάγονται αναγκαστικά στά νοσοκομεία συχνότερα καί παραμένουν 

περισσότερες μέρες μέσα στά νοσοκομεία παρά αν είχαν ανθρώπους 

νά τους φροντίζουν στό σπίτι τους. Συνεπώς η παροχή υπηρεσιών 

κατ'οϊκον στά ηλικιωμένα άτομα, δηλαδή ή παροχή νοσηλευτικών φροντί

δων ή η παροχή υπηρεσιών οικιακής βοηθού, ανάλογα μέ τήν περίπτωση 

θά μπορούσε νά συντελέσει στή συντόμευση της διάρκειας της τόσο 

δαπανηρής νοσηλευτικής περιθάλψεως τών ατόμων αυτών. 
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Πίνακας 5 
t 

χΟμάδες 

ηλικιών 

Σύνολο 

0 - 4 

5 - 9 

10 - 14 

15 - 19 

2 0 - 2 9 

3 0 - 39 

40 - 49 , 

50 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 - 79 

80 - 89 

90 καί πάνω 

Εξελθόντε 
καί 

:ς ασθενείς άνά 1.000 
κατά ομάδες ηλικιών, 

κατοι 
1973 

ίκους 

'Εξελθόντες ασθενείς άνά 1«000 

"Αρρενες 

105,7 

93,3 

86,1 

60,4 

68,3 

115,7 

64,0 

86,5 

106,0 

• 153,5 

193,0 

270,1 

259,5 

200,9 

Θή*λεις 

85,3 

66,4 

65,1 

51,4 

72,5 

74,0 

57,8 

77,2 

88,5 

127,8 

149,2 

188,3 

161,8 

117,9 

κατοίκους 

(115,7) 

(103,7) 

(225,1) 

(113,6) 

( 83,3) 

+ Δέν περιλαμβάνονται επιπλοκές της εγκυμοσύνης, τοϋ τοκετοο καί 

τή*ς λοχείας, ούτε καί τοκετοί χωρίς επιπλοκές· 

Οι εντός παρενθέσεων αριθμοί περιλαμβάνουν τοκετούς κλπ. 

Πηγή*: Δελτίον Στατιστικές Κοινωνικής Προνοίας καί * Υγιεινές· 
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1.1.2· Φορείς προστασίας υπερηλίκων καί διατιθέμενα μέσα 

Τό Κράτος, ή Εκκλησία καί η οργανωμένη Ιδιωτική πρωτο

βουλία είναι οι φορείς οι οποίοι στή χώρα μας αναπτύσσουν δραστη

ριότητες γιά τήν προστασία των ηλικιωμένων. 

*0 κύριος σκοπός των φορέων αυτών αποβλέπει δσο εϊναι δυ

νατό στην επαρκή κάλυψη των βασικών αναγκών του υπερήλικα, όταν 

δεν μπορεί νά τίς καλύπτει μόνος του η δταν τό αμεσό του περι

βάλλον δημιουργεί πρόβλημα. 

Η προστασία αυτή δίνεται κυρίως με τή μορφή της "κλει

στής περιθάλψεως" μέσα σε ιδρύματα καί, σέ περιορισμένη έκταση 

(κυρίως άπό τήν 'Αρχιεπισκοπή 'Αθηνών), μέ "κατ'οΐκον" παροχή υπη

ρεσιών, πού επιδιώκουν τήν κάλυψη των αναγκών τοϋ υπερήλικα χωρίς 

τήν απομάκρυνση του άπό τό γνώριμο περιβάλλον των συγγενών καί 

φίλων. 

Παρά τίς γνωστές αδυναμίες της ιδρυματικής περιθάλψεως, 

γιά ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται καί η κλειστή περίθαλψη, αρ

κεί τά ιδρύματα πού τήν προσφέρουν νά λειτουργούν σέ σωστή βάση, 

καί οι υπερήλικες πού θά μένουν σέ τέτοια ιδρύματα νά επιλέγονται 

μέ βάση τήν,εκτίμηση των αναγκών τους καί τήν αρχή της εξατομικεύ

σεως. , . ν ν 

Τό ^Υπουργείο Κοινωνικών υπηρεσιών είναι ο αρμόδιος 

φορέας γιά τήν ανάπτυξη καί τό συντονισμό των δραστηριοτήτων γιά 

τήν προστασία του,γήρατος. "Οσον άφορα τήν κλειστή περίθαλψη, οι 

ανάγκες καλύπτονται ή άπό κρατικούς οργανισμούς (MIM), οι όποιοι 

εποπτεύονται αμέσως άπό τό Κράτος καί χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου 
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άπ' τόν κρατικό προϋπολογισμέ, η" μέ τό σύσττ&ια^των "συμβατικών 

κλινών" δηλαδή της "μισθώσεως" κλινών σε ιδρύματα προστασίας υπερι>-

λίκων Ιδιωτικής πρωτοβουλίας.<'Επιπλέον τό 'Υπουργείο Κοινωνικών 

Υπηρεσιών ενισχύει ιδιωτικούς φορείς γιά τήν αντιμετώπιση λει

τουργικών αναγκών του καί μέ τή χρηματοδότηση γιά τήν ανέγερση 

κτιρίων καί γιά τόν εξοπλισμό τους· 

Τό μέγεθος τ % "κλειστής περιθάλψεως", πού παρέχεται 

από τους παραπάνω φορεΓς, φαίνεται στον Πίνακα 6* 

'Επίσης λειτουργούν, μέ τή μορφή* των κερδοσκοπικών επι

χειρήσεων, καί 70 περίπου Ιδιωτικοί ο'ίκοι ευγηρίας μέ δυναμικό

τητα 2.000 περίπου ατόμων, τά οποία εξυπηρετούν κυρίως ηλικιωμέ

να άτομα μέ χρόνιες παθήσεις. 

"Οσον άφορα τή χωροταξική κατανομή τών κλινών δΊέν υπάρ

χει θέμα μή ορθολογικής κατανομής, γιά τόν απλούστατο λόγο δτι 

υφίσταται γενική ανεπάρκεια σέ δλα τά διαμερίσματα τ^ς χώρας· 

Πάντως, οι Ισχύουσες συνταγματικές διατάξεις γιά τήν ιδιωτική 

πρωτοβουλία καί ή έλλειψη μηχανισμών γιά τήν καθοδήγηση της άδιω-

τικης πρωτοβουλίας, μέ βάση περιφερειακό προγραμματισμό, δυσχε

ραίνουν τήν ορθολογική ανάπτυξη των υπηρεσιών προστασίας ηλικιω

μένων, μέ αποτέλεσμα ή δημιουργία καινούργιων φορέων νά γίνεται 

δχι βασιζόμενη στίς υφιστάμενες ανάγκες άλλα σέ συναισθηματικούς 

κυρίως λόγους. 

; Πέρα άπό τήν "κλειστή περίθαλψη" τό κράτος, μέ τήν οικο

νομική συμβολή του* OHE, παρέχει προστασία επίσης σέ ειδική κατη

γορία υπερηλίκων (προσφύγων άπό τίς ανατολικές.χώρες), σέ μορφή • 
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μεταξύ ανοικτής καί κλειστής περιθάλψεως,: Οι ανάγκες στεγάσεως 

καί οικοσκευής, τών προσφύγων αυτών, καλύπτονται σε "στέγες υπερη

λίκων" (στην περιφέρεια της πρωτεύουσας) δυναμικότητας 245 εξυπη

ρετουμένων· 'Επίσης παρέχεται μηνιαίο επίδομα καί μέρος των αναγκών 

διατροφής τους. ; 

'Ακόμη, τό κράτος ενισχύει οικονομικά, μέ μηνιαίο επίδο

μα, 1·6^5 πρόσφυγες άπό τό εξωτερικό, ηλικίας πάνω άπό 60 χρονών, 

οι οποίοι στεγάζονται σέ στενό συγγενικό περιβάλλον άλλα αδυνα

τούν νά αντιμετωπίσουν τίς βασικές βιοτικές ανάγκες μόνοι τους. 

Πέρα άπό τήν οικονομική* ενίσχυση, τό κράτος δέν παρέχει 

ανοικτή περίθαλψη στους ηλικιωμένους. Στη*ν περιφέρεια της πρω

τεύουσας δμως η εκκλησία έχει εγκαινιάσει'ποικιλία προγραμμάτων, 

αρχικά άπό τήν Ίεράν 'Αρχιεπισκοπή' Αθηνών καί ακολούθως άπό άλ

λες ιερές μητροπόλεις, πού παρέχουν τή δυνατότητα μή άπομακρύν-

σεως του εξυπηρετουμένου άπό την κοινότητα στην οποία μένει καί 

συνεπώς τήν μή αποκοπή του άπ.ό τό περιβάλλον των οικείων του. 

Ειδικότερα, ή Ιερά 'Αρχιεπισκοπή 'Αθηνών'παρέχει τέτοια 

μορφή προστασίας υπερηλίκων μέσω εκδηλώσεων της "Ειδικής Μερίμνης 

υπερηλίκων", οι οποίες εμφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 

Πίνακας 7 

"'^δηλώσεις" καί άριθμ<5ς εξυπηρετουμένων: άπό την "Είδική 
Μέριμνα υπερηλίκων* τ?|ς * Ιεράς *Αρχιεπίσκοπος 'ΑθηνΟν 

'Εκδηλώσεις 'Αριθμός 

εξυπηρετουμένων 
— — — — — ι » — — — a « — ι ι I I I I — — II ι ι ι ι ί ι • — ι ι 11 ι ι ι ι — — — — — — — ί — II ι — — — 

11 Σπίτια Γαλήνης Αρίστου" 1 ;.750 
"*0μάδες ελευθέρως διαβιούντων υπερηλίκων" 1.025 

""Ομιλοι περιθάλψεως διάσπαρτου γήρατος" 850 

Σύνολο 5.625 

Πηγή; "Ειδική Μέριμνα *Υπερηλίκων " Ιεράς 'Αρχιεπισκοπές Αθηνών". 
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Στά ' 70 "Σπίτια Γαλήνης
;
Χρ ιστοΰ" παρέχεται δυνατδτητα κα>~

: 

λύψεως, σέ κάποιο μέτρο, βασικών βνολογικων καί συναισθηματικών 

άναγκον αναξιοπαθούντων υπερηλίκων, των δύο φύλων, μέ τήν παροχή 

γευμάτων, ..ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, .ψυχαγωγικών καί κοινω

νικών εκδηλώσεων κλπ., Μέ „τίς "'Ομάδες ελευθέρως διαβιούντων υπερη

λίκων", „πού έχουν συγκροτηθεί σέ ενορίες στίς οποίες δέν λειτουρ-^ 

γει "ζΓΧ", έπιδι,ώκεται
?
 η κάλυψη των παραπάνω ,άναγκων υπερηλίκων, 

μέ οργανούμενες ομαδικές εκδηλώσεις ,και επισκέψεις κατΌΖκον. Μέ 

τους y'Ομίλους περιθάλψεως δ.ιασπάρτου γήρατος", παρέχεται συμπαρά

σταση ποικίλης μορφής προς υπερήλικες, οι οποίοι, ,εϊτε
 Χ
λόγω χρό-

νιας ασθένειας εϊτε λόγω τοϋ δτι ή κατοικία τους βρίσκεται μακριά, 

αδυνατούν νά μετάσχουν στίς σχετικές εκδηλώσεις πού οργανώνει ή 

ενορία* .,···...·
 s

 ·· ; -
Λ
 ..' 

Στί̂ ν προσπάθεια αντιμετωπίσεως τοϋ* προβλήματος των υπερ

ηλίκων, 'πρωτοποριακές υπήρξε ò ρόλος τη*ς οργανωμένης Ιδιωτικές 

πρωτοβουλίας, η συμβολή τψ\ς οποίας εξακολουθεί νά είναι πολύ ση

μαντική, τόσο από* τήν άποψη παρεχόμενων υπηρεσιών, δσο καί απέ 

τήν άποψη αναλήψεως προότοβουλιων γιά τήν εφαρμογή νέων προγραμ

μάτων καί μεθόδων παροχής, κοινωνικών υπηρεσιών. Αναφέρεται ή 

πρωτοβουλία πού αναπτύχθηκε άπό-μερικές 'Οργανώσεις, γιά τόν εκ

συγχρονισμέ των μεθόδων παροχής υπηρεσιών σέ
(
αναξιοπαθούντες υπερ

ήλικες, (όπως π. χ. τό. * Ιδρυμα Κοινωνικής '^Εργασίας, ò "Ομιλος... 

'Εθελοντών) μέ τή δημιουργία καί λειτουργία "Λεσχών Γερόντων" σέ 

περιοχές πληθυσμού χαμηλής, κατά κανόνα, εισοδηματικής στάθμης 

(Δουργούτι-'Άνω Πετράλωνα), οπού, πέρα άπό τήν παροχή γεύματος, 

προσφέρονται μέσα καί υπηρεσίες (ψυχαγωγία, δραστηριότητες, δεξιο

τεχνίες κοινωνικές επικοινωνίας καί δράσεως κ.α.), μέ σκοπό τήν 



- 98 -

εποικοδομητική χρησιμοποίηση τοϋ ελεύθερου χρόνου των υπερηλίκων 

πού κατά κανόνα ζοον απομονωμένοι μέσα στην κοινότητα· 

1.2. Προτάσεις 

Τό Κράτος θά πρέπει νά ίχει ως γενική.αρχή τό, νά στρέψει 

τό ενδιαφέρον του προς τήν έξω-ιδρυματική περίθαλψη των γερόντων, 

νά αναπτύξει δικά του προγράμματα περιθάλψεως κατ'οΐκον καί νά 

ένιΟχύσει τήν ιδιωτική πρωτοβουλία σ' αυτόν τόν τομέα. Δηλαδή, 

οι ανάγκες του* υπερνικά θά πρέπει' νά αντιμετωπιστούν μέσα στην 

κοινότητα καί μόνον δταν αυτό είναι αδύνατο νά αποτελεί καταφύγιο 

ή. Ιδρυματική περίθαλψη. 

Ειδικότερα προτείνεται γιά τήν ανοικτή περίθαλψη: 

ι. *Η δημιουργία προγραμμάτων γιά τήν κάλυψη ψυχαγωγικών, 

μορφωτικών, πολιτιστικών καί κοινωνικών αναγκών τών υπερηλίκων, 

σέ κτίρια δπου παρέχονται παράλληλα κοινωνικές υπηρεσίες γιά άλ

λες" ομάδες τοΟ πληθυσμού (παιδιά, νέους, ενήλικες). Σέ πρώτη 

φάση θά μποροϋσαν τά προγράμματα αυτά νά εφαρμοστούν στά "'"Αστικά 

Κέντρα" καί στά προτεινόμενα Κέντρα Οικογένειας« 

Ιί· » Η παροχή μηνιαίας οικονομικές ενισχύσεως γιά δλρυς τους 

ανασφάλιστους υπερήλικες, οι όποιοι δέν μποροϋ\ νά αντιμετωπίσουν 

τίς βασικές τους ανάγκες αυτοδύναμα· .. 

Ulm Δημιουργία.φορέων (ΜΙΔΔ ¥\ ΊΑ) πού θά είναί αρμόδια γιά 

τήν εφαρμογή προγραμμάτων "ανοικτές περιθάλψεως" υπερηλίκων καί 

ειδικότερα? 

• α. Η παροχή κατ οίκον βοή&ειας γιά υπερήλικες πού 

μένουν στην κοινότητα είτε μεμονωμένα, ε£τε κατά ζεύγη,-άλλα πού 
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δέν μπορούν vet αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, μέ τήν παροχή πρακτι

κές φύσεως βοήθ-ειας στ<5 νοικοκυριό, άπό "ο in ι ακούς βοηθούς" επαγ

γελματίες η εθελοντές. 

β· Παροχή γευμάτων, 'ίσως άπό εθελοντικές οργανώσεις. 

γ. Δοκιμή, πειραματικά στην αρχή, του θεσμού της ανάδο

χης οικογένειας γιά τήν τοποθέτηση άστεγων ηλικιωμένων άτ<5μων· 

tv· *Η ανάληψη άπό τό Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της 

διοικήσεως τον τριών "Στεγών Υπερηλίκων" στην περιοχή Αττικές 

καί της αναδιοργανώσεως τους, ώστε νά λειτουργούν σάν "Ιδρύματα . 

ανοικτές περιθάλψεως" μέ κατάλληλα προσαρμοσμένα προγράμματα. Οι 

"Στέγες" αυτές θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν καί γιά τήν τοποθέ

τηση εθελοντών γιά εκπαίδευση* καί επίβλεπόμενη πρακτική δσκηση. 

Γιά τήν ιδρυματική προστασία τών υπερηλίκων, χρειάζεται 

γενικά προσαρμογή σέ νέες μεθόδους περιθάλψεως, μέ περισσότερη 

έμφαση στίς ψυχολογικές καί συναισθηματικές ανάγκες των γερόντων, 

καί προσπάθεια νά μή απομονώνονται άπό τή ζωή της κοινότητας. ,
:
 > 

Ειδικότερα προτείνεται: 

Ι. 'Εκπόνηση μελέτης, γ ι-ά τόν προσδιορισμό καί αξιολόγηση τ ou 

είδους καί της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους υπερ

ήλικες πού μένουν στους "οίκους ευγηρίας" (κρατικούς, έκκλησιαστι-

κούς καί της οργανωμένης ιδιωτικής πρωτοβουλίας). Γιά τό σκοπό 

αυτό θά απαιτηθούν πληροφορίες γιά: 

α· Τή χωροταξική κατανομή των "οϊκων ευγηρίας" καί τή, 

δυναμικότητα τους, 

β· τόν αριθμό των εξυπηρετουμένων σ'αύτά τα ιδρύματα 
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κατά φύλο, ομάδα ηλικιών» πρώην επάγγελμα, τόπο καταγωγής καί 

προελεύσεως, 

* γ. τή γενική κατάσταση τον κτιριακών εγκαταστάσεων, 

δ. τ<5ν αριθμό καινών, άνά χώρο κοιτών ισμοϋ καί αναλο

γούσα επιφάνεια άνά εξυπηρετούμενον, 

ε. τους διατιθέμενους χώρους καί μέσα γιά τήν κάλυψη 

βιοτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών καί άλλων αναγκών τών υπερηλί

κων (χώρος καί μέσα εστιάσεως, καθαριότητας, ψυχαγωγίας, απασχο

λήσεως,· εργασιοθεραπείας κλπ.), καί τους χρησιμοποιούμενους τρό

πους καλύψεως τών αναγκών τους, 

στ. τά συστήματα καί τήν κατάσταση τών εγκαταστάσεων 

θερμάνσεως, υδρεύσεως, αποχετεύσεως, πλυντηρίων κλπ#y 

ζ. τους χώρους αύλίσμοϋ, κήπους κλπ., 

η. τόν αριθμό τοΟ υπηρετούντος προσωπικού*, κατά ειδι

κότητα· 

Τέλος, θά έπρεπε νά ζητηθεΧ καί ή γνώμη των ·γ^ο6ντω^ . 

γιά τίς συνθήκες διαβιώσεως τους. καί νά γίνει ανασκόπηση τών συ

στημάτων ιδρυματικής περιθάλψεως στό εξωτερικό. 

Πρέπει νά δοθεΓ προτεραιότητα στην έρευνα αυτή, γιά νά 

διευκολυνθεί στή συνέχεια ò προγραμματισμός καί ή εφαρμογή τών 

προτεινόμενων μέτρων: 

ιΐ« ΙΙλήρωση τών τ̂ δη κενών οργανικών θέσεων. 

t i l · 'Εκσυγχρονισμός τών προγραμμάτων καί βελτίωση τών συνθη

κών καί δρων λειτουργίας τών "οίκων ευγηρίας" τοϋ" κρατικού* τομέα 
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(κρατικά, εκκλησιαστικά, καί ΝΊΙΔ) μέ: 

α· Τήν τροποποίηση καί συμπλήρωση των οργανισμών των εν 

λόγω ιδρυμάτων, γιά τη δημιουργία των προϋποθέσεων άναμορφώσεως 

τον εφαρμοζόμενων προγραμμάτων καί γιά βελτίωση τών υπηρεσιών. 

Ειδικότερα θά χρειαστούν τροποποιήσεις γιά νά διευκολυνθεί η κατάρ

τιση, οργάνωση καί εφαρμογή* προγραμμάτων γιά τήν ανάπτυξη δεξιο

τήτων καί ενδιαφερόντων τών, υπερήλικων καί γιά τή συμμετοχή, τους 

σε* δραστηριότητες στή*ν εν γένει, ζωή τ?}ς κοινότητας, καί τή σόστα*-

ση των αναγκαίων θέσεων, ειδικά ορισμένων επαγγελματικών κλάδων 

(κοινωνικών λειτουργών, έργασιοθεραπευτών,. διαιτολόγων κλπ*), απα

ραίτητων γιά τή*ν εφαρμογή τών προγραμμάτων, 

.._··;. *; ßj,. τόν εκσυγχρονισμό, συμπλήρωση καί βελτίωση τών κτι

ριακών εγκαταστάσεων (χώροι κοιτωνισμοϋ, εστιάσεως, ψυχαγωγίας, 

απασχολήσεως, συστήματος θερμάνσεως, εξοπλισμός μέ σύγχρονα τεχνι

κά μέσα καθαρισμού* κλπ.) πού εϊνάι 'αναγκαία τόσο γιά τήν εξατομί

κευση της μεταχειρίσεως τών περιθαλπομένων, δσο καί γιά τήν εφαρ

μογή τών προτεινόμενων νέων προγραμμάτων (απασχολήσεως,, ψυχαγω

γίας, κοινωνικών καί πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ*)· 

Jtv. Δημιουργία κινήτρων γιά τήν προσέλκυση καί εξασφάλιση 

ειδικευμένου προσωπίκοϋ, όπως: ' 

α. Η παροχή ικανοποιητικής αμοιβής καί δρων εργασίας 

στά ιδρύματα υπερηλίκων, 

x
 β* η παροχή ευκαιριών επιμορφώσεως καί μετεκπαιδεύσεως 

του* προσωπικοί, πού είναι απαραίτητες γιά τήν ανύψωση της επαγ

γελματικής στάθμης του καί γιά τόν εκσυγχρονισμό τών χρησιμοποιού

μενων μεθόδων. 
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ν· Εκσυγχρονισμός καί βελτίωση τον δρων λειτουργίας των 

Ιδιωτικών οίκων ευγηρίας, μέ βάση καί τίς προτάσεις της αρμόδιας 

επιτροπές τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών ^Υπηρεσιών, καί συστηματική* 

παρακολούθηση αυτών πού λειτουργούν ήδη, προς εξασφάλιση ανεκτών 

δρων αξιοπρεπούς διαβιώσεως των περιθαλπομένων. 

2· Προστασία τών χρόνια πασχόντων 

*2·1. υφιστάμενη κατάσταση καί ανάγκες 

Μεταξύ τών κατηγοριών ατόμων τά όποια χρειάζονται τη* 

συμπαράσταση τοΟ κοινωνικού* περιβάλλοντος, είναι καί εκείνα τά 

οποία, λόγω χρόνιων παθήσεων, δέν μπορούν νά αυτοεξυπηρετηθούν. 

Σ'αυτή τήν κατηγορία περιλαμβάνονται καί άνθρωποι μέ παθήσεις 

του* νευρικοϋ συστήματος, παραλύσεις σοβαρές μορφής εξαιτίας αγ

γειακών καί εγκεφαλικών βλαβών, παθήσεις τοϋ μυϊκού συστήματος 

καί των οστών κλπ-, οι οποϊοι βρίσκονται σε κατάσταση μαΗρας ή 

μόνιμης^ εξαρτήσεως τους από τό άμεσο ή έμμεσο περιβάλλον τους. 

Οι πρόοδοι της Ιατρικής επιστήμης στους τομείς της προ

λήψεως καί θεραπείας τών παθήσεων αυτών έχει περιορίσει τίς περι

πτώσεις' χρόνιας καταστάσεως πού προκαλείται άπ'αυτές· Παρά τίς 

αναμφισβήτητες δυνατότητες αντιμετωπίσεως.τών περιστατικών εντού

τοις ο αριθμός τών κατάκοιτων καί ημικατάκοιτων ατόμων αυξάνει 

συνεχώς σάν επακόλουθο της αυξήσεως του αριθμού τών υπερηλίκων, 

σημαντικός αριθμός από τους οποίους, συνεπεία τών λεγόμενων 

"νόσων φθοράς" καί της επερχόμενης καταβολές τών σωματικών καί 

πνευματικών δυνάμεων, καθίστανται απόλυτα εξαρτώμενοι άπό τό 

περιβάλλον τους· 
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'Η έλλειψη προς τό παρόν τουλάχιστον, βάσιμων ελπίδων γιά 

τή* θεραπεία των εν λόγω χρόνια πασχόντων και η πλήρης η" σε μεγάλο βαθμ< 

αδυναμία τους νά αυτοεξυπηρετηθούν, δημιουργοϋν ποικίλα προβλή

ματα (οικονομικά, κοινωνικά, ψυχολογικά), τόσο στα πάσχοντα άτο

μα (αΧσθήματα άνασφαλείας,, συνεπεία της φύσεως της παθήσεως καί 

της πλήρους εξαρτήσεως τους άπό τό περιβάλλον, μέ ανάλογες δυσ

μενείς επιπτώσεις στή διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους) δσο καί 

στό οικογενειακό περιβάλλον τους (επιπτώσεις πάνω στην παραγωγι

κότητα καί τήν κοινωνική ζωή τον ύγιων μελών τη*ς οίκογένειας, 

εφόσον η περίθαλψη του* ασθενούς μέλους απαιτεί αυξημένες φροντί

δες καί πρόσθετες δαπάνες). 

*0 ακριβής καθορισμός της εκτάσεως των αναγκών στον το

μέα αυτόν καί ο βαθμός καλύψεως των προβλημάτων πού προκαλούνται 

δέν είναι δυνατός, λόγω ελλείψεως πρόσφατων καί επαρκών στατιστι

κών στοιχείων· Κατά τά -στοιχεία της απογραφής τοϋ -πληθυσμού* του 

1951, στην οποία συγκεντρώθηκαν πληροφορίες καί γιά τά "κοινωνι

κά χαρακτηριστικά" του* πληθυσμού, τό σύνολο των αναπήρων άπό 

"ανίατα νοσήματα" ανήλθε σέ 32.661 άτομα, άπό τους οποίους 28.003 

δέν ήταν οικονομικά ενεργά, καί 317 μόνο ζσϋσαν σέ ειδικά ιδρύ-

ματα · Δέν υπάρχουν νεώτερα στατιστικά στοιχεία γιατί κατά τίς 

απογραφές πληθυσμοί του 1961 καί 1971, δέν συγκεντρώθηκαν πληρο

φορίες γιά τά "κοινωνικά χαρακτηριστικά" τον απογραφέντων· 

Πάντως, άπό έρευνα στην Κρήτη τόν Νοέμβριο τοϋ* 1974, βρέ

θηκαν 685 ενήλικα (ανω τών 18 ετών) άτομα, τά οποία δηλώσανε οτι 

έπιθυμήσανε νά είσαχθοϋν σέ θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων, δηλαδή 

Μ' 'Αποτελέσματα απογραφές πληθυσμού* 1951 · "Εκδοση ΕΣΥΕ 1958, 
Τόμο$ II, σ. 418-430· 
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ποσοστό 1,5$ του* συνολικοί* πληθυσμοί του Νησιού*. Μέ βάση αυτό, 

μπορεί κανείς νά κάνει πολύ χονδρικά μιά ανάλογη εκτίμηση γιά τίς 

ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού γιά περίθαλψη σέ"ιδρύματα χρόνια 

πασχόντων. Παίρνοντας σά βάση τό 1,5$ τοϋ συνολικού, πληθυσμού 

ττ̂ ς χώρας, υπολογίζεται δτι κατά προσέγγιση 13·500 άτομα έχουν 

ανάγκη άμεσης είσαγωγτ'ς σέ τέτοια" ιδρύματα· 

Γιά τήν αντιμετώπιση των προβλημάτων των χρόνια πασχόν

των χρειάζονται διάφορες μορφές υπηρεσιών. Φυσικά, καί οι χρό-

νια πάσχοντες έχουν ανάγκες καί ιδρυματικής περιθάλψεως σέ ορι

σμένες περιπτώσεις καί "ανοικτής περιθάλψεως", δπως υλικών παρο

χών τροφές, ενδυμασίας, οικονομικών επιδομάτων. 'Επίσης χρειάζον

ται ιατρικές καί νοσηλευτικές φροντίδες κατ'οίκον, καθώς καί 

προγράμματα γΐά τή μόρφωση καί απασχόληση τους. 

2.2* Φορείς προστασίας χρόνια πασχόντων καί διατιθέμενα 
—,—... " • , g 

μέσα 

Σήμερα στην Έλλάδα
ν
τό Κράτος, ή 'Εκκλησία καί ή όργα«-

νωμένη ιδιωτική πρωτοβουλία είναι οι φορείς πού αναπτύσσουν δρα

στηριότητες γιά τήν αντιμετώπιση του προβλήματος τον χρόνια πασχόν

των· !Η προστασία αυτή δίνεται αποκλειστικά σέ ιδρύματα "κλειστής 

περιθάλψεως", πού ò αριθμός τους φαίνεται στον Πίνακα 8. 

; Τό'Κράτος, μέσω του Υπουργείο Κοινωνικών
 Λ
Υπηρεσιων, 

συντονίζει καί κατευθύνει τήν έν γένει δραστηριότητα τοϋ τομέα 

αυτοο· Τά ιδρύματα, πού αναπτύσσονται άπό Κρατικούς 'Οργανισμούς 

(ΜΙΔΑ) εποπτεύονται άμεσα άπό τό Κράτος καί χρηματοδοτούνται άπό 

τόν κρατικό προϋπολογισμό. 'Επίσης υπάρχουν 300 κλίνες σέ ιδρύ

ματα Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, πού χρηματοδοτούνται άπό τό Κράτος 
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'Αριθμός ιδρυμάτων 

,. · δυναμικότητα έξυπι 

Γεωγραφικές 

περιφέρειες 

Αττικής & Νήσων 

Πελοποννήσου & 

Δυτ, Στ. 'Είλλάδας 

Θεσσαλίας 

Ηπείρου 

Κεντρ· & Δυτ« 

Μακεδονίας 

Ανατ. Μακεδονίας 

& Θράκης 

Κρήτης 

Σύνολο 

Μ 

'Ιδρύ

ματα 

ί 

2 

• -

1 

1 

1 

— ' 

6 

Πίνακας Ε 

προστασίας 

ρετουμένων 

ΊΔΔ 

Κλί

νες 

170 

90 

-

,70 

300 

50 

-

680 

> 

χρόνια πασχό 

κατά γεωγραορ 

Φορείς 

"ντων, με 

ΐκη περιφ 

ΜΠΙΔ 

& 'Εκκλησία 

ν
Ιδρύ

ματα 

3 

3 

-

-

.. 

• — 

« . 

6 

κλΐ-

νες 

647 

280 

-

-

_ 

•mm 

-

927 

έρεια 

Σύνολο 

Ιδρύ

ματα 

4 

5 

-

1 

1 

1 

-

12 1 

Κλί

νες 

817 

370 

-

70 

300 

50 

-

.607 

μέ το" σύστημα των "συμβατικών κλινών", δηλαδή της "μισθώσεως". 

'Επιπλέον το' Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών ενισχύει τα Ιδιωτι

κά ιδρύματα (ΗΙΙΔ καί Σωμοτυεια) ως προς την αντιμετώπιση.τον λει

τουργικών τους δαπανών, καί μέ τή χρηματοδότηση γιά τήν ανέγερση 

καί τόν εξοπλισμό τους« 

•Η Εκκλησία επίσης συμβάλλει αξιόλογα στην αντιμετώπιση 

τοϋ προβλήματος των χρόνια πασχόντων« Πέρα άπό τ ίς δύο "στέγες 

κατακοίτων" πού λειτουργούν άπό τήν 'Αρχιεπισκοπή Άθηνων καί άλλα 
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παρόμοια ιδρύματα τον λοιπών Ιερών Μητροπόλεων, ή 'Εκκλησία μέ 

τά* ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία καί τους
 :ι
'Ομίλους Περιθάλψεως Διά

σπαρτου Γήρατος" τ?|ς Ιεράς 'Αρχιεπισκοπής 'Αθηνών παρέχει ποικί

λης μορφές συνδρομή* στους χρόνια πάσχοντες, κυρίως υπερήλικες«, 

*Η ζήτηση γιά ιδρυματική περίθαλψη είναι πολύ μεγαλύτερη 

απ'δ,τι μπορεί να αντιμετωπιστεί άπό" τις υφιστάμενες υπηρεσίες 

γιά χρόνια πάσχοντες· Ένω το αρμόδιο υπουργείο μελέτα καί εκτι-

μα τίς ανάγκες καί τά απαιτούμενα μέσα, καί έχει υπολογίσει δτι 

μόνο τό 12$ τον υφιστάμενων αναγκών γιά "κλειστή περίθαλψη" κα

λύπτονται, μέσα στα πλαίσια των σημερινών δυνατοτήτων., δέν μπορεί 

νά αναπτυχθεί ό κρατικός τομέας δσο χρειάζεται. 

• Παρά τήν οξύτητα τοϋ προβλήματος, 257 από τίς 1.607 δια

τιθέμενες κλίνες παραμένουν κενές λόγω ελλείψεως νοσηλευτικοί 

προσωπικού* πού απαιτείται γιά τή λειτουργία τους« Τό προσωπικό 

πού υπηρετεί σήμερα στά ιδρύματα περιθάλψεως χρόνια πασχόντων; 

(καί ηλικιωμένων) σαφος υπολείπεται άπό τό αναγκαίο- 'Ενδεικτικά, 

αναφέρεται
1
στι άπό τίς 552 προβλεπόμενες θέσεις γιά προσωπικό 

στα ΝΠΔΔ, εϊναι συμπληρωμένες μόνο ο Ι 347, ένω 205 η1 σχεδόν τό 

40$ τίδν θέσεων παραμένει κενό» 

vßva άλλο μεγάλο πρόβλημα στον τομέα αυτόν είναι οτι δέν Χ 

υπάρχει ξεχωριστή ιδρυματική περίθαλψη γιά τίς διάφορες κατηγορίες 

χρόνια πασχόντων·: "Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, ενα μεγάλο ποσοστό 

τον χρόνια πασχόντων είναι υπερήλικες,, καί παρά τό γεγονός δτι ; 

ή νομοθεσία, τόσο γιά τά ιδρύματα μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα δσο 

γιά τίς Ιδιωτικές επιχειρήσεις, θέτει σαφή διαχωρισμό μεταξύ ηλι

κιωμένων ατόμων καί χρόνια πασχόντων, στην πράξη δέν υπάρχουν 



- 107 -

σήμερα αμιγή γηροκομεία αποκλειστικά γιά αυτοεξυπηρετούμενους 

υπερήλικες. Οι περισσότεροι οίκοι ευγηρίας εξυπηρετούν καί χρό

νια πάσχοντες, οι οποίοι φθάνουν μέχρι τό ενα τρίτο των περιθαλ-

πομένων τους. 

Αυτό* συμβαίνει γιατί ενώ ò γέρος μπορεί να είναι υγιής 

όταν εισέρχεται» στον οίκο ευγηρίας, μέ τή φυσιολογική καταβολή 

τών δυνάμεων του καί τίς νόσους φθοράς γίνετοα τελικά ήμικατάκοι-

τος V] κατάκοιτος, καί εξακολουθεί να παραμένει στο* γηροκομείο, 

εκτός αν παρουσιάσει ψυχονευρωτικές διαταραχές. 'Επίσης, παρά τό 

γεγονός δτι ή απασχόληση δλων τών παραγωγικών μελών της οικογέ

νειας καί η στενότητα του χώρου διαμονής δυσχεραίνουν τήν περί

θαλψη τών υπερηλίκων άπό τήν οικογένεια τους, εντούτοις υγιείς 

σωματικά καί πνευματικά γέροντες σπάνια καταφεύγουν στην ιδρυμα

τική περίθαλψη. Οι περισσότεροι άπό τους αυτοεξυπηρετούμενους 

προέρχονται άπό στερούμενες οικογένειες καί οικονομικά αδύνατα 

άτομα· Αυτό είναι πιό εμφανές στίς Ιδιωτικές επιχειρήσεις, δπου 

οι υγιείς υπερήλικες άποτελοϋν μιά μικρή αναλογία ëva\rci τών 

πασχόντων άπό γεροντική άνοια η άμνησία,τών ήμικατάκοιτων, κατά

κοιτων. 

ι
Η συμβίωση δμως αυτή, στην ϋδια στέγη, υγιών υπερηλίκων 

καί χρόνια πασχόντων η κατάκοιτων, δημιουργεί πρόβλημα άπό ψυχο

λογική άποψη στον υγιή γέροντα. Κι αυτό γιατί ò γέροντας, γιά 

νά μήν περιπέσει σέ μαρασμό, έχει ανάγκη ενθαρρύνσεως, ευχάριστου 

περιβάλλοντος, απασχολήσεως, ώστε νά τονιστεί ή εμπιστοσύνη στον 

εαυτό του. 'Επίσης, γιά νά λειτουργήσει σωστά ενα θεραπευτήριο 

χρόνια πασχόντων χρειάζεται διαφορετική οργάνωση άπό ενα οϊκο 
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ευγηρίας, χρειάζεται Ιατρικό προσωπικό, ειδικές έγκαταοτάσεις 

καί διαρρύθμιση τοΟ χώρου, ώστε καί ή διακίνηση τών άμαξιδίων 

των κατάκοιτων νά καθίσταται δυνατή. 

"Ισως, ακόμα πιό σοβαρή είναι ή έλλειψη ειδικών ιδρυμά

των γιά χρόνια πάσχοντες οι οποίοι έχουν καί πνευματική πάθηση* 

Κανονικά, τά ιδρύματα περιθάλψεως χρόνια πασχόντων
 !
δέχονται άτο

μα άπό 18 χρονών καί πάνω, κατάκοιτα ^ ήμικατάκοιτα άπό κινητι

κή αναπηρία, πού αδυνατούν νά αύτοεξυπηρετηθούν, άλλα έχουν πνευ

ματική υγεία. Λόγω τψ\ς ελλείψεως ειδικών ιδρυμάτων όμως, στά 

ίδια ιδρύματα εισάγονται άτομα πού πάσχουν άπό μογγολοειδή ίδιώ-

τία, βαρειά διανοητική καθυστέρηση, μαλάκυνση το0 εγκεφάλου, 

γεροντική άνοια κ. α» *Η συμβίωση όμως τόσο διαφορετικών κατηγο

ριών χρόνια πασχόντων ατόμων, είναι άπό επιστημονική καί ψυχολογική 

άποψη απαράδεκτη, γιατί είναι διαφορετική ή αντιμετώπιση τους, 

έχει 5έ πολύ δυσάρεστες συνέπειες στην ψυχική κατάσταση τον πνευ

ματικά υγιών. 

Θά μποροοσε νά σημειωθεί εδώ καί μιά άλλη κατηγορία τοϋ 

πληθυσμού, ή οποία καί στην περίπτωση καί άλλων κοινωνικών υπηρε

σιών μένει ακάλυπτη<> Αυτή προέρχεται άπό μεσαίες εισοδηματικές 

τάξεις. Οι εΰποροι καλύπτουν τίς ανάγκες τους μόνοι τους, συνή

θως μέσω τών υπηρεσιών πού προσφέρουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

καί οι οικονομικά αδύνατοι καλύπτονται άπό τίς κρατικές υπηρεσίες, 

ενώ όί μεσαίες τάξεις μένουν ουσιαστικά χωρίς διέξοδο καί συμπα

ράσταση. 

"Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, μέρος τών κλινών σέ Ιδιωτικούς 

κερδοσκοπικούς οίκους ευγηρίας εξυπηρετεί χρόνια πάσχοντες καί, 
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γιά %6 άμεσο μέλλον, δέν προβλέπεται μείωση της συμβολής των επι

χειρήσεων στον τομέα αυτόν· *Υπάρχει δμως.πρόσφατηνομοθεσία-

(Ν.Δ. 1118/72 καί Β.Δ. 77θ/?2) μέ τήν οποία έχουν ορισθεί οι προ

ϋποθέσεις καί οι δροι ποΰ πρέπει να πληρούνται γιά τή χορήγηση 

της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων αύτων. 

'Επίσης, ενω σήμερα δέν υφίσταται κρατική "ανοικτή περί

θαλψη", αυτή προβλέπεται άπό τή σχετική νομοθεσία (Ν.Δ. 162/73 

καί Π.Δ. 631/74) πού παρέχει εξουσιοδότηση στδ ^Υπουργείο Κοινω

νικών *Υπηρεσιών νά: 

α. 'Εφαρμόζει οποιοδήποτε σχετικό πρόγραμμα, μέ τή μορφή, 

ε'ίτε της "κλειστής περιθάλψεως", έϊτε της "κοινωνικής αρωγές κατ' 

οϊκον", μέσα στίς κάθε φορά εκτιμώμενες ανάγκες καί τίς υφιστά

μενες οικονομικές δυνατότητες. 

β. 'Ασκεί συντονιστικό έργο γιά τήν, σέ ενιαίες βάσεις καί 

σύγχρονες αντιλήψεις, κατεύθυνση τοϋ τομέα προστασίας των παρα?-

πάνω κατηγοριών ατόμων καί νά παρεμβαίνει δταν υπάρχει ανάγκη, 

κατά τή δημιουργία εκδηλώσεων η εφαρμογή'σχετικών προγραμμάτων 

από φορείς της ιδιωτικές πρωτοβουλίας, προς αποφυγή επικαλύψεων 

τον αναγκών αυτοο τοϋ τομέα. 

2.3· Προτάσεις 

Γενικά χρειάζεσαι αναδιοργάνωση των ιδρυμάτων γιά χρόνια 

πάσχοντες. Πρέπει νά υπάρχουν δυνατότητες νά αντιμετωπιστούν 

ξεχωριστά οι διαφορετικές κατηγορίες των περιθαλπομένων (νέοι 

καί ηλικιωμένοι, χρόνια πάσχοντες μέ ψυχική νόσο καί μή) καί 

η ιδρυματική προστασία νά μήν είναι απλά ενα άσυλο δπου λιμνάζουν 
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-οι περιθαλπόμενοι περιμένοντας τό Svorrò, άλλα νά παρέχει τή δυ

νατότητα να παίρνουν μέρος στή ζωή* της κοινότητας, και*, οσο εί

ναι δυνατό, νά ̂ βοηθούνται νά αξιοποιούν τό χρόνο τους. * ' 

Ειδικότερα προτείνεται: 

ι. *Η βελτίωση των συνθηκών καί δρων λειτουργίας τον ιδρυ

μάτων γιά" χρόνια πάσχοντες - εκσυγχρονισμός τών κτιριακών εγκατα

στάσεων καί πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού* ,γιά τήν ανάπτυξη προ

γραμμάτων' εργασιοθεραπείας, φυσιοθεραπείας καί κοινωνικών υπηρε

σιών· 

ίΐ· *Η αντιμετώπιση τών ειδικών προβλημάτων υγείας των ηλι

κιωμένων, μέ τή δημιουργία γηριατρικών τμημάτων σέ γενικά νοσο

κομεία, τουλάχιστο σέ μεγάλα αστικά κέντρα« 

lit· Η μετατροπή τοϋ ύπολειτουργουντος πρεβαντόριου Χανίων 

σέ ίδρυμα περιθάλψεως χρόνια πασχόντων, δυναμικότητας 80 κλινών, 

γιά τήν κάλυψη μέρους τών αναγκών τη*ς Κρήτης, . 

ίν·Ν Η ενθάρρυνση καί"̂  ενίσχυση (οικονομικοτεχνική) της εκ

κλησίας καί τ % οργανωμένης Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, γιά νά οργα

νώνουν καί νά λειτουργούν ξεχωριστές πτέρυγες γιά,χρόνια πάσχοντες 

στά ΐ̂ δη λειτουργούντα ιδρύματα. Σ'αυτό τό πλαίσιο* προβλέπεται 

ή ανέγερση καί λειτουργία άπό τή Μητρόπολη Γυθείου, 70 κλινών γιά 

χρόνια πάσχοντες, καί 30 κλινών σέ νέα πτέρυγα του* ^Ιδρύματος 

Χρόνιων Παθήσεων
 ι
Αγιάσου Λέσβου· 

ν· Η έναρξη τών εργασιών τοϋ κτιριολογικοί? προγράμματος- τοϋ 

Ιδρΰματος Χρονίων Παθήσεων Κορυδαλλού* καί ή λειτουργία, μέσα στην 

5ετία 1-2 πτερύγων χρόνια πασχόντων. 
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v u 'H, «νάπτυξη, σε συντονισμό μέ τζς υγειονομικές υπηρεσίες, 

vocr\Xèv%wJ&v καί κοινωνικών υπηρεσιών κατ'οίκον γιά τήν πέρίθαλ~ j 

Φη τ$ν, χρόνια πασχόντων nâC τήν άνακοΰφιση των συγγενών πού εχ-otîV νΆ 

τή φροντίδα τους. '· "W-

v îu , ·'*?[,μελέτη γιά τήν αξιοποίηση υπηρεσιώνεθελοντών κα£ κατ' 

οίκον καί στά ιδρΰματα περιθάλψεως,χρόνια πασχόντων. 

Γ» Προστασία αναπήρων ' · ;οΑ.. 
» Μ "'" - "" '" •' m «-'imiiii ι • mim«. 

νΗ αναπηρία , σωματική, ψυχική Ì] σε μορφ^ διανοητικές 

καθυστερήσεως, αποτελεί )$Ονια βλάβη των αντίστοιχων ικανοτήτων 

τοΌ άνθρωπου, *0 βαθμός ξμως,στόν ρποϊο ή βλάβη αυτή αποτρέπει 

^ παρακωλύειτον ανάπηρο από τήν ικανοποίηση των πνευματικών καί 

υλικών του αναγκών εξαρτάται οχ ι μίόνο άπό τή ν μορφή -καί βαθμό τί^ς άνα-

πηρίας του, αλλά καί άπό τήν προσωπικότητα του καί τή συσχέτιση 

...ττ^ς αναπηρίας του μέ τήν κοινωνική, οικονομική καί επαγγελματι

κή του κατάσταση·' -'•'•Ir Ψ^,/Λ ,-(-η.. ·. · 

Οι γενικές καινώνικ£ς, υπηρεσίες, σέ κάθε χωρά, πρέπει 

ν*αποβλέπουν στην ικανοποίηση των πνευματικόν "καί ύλικαίν άναγκΩν 

too κάθε ; πο^τ,η^ χωρίς διάκριση, συμπεριλαμβά^ονταςτκαί τους ? 

οΓναπήρΜίς ,̂̂ Ρπως έχει λεχθεΓ στην εισαγωγή, τό είδος, ή ποιότη

τα :κ1^^^κτ<£σηί;τωΛ> παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιΩν ποικίλλουν 

^άνάΧΒγαμέ τΐ|ν .^ολ,ιτιστική, κοινωνΙκ4ή καί οικονομική εξέλιξηι : τ % 

»̂•''•'•ΐκά®!ε>ΐ(ί5ροΕς<» . ,θ£ υπηρεσίες πού*" βοηθούν-τους: ανάπηρους νά συμμέτέ-

;; ν-ο s -χουν;0ι^έ χϊσους % δρους, όσο ε Ινα ι δυνατός στην κοινών ική, ο Ικονομι^ή 
t - c • ; •· •'';;;„,..,,•„,. ., '•:^Ψ'.·^\,{\ . 

1« Βλέπε Παράρτημα Ι γιά αναλυτική περιγραφόντων αναπηρίδΐν που* 
αποτελούν τό αντικείμενο της προστασίας αναπήρων* " ' "ο? 
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καί πολιτιστική ζωή της κοινωνίας, η καί οι ειδικές παροχές γιά 

τήν αντιμετώπιση των ειδικών τους αναγκών, ποικίλλουν επίσης, 

καί η έμφαση ποΰ θά δοθεΤ άπδ τό κράτος εξαρτάται συνή&ος άπ6 το* 

πόσο, έχουν συνειδητοποιηθεί· ο ν ανάγκες απ<5 ευρείες ομάδες τ?}ς κοι

νωνίας, ois οποίες αποτελούν ομάδες πιέσεως.. * *̂.,
Ν
-.. . 

Πάντως, διεθνώς:ή -προστασία καί ή αποκατάσταση ι
;
τω^ «να* 

πήρων περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους! /·"••?- "•*"" 

? . ̂ ι /Π:ρ6\ηψή^τ%^ " - -"·" 

2· ^Εγκαιρη ανίχνευση τον περιπτώσεων« 

3· "Εγκαιρη ειδική Ιατρική περίθαλψη*· - — — - — - · — — ~ 

. 4· Παροχή συμβουλευτικών ιατροπαιδαγωγικ£δν υπηρεσιών στη 

μητέρα και τήν οικογένεια τοΟ ανάπηρου νηπίου καί πάιδιοο· 

% 5* .^,οσχρλίκή ειδική. ;9£γωγή ^αί Παι̂ ι,κ,ρί ίΒταθμο|ί̂ . ,·.- •;.:;·γ;: « 

7 &• < • %^ι^Γάγωγή *αί '^ftaio£0o^1fev:' των κ'ΰκλών Καί φα^μίδων. 

Γ-ΐΚΓ£ί*Χε>υ*ν ••••'•"̂••i» -!!->7• ·;";·-·"Ί J'O?,v'7ui0' -v.J.:ν J'-.rp'^i c?\- /''Λ. ·'·•• .«Λ·'--··· Î P ^ M H ? · 

7·" Παροχή υπηρεσιών κοινωνικές και επαγγελματικής αναπροσαρ

μογές'κατά τήν νοσοκόμειακή* περίθαλψη· 

β. Παροχή ένδικων υπηρεσιών κοινωνικές καί έπαγγελματικη*ς 

άναπρόσ^μόγη"ς, έπάγγελμα¥ικοΟ προσανατολισμού* εκπαιδεύσεως καί 

μετεκπαιοευσεως μετά τη νοσοκομειακή η άλλη ιατρική περίθαλψη, 

σέ ειδικά^ κέντρα ή άπ£ ειδικές καί γενικές υπηρεσίες καΓ στολές· 

=7Μ;,9^. -ν, Τοποθετήσεις , σέ: εργασίες, μέσα στά πλαίσια καί τζ^,^ο^ 

•'^^§^.^φψί9β^/^^^τη^νΜ^ερηί άγορδς εργασίας,,μέ\ίσ^υς $ρους 

προ^ τα6^,^^^α^ο^^.::_ ...;ν..,\, .-.,·••> 
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10. Προστατευτικές διατάξεις προσλήψεως καί ειδικές τοποθε

τήσεις σέ δημόσιο καί ιδιωτικό τομέα. 

11. Προστατευμένη απασχόληση "κατ'οΐκον" η* σέ ειδικές εργο

δοτικές επιχειρήσεις η σέ προστατευμένα εργαστήρια καί σέ νοσοκο

μεία η* ιδρύματα χρόνιων νοσημάτων καί βαριά αναπήρων. 

12. Πρόσθετες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, παροχή οικονο

μικών βοηθημάτων καί παροχές σέ είδος, διάφορες διευκολύνσεις, 

φορολογικές απαλλαγές καί ευεργετήματα. 

13· Πρόβλεψη ειδικού στεγαστικού προγράμματος, μέσα στά πλαί

σια των. προγραμμάτων λαϊκής καί εργατικής κατοικίας. 

14· 'Εφαρμογή μέτρων για τήν απάλειψη των αρχιτεκτονικών καί 

άλλων εμποδίων σέ κατοικίες, δημόσιους χώρους, στά μέσα συγκοι

νωνίας κλπ., γιά τή διευκόλυνση της κινήσεως τών αναπήρων, πού 

ταυτόχρονα θ'αποτελούν καί μέτρα γιά τήν πρόληψη πολλών ατυχη

μάτων*' 

Οι αναπηρίες πού μπορεί νά χρειάζονται αντιμετώπιση 

είναι οι βλάβες του κινητικού συστήματος των συστημάτων εσωτερι

κές λειτουργίας .του ανθρώπινου οργανισμοί), των αισθήσεων καί οι 

ψυχικές ¥\ διανοητικές αναπηρίες. 'Επίσης, θά πρέπει νά σημειωθεί 

δτι, σήμερα ή διεθνής πρακτική προβάλλει, πέρα άπό τίς σωματικές 

καί ψυχοδιανοητικές αναπηρίες, καί τρίτη μεγάλη κατηγορία γιά 

αποκατάσταση, τήν ομάδα τών κοινωνικά αναπήρων. 

1· υφιστάμενη κατάσταση καί ανάγκες 

• 1.1* Δημογραφικά δεδομένα 

Στή χώρα μας, τά μόνα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι 
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αυτά πού περιλαμβάνονται στή "Στατιστική 'Επετηρίδα τ9)ς ^Ελλάδος" 

εκδόσεως 1956, τά οποίΓα βγήκαν άπό ειδικές δηλώσεις της απογρα

φής του πληθυσμού του Απριλίου 1951 καί τά συνοπτικά αποτελέσμα

τα ειδικής απογραφές πού διενεργήθηκε άπ<5 τό ^Υπουργείο Κοινωνι

ών * Υπηρεσιών τόν 'Οκτώβριο του 1970. 

' τογρτφή 1951 

Τά στατιστικά στοιχεία πού· συγκεντρώθηκαν άπό τήν απο

γραφή το$ 1951 είναι, κατά κατηγορία αναπηρίας, τά ακόλουθα: 

- Ακρωτηριασμένοι καί υπόλοιπες χρόνιες κινητικές 

'.ναπηρίες . . ν · ··. . 6 3 · 523 

- Τυς^οί 23.211 

- αρύκοοι καί κωφοί (μεγάλων ηλικιών) 8.118 

- : * λ ο ι 717 

- Κωφάλαλοι ^κυρίως παιδιά) 6·1Ί7 

- Διάφοροι (ακαθόριστης κατηγορίας) 9*340 

Σύνολο 11U026 

'Arc'τους παραπάνω 111,026, οι 50.60g àvffaav στην ηλικία 

τοΟ ενεργού πληθυσμοί, άπ'αυτούς δέ οι 33·708 δήλωσαν δτι έρ-

γάζον-αι. Οι υπόλοιποι 60.411 άνηκαν στην παιδική ηλικία καί 

στους υπερήλικες. Κατά τήν απογραφή του* 1951, δέν απογράφηκαν 
ν 

οί ν.χοδιανοητικές αναπηρίες. 

' t o ;ή 1970 
ΚΕ απογραφή πού διενεργήθηκε, τόν '.Οκτώβριο τ9® Î970 άπό 

τή ι ιεύθυνση Αναπήρων του* ι Υπουργέ ίου Κοινωνικών Υπηρεσιών, 

£δω<: ? τά παρακάτω συγκεντρωτικά αποτελέσματα: 
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Κινητικά ανάπηροι 

Τυφλοί 

Κωφάλαλοι 

Διανοητικά καθυστερημένοι 

Με πολλαπλές αναπηρίες 

Μέ αναπηρίες πού δεν καθορίζονται σαφώς 

46.134 

13.-198 

7.178 

17.896 

13.734 

37.084 

Σύνολο 135.224 

Τά παραπάνω αποτελέσματα, στην πρώτη επεξεργασία τους 

άπό τή Διεύθυνση Αναπήρων του *Υπουργέίου Κοινωνικών * Υπηρεσιών 

καί άπ6 τά κατά" τόπους κέντρα κοινωνικής πολιτικής, παρουσιάζουν 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στή*ν ανάλυση* τους κατά ομάδες ηλικιών, πού 

φαίνεται στον Πίνακα 8. 

^ ' Α π ί τα* στοιχεία του" Πίνακα 8 προκύπτει οτι μεταξύ τοϋ* . 

1951 καί 1970 ò αριθμός των αναπήρων αυξήθηκε άπό 111.026 σέ 

134·224, δηλαδή κατά 24.198 άτομα. wËva μέρος της αυξήσεως αύτη*ς 

άφορα τους περίπου 18.000 διανοητικά καθυστερημένους πού δέν ε ί 

χαν περιληφθεί στην απογραφή του 1951. 

*Η απογραφή τοϋ 1970 έγινε πάνω σέ εθελοντική βάση. Τ<5 

γεγονός δτι , οι ανάπηροι "ακαθόριστης κατηγορίας" αντιπροσώπευαν 

τό 27$ των απογραφέντων καί επιπλέον συγκλίνουσες πληροφορίες 

καί εντυπώσεις μαρτυρούν οτι οι 135*224 απογραφέντες άνηκαν κυ

ρίως στίς οικονομικά ασθενέστερες τάξεις, πού έλπιζαν νά πάρουν 

άμεση οικονομική ενίσχυση καί ευεργετήματα, φανερώνει δτι ή απο

γραφή αυτή δέν αποδίδει τήν πραγματικότητα. 
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;·-; . . Πίνακας 9 

'Ανάλυση αποτελεσμάτων απογραφής άναιτίρων 1970 
κατά ομάδες ηλικιών 

α/α Κατηγορία * Ομάδες ηλικιών (σέ χρόνια) 

αναπήρων 0^6 # 7-12 # 13-20 $ 

1. Κινητικά ανάπη
ροι 709 1,5 1.364 3,0 2.251 4,9 

2. Τυφλοί 35 0,3 128 1,0 241 1,8 

3. Κωφάλαλοι ..., 193 2,7 673 9,4 6 0 0 - 8 , 4 

4· Διανοητικά · 
καθυστερημένοι <• 367 2,1 1.291 7,2 -2.077 11,6. 

5. Μέ πολλαπλές 

αναπηρίες 311 2,3 607 4,4 1.067 7,8 

6. 'Ακαθόριστοι 339- 0,9 .Λ 732 2>0 1.084 2»9 

Λ
 Σΰνολο 1.954 1,4 ; 4»795 '5,5^ 7.520 5,4 · 

« — — — ιι ιι •• m ιι ι mmtmmrn«m il mmrmm——«—• »ι < » ι — » « π — — » ^ - » — » ι — » — » • » » — — • — » » • — » — » — — — 
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• m i n • ι — — ι — « ι ιι 

21-50 % 

16.677 36,1 

2.084 15,8 

2.545 35,4 

9.259 51,7 

4.425 32,2 

12.477 33,6 

47.487 35.1" 

51-60 jo 

8.848 19,2 

1.574 11,9 

1.062 14,8 

2.646 14,8 

2.491 18,1 

8.743 23,6 

25.364 18,8 

' & πάνω jo 

16.265 35,3 

9.136 69,2 

2.105 29,3 

2.256 12,6 

4.833 35,2 

13.709 37,0 

48.304 35,7 

Σύνολο 

46.134 100,0 

13.198 100,0 

7.178 100,0 

17.896 100,0 

1:3.734 100,0 

37.084 100,0 

135.224 100,0 
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Συμφωνά μέ τά διεθνή στοιχεία, οι ανάπηροι πού έχουν 

άνά*γκη άπό ειδικές υπηρεσίες καί οτή χώρα μας θά πρέπει ν'άποτε-

λσϋν--ταυλάχ-ΐϋΐα-·-τά jfo τοϋ συνολικοΠ.πληθυσμού, δηλαδή νά υπερβαί

νουν τους 250.Q00. _... . . 

'"ΙΜΕντώς," άπό τή σύγκριση των δύο απογράφων καί άπό τά 

στοιχεία πού περιλαμβάνονται στά προγράμματα αποκαταστάσεως του* 

Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών του 1954—1963 καί του* 196&-1972, 

προκύπτουν χρήσιμες ενδείξεις γιά τή διαφοροποίηση τη*ς δομίίς τον 

αναπήρων κατά κατηγορία καί .ομάδα ηλικιών, παρά τό γεγονός δτι 

λόγω της αδυναμίας των στοιχείων είναι παρακινδυνευμένη η απόλυ

τη σύγκριση, τον δύο απογράφων· , , 

Άπό τόν Πίνακα 8, φαίνεται δτι, γιά δλους τους ανάπηρους 

γενικά, περισσότεροι άπό τό 50$ είναι ηλικίας πάνω άπό 50 χρονών· 

Είδικά γιά τους τυφλούς τό 7Ρ$ είναι πάνω άπό .60 χρονών. Δέν, 

είναι δμως μόνον ή αναλογία των ατόμων μικρη*ς ηλικίας πού έχει 

μειωθεί, αλλά καί "σέ απόλυτους αριθμούς φαίνεται δτι έχει μειωθεί 

ο αριθμός τον αναπήρων κάτω τών 20 ετών· 

Πίνακας 10 

Ανάπηροι ηλικίας 0-20, κατά κατηγορία, 
γιά τά ετη 1951 καί 1970 

1951 1970 

Κινητικά ανάπηρα παιδιά 22.000 4·300 

Τυφλά 2.000 400 

Κωφάλαλα 3*000 1*500 

Σύνολο 37*000 6.200 

Πηγήΐ Απογραφή τού* πληθυσμού* 1951 καί 'Εθνικό Πρόγραμμα 1959-63, 
Απογραφή Αναπήρων 1970. 

Σημείωση: Στοιχεία επισφαλή. 
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Δηλαδή, φαίνεται δτι τό 1951 υπήρχαν εξι φορές περισ

σότερα κινητικά ανάπηρα, τυφλά καί κωφάλαλα παιδιά άπ'δτι τό 1970· 

Σημειώνεται πάλι δτι τά στοιχεία αυτά δέν είναι ασφαλή, καί εί

ναι παρακινδυνευμένη η σύγκριση τους. Πάντως, πρέπει νά θεωρη

θούν τουλάχιστο σάν ένδειξη μιας τάσεως μειώσεως των νεαρών αναπήρων· 

*Η ευνοϊκή αυτή εξέλιξη πού παρουσιάζεται, αποδίδεται 

στην επιτυχή εφαρμοσμένη προληπτική υγιεινή τ~ν τελευταίων χρόνων, 

δπως είναι π.χ. ò εμβολιασμός κατά της πολυομελίτιδας, η προστα

σία της μητέρας κατά τή διάρκεια της εγκυμοσύνης καί το8 τοκετοΟ, 

ò άντιτραχωματικός αγώνας καί οι υγιεινότερες συνθήκες ζωής καί 

διατροφής ακόμη καί των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων· 

Η αϋξηση του ποσοστοϋ τον αναπήρων πού διαπιστώνεται 

στίς μεγαλύτερες ηλικίες, οφείλεται σέ μεγάλο μέρος στην αύξηση 

τοΠ αριθμού τον εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών νόσων, των 

τροχαίων καί άλλων ατυχημάτων, καί γιά τις ηλικίες άπό 60 χρονών 

καί πάνω, ιδιαίτερα δσον άφορα τίς αναπηρίες των αισθητήριων ορ

γάνων άλλα καί γιά τίς κινητικές αναπηρίες (ημιπληγίες, κατάγμα

τα κλπ·), οφείλεται στην παράταση του ορίου ηλικίας. 

1·2« Μέτρα καί μέσα προστασίας των αναπήρων 

1·2·1· Ανάπηροι πολέμου καί στρατιωτικοί ανάπηροι 

ειρηνικής περιόδου 

Οι ανάπηροι πολέμου καί οι στρατιωτικοί ανάπηροι ειρη

νικής περιόδου απολαμβάνουν ειδική προστασία, κυρίως σέ οικονο

μικές παροχές καί άλλες παροχές σέ είδος· 

ΈνΏ τό δλο θέμα της προστασίας των αναπήρων πολέμου 
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παρακολουθείται, άπδ ειδικές υπηρεσίες του* 'Αρχηγείου Στράτου τ^ς 
, . . . . ' • - > \ 

ΔΕΠΑΜ, ή παραπέρα μετανοσοκομειακή, ιατροκοινωνική καί έπαγγελ-

ματική αποκατάσταση των αναπήρων πολέμου καί εκείνων της ειρηνι

κές περιόδου 'έχει αναληφθεί άπδ τδ 1959, μετά άπδ ειδική σύμβαση, 

άπδ τδ 'Εθνικό "Ιδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων τοΟ Υπουργείου 

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. 

*Η σύμβαση όμως αυτή έχει εφαρμοσθεί σέ περιορισμένη κλί

μακα καί κυρίως γιά τους αξιωματικούς καί οπλίτες πού καθίστανται 

ανάπηροι σέ ειρηνική περίοδο, δεδομένου δτι οι ανάπηροι πολέμου 

1940-1950 καί οι παλιδτεροι είναι κιόλας προχωρημένης ηλικίας· 

ι 0 σημερινδς συνολικδς άριθμδς των στρατιωτικών αναπήρων 

πολέμου καί ειρηνικής περιόδου, πού συνταξιοδοτούνται, υπολογί

ζεται περίπου σέ 24*000. 

1.2*2· , Η προστασία καί" αποκατάσταση των ιδιωτών αναπήρων 

Η έκταση τη*ς παρεχόμενης σήμερα προστασίας στους άνάπτ>-

ρους δέν καλύπτει δλες τους τίς ανάγκες καί ασφαλώς απαιτείται 

μιά παραπέρα ποιοτική βελτίωση ιδρυμάτων καί υπηρεσιών πού λει

τουργούν γιά τδ σκοπδ αυτόν. 

Τδ πρόβλημα'της αναπηρίας αντιμετωπίζεται κυρίως άπδ Ιδρύ

ματα ΜΠΔΔ η* 'Ιδιωτικού Δικαίου, πού επιχορηγούνται καί λειτουργούν 

υπό τήν εποπτεία τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι διά

φοροι φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως καί ιδίως τό ΙΚΑ, ΟΓΑ, TEBE 

καί η υπηρεσία Ιατρικής περιθάλψεως δημοσίων υπαλλήλων, αλλά καί 

άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί πολλών κλάδων εργαζομένων τοϋ ενερ-

γοϋ πληθυσμοί? της χώρας, κάνουν χρήση, γιά τους άμεσα η* έμμεσα 
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ασφαλισμένους τους, των λειτουργούντων ειδικών ιδρυμάτων, κέντρων 

αποκαταστάσεως καί ειδικών σχολείων, καλύπτοντας δλο τό μέρος των 

δαπανών λειτουργίας τους. 

Οι ασφαλισμένοι ανάπηροι, πού παραπέμπονται άπό τους 

ασφαλιστικούς φορείς στά ιδρύματα προστασίας αναπήρων, φθάνουν 

τους 10,000 περίπου τό χρόνο καί αντιπροσωπεύουν τό* 80$ δλων των 

περιπτώσεων πού περιθάλπονται στά ιδρύματα αυτά· Τό υπόλοιπο 

20̂ 6 των εξυπηρετουμένων ανήκει στην κατηγορία τών μή ασφαλισμέ

νων, οικονομικά αδυνάτων, πού δικαιούνται δμως κοινωνικής προστα

σίας, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του Ν.Δ. 57/ΐ9·7·73· 

Αναλυτικότερα, τά μέσα πού διατίθενται γιά τή μέριμνα 

των πολιτικών αναπήρων είναι τά ακόλουθα: 

1·2.2·1* Γιά σωματικά ανάπηρους 

α· Τά Κέντρα 'Αποκαταστάσεως 'Αναπήρων Παίδων της *Ελληνι-

κης ^Εταιρείας Προστασίας καί 'Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων 

στην 'Αθήνα, μέ:μικρό παράρτημα στή Θεσσαλονίκη, καί τό "Κέντρο 

Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων ΠΙΚΠΑ Βούλας" εξυπηρετούν μέ 

σημαντική επιτυχία περίπου 2.000 ανάπηρα παιδιά, τό χρόνο, μέχρι 

τό 15ο έτος της ηλικίας τους. Οι υπηρεσίες πού παρέχουν αυτά-τά 

κέντρα περιλαμβάνουν μετανοσοκομειακή ορθοπεδική ιατρική φροντί-

δα·/ρυσικοθεραπευτική καί έργασιοθεραπευτική αγωγή, θεραπεία λόγου, 

προσχολική καί στοιχειώδη εκπαίδευση, στοιχειώδη επαγγελματικό 

προσανατολισμό καί προπαίδευση, μέ παράλληλη κατάλληλη ψυχολογική 

προσέγγιση τΰν αναπήρων παιδιών καί κοινωνική εργασία μέ τά παι

διά καί τ ί ς οικογένειες τους. 
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β. Τό 'Εθνικό ''Ιδρυμα 'Αποκαταστάσεως 'Αναπήρων (ΜΙΔΑ) 

λειτουργεί υπό τήν άμεση εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπη

ρεσιών καί φροντίζει για δλες τ ίς περιπτώσεις κινητικά αναπήρων, 

άπό τό 15ο έτος της ηλικίας τους καί πάνω. 

Παρέχει ύπηρε-σίες μετανοσσκομειακης ορθοπεδικής φροντί

δας για τήν κατά τό δυνατό* αποκατάσταση των φυσικών ικανοτήτων, 

άλλα ταυτόχρονα καί σημαντικές υπηρεσίες επαγγελματικής επαναξιο-

ποιήσεως τον αναπήρων, ειδικά εκείνων πού* ανήκουν στίς ομάδες 

ηλικιών τοϋ ενεργού πληθυσμού. ΧΗ υπηρεσία επαγγελματικής αποκατα

στάσεως τοϋ Ιδρύματος περιλαμβάνει τόν επαγγελματικά προσανατο

λισμό, τήν επαγγελματική εκπαίδευση στίς τεχνικές επαγγελματικές 

του σχολές, πού λειτουργούν μέ βάση τ<5 επίσημο πρόγραμμα τοϋ Υπουρ

γείου 'Εθνικές Παιδείας, υπηρεσία ειδικών τοποθετήσεων πού συνερ

γάζεται μερικές φορές μέ τά αρμόδια.γραφεία ευρέσεως εργασίας 

τ ou ΟΑΕΔ, του Υπουργείου 'Απασχολήσεως, καί δύο κέντρα προτατευ-

μένης- εργασίας στην 'Αθήνα, στό Γηροκομείο, καί στό Σκαραμαγκά 

Αττικές* $που παραμένουν καί εργάζονται ορισμένοι ανάπηροι, μή 

μπορώντας ν'απορροφηθούν στην ελεύθερη αγορά εργασίας. 

Τό ΕΙΑΑ, εκτός άπό τους κινητικά ανάπηρους, φροντίζει 

καί γιά τήν επαγγελματική εκπαίδευση καί αποκατάσταση καί περιορι

σμένου άριθμοο άλλων σωματικά ανάπηρων, συμπεριλαμβανομένων των 

κωφαλάλων καί τον τυφλών, δπως καί μερικών ψυχιατρικών περιπτώ-

σεων, πού εξυπηρετούνται ώς εξωτερικοί. 

Τό 1975 τό ίδρυμα αυτό βοή*θησε 2.500 περιπτώσεις καί 

υπολογίζεται δτι μέ τήν προβλεπόμενη λειτουργία, στίς αρχές τοϋ 

1977, τεσσάρων επαρχιακών παραρτημάτων, στή Θεσσαλονίκη, 'Ιωάννινα, 
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Πάτρα καί Ηράκλειο Κρήτης,' καί.τήν αντίστοιχη ανάπτυξη άλλων τεσ

σάρων κέντρων προστατευμένης εργασίας στα παραρτήματα αυτά, για 

κάθε είδος αναπηρίας, ò αριθμός των εξυπηρετουμένων ετησίως θά 

υπερδιπλασιασθεί μέχρι τό* 1980« 

'Επίσης, στό 'Εθνικό "Ιδρυμα 'Αποκαταστάσεως Αναπήρων 

προβλέπεται ή λειτουργία, στή χρονική περίοδο 1977-1978, τριών 

σχολών εκπαιδεύσεως προσωπικού αποκαταστάσεως: Σχολής Συμβούλων 

'Επαγγελματικού' Προσανατολισμοί καί Αποκαταστάσεως, Σχολές 'Εργα-

σιοθεραπευτών καί Σχολής 'Αδελφών Νοσοκόμων 'Αποκαταστάσεως, πέρα 

άπό τ ί ς 'Ανώτερες Σχολές Φυσικοθεραπείας πού ^δη λειτουργούν· 

γ. Γιά σπαστικά παιδιά ειδικά λειτουργούν καί τά έξης δύο 

Ιδρύματα 'Ιδιωτικού* Δικαίου, Η 'Εταιρεία Σπαστικών Παιδιών στό 

Παγκράτι ('Αρχιμήδους 45) καί τό Κέντρο Αποκαταστάσεως Σπαστι

κών Παιδιών στή Φιλοθέη (Κρένας 10), μέ συνολική δυναμικότητα 

ογδόντα περίπου παιδιών, ώς εξωτερικών. Θεωρείται οτι τά δύο 

κέντρα αποκαταστάσεως αναπήρων πού υπάρχουν ηδη καί τά τέσσερα 

παραρτήματα πού προβλέπονται μπορούν νά εξυπηρετήσουν τ ί ς ανάγκες 

τών κινητικά ανάπηρων. * * 

1.2.2.2» Γιά δσους έχουν αναπηρία στά αισθητήρια 

. όργανα 

α. Γιά τυφλά παιδιά λειτουργούν ò "ΟΪκος Τυφλών Καλλιθέας" 

καί η'-Σχολή Τυφλών Βορείου 'Ελλάδος Ò "ΗΛΙΟΣ", μ£ συνολική δυνα

μικότητα περίπου 200 παιδιών. Πέρα άπό τή στοιχειώδη εκπαίδευση 

καί τή γραφή BRAILIE στά ιδρύματα αυτά παρέχεται καί περιορισμένη 

επαγγελματική εκπαίδευση σέ διάφορες χειροτεχνίες καί βιοτεχνικές 

ειδικότητες. 
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β· Γιά τους έ ν δ ι κ ε ς τυφλούς τό ""Ιδρυμα Προσαρμογές Απο

καταστάσεως Τυφλών" τοο Φάρου Τυφλών, στην Καλλιθέα, ή Σχολή 

Τυφλών Κορασίδων στό Μαρούσι Αττικής καί τό 'Εργαστήριο Τριπό

λεως τ?)ς Εταιρείας 'Αντιλήψεως Τυφλών Πελοποννήσου, παρέχουν 

υπηρεσίες επαγγελματικές εκπαιδεύσεως καί περιορισμένης απασχο

λήσεως σέ διάφορες χειροτεχνίες καί βιοτεχνικές ειδικότητες σέ 

150-170 ενήλικες τυφλούς. 

Τό* πιό επιτυχημένο πρόγραμμα επαγγελματικές εκπαιδεύσεως 

καί τοποθετήσεως τυφλών στην ελεύθερη αγορά εργασίας εφαρμόζεται, 

στό Φάρο Τυφλών Καλλιθέας, δπου παρέχεται άρτια εκπαίδευση τυφλών 

τηλεφωνητών. Μέχρι σήμερα, τ<5 ίδρυμα αυτό £χει εκπαιδεύσει πάνω 

από 300 τυφλούς, άπό τους οποίους περίπου 170 εργάζονται μέ επι

τυχία στον δημόσιο καί ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Αυτή ή 

επιτυχία οφείλεται επίσης καί στή συμπαράσταση τ ou 0ΤΕ στό εκπαι

δευτικό πρόγραμμα, αλλά καί στή συνεργασία τον διαφόρων εργοδο

τών, πού έχουν προσαρμόσει τά τηλεφωνικά τους κέντρα Ιτσι ώστε 

ν'απασχολούνται τυφλοί τηλεφωνητές. Πρέπει επίσης νά σημειωθεί 

δτι μέ τό Ν.Δ. 26δ/ΐ974 συστάθηκε άπό τό Υπουργείο Κοινωνικών ' 

Υπηρεσιών ιδιαίτερο ΜΙΔΔ μέ τήν επωνυμία. "Κέντρον 'Αποκαταστάσεως 

Τυφλών", σκοπός του* οποίου είναι ή παροχή κοινωνικές προστασίας 

στους τυφλούς δλων τών ηλικιών, μέ βάση κατευθύνσεις του Υπουρ

γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. ιΗ διοίκηση τοϋ κέντρου αύτοϋ έχει 

ί̂ δη συγκροτηθεί πρίν άπό τρία χρόνια περίπου καί μελέτα τήν παρα

πέρα ορθολογικότερη ανάπτυξη τών τομέων της μελλοντικές δραστη

ριότητας τοο κέντρου. 

Θά πρέπει νά σημειωθεί δτι μερικά άπό τά σχολεία καί 

εργαστήρια τυφλών, δπως στην Τρίπολη, Πάτρα καί 'Ηράκλειο Κρήτης, 
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υπολειτουργούν η' δέν λειτουργούν καθ<5λου λόγω μή προσελεύσεως 

τυφλών. 'Ακόμα καί τα ειδικά σχολεία στή Θεσσαλονίκη καί τήν Άθή-

να έχουν κενές θέσεις«. 

'Επίσης, τό 'Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών εφαρμόζει, 

έδω καί 15 χρόνια, και πρόγραμμα μηνιαίας επιδοτήσεως περιπτώ-

σεων ανίκανων καί ύπερήλικιον τυφλών, πού καλύπτει περίπου 12.000 

άτομα (κυρίως υπερήλικες), με τό ποσό των 500 δρχ. 'Επιπλέον 

επιδοτεί καί 15 τυφλούς δικηγόρους μέ 3·500 δρχ. τό μήνα· 

γ* Γιά κωφάλαλα παιδιά λειτουργούν οι σχολές 'Αθήνας, Πά

τρας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Βόλου καί ^σάμου Χανίων, του 'Εθνι

κού* ^Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων, στίς οποίες παρέχεται στοι

χειώδης εκπαίδευση σέ 360 περίπου κωφάλαλα παιδιά, καί των δύο 

φύλων. Σέ κάθε τέτοια σχολή λειτουργεί καί μικρδ οικοτροφείο 

γιά περιπτώσεις μαθητών πού κατοικούν εξω άπό τήν έδρα της σχο

λές. 'Εκτός άπό τή σχολική εκπαίδευση5 πού παρέχεται κυρίως στην 

'Αθήνα, λειτουργεί καί περιορισμένο πρόγραμμα επαγγελματικής τεχνι

κές εκπαιδεύσεως·» 

Στην 'Αθήνα επίσης ή ""Ενωοή Κωφαλάλων" Ελλάδος" λει

τουργεί νυκτερινό τμήμα στοιχειώδους εκπαιδεύσεως γιά αναλφάβητους 

κωφάλαλους, *Η ένωση αυτή, άπό τό 1954 έχει αναπτύξει σημαντική 

δραστηριότητα.καί στον τομέα της ευρέσεως εργασίας γιά τά μέλη 

της, αλλά καί σέ γενικότερη επιμορφωτική καί κοινωνική δράση 

υπέρ των κωφαλάλων. 

Πρίν άπό 3 χρόνια ιδρύθηκαν άπό τό Υπουργείο Κοινώνικων 

^Υπηρεσιών δύο παιδικοί σταθμοί κωφαλάλων στην Αθήνα, μέ'δυναμι

κότητα 65 παιδιών συνολικά« Ol σταθμοί αυτοί δέν λειτούργησαν 
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δμως λόγω τοο μικρού άριθμοϋ κωφαλάλων παιδιών τά οποία δηλώθη

καν άπό τους γονείς τους, 

'Επιπλέον λειτουργούν καί τά παρακάτω ιδιωτικά εκπαιδευ

τήρια κωφών καί βαρυκόων: 

- Τό Πρότυπο Είδικό 'Εκπαιδευτήριο Κωφον καί Βαρυκόων στή*ν 

'Αφιθέα, Π. Φαλήρου. 

- Τό "Ιδρυμα Προνοίας καί 'Εκπαιδεύσεως Κωφών καί Βαρυκόων 

*Ελλάδος στή Φιλοθέη. 

* Τό Ειδικό Σχολείο του Συλλόγου Κωφΰν καί Βαρυκόων 'Ελλάδος 

στην 'Εκάλη. 

Αυτά τά σχολεία περιλαμβάνουν καί νηπιαγωγεία καί σχο

λεία μέσης εκπαιδεύσεως» 

Τέλος, τό 'Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών εφαρμόζει 

επίσης πρόγραμμα επιδοτήσεως περίπου 2.000 απόρων κωφάλαλων 

παιδιών μέ μηνιαίο επίδομα 500 δραχμές. · 

1,2*2.3' Προστασία γιά τά ψυχικά άν" ήρα άτομα 

Ι\ά τους ψυχικά πάσχοντες και νοσηλευόμενους σέ ορισμέ

να κρατικά νοσοκομεία, όπως τό Γενικό Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο 

'Αθηνών καί τό ΔρομοκαΓτειο Νοσοκομείο, £χουν οργανωθεί ορισμένες 

ομάδες ειδικευμένου προσωπικού (εργασιοθεραπευτές, γυμναστές 

κλπ.), οι οποίοι κάτω άπό τήν υπεύθυνη διεύθυνση ψυχιάτρου, • διευ

θυντή κλινικές, σέ ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζουν προγράμματα 

ψυχοθεραπείας κατά περίπτωση, αλλά καί ταυτόχρονης προσπάθειας 

κοινωνικοποιήσεως καί επαγγελματικής αποκαταστάσεως τοΟ άποθερα— 

πευόμενου καί εξερχόμενου άσθενη. 'Επίσης, άπό τό 1968 λειτουργούν 
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στό Γενικό Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο Άθηνων εργαστήρια βιομη

χανικής απασχολήσεως καί προστατευμένης εργασίας, σέ διάφορες 

ειδικότητες στίς όποιες απασχολείται ένας σημαντικός αριθμός 

(500-700) άπό ικανούς γιά εργασία ψυχασθενείς του ΓΜΑ. Άπό τους 

28,000 περίπου ασθενείς πού εξέρχονται κάθε χρόνο άπό δλα τά 

ψυχιατρεία καί κλινικές της χώρας (οι 14<Ό00 περίπου θεραπεύονται 

γιά ψυχώσεις, 13·000 γιά άλλες ψυχικές διαταραχές καί 1.000 είναι 

διανοητικά καθυστερημένοι) είναι άγνωστο πόσοι καί μέχρι ποιου 

βαθμού* αποκαθίστανται κοινωνικά η καί επαγγελματικά. 

'Εκτός άπό τά παραπάνω, γιά εξωτερικούς ασθενείς προσφέ

ρουν υπηρεσίες Ιατροκοινωνικης αποκαταστάσεως καί τά τρία Κέντρα 

Ψυχικής ^Υγιεινής Άθηνων, Πειραιώς καί θεσσαλονίκης του* 'Εθνι

κού* Ιδρύματος, καθώς καί τά εξωτερικά ιατρεία του* ^Υπουργείου 

^Υγιεινής στην Αθήνα καί Λάρισα καί οι διάφοροι συμβουλευτικοί 

σταθμοί ψυχικής υγιεινές, τά εξωτερικά Ιατρεία τοϋ Αιγινήτειου 

Νοσοκομείου, τοϋ ΓΝΝΑ, τοϋ ΔρομοκαΓτειου Θεραπευτηρίου, τοϋ Παι-

δοψυχιατρικου Νοσοκομείου Πεντέλης, τοϋ Κρατικοϋ Ψυχιατρείου 

θεσσαλονίκης καί τά Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής Άθηνων καί Λαρίσης 

τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών ^Υπηρεσιών, 

Πρέπει νά επισημανθεί δτι τό Ν.Δ. ΙΟ4/1Ι.8.1973, περί 

ψυχικής υγιεινής καί περιθάλψεως ψυχικά πασχόντων, τό όποιο 

περιέχει καί ειδικές χρήσιμες διατάξεις (άρθρο 9) γιά τήν επαγ

γελματική καί κοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων, δέν 

εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα ικανοποιητικά, τουλάχιστο στον τομέα 

αυτόν. 
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1<,2.2ο4* Προστασία για τά διανοητικά καθυστε

ρημένα άτομα 

Για* τήν ειδική σχολική αγωγή των διανοητικά καθυστερη

μένων, αλλά έκπαιδεύσιμων, παιδιών λειτουργούν τά ακόλουθα ιδρύ

ματα, σχολεία καί συμβουλευτικόί σταθμοί: 

α* Είκοσι επτά δημόσια σχολεία ειδικές αγωγής, κάτω από 

τή*ν άμεση ευθύνη του * Υπουργέ ίου 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ

μάτων στην περιοχή" τής πρωτεύουσας καί στά περισσότερα μεγάλα 

επαρχιακά κέντρα, μέ σόνολο εξυπηρετούμενων 694 παιδιά. 

β· Τά παρακάτω επίσης επτά ΚΠΙΔ παρέχουν ε Ιδική* αγωγή* σέ 

έκπαιδεύσιμα νοητικά μειονεκτοϋντα παιδιά, σέ 1.300 περίπου περι

πτώσεις τό χρόνο. 

- Τό "Ιδρυμα "Θεοτόκος", μέ δυναμικότητα γιά 250 παιδιά καί 

μέ πλήρεις εγκαταστάσεις γιά τήν παρεχόμενη ειδική σχολική 

αγωγή, εργασιοθεραπεία καί προεπαγγελματική εκπαίδευση. 

- Τό "Ιδρυμα "Στουπάθειον" το0 Κέντρου Ψυχικής 'Υγιεινής καί 

τής * Ενώσεως Γονέων καί' Κηδεμόνων Απροσάρμοστων Γ,.διον στά 

Βριλήσια, γιά 110 παιδιά, 

- Τό "Ιδρυμα 'Απροσάρμοστων Παίδων "Ψυχολογικού* Κέντρου" Β. 

*Ιϋλλάδος, στή Θεσσαλονίκη, μέ δυναμικότητα γιά 325 παιδιά· 

- *0 Συμβουλευτικός Σταθμός καθυστερημένων πνευματικά παιδιών 

τοΰ ΠΙΚΠΑ στον Πειραιά, μέ τόν τίτλο Μηχαλήνειο, δυναμικό*-

τητας 60 παιδιών περίπου« 

- Τό "Σικιαρίδειον "Ιδρυμα" απροσάρμοστων παίδων (Μαρούσι Α τ 

τικής) δυναμικότητας 370 παιδιών-
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- Τό ,Θεραπευτικό -Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών, απροσάρμοστων παι

διών ή "Μέριμνα", δυναμικότητας 70 παιδιών. 

- Τό Ειδικό* Σχολείο 'Απροσάρμοστων Παίδων Θεσσαλίας στή Λάρισα, 
•um .ιι» »••••»••• H**——m—ni i i w i i > M » i > M i ι mm ι 11 i f — m— —!••«• »• •»•• '·•••»«• • M » w i » m i i i i i i | i mum n • ••—•» — — — « • » 

δυναμικότητας 25 παιδιών· 

'Επιπλέον λειτουργούν καί οκτώ ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 

στην περιοχή τψ\ς πρωτεύουσας, κυρίως γιά έκπαιδεύσιμα νοητικά 

καθυστερημένα παιδιά, μέ συνολική δυναμικότητα 155 παιδιών· 

Γιά τά μη* έκπαιδεύσιμα καί νοητικά καθυστερημένα παιδιά 

λειτουργεί τ ό Κέντρο ν Περιθάλψεως Παίδων " Ό "Αγιος Δημήτριος" 

στή θεσσαλονίκη τό οποίο είναι ΝΠΔΔ, μέ δυναμικότητα 100 παιδιών, 

£χει δέ προγραμματισθεί από τό υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 

η λειτουργία τριών θεραπευτηρίων χρόνιων παθήσεων, κυρίως γιά μή 

έκπαιδεύσιμα καθυστερημένα παιδιά, τό καθένα·δυναμικότητας 50 ixaìr· 

διον, στά Ιωάννινα, στίς Σέρρες καί στην Κομοτινή, εκτός άπό έκεΐ-

να πού ήδη λειτουργούν στή Λέρο καί στην Καρδίτσα« 

Θά πρέπει·νά σημειωθεί, δτι τό Υπουργείο 'Εθνικές Παι-

όείας ήδη προωθεί σχέδιο Νόμου γιά τήν ειδική αγωγή διανοητικά 

μειονεκτούντων παιδιών καί εφήβων καί προετοιμάζει τό απαραίτητο 

ειδικά εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό· 

"Ομως, μέχρι σήμερα* γιά τήν κοινωνική καί επαγγελματική 

αποκατάσταση των ενηλίκων νοητικά καθυστερημένων καί των αποκατα

στάσιμων από ψυχικές ασθένειες, όλων των ηλικιών, καμιά σχεδόν 

αποτελεσματική υπηρεσία δέν παρέχεται. 

1.3· Γενικές παρατηρήσεις γιά τίς αδυναμίες του τομέα
 Ί 

Διαπιστώνεται άπό τήν παραπάνω περιγραφή οτι τό μεγαλύτερο 
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μέρος τ^ς προστασίας τον αναπήρων παρέχεται μέ τή μορφή "κλειστές 

περιθάλψεως" V) σέ ειδικά σχολεία, ενώ χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη 

έμφαση στην παροχή ανοικτές περιθάλψεως καί στην αντιμετώπιση 

τον προβλημάτων τον αναπήρων, δπου είναι δυνατό, μέσα στίς γενι

κές κοινωνικές υπηρεσίες, καί λιγότερο σέ ειδικές υπηρεσίες. 

'Επίσης, επισημαίνεται τό γεγονός δτι τό* μεγαλύτερο μέ

ρος των υπηρεσιών βρίσκεται στην Αθήνα καί στή Θεσσαλονίκη καί 

χρειάζεται μία καλύτερη χωροταξική κατανομή των υπηρεσιών αυτών· 

*Η ύπαρξη κενών θέσεων ^ καί ή μή λειτουργία ορισμένων 

ιδρυμάτων, λόγω μή προσελεύσεως αναπήρων, είναι ένδειξη τ?5ς ελ

λείψεως αναλυτικές μελέτης τών πραγματικών αναγκών γιά διάφορες 

υπηρεσίες καί της ελλείψεως ορθολογικοί προγραμματισμού*. 

"Αλλη γενική παρατήρηση είναι ή ανεπαρκής στελέχωση τών 

υπηρεσιών προστασίας αναπήρων· Μόνο στους κλάδους τών κοινωνι

κών λειτουργών, τών φυσικοθεραπευτών καί ορισμένων ειδικοτήτων 

γιατρών υφίσταται σχετική αριθμητική επάρκεια. 

'Επισημαίνονται βασικές ελλείψεις στους ακόλουθους κλάδους: 

γιατρών φυσικές Ιατρικής 

- γιατρών ώτολόγων καί φωνιάτρων 

- γιατρών εργασίας 

- θεραπευτών λόγου 

- ειδικευμένου προσωπικού* άκουομετρίας 

- έργασιοθεραπευτών 

- συμβούλων επαγγελματικού* προσανατολισμού 

-. ειδικευμένων εκπαιδευτικών γιά τυφλά καί κωφά παιδιά 



- 131 -

- εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαιδεύσεως αναπήρων 

- συμβούλων αναπροσαρμογής τυφλών 

- ορθοπεδικών τεχνιτών καί προσθετιστών 

- ψυχολόγων, πτυχιούχων πανεπιστημίων της χώρας 

- αδελφών νοσοκόμων αποκαταστάσεως^ ~" 

Οι ειδικευμένοι σ*αυτούς τους κλάδους είναι ελάχιστοι. 

Συνήθως προσλαμβάνονται άλλες ειδικότητες αντί αυτών, πού δέν 

μποροϋ*ν δμως νά αποδώσουν ικανοποιητικά. "Βτσι, αντί γιά έργασιο-

θεραπέυτές, λόγω τη*ς ανυπαρξίας της ειδικότητας αύτης στή χώρα 

μας, προσλαμβάνονται απόφοιτοι των οικοκυρικών σχολών, η* αντί 

γιά'συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχολόγοι πτυχιού

χοι ξένων ανωτάτων σχολών επηρεασμένοι άπό τήν ξένη εμπειρία καί 

σπάνια ειδικευμένοι στον επαγγελματικό προσανατολισμό εφήβων καί 

ενηλίκων. 

2. Προτάσεις 

2.1· Προτάσεις γιά προληπτικά μέτρα 

Γιά τήν επιτυχή πρόληψη ατυχημάτων καί νόσων πού προκαλούν 

τήν αναπηρία είναι απαραίτητη ή συνεργασία πολλών φορέων. Ειδικό

τερα προτείνεται: 

α. ^Υπουργείο 'Απασχολήσεως 
• Ψ •• ' ιι ι" Il 11 II I I — » — « m imi — — » « » » 

-Ι. Σταδιακή ανάπτυξη αποτελεσματικής υπηρεσίας, στελε

χωμένης" μΓγιατρούς εργασίας καί τεχνικούς, γιά τήν παροχή συμβου

λών καί' γιά έλεγχο εργονομικής φύσεως καί προληπτικής υγιεινής 

στους χώρους εργασίας, γιά τήν πρόληψη τών εργατικών ατυχημάτων 

καί επαγγελματικών νόσων. 
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lu Παρακολούθηση καί έλεγχος γιά. τήν αυστηρή εφαρμογή 

τον νομοθετικών διατάξεων παί διοικητικών μέτρων πού θεσπίζονται 

κάθε φορά· 

β« Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 

ι« Υποχρεωτική καθιέρωση του προγαμιαίου ιατρικοί! πιστο

ποιητικοί. 

it* Συνέχιση καί ένταση εφαρμογές προγραμμάτων προληπτι

κές υγιεινές, γιά τή σωματική καί ψυχική υγεία ολόκληρου το0 πλη

θυσμού* τ?*ς χώρας μέ ταυτόχρονη, τακτική καί αποτελεσματική οργά

νωση διαφωτιστικών καί ενημερωτικών προγραμμάτων συνειδητοποιή» 

σεως από τό ευρύτερο κοινό του θέματος τ?*ς προληπτικής υγιεινές 

καί παράλληλη οργάνωση αποτελεσματικών προγραμμάτων επιστημονικών 

ερευνών στά επιμέρους ιδρύματα καί οργανισμούς· 

ίίί
#
 'Ιδιαίτερα έντονες συστάσεις προς τά πάσης φύσεως νο

σηλευτικά ιδρύματα γιά τή βελτίωση τών συνθηκών νοσηλείας, γιά 

τήν πρόληψη πρόσθετων βλαβών όπως κατακλίσεων, παραμορφώσεων, 

αγκυλώσεων καί άλλων βλαβών από πλημμελή νοσηλεία. ^ 

'Επίσης, τά Υπουργεία 'Εθνικές Παιδείας, Μεταφορών, 'Εμπο

ρικές Ναυτιλίας καί Δημοσίας Τάξεως θα πρέπει νά συντονίσουν τίς 

δραστηριότητες τους γιά τήν καταπολέμηση τών ατυχημάτων. 

2*2# *33γκαιρη εντόπιση περιπτώσεων καί Ιατροκοινωνική περίθαλψη 

Γιά τήν έγκαιρη εντόπιση τών περιπτώσεων αναπηρίας, πού 

διευκολύνει τήν αποτελεσματική αντιμετώπιση τών προβλημάτων τών 

αναπήρων, προτείνεται: 
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lé Δραστηριοποίηση καί κατά τό δυνατό νομοθετική καθιέρωση 

υποχρεώσεως των γιατρών, νοσηλευτικών μονάδων καί πάσης φύσεως 

περιφερειακών κοινωνικών υπηρεσιών, αγροτικών καί άλλων υγειονο

μικών υπηρεσιών, σχολείων καί σχολιατρικών υπηρεσιών να άναγγέλ^-

λουν καί νά παραπέμπουν εγκαίρως τίς περιπτώσεις αναπηρίας στίς 

αρμόδιες υπηρεσίες καί ιδρύματα, γιά τήν Ιατροκοινωνική καί επαγ

γελματική αποκατάσταση ατόμων με οποιαδήποτε αναπηρία καί χρόνια 

πάθηση. 

It· Σύσταση, σέ ολα τά μεγάλα γενικά νοσοκομεία αρχικά, καί 

σε ορισμένα ειδικά νοσοκομεία, μονάδων αποκαταστάσεως, στελεχωμέ

νες άπό^ειδικά εκπαιδευμένους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους 

καί γιατρούς με κατάλληλη προσωπικότητα, ειδικότητα καί ενδιαφέρον 

γιά τήν κοινωνική ιατρική. Στίς μονάδες αυτές απαραίτητα πρέπει 

νά μετέχει, ε*στω καί μερικά απασχολούμενος, κατάλληλος υπάλληλος 

του* Γραφείου Ευρέσεως 'Εργασίας τοϋ ΟΑΕΔ. 

*0 ρόλος τών προτεινόμενων μονάδων αποκαταστάσεως θά 

είναι: 

α. Νά παρέχουν συμβουλές καί υπηρεσίες γιά τήν μετά τήν 

οξεία φάση της νοσηλείας, ταχεία επανένταξη τών-άσθενΐδν πού εξέρ

χονται άπό τό νοσοκομείο, στό κανονικό οικογενειακό, κοινωνικό 

καί επαγγελματικό τους περιβάλλον, χωρίς νά αφήσουν νεκρόδιάστη

μα γιά: τήν ανάπτυξη αρνητικών ψυχολογικών αντιδράσεων ή μέ σκοπό 

νά περιορίσουν στό ελάχιστο τή δυσμενή ψυχολογική εξέλιξη του* 

ασθενούς κάτω άπό τό βάρος της νόσου η του τραύματος καί τών πολ

λαπλών φυσικών,κοινωνικών καί οικονομικών συνεπειών τους.
 t

 " 
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β. Νά παραπέμπουν τίς περιπτώσεις τών οποίων δέν θα καθί

σταται δυνατός ό επιτυχής χειρισμός, ατά ειδικά ιδρύματα καί- υπη

ρεσίες γιά τήν παραπέρα προσπάθεια αποκαταστάσεως τους. 

* 2·3* Παροχή ειδικών συμβουλευτικών ιατροπαιδαγωγικών 

υπηρεσιών στή μητέρα τοϋ ανάπηρου νηπίου καί παιδιοϋ 

Γιά τόν σκοπό αυτό προτείνεται: 

im Ηά συγκροτηθούν σέ κάθε νομό ίατροπαιδαγωγικοί σταθμοί, 

γιά τήν παροχή συμβουλευτικών Ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών στή μτ>~ 

τέρα καί στην οικογένεια τοϋ ανάπηρου νηπίου καί παιδιού*. Οι υπη

ρεσίες αυτές μπορούν νά στεγαστούν σέ γενικά fi άλλα νοσοκομεία, 

στά προτεινόμενα Οικογενειακά Κέντρα, σέ Ιατρεία ασφαλιστικών ορ

γανισμών κλπ. Θά πρέπει νά γίνει μελέτη γιά τήν π ιό" κατάλληλη 

τοποθέτηση τών υπηρεσιών αυτών σέ κάθε νομό. Στον τομέα αυτό θά 

είναι απαραίτητη επίσης καί η συνεργασία 'τίίς νομαρχιακής υπηρεσίας 

του* "Υπουργείου 'Ε8>νικης Παιδείας. 
'•ν \ 

IIΦ %Ε συστηματική χρήση τών μαζικών μέσων ενημερώσεως, τοϋ* ρα

διοφώνου καί ττΐς τελεοράσεως, γιά τήν τακτική μετάδοση συμβουλευ

τικών οδηγιών καί μαθημάτων προς τίς μητέρες καί τά ανάπηρα παιδιά. 

2.4· Προσχολική ειδική αγωγή 

t. Συνίσταται η γρήγορη -προώθηση καί εφαρμογή του σχεδίου 

Νόμου, του* Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας, πού προβλέπει τήν ορθο

λογική λειτουργία ειδικής προσχολικής άγωγης γιά ανάπηρα παιδιά, 

σέ νηπιαγωγεία πού θά λειτουργούν δσο είναι δυνατό παράλληλα μέ 

τά γενικά νηπιαγωγεία. 

ιί. Προτείνεται νά μελετηθούν οι ανάγκες σέ θέσεις, τών παι

δικών σταθμών γιά ανάπηρα παιδιά, καί μέ βάση τήν έρευνα αυτή, νά 



- 135 -

συσταθοον τμήματα γιά ανάπηρα παίδια στους κανονικούς παιδικούς σταθμού 
> 

των οποίων τό προσωπικό θα συμπληρωθεί κατάλληλα. 

2.5· 'Εκπαίδευση δλων των βαθμίδων καί κύκλων 

"Οπως αναφέρεται αμέσως πιό πάνω, ή αρχή τοϋ νομοσχεδίου 

γιά τή*ν ανάληψη άπό" τό Υπουργείο 'Εθ·νικτ)ς Παιδείας της ευθύνης 

γιά τή*ν ειδική αγωγή καί σχολική εκπαίδευση των ανάπηρων παιδιών 

στά πλαίσια της δημόσιας εκπαιδεύσεως, θεωρείται ή πιό" ενδεδειγμέ

νη λύση. Γιά τήν επιτυχή εφαρμογή τοϋ* νόμου όμως, πρέπει νά ληφθοΰν 

μέτρα γιά τήν εξασφάλιση τον αναγκαίων ειδικών βιβλίων, εποπτικών 

μέσων διδασκαλίας, γραφομηχανών γιά τους τυφλούς καί άλλων όπτικο-

ακουστικδ3ν βοηθητικών μέσων, καί τήν παραχώρηση τους στους ανάπη

ρους μαθητές ανάλογα μέ τήν αναπηρία τους. 

2·6· ΕΙ Ιδικά ιδρύματα καί υπηρεσίες μετανοσοκομειακης 

αποκαταστάσεως 

Γενικά, προτείνεται νά αποφεύγεται η κλειστή ιδρυματική 

περίθαλψη, δπου είναι δυνατό. Ειδικότερα προτείνεται: 

t. Νά δημιουργηθούν σταδιακά οι προϋποθέσεις γιά τήν εξυπη

ρέτηση, από τά ιδρύματα πού τ*)δη υπάρχουν, ενός πιό μεγάλου άptθμoυ 

σωματικά ανάπηρων, γιά τη φυσική αποκατάσταση, τήν κοινωνική άνα-

- προσαρμογή καί τήν επαγγελματική τους έπαναξιοποίηση. ("Οπως δια

πιστώθηκε στην περιγραφή της υφιστάμενης καταστάσεως, δέν χρειάζον

ται στό άμεσο μέλλον περισσότερες θέσεις γιά κινητικά ανάπηρους). 

tu 'Ενόψει τη̂ ς νέας νομοθεσίας τοϋ Υπουργείου 'Ε^νικ^ς Παι

δείας περί ειδικές Παιδείας, νά επανεξετασθεί άπό τό Υπουργεϋο 

Κοινωνικών Υπηρεσιών ή μορφή καί ή έκταση του* Κέντρου 'Αποκαταστάσεως 
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Τυφλών, δπως καί τ δ ευρύτερο οικοδομικό πρόγραμμα του 'JÎ&VIKOO 

ι
Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων στους Αγίους Αναργύρους, για νά 

προσαρμοσθούν στα σημερινά δεδομένα καί στ δ" πλαίσιο τ ou παρόντος 

προγράμματος αναπτύξεως«.. -

ìli. Νά" συσταθούν καί νά λειτουργήσουν ειδικά ιδρύματα γιά 

τά ψυχικά πάσχοντα παιδιά, τά δυσπροσάρμοστα η' καί τά παιδιά πού 

παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς, αρχικά, σέ τέσσερα διαμερί

σματα της χώρας, την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα καί Κρήτη, 

υψηλής ποιότητας, χωρίς νά θυμίζουν ψυχιατρικό νοσοκομείο η* δικα

στικό αναμορφωτικό κατάστημα, συνολικές δυναμικότητας 300 παιδιών. 

Ιν. . Νά συσταθούν τουλάχιστον τέσσερα, πρότυπα ιδρύματα ειδι

κών ξενώνων, στην 'Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα καί Χανιά, γιά τή 

διευκόλυνση της κοινωνικής καί επαγγελματικής επανεντάξεως τών 

αποκαταστάσιμων ενηλίκων ψυχικά πασχόντων, μέ συνολική δυναμικό

τητα τουλάχιστο 500 θέσεων, πού θα πρέπει νά συνεργάζονται στενά 

μέ τά κατά τόπους ψυχιατρικά νοσοκομεία, χωρίς δμως νά μεταβληθούν 

σέ μονάδες καί παραρτήματα τους,-
s 

•'Επίσης, γιά τήν εφαρμογή των διατάξεων τοο Ν*Φ 104/1973 

πού άφορα τήν ψυχική υγιεινή, πρέπει σέ δλα τά κρατικά νευροψυ-^ 

.χιατρικά νοσοκομεία νά αναπτυχθούν δλες οι υπηρεσίες κοινωνικές 

καί επαγγελματικές αναπροσαρμογής καί απασχολήσεως, καί νά συμπλη

ρωθεί ανάλογα τό προσωπικό, μέ κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολό

γους, εργασιοθεραπευτές, καθηγητές σωματικής αγωγές καί κινησιο-

θεραπευτές, εργοδηγούς καί εκπαιδευτές σέ διάφορες ειδικότητες 

γιά τήν εκπαίδευση, επανεκπαίδευση καί θεραπευτική απασχόληση 

δσο τό δυνατό μεγαλύτερου άριθμοο νοσηλευομένων·
 ν
Ενα παρόμοιο 
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πρόγραμμα κοινωνικής καί επαγγελματικής αναπροσαρμογής.πρέπει 

επίσης νά καταστεί νομοθετικά απόλυτα υποχρεωτικό καί για όλες 

τίς Ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. 

2.7· . Τοποθέτηση αναπήρων στην ελεύθερη αγορά εργασίας ' 

Προτείνεται νά δοθεί έμφαση στην τοποθέτηση αναπήρων στην 

έλέΰθερη αγορά εργασίας. Ειδικότερα: 

ί. Προτείνεται ή προτίμηση ανάπηρων γιά ορισμένες θέσεις 

στό δημόσιο καί ενδεχομένως καί στον ίδίωτικό τομέα· 

II. "Οπως 'έχει περιληφθεί σέ προτεινόμενο νόμο τοϋ ./Υπουργείου 

Κοινωνικών Υπηρεσιών καί του '"υπουργείου 'Απασχολήσεως, προτεί

νεται η προσωρινή επιδότηση αναπήρων καί εργοδοτών κατά τήν επαγ

γελματική αναπροσαρμογή, καί ή απασχόληση προσώπων μέ μειωμένες 

ικανότητες. θ£ δαπάνες των εργονομικών ρυθμίσεων θά πρέπει νά 

καλυφθούν άπό τόν ΟΑΕΔ, δπου θά υπάρχει ανάγκη. 

itt^ Προτείνεται νά γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια κατά τήν 

ενηλικίωση των αναπήρων, γιά τήν απορρόφηση του μεγαλύτερου δυνα-

τοϋ αριθμού, στην έλεύ"θερη αγορά εργασίας η σέ μικτές μονάδες η* 

σέ προγράμματα προστατευμένης·εργασίας. i ..:.:. 

2.8. Προστατευμένη επαγγελματική απασχόληση 
" Ι Ι II Ι ι· •• ι » • « ι ιι • ι — » » » » » Ι | 

Προτείνεται νά γίνει μελέτη γιά τήν ανάπτυξη ενός ευρέος 
-. ·% . 

προγράμματος γιά προστατευμένη επαγγελματική απασχόληση κατ'οΐκον 

καί σέ ειδικά κέντρα εργασίας γιά δλες τ ί ς κατηγορίες των αναπήρων 

καί των διανοητικά καθυστερημένων ατόμων. 
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2·9# Βοηθητικά μέσα 

Προτείνεται να εξασφαλισθούν τα ακόλουθα: 

ι. Μείωση ττ̂ ς δασμολογικής κλίμακας η κατάργηση τ?)ς δασμολο-

γίας σέ εϋδη προσθετικών καί ορθοπεδικών μηχανημάτων καί άλλων 

βοηθητικών μέ*σων πού είσάγονται άπό τό εξωτερικό· 

II. Μείωση τ % δασμολογικής κλίμακας σέ αναπηρικά αυτοκίνητα, 

σύμφωνα με* τίς δασμολογικές καί φορολογικές απαλλαγές πού Ισχύουν 

γιά τους ανάπηρους πολέμου, 

2.10, Γενικές συνθήκες ζωής 

Γιά τή βελτίωση τον γενικών συνθηκών ζ α % προτείνεται? 

ί·
Λ
 Μελέτη καί εφαρμογή ενός πρότυπου στεγαστικού* προγράμ

ματος γιά αναπήρους στά πλαίσια τον προγραμμάτων λαϊκές καί εργα

τικές κατοικίας. 

lu Μελέτη γι,ά τήν καθιέρωση καί εφαρμογή μέτρων απαλείψεως 

αρχιτεκτονικών καί άλλων εμποδίων σέ κατοικίες, δημόσιους χώρους, 

δρόμους, μέσα συγκοινωνίας κλπ. 

2.11. Συντονισμός καί ορθολογικός προγραμματισμός τοο τομέα 

Γιά τόν ορθολογικό προγραμματισμό καί συντονισμό τον 

υπηρεσιών προστασίας αναπήρων προτείνεται: 

Ι, Ή συνεχής συγκέντρωση στοιχείων γιά τόν αριθμό τών αναπή

ρων καί των αναγκών τους γιά ειδικές υπηρεσίες. 5 συγκέντρωση 

των στοιχείων θά πρέπει νά γίνει άπό τους ασφαλιστικούς οργανι

σμούς, τίς τοπικές αρχές, τίς εκπαιδευτικές αρχές, τίς υπηρεσίες 

υγείας κλπ. 
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tt·
 l

H σύσταση συντονιστικής δι-ύπουργικης επιτροπές μέ εκπρο

σώπους από τά κυρίως αρμοδία υπουργεία ('Εθνικής Παιδείας, Κοινω

νικών * Υπηρεσιών καί 'Απασχολήσεως) καί άπό* άλλα υπουργεία καί 

υπηρεσίες, κατά περίπτωση. Οι εκπρόσωποι αυτοί θα* πρέπει νά είναι 

καί μέλη εσωτερικής συντονιστικής επιτροπής fi υπηρεσίας σέ κάθε 

υπουργείο· 

2.12« Στελέχωση τών υπηρεσιών 

Γιά τήν καλύτερη στελέχωση των υπηρεσιών προτείνεται: 

t. "ίδρυση ανώτερων σχολών fi καί σχολών πανεπιστημιακοί επι

πέδου, γιά τή δημιουργία στελεχών αποκαταστάσεως στίς ιατρικές 

καί παραϊατρικές ειδικότητες. 

it. *Η λειτουργία προγραμμάτων εκπαιδεύσεως γιάέργασιο&ερα-

πευτές, προσωπικό ειδικές άγωγης καί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως· 

til· Μεταπτυχιακή εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών καί φυσιο-

θεραπευτδδν σέ συγγενείς ειδικότητες, όπως συμβούλων ειδικής αγω

γές ανάπηρων παιδιών, προσθετιστών κλπ. > 

Δ, Προστασία οίκονομικά αδυνάτων καί αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών 

1· Προστασία τών οΕκονομικά αδυνάτων. 

Οίκονομικά αδύνατα άτομα υπάρχουν ακόμα καί στίς π ιό πλού*-

σιες χώρες, Ή. έννοια της "φτώχειας" είναι συγκριτική, καί τό 

παραδεκτό επίπεδο τ$ίς ζωής. αλλάζει συνεχώς. Συνθήκες ζωής πού" 

θεωρούνται πολυτελείς σέ μία" κοινωνία σέ ορισμένη εποχή, μπορούν 

αργότερα νά θεωρούνται δτι καλύπτουν βασικές ανάγκες. 
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•*H: κρατική ευθύνη νά παρεμβαίνει, όταν ói συνθί'κες ζώ^ς 

μιας ομάδας το0 πληθυσμού*, ή ενός άτιμου, πέφτουν αρκετά πιο* κάτω 

άπό τό επίπεδο πού θεωρείται ως κατώτατο παραδεκτό* άπό τήν κοινω

νία, έχει αναγνωριστεί διεθνώς.
 (
Η παρέμβαση αυτή εκδηλώνεται μέ 

κοινωνική πολιτική οέ θέματα απασχολήσεως καί μισθών καί μέ τήν 

παροχή καθολικές κοινωνικές ασφαλίσεως, υγαιονομικών καί εκπαι

δευτικών υπηρεσιών, καί κοινωνικών υπηρεσιών γιά αδύνατες ομάδες 

του* πληθυσμού*, όπως οι υπερήλικες, οι ανάπηροι καί τά παιδιά, ft 

ακόμα καί γιά άτομα τά οποία, λόγω κοινώνικοψυχολογικών προβλημά

των, παρουσιάζουν αδυναμία προσαρμογές στό κοινωνικό περιβάλλον· 

"Οταν ορισμένα άτομα ft ομάδες τοο πληθυσμού*, παρά τήν ύπο-

στήριξη αύτ^ς τ*ης κοινωνικής πολιτικές, δέν μπορούν νά αντιμετω

πίζουν τ ίς βασικές τους ανάγκες, τότε μπορεί νά δοθεί καί ειδική 

οικονομική ενίσχυση· Σέ ορισμένες χώρες εφαρμόζεται ευρύτερη πο

λιτική γιά τήν προστασία τών οικονομικά αδυνάτων μέ σκοπό νά̂  · 

παρεμποδισθεί* ή πτώση του* εισοδήματος τους π£ρα άπό ε να ελάχιστο 

δριο. Σέ άλλες χώρες ή πολιτική αυτή περιορίζεται στην αντιμετώ

πιση απρόβλεπτων αναγκών ft τών αναγκών οριακών ομάδων· 

1·1· 'Υφιστάμενη κατάσταση καί ανάγκες 

Τό κατά κεφαλήν εισόδημα στην 'Ελλάδα έχει αυξηθεί* σημαν

τικά τά τελευταία χρόνια καί ò θεσμός τ^ς κοινωνικές ασφάλειας 

Εχει ουσιαστικά καθολικευθει· *Υπαρχει επίσης καί ενα ευρύ πλέγμα 

κοινωνικών υπηρεσιών. "Οπως δμως καί σέ άλλες χώρες, παραμένουν 

ακάλυπτα ορισμένα άτομα, καθώς καί εκείνοι πού ενώ σέ κανονικές, 

συνθί^κες μποροϋν νά αντιμετωπίζουν τίς βασικές τους ανάγκες μόνοι 

τους, σέ δεδομένες στιγμές απρόβλεπτων αναγκών δέν διαθέτουν αρ

κετούς πόρους νά ξεπεράσουν τίς δυσκολίες τους. 
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Ένω υπάρχει κρατική πολιτική· γιά τήν ανακατανομή του εθνι

κού εισοδήματος *ιάί τήν ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων, δέν έχει 

εφαρμοσθεί πολιτική γιά τήν εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος. 

. ..Άπ.ί„.τήν.μέχρι σήμερα εμπειρία., _.σε περίπτωση οικονομικής 

άνθήσεως καί γενικά ομαλής κοινωνικοοικονομικής εξελίξεως της χώ

ρας, παρατηρείται τάση περιορισμού των παρ'οχϋΐν τοϋ κράτους μέσω 

τ ou θεσμοϋ της προστασίας των οικονόμησα αδύνατων, ένω αντίθετα 

στον θεσμό αυτό στηρίζονται τα προγράμματα κοινωνικές αντιλήψεως 

τοο .πληθυσμοί σέ περίπτωση ανώμαλης εξελίξεως τον οικονομικών καί 

κοινωνικών φαινομένων. 

Σχετική κανονικότητα καί μονιμότητα παρουσιάζει τό πρό

γραμμα της δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής νοσηλευτικές περιθάλψεως των 

οικονομικά αδύνατων καί ανασφάλιστων ατόμων, της αντιμετωπίσεως 

έκτακτων κοινωνικών αναγκών καί της καταπολεμήσεως τον αιτίων ττίς 

επαιτείας καί αλητείας. 

1.1.1* υγειονομική περίθαλψη των οικονομικά αδύνατων 

Τό κράτος παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική καί νοσοκομεια

κή- περίθαλψη στους ανασφάλιστους οικονομικά αδύνατους.
 ι
Η νοσοκο-

^.ν^ί.
,πε
Ρ^

0
^:

ί
Ε);.§.^

νε
.

ται
'
 σε
" ^ÎV.ÇS τρίτης θέσεως τόδν^κρατικΩν νοσο

κομείων {ί σέ ιδρύματα πού είναι συμβεβλημένα μέ τό Δημόσιο, όπως 

καί σέ εξαιρετικές περιπτώσεις στό εξωτερικό. Η Ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη παρέχεται σέ εξωτερικά Ιατρεία. 

Άπό τόν Πίνακα 9 πού δείχνει τον αριθμό των οικονομικά αδύ

νατων ατόμων πού νοσηλεύτηκαν τό 1971-1974, φαίνεται πόσο σημαντικά 

είναι τό πρόγραμμα αυτό άφου νοσηλεύτηκαν 42.500 περίπου άτομα τό 
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Πίνακας 11 

α/ο 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.· 

6. 

Δωρεάν νοσηλεία ól 
γιά* 

e 

Νοστ^ευτίκα1 

ιδρύματα 

Γενικοί νοσοκομεία 

Σανατόρια 

Νευροψυχιατρικά 

Λοιμωδών νόσων 

'Αφροδισίων δερματ 
κων νόσων 

Μαιευτήρια 

κονομικ^ 
τ ί ς Xpov 

αδύνατων ατόμων (άπορων), 
κίς 1971-1974 

1971 

'Αριθμός 
νοσηλ. 

26.214 

1.199 

5.266 

1.540 

ι-
523 

1.581 

Μόρες 
νοσηλείας 

269.455 

151.548 

1.258.381 

11.666 

11.707 

22.458 

1972 

'Αριθμός 
νοσηλ. 

22.197 

1.678 

4.718 

1.301 

357 

1.334 

Μέρες 
νοσηλείας 

241.483 

133*082 

1.256.814 

10.498 

8.889 

16.915 

7. Είδικά" (τραχωματι-

κων παιδιών) 441 4.232 543 4.887 

8. Άγαθοεργοϋ πρωτοβου

λίας (ειδικά-γενικα" 

νοσοκομεία) 11.384 371.821- 9.225 319.587 

Σόνολο 48.184 2.101.266 41.353 1.992*155 
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1973 

'Αριθμός Μέρες 
νοσηλ.· νοσηλείας 

19.713 199.561 

1.753 123.084 

5.363 1.283.291 

1.149 7.540 

244 4.158 

1.140 17.040 

435 4.005 

8.787 325.021 

38,584 1.963.700 

1974 

'Αριθμός Μέρες 
νοσηλ« νοσηλείας 

18.000 180.000 

1.096 74.872 

6.431 1.183.122 

2.Ì49 165.026 

387 8.925 

1.259 17.688 

12.973 382.633 

42.445 2.012.266 
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χρόνο κατά μέσο δρο. Θά πρέπει να σημειωθεί δτι οι ασθενείς αυ

τοί πραγματοποίησαν πάνω άπ<5 2.OCX)·000 ημέρες νοσηλείας τό χρόνο 

κατά μέσο δρο καί υπολογίζεται δτι τό ημερήσιο κόστος νοσηλείας 

υπερβαίνει τ ί ς 700 δραχμές. 

Μακροχρόνια αναμένεται*, λόγω της επεκτάσεως των ασφαλι

στικών παροχών υγείας-δτι -αυτό^ό ^ρατι-κό πρόγραμμα θά -περIopuxrteV· 

1.1.2. Καταπολέμηση αιτίων επαιτείας καί αλητείας 
• ι Ί" '• »ι — — — »ι«ιιιιι um· »•••••- Ill t — » » — « ι 11 ••••Il UHI I I 

*H αΰξηση του* κατά κεφαλήν εισοδήματος δέν συναρτάται 

πάντοτε θετικά μέ τόν περιορισμό της επαιτείας, γιατί η επαιτεία 

καί η αλητεία δέν είναι μόνο αποτέλεσμα φτώχειας η* ανεργίας. 

Διάφορες καταστάσεις, εκτός άπό τή φτώχεια, επιδρούν στην ώθηση 

ορισμένων ατόμων σ'αυτόν τόν τρόπο ζωής, δπως οι αναπηρίες (σωμα

τικές καί πνευματικές), φυγοπονία, δυσμενές περιβάλλον, τάση προς 

παρασιτικό καί αντικοινωνικό βίο, έλλειψη στέγης κλπ. 

Συνεπώς, η καταπολέμηση της επαιτείας ·καί αλητείας δέν 

πετυχαίνεται μόνο μέ ποινικού χαρακτήρα μέτρα, απαιτεί καί κοινω

νικά μέτρα αντιμετωπίσεως καί θεραπείας των αιτίων του* φαινομένου 

καί αποκαταστάσεως των ατόμων αύτων. 

- Δέν υπάρχουν στοίχε να yvé τήν έκταση τψ\ς επαιτείας καί' 

της αλητείας στή χώρα μας ' Λ είναι βέβαια ένα θέμα γιά τό όποιο 

είναι δύσκολο νά δοθεΓ σωστή πληροφόρηση. Σήμερα πάντως μέ βάση 

τό Ν.Δ. 57/73, τό Υπουργείο Κοινωνικών ^Υπηρεσιών εφαρμόζει ει

δικό πρόγραμμα πού* περιλαμβάνει: 

α· Τή χορήγηση προτεραιότητας στά άτομα αυτά, στά προγράμ^-

ματα κοινωνικής πρόνοιας. 
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β. Τή βοήθεια του κοινωνικοϋ λειτουργού* της οικείας νομαρ

χίας γιά τήν ^επίλυση των προβλημάτων πού μπορούν νά θεωρηθούν 

ώς βασικά αϊτια τ?ίς επαιτείας καί της αλητείας (μεσολάβηση γιά 

τήν εξεύρεση εργασίας, ιδρυματική περίθαλψη άνή\ικων παιδιών κλπ·)· 

γ . Τή χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος μέχρι 10,000 δρχ., όταν 

κρίνεται αναγκαίο γιά τήν κοινωνική τους προσαρμογή. 

δ. Τήν άμεση περίθαλψη σέ ιδρύματα, κάτω άπό τήν εποπτεία 

τοϋ υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, δταν αυτή κρίνεται ώς ή 

μόνη αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων υπερηλίκων πού 

δέν £χουν συγγενείς οι οποίοι μπορούν ν'αναλάβουν τ ί ς φροντίδες 

τους· 

ε. Τήν άμεση εισαγωγή ανηλίκων, η σωματικά η διανοητικά 

ανάπηρων, σε* ιδρύματα, δταν διαπιστώνεται δτι τα πρόσωπα πού £χουν 

τήν επιμέλεια τους ενθαρρύνουν τήν επαιτεία γιά δικό τους χρημα

τικό δφελος, η* παραλείπουν η' αδυνατούν νά τήν εμποδίσουν« 

Τό πρόγραμμα αυτό δμως δέν φαίνεται νά είναι αποτελεσμα

τικό, καί η επαιτεία συνεχίζει νά εμφανίζεται μέ επαγγελματικό 

χαρακτήρα. 

1.1.3· 'Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

ιΗ αντιμετώπιση έκτακτων άναγκΏν ήταν πάντοτε μέλημα καί 

υποχρέωση τοϋ κράτους· 

Τό Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο γι,ά 

τήν αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας περιθάλψεως καί άμεσης 

παροχές ηθικη*ς fl υλικές βοήθειας σέ άτομα η* οΙκόγένειες πού τήν 
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εχουν ανάγκη λόγω έκτακτων καί τυχαίων γεγονότων, δπως είναι οι 

θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις, πυρκαϊές κλπ. TÓ 

υπουργείο παρεμβαίνει ακόμα .όταν τά περιστατικά αυτά δέ*ν 'έχουν 

γενικό χαρακτήρα, ΐ̂  τό χαρακτήρα τοπικής συμφοράς. 

Γιά νά εξασφαλισθεί ή αποκέντρωση των υπηρεσιών γιά τήν 

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, πού είναι απαραίτητες γιά τήν ' 

ταχεία ενέργεια τους, Ιχει συσταθεt σέ κάθε νομαρχία Ινας Λογα

ριασμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών. Οι λογαριασμοί αυτοί κινούν

ται μέ ευέλικτη καί απλή διαδικασία> χωρίς χρονοτριβές. 

'Ενδεικτικά δίνονται τά ποσά πού διατέθηκαν γιά τή χορή

γηση εφάπαξ επιδομάτων σ'εκείνους πού έπλήγησαν άπό θεομηνίες 

καί άλλα τυχαία γεγονότα: 

1971 4.465.000 δρχ. 

1973 . 4.990.000 δρχ. 

1974 16.954.000 δρχ, 

1975 15.000.000 δρχ. 

Κατά μέσο δρο δίνονται καί 14 εκατ. δρχ. τό χρόνο γιά 

τήν προμήθεια σκηνικοϋ καί στεγαστικού ύλικοϋ γιά τήν προσωρινή 

στέγαση των πλττυτομένων. . Σημαντικό ποσό επίσης χρειάζεται γιά 

τήν υγειονομική περίθαλψη στό πρόγραμμα αυτοί, : -

Πιστεύεται πάντως δτι χρειάζεται βελτίωση στην οργάνωση 

των υπηρεσιών αύτων καί διάθεση περισσότερου στεγαστικού υγειονο

μικοί καί λοιποί υλικού*, γιά τήν αποτελεσματική εφαρμογή τ?)ς 

σχετικές προβλεπόμενης νομοθεσίας περί αντιμετωπίσεως έκτακτων 

αναγκών. 
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,2. Προτάσεις >.,....·*.· '...... . ι 

• H i l l I H - I » II H l I I ·• · ' 

Γενικά, οπού είναι δυνατό*, οι οικονομικά αδύνατοι νά 

εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα στά προγράμματα γιά ειδικές 

ομάδες - υπερήλικες, ανάπηρους κλπ. Γι,ά τήν αποτελεσματική τους 

εξυπηρέτηση* σέ άτομικευμένη καί ανθρωπιστική βάση, θά χρειαστεί: 

1# 'Ενίσχυση τών νομαρχιακών υπηρεσιών μέ ειδικευμένους κοι

νωνικούς λειτουργούς, στους οποίους θά δοθοϋν συνθήκες εργασίας 

πού νά τους επιτρέπουν νά ασκήσουν πραγματική κοινωνική εργασία 

(τό θέμα αυτό αναπτύσσεται στό σχετικό κεφάλαιο τη*ς παρούσας εκ

θέσεως). 

îu Αύξηση των διατιθέμενων ποσών γιά τους Λογαριασμούς Πρώ

των Κοινωνικών Βοηθειών« 

Ulm Μελέτη γιά τή βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών γιά 

τήν αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 

... Ιν· Μελέτη γιά τήν πιό αποτελεσματική αντιμετώπιση της επαι

τείας Λκαί της αλητείας. 

ν. Χορήγηση επιδόματος στό επίπεδο της συντάξεως τοϋ ΟΓΑ 

(900 δρχ. τό μήνα σήμερα) σέ 20*000 οικονομικά αδύνατους υπερήλικες· 

Ε· Κοινωνική παθολογία 
mÊe—mm—mmm*mmmmmm*m^m+i·mmmmm«MM» MI ali · 

' • ' . - , > . . . > . V ^ 

1e Προβλήματα κοινωνικής παθολογίας καί κοινωνική πρόνοια 
ιι ir ι «ρ »ι »ι ι Ι — » » » 1 « ι ι Μ ι ι m • ι ρ — — • ι ιι ι •! ι — ι — — ι ι — — — — 

Οι υπηρεσίες κοινωνικές πρόνοιας πρέπει νά καλύπτουν καί 

μία οριακή ομάδα τοϋ πληθυσμοϋ, πού σέ σύγκριση μέ τίς άλλες κατη

γορίες τοϋ πληθυσμοί, γιά τίς όποιες μέριμνα η κοινωνική πρόνοια, 

είναι Ιδιόρρυθμη. Αυτή ή ομάδα αποτελείται άπό άτομα πού εμφανίζουν 
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εγκληματική ή αντικοινωνική συμπεριφορά. Οι κυριότερες Ιδιορυθμίες 

στην αντιμετώπιση τον προβλημάτων τον ατόμων αύτΰν είναι: 

α.
 ι

Η επέμβαση τ?|ς πολιτείας είναι επιβεβλημένη δχι μόνο 

γιά τήν προστασία των 'ίδιων τδ5ν ατόμων αύτων, άλλα καί γιά τήν 

άμυνα της κοινωνίας απέναντι στίς παθολογικές καταστάσεις, πού" 

υποσκάπτουν τά θεμέλια της, τόσο λόγω της ζημίας πού προκαλοΟν 

στή ζωή, στην υγεία καί στην περιουσία των ανθρώπων, οσο καί γιατί 

προσβάλλουν τό σύστημα άξιων της κοινωνίας. Αντίθετα μέ τίς 

περισσότερες προνο.ιακίς υπηρεσίες, στην περίπτωση τ?ΐς κοινωνικής 

παθολογίας η Πολιτεία επεμβαίνει δχι μόνο αν αυτοί πού δημιουρ

γούν τίς καταστάσεις αυτές αποδέχονται τήν επέμβαση, άλλα άσχετα, 

καί μάλλον δπως συμβαίνει συνήθως, καί παρά τήν θέληση τους. 

β· Οι κοινωνικές επιπτώσεις των προβλημάτων τΐ}ς κοινωνικής 

παθολογίας είναι κυρίως ηθικής φύσεως, γιατί προκαλούν αναταρα

χή στίς παραδεκτές ηθικές αξίες καί διαταράσσουν τήν ομαλή κοι

νωνική συμβίωση των ανθρώπων. Παράλληλα όμως έχουν καί οικονο

μικές επιπτώσεις, λόγω των ζημιών πού προκαλούν σέ άλλα μέλη 

της κοινωνίας. ,·,·»/· 

γ. Έ άντεγκληματική πολιτική έχει διπλό χαρακτήρα 'καί σκοπό· 

'Από τή μία πλευρά αντιμετωπίζει τήν αντικοινωνική συμπεριφορά καί 

γενικά τήν κατάσταση της κοινωνικής παθολογίας γιά τήν προστασία 

καί άμυνα της κοινωνίας,""από τήν άλλη"πλευρά' δμως προστατεύει τά 

άτομα αυτά γιά νά βοηθηθούν, ώστε νά επανενταχθούν καί νά αποκατα

σταθούν στην κοινωνία. Γιά τό λόγο αυτό, οι φορείς τ^ς άντεγκλη-

ματικ?)ς πολιτικής περιλαμβάνουν καί μηχανισμούς εξαναγκασμού, μέ 

τους οποίους επιδιώκεται ò σωφρονισμός των έκτρεπομένων καί ή 
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άμυνα της Πολιτείας (π.χ. ποινικές κυρώσεις, οργάνωση αστυνομίας, 

δικαστικές αρχές, φυλακές κλπ·)ι άλλα
 Η α
^ υπηρεσίες, οργανώσεις 

καί άτομα πού απασχολούνται μέ τήν κοινωνική προστασία τον ατό

μων αυτών καί τήν κοινωνική τους επανένταξη. 

Στά προβλήματα κοινωνικής παθολογίας περιλαμβάνονται, 

ορισμένες καταστάσεις πού προκαλούνται άπό τή λεγόμενη "κοινωνική 

εκτροπή" δηλαδή εκδηλώσεις του" άτομου, 'r\ μιας ομάδας, 'πού έρχον

ται σέ αντίθεση μέ τα πρότυπα της παραδεκτής συμπεριφοράς των 

ατόμων σέ μία οργανωμένη κοινωνία. Οι εκδηλώσεις τ % "κοινωνι

κής έκτροπη*ς" περιλαμβάνουν κατ'αρχήν πράξεις πού εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του* ποινικοϋ δικαίου, αποτελούν δηλαδή "εγκλήματα" 

πού προβλέπονται καί τιμωρούνται άπό τόν Ποινικό Κωυαια καί τους 

ειδικούς ποινικούς νόμους. Πέρα όμως άπό αυτό, η κοινωνική παθο

λογία εκτείνεται καί σέ ευρύτερα επίπεδα κοινωνικές συμπεριφοράς, 

πού χωρίς νά εμπίπτει στά πλαίσια τοϋ* ποινικού* δικαίου, αποτελεί 

πάντως παρέκκλιση άπό τόν ομαλό τρόπο ζωής καί δημιουργεί κοινω

νικά προβλήματα μέ σοβαρές' ηθικές, κοινωνικές καί οικονομικές 

επιπτώσεις. Μα\ιστα, μέ τή σημερινή διεθνή τάση νά "αποποινικο

ποιηθούν" πολλές πράξεις πού μέχρι πρόσφατα Χαρακτηρίζονται ώς 

"εγκλήματα", τό πεδίο την κοινωνικής εκτροπές "εκτός" πλαισίων 

ποινικού δικαίου διευρύνεται καί έχει εξίσου ανάγκη αντιμετωπί

σεως* "Αλλες πράξεις όμως πού προβλέπονται άπό τήν ποινική νομο

θεσία είναι,, λόγω της αιτιολογίας, συχνότητας εμφανίσεως η* φύ

σεως τους, έξω άπό τήν κεντρική έννοια της κοινωνικής παθολογίας. 

*Η εμπειρία άλλων χωρών, ειδικά των χωρών της Δυτικής 

Ευρώπης, στίς όποιες ή οΙκονομική ανάπτυξη άκολοόθησε ανάλογη 
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πορεία μέ τή δική μας, μπορεί νά αποτελέσει ένδειξη γιά τίς πιθα

νές προοπτικές για" τίς εξελίξεις της κοινωνικής παθολογίας στην 

*Ελλάδα· Στίς χώρες αυτές, δπου έχουν μελετηθεί οι αιτίες τΐ̂ ς 

κοινωνικές παθολογίας, βασικοί παράγοντες θεωρούνται ή εκβιομη

χάνιση καί ò συνυφασμένος μ'αυτήν εξαστισμός, οι απότομες αλλαγές 

στον τρόπο ζωη*ς, ή καταναλωτική κοινωνία, η ευχέρεια στίς μετα

κινήσεις κ·α· *Η εγκληματικότητα καί τα λοιπά προβλήματα της κοι

νωνικής παθολογίας αποτελούν κατ'εξοχήν φαινόμενο τον αστικών 

περιοχών καί Ιδιαίτερα τών μεγάλων πόλεων. *0 έξαστισμός, προ

καλεί
1
 σέ σημαντικό βαθμό τή διάσπαση τ ou οικογενειακού* θεσμοί 

καί τήν εξασθένιση του, τήν απομόνωση τών ατόμων πού ζουν χωρίς 

τήν οίκογενειακή τους σύνθεση στίς μεγάλες πόλεις καί τή σύγκρου

ση θεσμών «αί άξιον. Συγχρόνως, ή μεγάλη πόλη προσφέρει ύποπτα 

υποκατάστατα γιά τήν κάλυψη του* κενού άπό τήν έλλειψη τη*ς οικο

γενειακές ενότητας καί τήν αντιμετώπιση της καταθλίψεως άπό τήν 

απομόνωση, σέ μορφή θεωριών καί ιδεών αμφίβολης προελεύσεως, μέσα 

απατηλές ευφορίας'καί νοσηρών ανθρωπίνων σχέσεων. Αυτά προκα

λούν, οξύνουν καί επεκτείνουν τά προβλήματα κοινωνικές παθολογίας 

καί κλονίζουν τή λειτουργία τ?)ς κοινωνίας. 

1.1· ^Υφιστάμενη κατάσταση καί τάσεις στην 'Ελλάδα 

Θεωρείται αναγκαίο νά περιληφθούν στό κεφάλαιο αυτό 
r 

οχι μόνο καταστάσεις πού εμφανίζονται τόσο συχνά στην 'Ελλάδα, 

ώστε νά χαρακτηρισθούν ως κοινωνικά προβλήματα, άλλα καί κατα

στάσεις πού, ένώ μέχρι σήμερα έχουν περιορισμένη έκταση στή χώ

ρα μας, είναι ενδεχόμενο νά εξελιχθούν σέ σοβαρά κοινωνικά προ

βλήματα, λόγω τών κοινωνικών συνθηκών πού διαμορφώνονται καί τών 
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διεθνή δεδομένων. Είναι, μάλλον αναπόφευκτο η 'Ελλάδα να επη

ρεασθεί στό άμεσο μέλλον άπό τίς νοσηρές καί επικίνδυνες επιπτώ

σεις των σύγχρονων οικονομικο-κοινωνικων εξελίξεων, δπως τίς 

υπέστησαν καί τίς υφίστανται καί άλλες χώρες/ γιατί οι κοινωνικές 

καί οΙκονομικές εξελίξεις μοιάζουν στίς χώρες πού-έχουν τά^ϊδια 

κοινωνικοοικονομικά συστήματα,άλλα ακόμη γιατί στό σύγχρονο κοα

σμό μέ τήν ελευθερία καί τίς ευκολίες των μετακινήσεων, τά σύνορα 

έχουν σχεδόν ουσιαστικά καταργηθεί καί είναι πολύ εύκολη πιά η 

είσαγωγή άπό τή* μία χώρα στην άλλη νέων, καμμιά φορά νοσηρών, 

μορφών ανθρώπινης συμπεριφοράς καί ανθρώπινων σχέσεων, νέων μεθό-

δων δράσεως καί αντιδράσεως, όπως καί νέων μορφών εγκλήματος, 

ακόμα -δέ καί αυτών των ίδιων των εγκληματιών. 

Μέ τήν ένταξη της 'Ελλάδας στην Κοινή Αγορά καί τήν 

' εξελισσόμενη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αναμένεται μέσα στην 

* ερχόμενη 5ετία παραπέρα αϋξηση της βιομηχανοποιήσεως καί του 

' έξαστισμοϋ. Τό αποτέλεσμα θά είναι ή συγκέντρωση στην περιφέρεια 

* τη*ς πρωτεύουσας καί σέ άλλες μεγάλες πόλεις, μεγάλων μαζών άτό-

' μων πού δέν θά έχουν προετοιμασθεί γιά τήν αντιμετώπιση των νέων 

τρόπων εργασίας καί ζωής. Αυτά τά άτομα, άπροσανατόλιστα δπως 

θά είναι, μέ περιορισμένα οικονομικά μέσα καί χωρίς καθόλου εμπει

ρίες ττίς αστικές ζώης (δπως έκεΓνοι πού έρχονται άπό τήν ύπαιθρο) 

η* μέ "παρεξηγημένες" εμπειρίες (δπως οι επαναπατριζόμενοι άπό τό 

' εξωτερικό),ημπορούν νά δημιουργήσουν νέα προβλήματα κοινωνικής 

παθολογίας πέρα άπό αυτά πού ηδη υπάρχουν καί καταπιέζουν τους 

.κατοίκους τον μεγάλων πόλεων. Είναι πιθανό, ή κατάσταση αυτή 

νά επιτείνεται καί άπό τήν εισροή εργατών άπό τίς υποανάπτυκτες 
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χώρες ττ̂ ς 'Αφρικής, πού μεταφέρουν μαζί τους τά προβλήματα τους 

καί τους δικούς τους τρόμους ζωής· 

Ειδικότερα τά προβλήματα της κοινωνικές παθολογίας ε ί 

ναι τά ακόλουθα: 

1.1.1. 'Εγκληματικότητα ανηλίκων 

ΧΕ κατηγορία αυτή* ξεχωρίζει άπό τ ί ς άλλες όσον άφορα τ ί ς 

αιτ ίες , τη* φύση της καί τ ί ς μεθόδους προλήψεως καί καταστολές· 

Περιλαμβάνει περιπτώσεις μέσα καί εξω από τά πλαίσια τον ποινικών 

νόμων. 

Σύμφωνα μέ τ ί ς επίσημες εγκληματολογικές στατιστικές οι 

ανήλικοι πού προσάχθηκαν σέ δίκη καί καταδικάστηκαν η\αν: 

Τό 1970 μέχρι 12 χρονών 280 15-17 χρονών 2.197 καί 18-21. χρονών 2.513 

" 1 9 7 1 * " V " 311 " " 2.819 " " 3.313 

"1972 «ν " " . 299 " . . " 5.169 " " 7.698 

η, 1 9 7 3 « Μ « 588 ".. " 5*220 » » 8.779 

"1974 ". " " 253 " " 3.415 .... " | ! 8.531 

'Εκτός άπό τους παραπάνω καταδικασθέντες ανήλικους υπάρχει 

καί πολύ μεγαλύτερος αριθμός' παιδιών πού βρίσκονται σέ "προεγκλη-

ματική" κατάσταση η" βρίσκονται σέ ηθικό κίνδυνο καί έχουν τεθεί 

ύπό τήν επιμέλεια τον 'Επιμελητών Ανηλίκων η* δχουν εισαχθεί σέ 
1 Ιδρύματα Αγωγές Ανηλίκων μέσω^διοικητικης οδού* καί οχι μετά άπό 

καταδίκη. 'Επίσημα στατιστικά στοιχεία γιά τήν κατηγορία αυτή δέν 

υπάρχουν. 'Εμπειρικές πληροφορίες όμως δείχνουν δτι ο αριθμός αυ-

τη*ς τη*ς κατηγορίας αυξάνει συνεχώς καί, εάν δέν ληφθούν τά κατάλ

ληλα μέτρα περιστολές, θά τροφοδοτεί αργότερα τ ί ς εγκληματολογι

κές στατιστικές τον ενηλίκων. 
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Τά προληπτικά προγράμματα είναι, ανεπαρκή. Πρόληψη άσκοΰν, 

χωρίς δμως επιστημονικά οργανωμένα καί καθορισμένα προγράμματα, 

ΌΙ 'Εταιρείες Προστασίας 'Ανηλίκων πού λειτουργούν στίς έδρες τον 

Πρωτοδικείων (σύνολο 58). Οι περισσότερες 'Εταιρείες παίρνουν 

μιά υποτυπώδη κρατική επιχορήγηση καί βασικά λειτουργούν μέ Ιδιω

τικούς πόρους, πού εϊναι τελείως ανεπαρκείς. 

Πρόληψη επίσης άσκοϋν οι *Υπηρεσίες 'Επιμελητών των Δι

καστηρίων Ανηλίκων, υπάρχουν δμως τέτοιες υπηρεσίες μόνο σέ 33 

άπό τά 58 Δικαστήρια Ανηλίκων (σύνολο προσωπικοί) 112). Ποιοτι

κά δμως ή απόδοση των υφιστάμενων υπηρεσιών είναι πολύ ίκανοποιη-

τική\ 

Άπό τήν πλευρά της ιδρυματικής περιθάλψεως, λειτουργούν 

μόνο 5 Ιδρύματα Άγωγης Ανηλίκων, κι'αυτά εϊναι σέ ακατάλληλα 

κτίρια καί μέ ελλιπή .εξοπλισμό. Γιά τά.'Ιδρύματα Άγωγης Ανηλί

κων Θηλέων έχει προγραμματισθεί η ανέγερση νέου συγκροτήματος 

μέ τό σύστημα των περιπτέρων, στην περιοχή Άμυγδαλέζα Μενιδίου, 

άλλα η ολοκλήρωση του* έργου θά απαιτήσει τουλάχιστον 3 χρόνια. 

'Επίσης, άπό τήν πλευρά τοΰ προσωπικού* τά Ιδρύματα υστερούν σέ 

ειδικευμένο παιδαγωγικό καί επιστημονικό προσωπικό. 

Μιά άλλη σοβαρή έλλειψη εϊναι τά ήμιελευθέρας διαβιώσεως 

ειδικά ιδρύματα γιά ανηλίκους πού απολύονται άπό τά
 ι
Ιδρύματα 

Αγωγές Ανηλίκων καί έχουν ανάγκη παραπέρα προστασίας, δπως καί 

γιά τους ανηλίκους πού έχουν τήν ανάγκη μιας προστασίας μακριά 

άπό τό οίκογενειακό τους περιβάλλον, πού μπορεί νά εϊναι ακατάλ

ληλο ^ ανύπαρκτο. 
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1.1.2. Ναρκωτικά 

ιΗ εμπορία, καλλιέργεια, κατοχή, εισαγωγή καί διακίνηση 

μέοα στή χώρα, δπως καί η χρήση απαγορευμένων άπό τό νόμο ναρκω

τικών, αποτελούν σοβαρό κοινωνικό κίνδυνο πού αυξάνει συνεχώς. 
Ν, 

Τό πρόβλημα αυτό είναι κιόλας οξύ στην
 ι
Ηλλάδα· *0 αριθμός αυτών 

πού καταδικάζονται γιά ναρκωτικά έχει αυξηθεί τήν τελευταία 10ετία· 

Χαρακτηριστικό είναι Οτι ή αΰξηση είναι αισθητή περισσότερο στους 

αλλοδαπούς πού διακινούνται μέσω Κλάδας καί μέσα στην *Ελλάδα, 

πού θεωρείται ακόμα παρθένο ëôa<poç ώς προς τά ναρκωτικά. 'Από 

τους 470 κρατουμένους σήμερα στίς φυλακές γιά παραβάσεις τοϋ* νό

μου περί ναρκωτικών, ol 310, δηλαδή περισσότεροι άπό 65$, είναι 

αλλοδαποί. 'Από τους συλληφθέντες άπό τίς αστυνομικές αρχές-γι-ά 

ναρκωτικά τό 50^60^ είναι αλλοδαποί, ενο πρίν άπό τό 1970 ?)ταν 

μόνο τό 25$· Άπό τίς στατιστικές προκύπτει δτι ό αριθμός των 

καταδικασθέντων γιά παράβαση τοϋ Λ>όμου περί ναρκωτικών είναι; 

Τό 1965 155 

Τό 1970 307 

Τό 1971 355 

Τό 1972 265 

Τό 1973 320 

.- " Τό 1974 . 284· , 

Τά ναρκωτικά πού κυκλοφορούσαν πρίν άπό τό 1967 ίταν ή 

Ινδική κάνναβίς (χασίς) καί ή ηρωίνη, εν£3 órtÓ τό 1967-1968 έμφα-

νίζονται τά βαρβυτουρικά, τά παραισθησιογόνα καί οι αμφεταμίνες. 

Κατά τήν τελευταία τριετία άρχισε νά εμφανίζεται καί τό χασισέλαιο 

πού είναι πολύ Ισχυρό ναρκωτικό. "Οπως είναι φυσικό σ'αυτόν τόν 
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τομέα τά ατοιχεϊα γιά τά άτομα πού χρησιμοποιούν ναρκωτικά είναι 

ανεπαρκή· Άπό τά στοιχεία πού υπάρχουν δμως, ο αριθμός αυτός 

γ ι ά τ ά τελευταία χρόνια ίταν: 

197Q 6.075 

1971 - 4.073 

1972 2.278 . \ 

.1973 2.114 

1974 2.204 

Παλιότερα υπήρχε καί ενα μικρό ποσοστό ηρωινομανών, αλ

λά αυτό τώρα έπαψε νά υπάρχει, γιατί δέν είναι ευχερής ή προμή

θεια τ?\ς τρωΓνης καί οι παλιοί ηρωινομανείς χρησιμοποιούν συνθε

τικά φάρμακα. Υπολογίζεται οτι στην 'Ελλάδα τό 957° χρησιμοποιούν 

Ινδική κάνναβι (χασίς) καί οι υπόλοιποι τά διάφορα συνθετικά. 

Μέχρι πρόσφατα, άπό τήν άποψη της ηλικίας, στην πρώτη 

γραμμή των έθιζομένων στά ναρκωτικά ερχόταν οι ηλικίες 35-50 

ετών. "Ηδη όμως, τό ανησυχητικό είναι δτι στά τελευταία δύο χρό

νια πρώτες στή χρήση ναρκωτικών έρχονται οι ηλικίες 20-34 έτων, 

δηλαδή μετατοπίζεται ή τοξικομανία προς τίς νεαρότερες ηλικίες 

καί για τό λόγο αυτόν προκύπτει περισσότερο επιτακτική ή ανάγκη 

της λήψεως προληπτικών μέν μέτρων γιά τήν περιφρούρηση της νεότη

τας καί θεραπευτικών γιά τήν αποτοξίνωση καί αποκατάσταση τον 

.ΐ}δη εθισμένων· "",Η μεταχείριση δμως των τοξικομανών είναι προβλη

ματική αν &χι ανύπαρκτη στή χώρα μας, ελλείψει ειδικού" θεραπευ

τικού^ ιδρύματος γιά τήν εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων καί μέσων άπο-

τοξινώσεως καί αποκαταστάσεως. 
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1·1·3· 'Αλκοολισμός 

Δέν υπάρχουν στοιχεία καθόλου γιά τή συχνότητα τοο αλ

κοόλ ι σμοΟ. Γίνεται πάντως μεγαλύτερη χρήση στά" τελευταία χρόνια 

πιό Ισχυρών, άπό άλλες φορές, οινοπνευματωδών ποτών· 0 αλκοολι

σμός δέν φαίνεται να αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στην 'Ελ

λάδα. 'Επισημαίνεται δμως ή αδυναμία θεραπευτικής μεταχειρίσεως 

τών αλκοολικών, ελλείψει ειδικού θεραπευτικού" ιδρύματος. 

1.1.4· Πορνεία, σωματεμπορία, μαστρωπεία, εκμετάλλευση 

πόρνης 

Δέν είναι δυνατό νά απομονωθούν αυτά τά σοβαρά κοινωνι

κά εγκλήματα άπό τά άλλα εγκλήματα κατά τών ηθών, γιατί οι επί

σημες εγκληματολογικές στατιστικές δέν τά παρουσιάζουν ξεχωριστά. 

κ0 αριθμός αυτών πού καταδικάστηκαν γιά εγκλήματα κατά 

τών ηθών ητανί 

• 1970 633 

1971 568 

1972 54t 

1973 542 .
 Λ

.
 Γ

 ·. , . 

1974 453 

Στά εγκλήματα της σωματεμπορίας καί μαστρωπείας ο έλεγχος 

δέν είναι ευχερής, ενώ είναι γεγονός δτι τά εγκλήματα αυτά αυξά

νουν μέ θύματα ολοένα καί μικρότερης ηλικίας ανηλίκους. Τά θύματα 

συνήθως δέν καταγέλλουν τους εκμεταλλευτές τους είτε άπό φόβο, εί

τε άπό συμφέρον. *Η "εξαγωγή" ανηλίκων στό εξωτερικό, γιά δΐ^θεν 

καλλιτεχνικούς σκοπούς, δέν είναι σπάνια. 
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"Οσον άφορα τήν πορνεία, δέν αποτελεί αδίκημα πού διώκε-

ται άπό τους ποινικούς νόμους, είναι όμως επάγγελμα τό οποίο τρο

φοδοτεί άλλα εγκλήματα κατά των ηθών, δπως τή σωματεμπορία, τή 

μαοτρωπεία, τήν εκμετάλλευση πόρνης, τήν αλητεία καί άλλα. 0 

αριθμός τον πορνευόμενων γυναικών καί ανδρών δέν μπορεί να προσδι

ορισθεί, γιατί μέ τή* μερική κατάργηση του "διακανονιστικοΌ συστή

ματος", τό επάγγελμα ασκείται ελεύθερα, καί οι "δηλωμένες-έλευθέ-

ριες", άποτελοϋν τό ελάχιστο ποσοστό των πραγματικά πορνευόμενων. 

Οι άνδρες καί γυναίκες της κατηγορίας αύτης άποτελοϋν 

σοβαρή εστία μολύνσεως τΨ\ς υγείας καί της ηθικής. Δ£ν υπάρχουν 

ατή χωρά μας κοινωνικές υπηρεσίες ειδικά προετοιμασμένες γιά τήν 

αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων. Οι αστυνομικές αρχές είναι 

κατ'αρχήν αρμόδιες γιά τήν αστυνόμευση των υπόπτων χώρων, τή σύλ

ληψη των παρεκτρεπομένων καί όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, γιά 

τήν καταδίκη τους. Άπό τήν άποψη όμως της κοινωνικές πολιτικής 

καί της κοινωνικής πρόνοιας, καμμιά προστασία, συμπαράσταση η 

καθοδήγηση δέν παρέχεται στά άτομα αυτά, ..γιά τήν αποκατάσταση 

τους. 

Μόνο γιά τίς ανήλικες προβλέπονται μέτρα προστατευτικά 

καί παιδαγωγικά άπό τίς υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων naC τά 

1
Ιδρύματα ' Αγωγής Ανηλίκων. 

1.1.5. 'Αλητεία-'Επαιτεία 

Τό θέμα αυτό 'έχει η̂ δη αναπτυχθεί σε σχέση μέ τήν προστα

σία των οικονομικά αδύνατων. Άπό κοινωνικής παθολογίας σημειώνε

ται δτι άπό τά επίσημα στοιχεία, ο αριθμός αύτων πού καταδικάστη

καν γιά αλητεία καί επαιτεία στά τελευταία χρόνια είναι: 
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1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

134 

216 

178 

262 

211 

άπό 
H 

II 

It 

tt 

τους οποίους 

ti ti 

tt It 

ti tt 

» » 

t 
OL 

ti 

tt 

ti 

I I 

43 

96 

99 

158 

114 

ήταν γυναίκες 

It 

ti 

It 

It 

ti 

It 

ti 

ti 

Το* Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό* των στοιχείων αυτών είναι 

δτι στά* τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μία ιδιαίτερη αΰξηση του 

άριθμοο των γυναικών, ώστε νά είναι πιό" πολλές άπό τους ανδρες# 

Αυτό* εξηγείται δμως άπό τό γεγονός δτι οι γυναίκες ελευθερίων 

ηθών συλλαμβάνονται συνήθως καί καταδικάζονται γιά αλητεία, άφοϋ 

η πορνεία δέν αποτελεί αδίκημα καί η καταδίκη τους γιά αλητεία 

θεωρείται μιά διέξοδος γιά περιορισμό της αντικοινωνικής τους 

δράσεως· 

1·1·6· Γενική* εγκληματικότητα 

0 γενικός δείκτης της εγκληματικότητας παρουσιάζει μιά 

προοδευτική άνοδο, χωρίς δμως νά είναι τόσο ανησυχητική οσο σε 

άλλες χώρες. Αυτό βέβαια δέν σημαίνει δτι μπορούμε νά εφησυχά

σουμε, γlerci τό κύμα της εγκληματικότητας έχει κατακλύσει άλλες 

χώρες, κυρίως σέ εγκλήματα βίας, καί εάν δέν ληφθούν προληπτικά 

μέτρα στή χώρα μας, είναι δυνατό νά διατρέχουμε καί έμεις παρό

μοιο κίνδυνο. 

Οι στατιστικές, ως προς τή*ν γενική εγκληματικότητα, πα

ρουσιάζουν τήν ακόλουθη εικόνα: 



- 159 ~ 

1970 καταδικάστηκαν 72.393 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

ti 

ti 

It 

It 

tt 

74.789 

102.278 

114*248 

107.010 

113.290 

Άπ'αυτούς, τήν πρώτη θέση κατέχουν οι σωματικές βλάβες 

καί ακολούθου*ν, σέ μεγάλη απόσταση (τό \fa περίπου), τά κοινά 

επικίνδυνα εγκλήματα, τά εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας καί τά 

κατά τΨ\ς τιμής, κατά των ηθών, κατά της ζωής κλπ. 

Γιά τά σοβαρότερα εγκλήματα, λόγω της φύσεως τους, ση

μειώνονται τά έξης: 

α. Τά κοινά επικίνδυνα εγκλήματα (εμπρησμός, πλημμύρες,, 

εκρήξεις, παραβάσεις των νόμων γιά τ ί ς εκρηκτικές ύλες, πρόκληση 

ναυαγίου κλπ.) παρουσιάζουν στατιστικά τήν παρακάτω εικόνα: 

1970 καταδικάστηκαν 4.585 

1971 " 4.499 

1972 " 4.727 

1973 " 5.282 

1974 " 6.912 

β. 

εικόνα: 

Τά έγκλ „ήματα κατά τί^ς ζωτίς 

1970 καταδικάστηκαν 851 

1971 

1972 

1973 

1974 

" 834 

it 997 

« 1.038 

« 930 
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"Οσον άφορα τήν ηλικία των εγκληματιών, τα περισσότερα 

εγκλήματα γίνονται άπό άτομα μεταξύ 35 καί 44 έτων καί ακολουθούν 

τά 45-60, τα 30-34 καί τα 25-29 έτων« Στα τελευταΕα χρόνια ή κα

τηγορία των 25-29 χρονών παρουσίασε μεγαλύτερη αΰξηση* 

*Η Πολιτεία οφείλει νά αντιμετωπίσει μέ τρόπο περισσότε

ρο μεθοδική τό θέμα της εγκληματικότητας καί ειδικά τήν πρό*ληψη 

πού εμπίπτει καί στα προνοιακά πλαίσια, "Οταν τά προγράμματα-κοι

νωνικές πολιτικής είναι καλά οργανωμένα; ò τομέας της εγκληματι

κότητας καί ιδιαίτερα των ανηλίκων θά παρουσιάσει κάμψη* •••. ̂  •.... 

Τό θέμα της σωφρονιστικής μεταχειρίσεως' των εγκληματιών 

δέν ανήκει στό* χορό της κοινωνικές πρόνοιας, πρέπει νά θιγεί όμως 

γιατί περιλαμβάνει τόσο την προστασία του κρατουμένου οσο καί 

τήν προστασία της οικογένειας,. "Οσο περισσότερο, βοηθηθεί η οικο

γένεια τόσο Γρολαμβάνετα'., ή εγκληματικότητα καί τόσο ευκολότερα 

ò κρατούμενος πού αποφυλακίζεται θα ενταχθεί στα οικογενειακά 

καί κοινωνικά πλαίσια καί δέν θά επαναλάβει τ6 αδίκημα* 

Οι αριθμοί των κρατουμένων στίς φυλακές παρουσιάζουν 

τήν έξης εικόνα (κάθε 31 Δεκεμβρίου), 

1970 2.979 

1971 2,643 

1972 2.728 

1973 2.924 

1974 3.020 

1975 2.963 

Οι περισσότερες φυλακές στεγάζονται σε παλιά κτίρια, 

εκτός άπ<5 τ ί ς φυλακές Κορυδαλλοί, πού είναι εκσυγχρονισμένες καί 
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τίς φυλακές Κορίνθου, 'Ιωαννίνων, Βόλου, Νεαπόλεως-3£ρήτης. "Ηδη 

είναι έτοιμα τά νέα. κτίρια των φυλακΩγ Πατρών.καί. τελειώνουν οι 

εργασίες των κτιριακών συγκροτημάτων των φυλάκων Λαρίσης. 

Οι αγροτικές φυλακές λειτουργούν μέ πολύ ικανοποιητικό" 

τρόπο· Το προσωπικό των φυλάκων είναι ανεπαρκές αριθμητικά καί 

δέν είναι ειδικευμένο. 'Επίσης, υπάρχει έλλειψη ειδικού επιστη

μονικού* προσωπικοί όπως ψυχιάτρων, ψυχολόγων κλπ. Αντίθετα, όλες 

σχεδόν οι φυλακές έχουν, έδω καί δύο χρόνια, κοινωνική* υπηρεσία· 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί φροντίζουν γιά τήν προετοιμασία; της κοι

νωνικής αποκαταστάσεως των κρατουμένων, μέ τή συνεργασία, οπού 
. *• • . * * · . . - . · • ' • ' * - . 

υπάρχουν των 'Εταιρειών Προστασίας Αποφυλακιζομένων. 

"Οπως>ελέχθη·-πιό.πάνω υπάρχουν καί άλλες κατηγορίες σοβα

ρών εκτροπών, οι οποίες έχουν εμφανισθεί μόνο σποραδικά ακόμα 

στή*ν Ελλάδα. Αυτές οι κατηγορίες είναι τά εγκλήματα τρομοκρα

τίας (αεροπειρατείες, απαγωγές καί παράνομες κατακρατήσεις αθώων 

ατόμων, τοποθετήσεις βομβών γιά τρομοκρατικούς σκοπούς, παγιδευ

μένες επιστολές καί δέματα) καί τά ομαδικά η οργανωμένα εγκλήματα 

(εγκλήματα συμμοριών)· 

Ε^ναι αναγκαία ή διεθνής συνεργασία στον τομέα αυτόν, 

καί ηδη ειδική 'Επιτροπή τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης έχει^καταρτί

σει Σχέδιο Ευρωπαϊκής Συμβάσεως κατά της τρομοκρατίας. Στην 'Επι

τροπή πήρε μέρος καί η Ελλάδα· 'Επίσης, στά πλαίσια τοϋ Συμβου

λίου της Ευρώπης, προβλέπεται στενότερη συνεργασία μεταξύ των
 ν 

κρατών-μελων καί ειδικότερα των Υπουργείων Δικαιοσύνης, δσον άφο

ρα τά θέματα προλήψεως καί καταστολής των εγκλημάτων, αυτών. 
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2. ϊίρστάαεις-

2*1. Γενικά προληπτικά μέτρα 

"Οπως συμβαίνει καί μέ τά περισσότερα προβλήματα, η πρό

ληψη της κοινωνικές παθολογίας είναι προτιμότερη άπό τή θεραπεία 

της. Τά γενικά προληπτικά μέτρα πού αποβλέπουν στην αντιμετώπι

ση των κυριότερων αίτιων της κοινωνικής παθολογίας είναι τα εξ?5ς: 

u Δημιουργία στους νομούς ειδικών υπηρεσιών ενημερώσεως 

καί προσανατολισμοί γιά όσους προτίθενται να μετακινηθούν γιά ερ

γασία σέ μεγάλα αστικά κέντρα. , 

ιΐ· Δημιουργία στις μεγάλες βιομηχανοποιημένες πόλεις, είδι-

κών κέντρων υποδοχές των μετακινουμένων άπό τήν ύπαιθρο, των 

επαναπατριζόμενων άπό τό εξωτερικό, όπως καί των ξένων εργατών 

πού έρχονται νά εργαστούν στή χώρα μας. . >
 % 

Μ ι . Προγραμματισμός τ^ς λειτουργίας, έστω δοκιμαστικά στην 

αρχή, γραφείων προστασίας ανηλίκων καί νέων γυναικών, σέ σιδηρο

δρομικούς σταθμούς, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αεροδρόμια 

καί λιμάνια τον μεγάλων πό\εων, γιά τήν παροχή, όταν K C / οπού 

χρειάζεται,, της αναγκαίας βοήθειας. 

tv. 'Ιδιαίτερα προκειμένου γιά μετακινήσεις ανηλίκων προς 

τίς μεγάλες. πόλει.ς, θά ίταν σκόπιμο οι γονείς η- ελλείψει αυτών οι 

πλησιέστεροι συγγενείς, νά διαφωτίζονται καί νά ενθαρρύνονται γιά 

τή συνεργασία τους μέ τίς κατά τόπους κοινωνικές- υπηρεσίες η ελ

λείψει αυτών μέ τήν κοινότητα, γιά τήν παροχή βοφειας στους 

ανήλικους πού φεύγουν άπό τά σπίτια τους, καί ειδικά κατά τήν 

αφιξή τους σέ μεγάλη πόλη. 
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ν*. ; -Δημιουργία υπηρεσίας καί συνθηκών γ ιά τήν αξιοποίηση 

τοϋ ελεύθερου χρόνου των ανηλίκων σέ ολόκληρη τή χώρα, ε'ίτε στίς 

συνοικίες τών μεγάλων πόλεων, ε'ίτε στίς κοινότητες της υπαίθρου. 

Γ ι'αυτόν τ ό σκοπό απαιτείται ή δημιουργία κατάλληλων καί επαρκών 

χώρων, τόσο εσωτερικών (βιβλιοθηκών, αιθουσών εσωτερικής ψυχαγω

γίας κλπ.) οσο καί εξωτερικών (γηπέδων άθλοπεδιών καί άλλων εκ

δηλώσεων). *0 στόχος αυτός θά πραγματοποιηθεί ε'ίτε με τήν οργά

νωση κρατικών η δημοτικών κέντρων απασχολήσεως καί ψυχαγωγίας 

ανηλίκων, εϊτε μέ τήν ενίσχυση των οργανώσεων νεότητας (XEN, XAU, 

Σώματα Προσκόπων καί 'Ελληνίδων 'Οδηγών)· 

v u 'Αξιοποίηση τών κέντρων οικογένειας, ποΰ προτείνονται στό 

κεφάλαιο τ?}ς παιδικής προστασίας, καί γιά τό σκοπό της προλήφεως 

τ^ς κοινωνικής παθολογίας. 

v ü . .Συστηματικός έλεγχος τών χώρων ομαδικής ψυχαγωγίας (σφαι

ριστήρια, ύποπτα κέντρα ψυχαγωγίας κ.α·) γιά* τήν επισήμανση της 

τυχόν παρουσίας ανηλίκων, ο^ όποιοι χρειάζονται προστασία, καί 

τή λήψη,'οπού απαιτείται, προστατευτικών μέτρων γι'αυτοός. 

vîîu
 >

Συστηματική αστυνόμευση χώρων δπου συχνάζουν σεσημασμένα 

άτομα του* υπόκοσμου (σωματέμποροι, έμποροι ναρκωτικών, τοξικομα

νείς, υπότροποι κλπ.). 

ΐχ· Παράλληλα όμως συνίσταται ο προγραμματισμός της περιφε

ρειακές αναπτύξεως, ώστε νά δημιουργηθούν πόλεις ανταγωνίστριες 

προς τά μεγάλα άστ ικά .κέντρα καί νά αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες 

συνέπειες της άστικοποιήσεως. 

Γιά τήν αντιμετώπιση τών συγκεκριμένων προβλημάτων κοι

νωνικές παθολογίας, ποΰ επισημάνθηκαν πιό πάνω, θά χρειαστούν καί 

εξειδικευμένα μέτρα· 
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2·2· Μέτρα γιά τήν αντιμετώπιση τ*ρς εγκληματικότητας τών 

ανηλίκων 

Γενικά, γιά τήν πρόληψη της εγκληματικότητας τον ανηλί

κων θά πρέπει νά* ένισχυθοον οι υπηρεσίες καί οργανώσεις ποό άσχο-

λοΟνται μέ τήν προστασία τ?5ς παιδικές καί νεανικές ηλικίας. Είδι-

κότερα προτείνεται; 

ι
#ν
 'Ενίσχυση καί συστηματική οργάνωση τών κατά τόπους *Εται-

ρειών Προστασίας. 'Ανηλίκων, μέ τή διάθεση τών αναγκαίων οικονο

μικών μέσων γιά τήν ανάπτυξη των προληπτικών καί προστατευτικών 

τους προγραμμάτων καί τή στελέχωση τους μέ ειδικευμένο προσωπικό· 

lu 'Επέκταση τών,.υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων σέ δλα ανεξαι

ρέτως τά δικαστήρια ανηλίκων τ?*ς χώρας, γιά τήν καλύτερη εκπλή

ρωση του* προληπτικοϋ τους έργου καί ειδικά γιά τήν έγκαιρη επι

σήμανση, τον περιπτώσεων ανηλίκων που* βρίσκονται σέ ffitmó κίνδυ

νο, πρίν εκδηλωθούν αντικοινωνικές εξελίξεις. 

tit· Λήψη μέτρων γιά τόν περιορισμό της βλαπτικές επιδράσεως 

τον προβαλλόμενων κινηματογραφικών ταινιών, πορνογραφία 0 ή τρο

μοκρατικού* περιεχομένου καί τών κυκλοφορούντων εντύπων μέ παρόμοιο 

περιεχόμενο (βιβλία, περιοδικά κλπ.)? σέ βάρος τών διανοητικά 

καθυστερημένων ατόμων καί τών ανηλίκων, γιά νά μήν έξάπτουν τή 

φαντασία τους καί τά εξωθοϋν σέ μίμηση. Γιά τδν σκοπό αυτό 

συνίσταται η αυστηρή εφαρμογή ττ*ς απαγορευτικές διατάξεως περί 

προβολές διαφημιστικών σκηνών τέτοιων έργων, δταν προβάλλονται 

κατάλληλα έργα, όπως καί περί αναρτήσεως παρόμοιων διαφημιστι

κών σκηνών έξω άπό τους κινηματογράφους· 'Επίσης συνιστάται καί 
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ή>εφαρμογή τ$ς διατάξεως περί προβολής στίς προθήκες βιβλιοπωλείων 

καί περιπτέρων ανάλογων εντύπων π.χ.· περιοδικών, εφημερίδων, 

βιβλίων κλπ. 

ίν· 'Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει νά δοθεί στά προγράμματα της 

τηλεοράσεως, γιατί ή τηλεόραση, σε αντίθεση μέ τό*ν κινηματογράφο, 

είναι προσιτή δλες σχεδόν τίς ώρες στ<5 παιδί καί στον έφηβο· 

ν. 'Απομάκρυνση άπό χώρους πού γειτονεύουν μέ σχολεία, πανε

πιστήμια, φροντιστήρια, αθλητικά γήπεδα, κέντρα παιδικές χαράς 

.κλπ·, κάθε υπόπτου κέντρου, σφαιριστηρίου, κινηματογράφου πού 

προβάλλει συστηματικά πορνογραφικά καί λοιπά ακατάλληλα έργα, ¥) 

άλλου χώρου πού είναι δυνατό νά επιδράσει δυσμενώς σέ βάρος των 

μαθητών καί σπουδαστών· 

Παράλληλα, μέ τα προληπτικά μέτρα θα πρέπει νά λήγουν 

μέτρα καί γιά τήν πιό αποτελεσματική θεραπεία της εγκληματικότη

τας των ανηλίκων. 'Επειδή, γιά τους λόγους πού αναφέραμε στην 

περιγραφή της ιίκρισταμένης καταστάσεως, είναι πολύ πιθανό νά επεκτα

θεί τό πρόβλημα αυτό, πρέπει νά γίνει σοβαρή προσπάθεια γιά τήν 

καλύτερη αντιμετώπιση του· Ειδικότερα προτείνεται: 

I. 'Οργάνωση 50 νέων υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων γιά νά 

υπάρχει τέτοια υπηρεσία σέ κάθε δικαστήριο ανηλίκων· 

Ιΐ· "Ιδρυση τριών νέων ιδρυμάτων αγωγές ανηλίκων καί στελέ

χωση τους μέ ειδικευμένο προσωπικό. Γιά τήν αποτελεσματική τους 

λειτουργία, τά ιδρύματα αυτά πρέπει νά είναι μικρής δυνάμεως (περί

που 30 ανήλικα στό καθένα). 

îîu "Ιδρυση μικρών σταθμών ήμιελεύθερης διαβιώσεως γιά τήν..· · 
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εξυπηρέτηση παιδιών πού χρειάζονται βοήθεια όταν φεύγουν άπό τά 

ιδρύματα άγωγης ανηλίκων, μέχρι νά" επιτευχθεί η πλήρης αποκατά

σταση τους στην κοινωνία, καί παιδιών πού πρέπει νά απομακρυνθούν 

από" ενα περιβάλλον πού προκαλεί ηθικούς κινδύνους·· 

tv· 'Εκσυγχρονισμός τών σωφρονιστικών καταστημάτων ανηλίκων 

καί εμπλουτισμός τους με* σχολικά καί επαγγελματικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Πρέπει νά λειτουργοϋν μέ βάσεις παιδαγωγικές.καί 

ψυχολογικές καί γι'αυτό τό σκοπό χρειάζεται νά αντικατασταθούν 

οι φύλακες μέ ειδικευμένο επιστημονικό καί παιδαγωγικό προσωπικό*. 

ν· Μετεκπαίδευση καί εξειδίκευση τοϋ υφιστάμενου προσωπικού*, 

στά ιδρύματα ανηλίκων, καί πρόσληψη ορισμένων ειδικών επιστημό

νων, δπως ψυχολόγων, παιδοψυχιάτρων καί ειδικών παιδαγωγών. 

2.3· Προτάσεις γιά τήν αντιμετώπιση του* προβλήματος τών 

ναρκωτικών 

Τά προληπτικά μέτρα πού πρέπει νά ληφθούν είναι, τά ακό

λουθα: 

Ι, Διαφώτιση τον γονέων καί ενημέρωση των δασκάλων, τών κοι

νωνικών λειτουργών καί άλλων οργάνων πού έχουν άμεση σχέση μέ 

νέους, γιά τους κινδύνους της τοξικομανίας καί τά πρώτα συμπτώμα

τα τί̂ ς χρήσεως ναρκωτικών, ώστε νά είναι ευχερής η έγκαιρη επι

σήμανση τών περιστατικών καί ή λήψη τών κατάλληλων μέτρων. 

it« Νά συμπεριλαμβάνονται στίς ομιλίες πού οργανώνονται στά 

γυμνάσια καί ομιλίες άπό είδικούς, σχετικά μέ τίς επιπτώσεις στή 

σωματική καί ψυχική υγεία άπό τή χρήση τών διαφόρων τύπων ναρκω

τικών καί συναφών φαρμάκων. 
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iti· "Ενταση της άστυνομεύσεως τών χώρων δπου κυκλοφορούν fy 

συχνάζουν έμποροι ναρκωτικών, τοξικομανείς, αλκοολικοί κλπ. καί 

λήψη άπό τους αρμοδίους κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου γιά τήν απο

τροπή της εισόδου στή χώρα ναρκωτικών ουσιών· 

ίν. Αυστηρή εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων πού αφορούν 

τή* διακίνηση καί τή διάθεση των ναρκωτικών ουσιών κάδ-e τύπου. 

'Απόλυτη προτεραιότητα στον τομέα αυτόν όμως πρέπει νά 

δοθεί στην ίδρυση ειδικές θεραπευτικής μονάδας, γιά τή θεραπεία 

των τοξικομανών καί γιά τήν αποκατάσταση τους στην κοινωνία· Στό 

θεραπευτήριο aRó θά είναι δυνατό νά εισάγονται τοξικομανείς η 

μετά άπό δικαστική απόφαση η' μέ τή δική τους θέληση,, 

2·4· 'Αλκοολισμός 

"Οπως.έχει λεχθεί, ό αλκοολισμός δέν παρουσιάζει σοβαρό 

πρόβλημα στην 'Ελλάδα, δέν παύουν δμως νά"υπάρχουν περιπτώσεις 

αλκοόλ ι σμοϋ*. 

ι. Συνίσταται διαφώτιση τών κοινωνικών λειτουργών, γιατρών 

κλπ., προκειμένου νά επισημαίνουν καί νά αναφέρουν στά κέντρα 

κοινωνικής πολιτικής, σέ κάθε νομαρχία, τή συχνότητα τών περιπτώ

σεων αυτών. 

II. Προτείνεται νά γίνει μελέτη άπό τό Υπουργείο Κοινωνικών 

ι
Υπηρεσιών γιά τήν ίδρυση οργανωμένων υπηρεσιών γιά τή θεραπεία 

τών αλκοολικών. 

2«5· Πορνεία, σωματεμπορία, μαστρωπεία κλπ« 

Γιά* τήν προστασία καί αποκατάσταση των ανδρών καί γυναι

κών ot οποίοι, εϊτε ως θύματα τών σωματεμπόρων ε'ίτε ώς θύματα της 



- 168 -

δίκης τους επιπολαιότητας, &χουν ανάγκη συμπαραστάσεως, προκει

μένου νά επανέλθουν σέ ομαλό* τρόπο ζωής, πρέπει νά ιδρυθούν ει

δικές υπηρεσίες. Προτείνεται ή ίδρυση ειδικών στεγών γιά τήν πε

ρίθαλψη, επαγγελματική εκπαίδευση καί προετοιμασία τους γιά απο

κατάσταση στην κοινωνία. 

Παράλληλα δμως, πρέπει νά ενταθεί ο αστυνομικός έλεγχος 

γιά τήν έγκαιρη επισήμανση των υπόπτων εκμεταλλευτών καί τών ύπο- · 

ψήφιων θυμάτων τους, ειδικά στίς λεγόμενες "καλλιτεχνικές ομάδες", 

οι όποιες αναχωρούν γιά διάφορες χώρες του* έξωτερικοϋ χωρίς πρα

γματικές καί στοιχειώδεις καλλιτεχνικές προϋποθέσεις. 

2.6. Γενική εγκληματικότητα > ; · 

*Η προληπτική πολιτική α'αυτόν τόν τομέα 'έχει δόο, σκέλη, 

τή γενική πρό\ηψη γιά τήν αποτροπή τοϋ εγκλήματος, καί τήν ειδι

κή πρόληψη τ?}ς υποτροπές συγκεκριμένων ατόμων ποό έχουν ̂ δη κά

νει εγκλήματα. Γενικά, δλες οι κοινωνικές υπηρεσίες ποό αντιμε

τωπίζουν τίς βασικές υλικές, ηθικές καί συναισθηματικές ανάγκες 

τον ατόμων μιας κοινωνίας, αποτελούν στην ευρεία ëwoia καί πρό

ληψη τ?ΐς εγκληματικότητας. Παράλληλα, άπό μικρή ηλικία, πρέπει 

νά γίνει διαφώτιση του* κοινοϋ γιά τήν επίτευξη πνεύματος κατανοή

σεως καί ειρηνικές συμβιώσεως τών ατόμων μιας κοινωνίας. 

Ειδικότερα προτείνεται: 

ι. Μελέτη γιά τήν αναθεώρηση τοϋ συστήματος της ποινικής 

μεταχειρίσεως τών εγκληματιών, σύμφωνα μέ τίς διεθνείς τάσεις, 

πού* είναι νά αποφεύγονται, οι ποινές στερήσεως τ?)ς προσωπικής 

ελευθερίας, όταν τό μέτρο αυτό δέν είναι απόλυτα αναγκαίο. 
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Li· 'Αναμόρφωση του συστήματος σωφρονιστικής μεταχειρίσεως 

των εγκληματιών, μέ βάση αρχές πού έχουν γίνει παραδεκτές διεθνώς. 

*Η αναμόρφωση αυτή*, πρέπει νά περιλαμβάνει .ένδεΐκτι_κ<ί..^αζ,τάζΈ^ςι · 

α. Τό κτιριακό* πρόγραμμα καί τόν εξοπλισμό των φυλακών 

μέ τά αναγκαία μέσα. 

β. Τήν εκπαίδευση καί μετεκπαίδευση το0 σωφρονιστικού* 

προσωπικού* · 

γ. Τήν εξασφάλιση ειδικού* επιστημονικού* προσωπικού* (σέ 

ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ειδικούς εκπαιδευτές κλπ·). 

δ. Τήν οργάνωση της μετασωφρονιστικης μέριμνας των κρα

τουμένων καί γιά τό σκοπό αυτό πρέπει νά αυξηθεί ο αριθμός τών 

κοινωνίΗΟν λειτουργών, νά οργανωθούν σταθμοί προστασίας αποφυλα

κιζομένων, καί νά ενισχυθούν οι εταιρείες προστασίας αποφυλακι

ζομένων γιά τήν καλύτερη τους απόδοση. 

2·7· * -Αλητεία καί επαιτεία 

Οι ανάπηροι, όπως καί οι υπερήλικες πού εμπίπτουν στην 

κατηγορία "αλητεία καί επαιτεία" θά πρέπει νά βοηθηθούν μέσα άπό 

τά ειδικά προγράμματα γιά τυφλούς, γέροντες κλπ. Γιά τους άλλους 

όμως πού ανήκουν στή νεαρή η μέση ηλικία θά πρέπει νά μελετηθεί 

ή ανάγκη οργανώσεως ειδικών κέντρων επαγγελματικής εκπαιδεύσεως 

καί αποκαταστάσεως. 

2.8. 'Εγκλήματα βίας καί τρομοκρατίας 
— '• Ί Ί H - • " • "II Ί III ί II 

Συνίσταται νά συνεχιστεί η στενή συνεργασία της 'ΕΙλλάδας 

μέ ξένες χώρες κυρίως του Ευρωπαϊκού χώρου. 'Ήδη τό Σχέδιο Ευρωπαϊ

κές Συμβάσεως πού καταρτίστηκε γιά τήν καταπολέμηση της τρομοκρα

τίας είναι ενα σοβαρό βήμα προς τήν αντιμετώπιση του* προβλήματος. 
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I I I . ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
m i m Éi ii 

1· Αποστολή καί πλαίσια οράσεως της κοινωνικές εργασίας 

Η εντυπωσιακή* τεχνολογική* πρόοδος καί γενικά η οικονομι

κή* ανάπτυξη τον τελευταίων ετών έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στην 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου των λαών. Συγχρόνως όμως, oì, κοινω

νικοοικονομικές συνθήκες άλλαξαν μέ τόσο γρή*γορο ρυθμό ώστε: 

α. Νά δυσχεραίνουν τήν ομαλή* ένταξη καί επιτυχή* προσαρμογή* 

τοϋ ατόμου στό περιβάλλον καί τήν επικοδομητική* συμμετοχή* του στίς 

οικονομικές καί κοινωνικές δραστηριότητες. 

β. Νά επιτείνουν τήν αδυναμία τών οριακών s ομάδων του* πληθυ-

σμοΟ νά άξιοποιοϋν επαρκώς τά μέσα πού έχουν διατεθεί μέ διάφορα 

κοινωνικά μέτρα γιά νά καλύψουν τίς ανάγκες τους. 

γ. Νά συντελούν στην αύξηση των συμπτωμάτων καί τήν επιδεί

νωση τον μορφών τής κοινωνικής παθολογίας. 

*Η αδυναμία των παραδοσιακών·μορφών κοινωνικές προστασίας νά 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πρόληψη ή* αντιμετώπιση των προ

βλημάτων, πού δημιουργούνται από τή*ν οικονομική* ανάπτυξη, όδή*γησε 

τόσο στή*ν αναζήτηση·.καί εφαρμογή* επιστημονικών μεθόδων γιά τή* 

διερεύνηση τον κοινωνικών αναγκών, δσο καί στό σχεδιασμό καί τή*ν 

εφαρμογή μέτρων γιά τή*ν έγκαιρη καί αποτελεσματική κάλυψη* τους 

καί συνεπώς στην ανάπτυξη τής κοινωνικής εργασίας. 

Η κοινωνική εργασία, ώς κλάδος τον εφαρμοσμένων κοινωνι

κών επιστημών καί μέθοδος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, 'έχει σκο

πό τή*ν επίτευξη καί διατήρηση ίσορρροπίας μεταξύ τοϋ άτομου καί 

του* περιβάλλοντος στό οποίο βρίσκεται, γιά νά διασφαλίσει τή*ν 
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ψυχική πα£ κοινωνική υγεία καί τήν ευημερία καί του άτομου άλλα 

καί τη*ς κοινωνίας ώς συνόλου* 

Ειδικότερα, μέσω των επιμέρους μεθόδων της κοινωνικές 

εργασίας (μέ άτομα, μέ ομάδες, μέ κοινότητα), επιδιώκεται: 

α· *Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ανθρώπινων αναγκών. 

β.
 ι

Η έπιβοήθηση των ατόμων η των κοινωνικών ομάδων να προσ

αρμόζονται σέ αλλαγές των συνθηκών ζωής, καθώς καί ή συμβολή στην 

προώθησημηχανισμώνγιά τήν άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων η* στή 

διαμόρφωση κοινωνικών συνθηκών για ν'ανταποκρίνονται στίς κάθε φο

ρά διαφοροποιούμενες ανθρώπινες ανάγκες. 

γ. Η δραστηριοποίηση των ατόμων καί των ομάδων γta νά ανα

πτύξουν τίς ικανότητες τους καί ν'αξιοποιήσουν τίς δυνατότητες 

τους, προκειμένου ν'ανταποκρίνονται επαρκώς στους διάφορους ρόλους 

τους, όπως αυτοί διαμορφώνονται άπό τή συμμετοχή στους διάφορους 

κοινωνικούς θεσμούς (οικογένεια, σχολεία, εργασία κ#&·)· 

δ· Η ευαισθητοποίηση ατόμων καί κοινωνικών ομάδων σε θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος, η ανάπτυξη αί-σθήματος κοινωνικής ευθύνης καί 

η ενθάρρυνση τ^ς συμμέτοχης του άτομου σέ εκδηλώσεις πού αφορούν 

ομάδες η* τό σύνολο τ?|ς κοινωνίας. 

Άπό τήν εκτέλεση τη*ς αποστολές αύτης προκύπτει, δτι ή 

δραστηριότητα της κοινωνικής εργασίας δέν περιορίζεται στον πάρα—~ 

δοσιακό χώρο της κοινωνικής πρόνοιας άλλα επεκτείνεται καί σέ άλ

λους χώρους παροχές κοινωνικών υπηρεσιών, δπως της υγείας, της 

κοινωνικές ασφαλίσεως, τη*ς εκπαιδεύσεως, τη*ς απασχολήσεως, του 

οίκισμοο καί της προλήψεως της εγκληματικότητας. 
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*H πραγματοποίηση της αποστολές της κοινωνικής εργασίας 

προϋποθέτει: 

α. Τήν ανάπτυξη καί εφαρμογή* προγραμμάτων κοινωνικών υπη

ρεσιών (στον κρατικό η στον Ιδιωτικό τομέα), μέσα στά οποΓα θά 

είναι δυνατό νά πραγματοποιηθούν οι επιδιώκεις της κοινώνικήΥ 

εργασίας. 

β· Τήν επαρκή στελέχωση τών κοινωνικών υπηρεσιών μέ προσω

πικό ειδικευμένο στην κοινωνική εργασία (κοινωνικοί λειτουργοί) 

καί σέ άλλες συναφείς είδικότητες,γκ- να συμβάλλουν άποτελεσμα-

τικά, τόσο στην εφαρμογή προγραμμάτων παροχές κοινωνικών υπηρε

σιών, δσο καί στή διοίκηση τών κοινωνικών υπηρεσιών καί τόν κοι

νωνικό σχεδιασμό· 

γ. Τόν καθορισμό τοϋ αντικειμένου εργασίας τον κοινωνικών 

λειτουργών καί άλλων οργάνων πού ασχολούνται μέ τήν παροχή κοι

νωνικών υπηρεσιών, καί, μέ βάση αυτό, τόν προσδιορισμό τών αρμο

διοτήτων τους στους κανονισμούς λειτουργίας τών Υπηρεσιών πού 

εργάζονται· 

δ. Τή* σωστή χωροταξική κατανομή, δομή, οργάνωση καί λει

τουργία τών Κοινωνικών Υπηρεσιών γ ta νά γίνει ευχερής καί απο

τελεσματική: 

- *Η προσέγγιση καί ή εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ τοο προ

σωπικού* τών Κοινωνικών Υπηρεσιών καί τών ατόμων, τών ομάδων 

η* τών οίκισμών πού εξυπηρετούνται άπό τά προγράμματα αυτά. 

- Η επισήμανση κοινωνικών αναγκών πού δέν καλύπτονταν καί ò 

προσδιορισμός τΐ)ς εκτάσεως τοο προβλήματος, μέ τήν πραγμα

τοποίηση κοινωνικών ερευνών. 
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- *Ή εκτίμηση τών μέσων καί υπηρεσιών πού απαιτούνται γιά τήν 

κάλυψη τον αναγκών αυτών. 

- *Ή ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων μέσων καί υπηρεσιών. 

-
 ι

Η αξιολόγηση τών παρεχόμενων υπηρεσιών καί τοϋ τρόπου μέ τόν 

οποϊο παρέχονται καί, μέ βάση τά αποτελέσματα της αξιολογή

σεως αυτής, σχεδιασμός για παραπέρα μέτρα. 

2· Υφιστάμενη κατάσταση στην 'Ελλάδα 

Η κοινωνική* εργασία συγκαταλέγεται καί στη* χώρα μας 

μεταξύ τον "μέσων" πού* χρησιμοποιούνται γιά τη* βελτίωση τη*ς ποιό

τητας καί τ ou τρ<5που παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 

"Αρχισε σάν πρωτοβουλία τοΟ Ιδιωτικοϋ τομέα, αμέσως μετά 

τ<5ν Β' παγκόσμιο πόλεμο, μέ τή χρησιμοποίηση των μεθόδων της .κοι

νωνικής εργασίας, κατά εφαρμογή μέτρων κοινωνικής προστασίας καί 

μέ παράλληλη προετοιμασία ειδικευμένου προσωπικού.γιά.τή*ν άσκη

ση* της (εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών). 

ι
Η συνειδητοποίηση, μέ τή*ν πάροδο τοο χρόνου, άπό τόί5ς 

διάφορους τομείς κοινωνικές προστασίας καί τήν κοινή* γνώμη, τη*ς 

αναγκαιότητας καί χρησιμότητας τών υπηρεσιών τοϋ κοινωνικού λει

τουργοί, συντέλεσε πολύ* στό νά επεκταθεί η εφαρμογή της κοινωνι

κής εργασίας στον κρατικό καί ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα τά τελευ

ταία χρόνια· 

"·3· Σήμερα, η Πολιτεία, μέ τά νομοθετικά καί διοικητικά της 

μέτρα καί τή διάθεση οικονομικών μέσων, συμβάλλει ενεργά στην 

προσπάθεια γιά: 
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α. Τήν ανάπτυξη καί προαγωγή της κοινωνικής εργασίας ατούς 

διάφορους τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών· 

β· Τή βελτίωση της εκπαιδευτικής στάθμης τών σχολών εκπαι

δεύσεως στην κοινωνική εργασία« 

γ· Τή βελτίωση τη*ς επαγγελματικής στάθμης τον κοινωνικών 

λειτουργών μ£: 

1» τόν καθορισμέ τών προϋποθέσεων γιά τήν άσκηση του* 

επαγγέλματος τους, 

2. τη* δημιουργία τοο πλαισίου γιά τόν καθορισμό* του* 

αντικειμένου τη*ς εργασίας τους καί 

3· τη* δημιουργία τών προϋποθέσεων γιά τήν επιμόρφωση 

καί τή μετεκπαίδευση τους» 

.2.1· Τό υφιστάμενο δυναμικό κοινωνικών λειτουργών 

Ή χρήση του* τίτλου καί η άσκηση του επαγγέλματος του* 

κοινωνικού* λειτουργού στην 'Ελλάδα προϋποθέτει σχετική* άδεια άπό 

τό Υπουργείο Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, σύμφωνα μέ τ ί ς διατάξεις τοΦ 

Β,Δ, 690/6.1, καί ή άδεια αυτή ανακαλείται αν οι προϋποθέσεις παύουν 

νά υπάρχουν» Σήμερα στην 'Ελλάδα έχουν χορηγηθεί σέ 1.350 περί

που άτομα άδειες ασκήσεως του* επαγγέλματος τοϋ* κοινωνικού* λει>-

τουργοϋ*. 

Στά τελευταία πέντε χρόνια*, ό αριθμός τών κοινωνικών λει

τουργών έχει αυξηθεί μέ μέσο ετήσιο ρυθμό αυξήσεως περίπου 100. \ 

"Οπως αναφέρεται πιό κάτω, μέ τ ί ς νέες σχολές πού έχουν ανοίξει, 

ο ρυθμός αυτός θά αυξηθεί σημαντικά στό προσεχές μέλλον· 
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Άπό τό σύνολο των κοινωνικών λειτουργών, σχεδόν όλοι 

έχουν πτυχίο σχολές κοινωνικές εργασίας. Μ<5νο τό 4,4$ δέν έχουν 

ειδική επαγγελματική εκπαίδευση καί άσκουν τό επάγγελμα στηρι

ζόμενοι βασικά στή μακρόχρονη επαγγελματική τους εμπειρία καί 

στίς γνώσεις πού απόκτησαν άπό παρακολουθήσεις προγραμμάτων επι

μορφώσεως. 

Δέν υπάρχει πανεπιστημιακή σχολή κοινωνικών λειτουργών 

στην *Ελλάδα, καί μόνο ενα πολύ μικρό ποσοστό (6$ περίπου) τών 

κοινωνικών λειτουργών είναι πτυχιούχοι σχολών κοινωνικές έργα- , 

σίας ανώτατης βαθμίδας (MASTER'S) η* έχουν μεταπανεπ^ιστημιακό κύ

κλο σπουδών« 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί στην ^Ελλάδα, χαρακτηρίζονται 

άπό τή σχετικά μικρή τους, ηλικία (76$ είναι ηλικίας μέχρι 40 χρο

νών) καί άπό τό γεγονός οτι ή μεγάλη πλειοψηφία ε̂ Ιναι γυναίκες 

(μόνο 2,6$ του* συνόλου τον κοινωνικών λειτουργών είναι άνδρες)»
 % 

*Η ανάγκη τη*ς προετοιμασίας ανδρών γιά τό επάγγελμα τοϋ* κοινωνι

κού* λειτουργοί γίνεται- δλο καί πιό αισθητή γιά διαφόρους λόγους, 

δπως η επέκταση ττ̂ ς δραστηριότητας του* κοινωνικού λειτουργού* 

σέ τομείς όπως η πρό\ηψη της εγκληματικότητας, η απασχόληση κα,ί 

ή κοινοτική ανάπτυξη, καί γιατί ενα μεγάλο μέρος άπό τίς γυναΐ-ς 

κες πού εϊναι παντρεμένες ,άπέχουν η* αποχωρούν άπό τό επάγγελμα 

γιά οίκογενειακούς λόγους. 

2·2· Τομείς ασκήσεως κοινωνικές εργασίας 

"Οπως αναφέρεται πιό πάνω, τό ένδια<£>έρον γιά τίς υπηρεσίες 

1. Τό νομικό καθεστώς πού ισχύει γιά τήν κοινωνική εργασία δ&-

: νεται στό Παράρτημα· 
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τοΟ κοινωνικού* λειτουργού* άρχισε άπό τους φορείς τί*ς κοινωνικές ,·;; 

πρόνοιας, αρχικά από τόν ιδιωτικό τομέα καί ακολούθως άπό τους 

κρατικούς φορείς· "ftSpa ot υπηρεσίες αυτές' χρησιμοποιούνται καί 

σέ άλλους τομείς, όπως στην υγεία, στην αντιμετώπιση τ % εγκλη

ματικότητας, στην κοινωνική άσφάλιση-.καί στην απασχόληση» Σέ 

αντίθεση μέ ορισμένες άλλες χβρες, ο£ υπηρεσίες του* κοινωνικού* 

λειτουργού* δέν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα στον τομέα τΐ*ς έκπαι-, ... 

δεύσεως, ε Ιδικά γιά τήν<;παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.σέ μαθητές 

καί φοντητές γιά νά βοηθηθούν νά ξεπεράσουν δυσχέρειες προσαρμο

γές στό σχολικό χβρο καί νά αξιοποιήσουν καλύτερα τήν παρεχόμε

νη εκπαίδευση· 

Δέν έχει γίνει μελέτη πού νά προσδιορίζει τήν έκταση 

των άμεσων καί μελλοντικών αναγκών της χώρας σέ κοινωνικούς λει·?· 

τούρκους. *Η εκτίμηση τον αναγκών αύτβν γίνεται -συνήθως εμπειρι

κά καί εξαρτάται κυρίως icrço τ>ίς οικονομικές δυνατότητες. Πάντως, 

χωρίς αμφισβήτηση οι ανάγκες σέ-κοινωνικούς λειτουργούς καλύπτον

ται υποτυπωδώς, δεδομένου οτι ένας μεγάΧος αριθμός φορέων παροχές 

κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο του* Ιδιωτικού* δσο καί του* κ~ τικοϋ 

τομέα, ή δέν χρησιμοποιεί καθόλου ^ χρησιμοποιεί σέ πολύ περιορι

σμένη έκταση τίς-υπηρεσίες, των κοινωνικών λειτουργών στίς δρα

στηριότητες ή στά προγράμματα τους, παρά τδ γεγονός δτι η πραγμα

τοποίηση του* σκοπού* τών προγραμμάτων αύτων εξαρτάται, σέ σημαντι

κό βαθμό, από τήν έφαρμογή~μ£$&κον-KTOV^ * · 

Οι κοινωνικοί'λειτουργοί πού άσκοον τό επάγγελμα σήμερα, 

είναι μοιρασμένοι σχεδόν ίσα μεταξύ τοο κρατικού* καί το0 ιδιωτι

κού* τομέα. To 56$ περίπου εργάζονται γιά λογαριασμό του* Δημοσίου 
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( *Υπουργεία Κοινωνικών * Υπηρεσιών καί Δικαιοσύνης) καί Μ Δ Δ (νο

σηλευτικά* ιδρύματα, ασφαλιστικοί φορείς, οργανισμοί πρόνοιας καί 

απασχολήσεως), ένο τό ΑΑ% έχει απορροφηθεί σέ ιορύματα καί οργα

νώσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στίς δημόσιες υπηρεσίες καί 

τά Μ1ΔΔ έχουν συσταθεί τακτικές θέσεις κοινωνικών λειτουργών, ένα) 

στον ιδιωτικό τομέα συνδέονται μέ σχέση εργασίας Ιδιωτικοϋ δικαίου, 

κατά κανόνα αορίστου χρόνου· 

Μέ βάση στοιχεία το£ί Υπουργείου Κοινωνικών * Υπηρεσιών, 

άπό τους 800 περίπου κοινωνικούς λειτουργούς πού εργάζονται σή-

"μέρα, το* 78$ καλύπτουν ανάγκες των τομέων πρόνοιας, υγείας καί 

αντιμετωπίσεως της εγκληματικότητας, ενώ* τό 22$ περίπου προσφέ

ρουν τίς υπηρεσίες τους στους τομείς κοινωνικής ασφαλίσεως, απα

σχολήσεως (κοινωνική προστασία εργαζόμενη^ νεότητας, βιομηχανίες-

έπιχε ι ρήσεις) καί ...στην ..εκπαίδευση κοινών ικον λειτουργών. 

2·3· Τρόπος uaC συνθήκες ασκήσεως της κοινωνικής εργασίας 

> χ f ι 

Οι περισσότεροι άπό τους εργαζόμενους κοινωνικούς λει-

τουργούς χρησιμοποιούνται άπό τους παραπάνω φορείς στην εφαρμο

γή προγραμμάτων παραδοσιακών μορφών κοινωνικής προστασίας (οικο

νομική ενίσχυση, ιδρυματική προστασία) γιά ορισμένες "οριακές" 

ομάδες του πληθυσμού" (άγαμες μητέρες, εξώγαμα παιδιά, παιδιά 

πού στερούνται τήν οίκογενειακή φροντίδα, άτομα μέ αντικοινωνι

κή συμπεριφορά, οωματικά καί ψυχικά ανάπηροι, άτομα η ομάδες πού 

βρίσκονται σέ έκτακτη ανάγκη, όπως οι υπερήλικες καί εργαζόμενοι 

ανήλικοι πού χρειάζονται ειδική προστασία)· 

Οι υπηρεσίες τίς όποιες οι κοινοτικοί λειτουργοί κατά 

νόμο καλούνται νά προσφέρουν, στα πλαίσια των προγραμμάτων αύτον, 

είναι κυρίως: 
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α· Νά εξετάσουν πως καί γιατί τά άτομα ^ οί ομάδες πού ζη~ 

τοϋν κάποια βοήθεια βρέθηκαν σέ κατάσταση ανάγκης, νά εκτιμήσουν 

τίς ανάγκες καί τά προβλήματα τους, για νά διαπιστώσουν αν δι

καιούνται νά περιλαμβάνονται στά προγράμματα πού ζητούν· 

β. Νά παρέχουν στά άτομα αυτά ειδικές υπηρεσίες (ένημερω-* 

τικοϋ, συμβουλευτικού, ύποστηρικτικοϋ χαρακτήρα), ώστε νά βοηθη

θούν νά αξιοποιήσουν π ι δ* αποτελεσματικά τίς δικές τους δυνατότη

τες καί ικανότητες, καθώς καί τους κοινωνικούς π<5ρους πού διατί

θενται προς δφβλύ« τους. ,>,,. ν 

γ· Νά επισημάνουν κοινωνικές ανάγκες πού δέν είναι καλυμμέ

νες^ ειδικά στον τομέα πού απασχολούνται» 

δ* Νά δραστηριοποιήσουν καί νά κατευθύνουν τήν εθελοντική 

προσφορά υπηρεσιών. 

Δυστυχώς δμως, σήμερα στην 'Ελλάδα τό £ργο τοϋ κοινωνι

κοί λειτουργοί περιορίζεται κατά κανόνα στή διερεύνηση τών συν

θηκών καί τήν εκτίμηση των αναγκών τοϋ άτομου πού βρίσκεται σέ 

κατάσταση ανάγκης, γιά νά διαπιστώσει αν μπορεί νά ενταθεί
:
 στό" 

εφαρμοζόμενο πρόγραμμα· Δηλαδή, τό κύριο έργο του* κοινωνικοϋ 

λειτουργού* πού είναι ή παροχή συμβουλών καί υποστηρίξεως, δπως 

καί η επισήμανση κοινώνικΩν αναγκών καί η δραστηριοποίηση καί 

κατεύθυνση τ%; εθελοντικές προσφοράς υπηρεσιών, αναπτύσσεται 

μόνο υποτυπωδώς καί σέ πολύ περιορισμένη έκταση. 

Οι λόγοι γιά τους οποίους δέν άξιοποιοϋνται πλήρως οι 

κοινωνικοί λειτουργοί είναι διάφοροι. *0 κύριος λόγος είναι ή 

έλλειψη καθορισμοί τοϋ αντικειμένου εργασίας των κοινωνικών 

λειτουργών καί συνεπώς ή παρατηρούμενη άγνοια t\ σύγχυση των φορέων 
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σχετικά μέ τήν αποστολή τοο ειδικευμένου χεύτου προσωπι-κου. Η 

συviéîîetoi της'άγνοιας αύττ[ς είναι δτι στην παροχή κοινωνικών υπη-

ρεσί/ών* δπου οι υπηρεσίες κοινωνικοί λειτουργού είναι απαραίτη

τες (κοινοτική οργάνωση καί ανάπτυξη, ιδρύματα παιδικής προστα- ... 

σίας, <ΐυμβουλευτικές υπηρεσίες fia* τήν οικογένεια κλπ.) δέν υπάρ

χουν προγράμματα .δπου ή άσκηση κοινωνικής εργασίας είναι επιβε

βλημένη. 

"Ακόμα καί στους φορείς δπου χρησιμοποιούνται κοινωνικοί 

λειτουργοί δέν υπάρχουν υπηρεσιακές μονάδες (γραφεία, τμήματα η* 

υπηρεσίες) κοινωνικής εργασίας στή διοικητική τους δομή*ί- 'Δηλαδή, 

οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι σκορπισμένοι, η\ προσκολλημένοι σέ 

άλλες υπηρεσίες αντί νά ανήκουν σέ μιά "υπηρεσία κοινωνικής εργα

σίας" πού θα ήταν συγκροτημένη αποκλειστικά άπ6 κοινων,ικρι5ς λει

τουργούς. Η έλλειψη μιας τέτοιας υπηρεσίας έχει ως αποτέλεσμα 

τήν αδυναμία άμεσης έπΌπτείας καί επαγγελματικές βοήθειας των 

κοινωνικών λειτουργών, καί τήν έκλειψη παρακολουθήσεως τοΪ5 έργου 

άπό "προϊστάμενο" τοϋ Εδιου επαγγελματικού κλάδου,. Δεδομένου, 

δπως αναφέρθηκα π ιό" πάνω, δτι υπάρχει εύνοια η σύγχυση γ ιά τήν 

αποστολή του* κοινωνικού* λειτουργού, αυτή η αδυναμία της διοικητι

κές δομη*ς μειώνει σημαντικά τήν αποτελεσματικότητα του* κοινωνικού* 

λειτουργού*. 

Τέλος, σέ ορισμένες υπηρεσίες, δπου εϊναι^τοποθετημέ

νοι οι κοινωνικοί λειτουργοί, δέν αρκούν γιά νά κάνουν σωστή δου

λειά. Συνδεμένη μέ τήν αριθμητική ανεπάρκεια τών κοινωνικών λει

τουργών ει ναι καί ή έλλειψη -μέσων, .καί. :.συν$ηκ$ν , εργασίας -γιά νά 

μπορούν νά αξιοποιήσουν τόν υπηρεσιακό τρυς χρόνο (έλλειψη μέσων 

μεταφοράς γιά επισκέψεις κατ'ΌΪκον, καί φόρτος διοικητικής ερ

γασίας)» 
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. Τό πρόβλημα τη*ς ελλείψεως πλαισίου καθορισμού* τοΠ έργου 

των κοινωνικών λειτουργών ήδη αντιμετωπίζεται από τό Υπουργείο 

Κοινωνικών ^Υπηρεσιών, δπου έχει καταρτιστεί ένα προσχέδιο Π.Δ. 

"καθορισμοί τσΟ αντικειμένου εργασίας τον κοινώνικών λειτουργών 

γενικώς καί είδικοτερον κατά" τομέα παροχές κοινωνικών υπηρεσιών, 

ιδ,ία προνοίας, υγείας, ασφαλίσεως, εκπαιδεύσεως, προλήψεως εγκλη-

ματικοτητος". Τό προσχέδιο αυτό* θά συμβάλει αποφασιστικά στην 

προώθηση του* θέματος τ?*ς συντάξεως καί εγκρίσεως τών εσωτερικών 

κανονισμών λειτουργίας υπηρεσιών στίς οποίες υπηρετούν κοινωνι

κοί λειτουργοί. 

* • "Αλλη αδυναμία τοο κλάδου, πού πρέπει νά σημειωθεί, εί

ναι οτ ι μόνο ένα πολύ μικρό* ποσοστό τών κοινωνικών λειτουργών 

πού απασχολούνται επαγγελματικά, χρησιμοποιούνται σέ. τομείς μέ 

αυξημένα καθήκοντα, όπως ή άσκηση διοικήσεως κοινωνικών υπηρεσιών, 

ή εποπτεία έργου κοινωνικών λειτουργών καί ή εκπαίδευση στην κοι

νωνική εργασία· TÓ γεγονός αυτό αποδίδεται στην έλλειψη υπηρε

σιακών μονάδων κοινωνικές εργασίας στή διοικητική δομή των φορέων 

πού χρησιμοποιούν κοινωνικούς λειτουργούς,, δπως επισημάνθηκε πιό 

_πάνω, καί στην έλλειψη καί ανώτατης βαθμίδας εκπαιδεύσεως γιά 

τήν προετοιμασία στελεχών ανώτατης στάθμης. 

Τό θέμα της εκπαιδεύσεως τών κοινωνικών λειτουργών άνα-

, πτύσσεται πιό κάτω στό γενικό κεφάλαιο γιά εκπαίδευση καί έρευνα» 

5· Προτάσεις 
wmmmmmmmtÊmmmmmmm 

5«1* Προτάσεις γιά τόν οργανωτικό τομέα 

Γιά τήν καλύτερη οργάνωση τη*ς κοινωνικές πρόνοιας θά 

πρέπει νά συγκροτηθούν "υπηρεσιακές μονάδες," κοινωνικές εργασίας, 
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στή διοικητική δομή των περιφερειακών υπηρεσιών τοϋ Υπουργείου 

Κοινωνικών * Υπηρεσιών, καί νά επανδρωθούν με-επαρκές ειδικευμέ

νο προσωπικό*, ενόψει τ^ς καταρτίσεως τοϋ νέου όργανισμοϋ του* 

υπουργείου. Ειδικότερα προτείνεται: 

Ι. Συγκρότηση υπηρεσιακών μονάδων (τμημάτων η* γραφείων) κοι

νωνικές εργασίας, υπό* τήν εποπτεία τ ou Διευθυντή, σέ δλες τίς 

περιφερειακές υπηρεσίες τοϋ* υπουργείου, γιά νά διασφαλίσει -από* 

τη* μιά πλευρά ενότητα, συντονισμό καί ενιαία κατεύθυνση στην άσκη

ση τη*ς κοινωνικής εργασίας καί άπό τήν άλλη επαγγελματική επο

πτεία τον κοινωνικών λειτουργών καί αξιολόγηση του £ργου τους 

άπό άτομα τοϋ* ϊδιου επαγγελματικού κλάδου· 

li. Δημιουργία μονάδας κοινωνικής εργασίας στή*ν Υπηρεσία 
' • s ·. » « · 

'Επιθεωρήσεως τοϋ Υπουργείου, γιά τήν παροχή επιμέρους κατεύθύν-

σεων καί γιά νά επιτευχθεί συντονισμός δράσεως μεταξύ των περί

φερε ιακΩν υπηρεσιακών μονάδων κοινωνικής εργασίας, ειδικά δσον 

•άφορα τήν εκτίμηση κοινωνικών αναγκών καί τήν αξιοποίηση διατι

θέμενων κοινωνικών πόρων. 

til· Συγκρότηση, οργάνωση καί επαρκής επάνδρωση παρόμοιων 

υπηρεσιακών μονάδων κοινωνικές εργασίας σέ δλόυς τοός φορεϊς πού 

χρησιμοποιούν τίς υπηρεσίες των κοινωνικών λειτουργών. 

3.2. Προτάσεις δσον άφορα τή*ν άσκηση της κοινωνικής εργασίας 
ι ' " • • H I I I I I " "li II I I I I I • • n 

Σέ σχέση μέ τήν άσκηση ττ̂ ς κοινωνικής εργασίας προτεί

νονται : 

1· Στή διάρκεια της παρούσας μελέτης συγκροτήθηκε "υπηρεσιακή 
μονάδα" κοινωνικής εργασίας στην κεντρική υπηρεσία τοϋ Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. 
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ν ι. Προώθηση του* θέματος του* καθορισμού* το0 αντικειμένου 

εργασίας τον κοινωνικών λειτουργών, γιά τήν υλοποίηση των διατά

ξεων γιά τ^ν κατάρτιση εσωτερικών, κανονισμών λειτουργίας των υπη

ρεσιών, ιδρυμάτων καί οργανισμών δπου απασχολούνται κοινωνικοί 

λειτουργοί. Θά χρειαστούν λεπτομερείς περιγραφές εργασίας (JOB 

DESCRIPTION) των κοινωνικών λειτουργών. 

It· 'Επιλογή καί χρησιμοποίηση τών μέσων μαζικές επικοινωνίας 

γιά τη σωστή ενημέρωση τ?ίς κοινές γνώμης καί τών άμεσα ενδιαφερο

μένων γιά τίς επιδιώξεις της κοινωνικές εργασίας καί τοΟ έργου 

τών κοινωνικών λειτουργών γιά\τήν ορθή χρησιμοποίηση τών κοινω

νικών λειτουργών καί τήν αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τών υπη

ρεσιών πού παρέχουν.· 

ili· Μελέτη γιά τήν εκτίμηση τών αναγκών (ποσοτικά, κατά το

μείς παροχές κοινωνικών υπηρεσιών) της χώρας σέ κοινωνικούς λει

τουργούς, μεσοπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα. 

tv. Αοξηση τοϋ* αριθμού* τών οργανικών θέσεων κοινωνικών"λει

τουργών του* * Υπουργέ ίου Κοινωνικών Υπηρεσιών τουλάχιστο κατά 

25$ %αί εξασφάλιση ̂ προϋποθέσεων καλύψεως αυτών σταδιακά μέσα 

&τήν 5ετία του* Προγράμματος, γιά τήν αντιμετώπιση, τών αναγκών 

πού έχουν $δη εκτιμηθεί οτι θά δημιουργούνται άπύ τή συμμετοχή 

τών κοινωνικών λειτουργών, πού διευρύνεται συνεχώς, στην έφαρμο-

γή" κρατικών προγραμμάτων; • ...-..«..:.;...:,.. 

V« 'Ορθολογικότερη αξιοποίηση του* υπηρεσιακού* χρόνου τών 

κοινωνικών λειτουργών, μέ τή δημιουργία τών προϋποθέσεων γιά 

συχνότερες.άμεσες επικοινωνίες τους μετά άτομα πού χρειάζονται 

τίς υπηρεσίες τους. ,'.-., ., . ,
ν
 '; 
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vi. Προσανατολισμός naC ενίσχυση των φορέων παροχής κοινω

νικών υπηρεσιών (κρατικού καί Ιδιωτικού τομέα) γιά τήν ανάπτυξη 

<S επέκταση; 

α. Προγραμμάτων προληπτικοί, κυρίως, χαρακτήρα, προ

οριζόμενων γιά τήν κάλυψη ψυχοκοινωνικων αναγκών 'όχι μόνο ορια

κών ομάδων, άλλα του* συνόλου τ ou πληθυσμοϋ καί 

β. των μεθόδων κοινωνικής εργασίας "σέ ομάδες" καί 

"σέ κοινοτική οργάνωση", μέ τίς οποίες, άν λη<ρ9«εϊ υπόψη ή γεωγρα

φική καί διοικητική δομή της χώρας, θά καθίσταται ευχερέστερη 

καί πιό αποτελεσματική η εξυπηρέτηση ομάδων πληθυσμοί μέ ομοειδή 

προβλήματα η κοινές ανάγκες. * 

3·3· Προτάσεις στον τομέα προαγωγής της επαγγελματικής 

στάθμης των κοινωνικών λειτουργών 

Προτείνεται: 

Ι. Δημιουργία επαρκών ευκαιριών καί κινήτρων επιμορφώσεως 

καί μετεκπαιδεύσεως κοινωνικών λειτουργών μέ: 

α. Συστηματοποίηση καί παραπέρα ανάπτυξη προγραμμάτων 

ενημερώσεως καί επιμορφώσεως, "εν υπηρεσία". 

β. Δημιουργία προϋποθέσεων καί παροχή ευκαιριών μετεκ-

παιδεύ*σεως καί εξειδικεύσεως σέ σχολές κοινωνικής εργασίας στην 

*Ελλάδα. 

γ. Παροχή ευκαιριών σέ όσους μπορούν νά μετεκπαιδευ-

θοϋν στό εξωτερικό. 
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lu 'Επιλογή καί χρησιμοποίηση μηχανισμοο γιά τήν αποτελεσμα

τική παρακολούθηση το$ έργου τον κοινωνικών λειτουργών, ώστε νά 

διαπιστώνεται αν τηροΰνται οι δεοντολογικοί κανόνες πού £χουν 

καθιερωθεί γιά τήν άσκηση το0 επαγγέλματος· 

lit* Παρακολούθηση άπό τόν αρμόδιο κρατικό φορέα (^Υπουργείο 

Κοινωνικών ^Υπηρεσιών) των δρων, των συνθηκών καί τοϋ τρόπου άσκή-

σεως <του* επαγγέλματος του* κοινώνικοϋ λειτουργού* στή* χώρα, δπως 

καί του* ρυθμοΟ καί τοϋ βαθμοΟ απορροφητικότητας στην."αγορά εργα

σίας" τον αποφοίτων τον σχολών κοινωνικές εργασίας, γιά τή*ν έγκαι

ρη λήψη μέτρων ανάλογα μέ τήν περίπτωση. 

ιν· Δημιουργία κινήτρων γιά τή*ν προσέλκυση στον επαγγελματι

κό αυτό κλάδο μεγαλύτερου αριθμού αρρένων« 
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IV. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΚΖΓΟΒΟΪΑΙΑ 

1· Ο ρόλος της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

Στον τομέα τ*ης κοινωνικής πρόνοιας, η Ιδιωτική πρωτοβου

λία είναι μιά δύναμη· Μιά εθελοντική οργάνωση μπορεί νά" δραστη

ριοποιήσει ανθρώπινο δυναμικό καί οικονομικά μέσα, τα οποία δέν 

είχαν διέξοδο προς τόν χώρο της κοινωνικής πρόνοιας. Το ανεκμε

τάλλευτο αυτό ανθρώπινο δυναμικό, πού* μπορεί νά μην ασχολείται 

συστηματικά ή νά μήν γνωρίζει καλά τά προνοιακά θέματα, όμως εν

διαφέρεται γι'αυτά, έχει πείρα καί γνώσεις σέ άλλους τομείς καί, 

τό σπουδαιότερο, &χει διάθεση προσφοράς καί ενθουσιασμό, στοι

χεία δηλαδή απαραίτητα γιά νά συμπληρωθούν τά κενά καί αναπόφευ

κτες ελλείψεις όσων ασχολούνται υπηρεσιακά μέ τό έργο της κοινω

νικής πρόνοιας. 'Επίσης, ή εθελοντική" δράση μπορεί νά παίζει 

έναν σημαντικό ρόλο, επισημαίνοντας καινούργια κοινωνικά προβλή-

ματα πρίν πάρουν τέτοια έκταση ώστε νά αναγνωρισθούν καί νά αντι

μετωπισθούν από τίς 'Αρχές. 

'Εξάλλου ή Ιδιωτική πρωτοβουλία έχει ευελιξία πού* δέν 

μπορεί ν$ έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, ο£ ρποίες είναι υποχρεω

μένες νά ακολουθήσουν αυστηρά τίς διαδικασίες καί οδηγίες εφαρ

μογής κάθε προγράμματος, δπως ορίζεται άπό τού*ς νόμους, καί νά 

παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες σέ ορισμένο πληθυσμό. 

*Η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει τή δυνατότητα νά διαλέγει 

τήν "πελατεία" της καί νά δοκιμάζει καινούργιες μεθόδους πειραμα

τικά. 'Επίσης, έχει τή δυνατότητα αλλαγής καί ανανεώσεως του* εθε

λοντικού στοιχείου, πού εξασφαλίζει τή συνεχή εισροή νέου αίματος· 
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*Η ιδιωτική np(ino$oàk£^mtçié0Î^5$^ ευκαιρία 

σέ πολλούς, ανεξάρτητα άπό ηλΕκία, μόρφωση, επάγγελμα καί< κοινός 

νικό fi οικονομικό επίπεδο, να καλύψουν τή συναισθηματική τους 

ανάγκη για προσφορά στον συνάνθρωπο, εϊτε αυτή προέρχεται άπό 

βαθειά θρησκευτική πίστη είτε άπό ανθρωπιστική η κοινωνική αντί

ληψη φιλαλληλίας καί συμπαραστάσεως οτούς πάσχοντες καί τους άδύ-

νατους. 

ν *%λο "πλεονέκτημα" της ιδιωτικές πρωτοβουλίας εϊ να ι τό 

δτί εξασφαλίζει τή συμμετοχή το$ πολίτη, πού τ<$σο πολύ χρειάζε

ται, ειδικά στ©*ν τομέα'της.κοινωνικής πρόνοιας* ΙΙαρέχει έναν 

άμεσο'.τρόπο-''συμμετοχές τοϋ" πολίτη, πού το0 δίνεΐ ταυτόχρονα τήν 

ευκαιρία νά καλλιεργηθεί, τό αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης καί 

αλληλεγγύης/ καθώς καί τή δυνατότητα νά εργασθεί γι'αυτό*1 πού π ι 

στεύει καί νά αίστανθεΪΓοτι αποτελείνμέρος το0 κοινώνικοΟ συνόλου« 

Άπό τήν άλλη πλευρά, υπάρχει ò κίνδυνος οτι μή έχοντας 

τήν πλήρη εΙκόνα της καταστάσεως ή ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί 

νά ξεκινήσει προγράμματα μέ οριακή σημασία, ένο'σέ άλλα πι<5 

επείγοντα προβλήματα δέν δίνεται ή σημασία πού θά επρε . 

; 'Επίσης, ή ιδιωτική πρωτοβουλία πολλές'φορές οργανώνει 

υπηρεσίες, πού αργότερα δέν θά έχουν τά οΙκονομικά μέσα νά συνεχί-

σουν καί τό Κράτος βρίσκεται στην ανάγκη νά αναλαμβάνει τή λει

τουργία τους, ένΩ διαφορετικά θά είχε δώσει άλλου* τήν προτεραιό

τητα. Τέλος, οι εθελοντές δέν εϊναι καταρτισμένοι γιά τό έργο * 

πού αναλαμβάνουν. 
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2. *Υφιστάμενη κατάσταση στην *Ελλάδα 

ιΗ προσφορά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί γενικά τοϋ 

εθελοντισμού*, σέ περιόδους εθνικών συμφορών άλλα καί σέ καιρους 

ειρηνικούς, ήταν καί εξακολουθεί νά είναι πολύ μεγάλη. ΛΗ ιδιω

τική- κα£ εκκλησιαστική πρωτοβουλία, δπως φαίνεται άπό τ ί ς ποι-

κίλες δραστηριότητες πού έχουν αναπτυχθεί καί τό πλήθος των ορ

γανώσεων καί ιδρυμάτων πού έχουν συσταθεί καί δρουν, ιδιαίτερα 

μέσα στά πλαίσια των προγραμμάτων της παιδικές καί γεροντικές 

προστασίας, καλύπτει ενα μεγάλο ποσοστό* των προνοιακων αναγκών 

στην *Ελλάδα. 

Μέχρι σήμερα ή ανάπτυξη της οργανωμένης ιδιωτικής πρω

τοβουλίας έχει γίνει απρογραμμάτιστα καί χωρίς ορθολογική χωρο

ταξική κατανομή. Υπάρχουν μέν οργανισμοί καί ιδρύματα πού συμπλη

ρώνουν ουσιαστικά κενά στην κρατική προσφορά υπηρεσιών, υπάρχουν 

δμως καί αρκετοί άλλοι (ιδρύματα, σωματεία) πού δέν προχωρούν 

πολύ πέρα άπό τήν αρχική πρόθεση των ιδρυτών τους ή άπό τήν εκλο

γή ενός διοικητικοί) συμβουλίου. 

Εξάλλου υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων πού 

προσφέρουν άμεσες υπηρεσίες, σ'αυτούς πού χρειάζονται βοήθεια. 

Οι χιλιάδες εθελοντές πού κινήθηκαν π.χ. στά πλαίσια το8 προγράμ

ματος^ της έξωϊ<5ρυματικ?)ς περιθάλψεως γερόντων τ % 'Αρχιεπισκο

πής Άθηνων. 

Δέν υπάρχει δμως μιά μέθοδος γιά τή συστηματική κατάρ

τιση, ώστε νά προετοιμάζονται οι καλοπροαίρετοι πού προσφέρουν 

υπηρεσία στον τομέα τη"ς κοινωνικής πρόνοιας. Τώρα μάλιστα πού 

έχει αναπτυχθεί ολοένα καί περισσότερο ò κλάδος της επιστημονικά 
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καί επαγγελματικά καταρτισμένης στελεχώσεως των ιδρυμάτων, πρέ

πει νά διαμορφωθεί ένας νέος τύπος εθελοντή, μέ στοιχειώδεις γνώ

σεις των νέων αντιλήψεων πού έπικρατοϋν στην κοινωνική εργασία, 

μέ καλή καί συνεχή ενημέρωση για τους στίχους καί τήν πολιτική 

πού πρέπει νά ακολουθείται γενικά στον τομέα τή*ς κοινωνικές πρό

νοιας, δσο καί στον τομέα ειδικά πού επιδιώκει νά υπηρετήσει ο 

κάθε τύπος ιδρύματος η σωματείου,, 'Ορισμένοι οργανισμοί ιδιωτι

κές πρωτοβουλίας καθοδηγούν τους εθελοντές. "Ομως, συστηματική, 

ευρύτερη οργανωμένη προσπάθεια καταρτίσεως εθελοντών καί διαφώ-

τίσεως του* κοινού* γιά στίχους, σκοπούς καί ανάγκες δέν γίνεται 

άπό κανένα. 

*Η οργάνωση της εποπτείας του* Κράτους είναι ανεπαρκής· 

Τακτική συνεργασία, σέ επίπεδο κέντρου καί περιφέρειας, μεταξύ 

υπηρεσιών καί φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας δέν γίνεται, παρά 

μόνο περιστασιακά. 

Χρειάζεται ή χρησιμοποίηση κατάλληλων καί εκπαιδευμένων 

οργάνων γιά τήν ανάπτυξη τρόπων καθοδηγήσεως καί εκπαιδεύσεως 

του* εθελοντικού στοιχείου καί της ιδιωτικές πρωτοβουλίας γενικά, 

ή αναζήτηση μεθόδων συστηματικές άλληλοενημερώσεως μεταξύ κρατι

κού*· φορέα κοινωνικής πολιτικής καί της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

ΧΗ οργανωμένη ιδιωτική πρωτοβουλία χρησιμοποιεί*, εκτός 

άπό εθελοντές, καί αμειβόμενο προσωπικό. Δέν υπάρχουν αναλυτι

κά στοιχεία γιά τήν εκπαίδευση καί ειδίκευση του* επαγγελματικού* 

αύτου* προσωπικού* τη*ς Ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ή ανάγκη σέ καλά 

εκπαιδευμένο επαγγελματικό προσωπικό στην ιδιωτική πρωτοβουλία 

είναι πιό μεγάλη, γιατί τό προσωπικό αυτό, εκτός άπό τ ί ς άμεσες 



- 189 -

υπηρεσίες πού προσφέρει, πρέπει να ξέρει νά συνεργάζεται, να* στη

ρίζει καί νά καθοδηγεί τους εθελοντές. ..ν, 

3· Προτάσεις 

Γιά τήν καλύτερη αξιοποίηση της. ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

προτείνονται: 

ι» Μελέτη για νά διαπιστωθεί ή έκταση τ?ίς ιδιωτικής πρωτο

βουλίας στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας,· καί αξιολόγηση της 

προσφοράς της (δυναμικότητα, στελέχωση,, χωροταξική κατανομή,*^μορ

φή* παροχών, εξυπηρετούμενοι κλπ.)· \: " 

l ì . Μέτρα για τήν καλύτερη ενημέρωση καί καθοδήγηση της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ώστε νά αποφευχθεί επικάλυψη των αναγκών 

καί σπατάλη;-πόρων, καί μέτρα γ̂ ι ά τή βελτίωση συνεργασίας μεταξύ 

του Κράτους καί της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

ΐ ι ί« —Μελέτη τοϋ* δλου θεσμοϋ των κληροδοσιών καί δωρεών^ γιά 

νά εξασφαλισθεί ή αξιοποίηση των προσφερόμενων περιουσίων. Λ Γι' 

αυτό* θά χρειαστεί ενδεχομένως η τροποποίηση τοϋ* A.N. 2039/39, 

πού άφορα τά κληροδοτήματα καί ϊσως χρειαστεί καί η τροποποίηση 

των σχετικών συνταγματικών διατάξεων. 

ΐν# Ενθάρρυνση καί ηθική καί υλική ενίσχυση των ιδιωτικών 

φορέων κοινωνικής πρόνοιας καί προσπάθεια γιά τήν επίτευξη ορθο

λογικές χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων της οργανωμένης 

Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μετά α.%6 εκτίμηση 'τ^ς εκτάσεως καί του 

είδους των αναγκών* *• V- _ · 

ν. "Ασκηση ορθής καί αποδοτικής εποπτείας της οργανωμένης 

ιδιωτικές πρωτοβουλίας. 
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Γιά τή* δραστηριοποίηση καί καλύτερη αξιοποίηση των εθε

λοντών προτείνονται: 

ι. Μελέτη γιά τόν προσδιορισμό των τομέων στους, οποίους 

θεωρείται κατά\ληλη καί χρήσιμη ή εθελοντική προσφορά. 

i t · Προσέλευση εθελοντών, επιλογή των κατάλληλων για τό" 

ανάλογο έργο καί εκπαίδευση $ επιμόρφωση τους στό συγκεκριμένο 

έργο πού θά αναλάβουν.. 

Î U . 'Ενημέρωση ττ̂ ς κοινής γνώμης γιά τή* σημασία καί τήν κοι

νωνική ανάγκη ττίς εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών καί προβολή 

τοΟ έργου πού επιτελείται γενικότερα άπό τήν ιδιωτική πρωτοβου

λία, ώστε νά δημιουργηθούν κίνητρα προσελεύσεως εθελοντών· : 

ΐν· Συντονισμός, καθοδήγηση καί συμπαράσταση στό έργο τους 

άπό κατάλληλα δργανα η* άλλους πεπειραμένους εθελοντές καί συνειδη

τοποίηση της ορθη*ς συμπεριφοράς καί στάσεως άπέναντί τους. ..!*] 

ν· Τ<5 Υπουργείο Κοινωνικών ^Υπηρεσιών νά αναλάβει: 
< \ 

α. Τήν. ευρεία ενημέρωση τοϋ κοινοΟ σχετικά μέ τήν άν,άγ-

κη καί τή*ν αξία τ ou εθελοντισμού*, 

β. τή μελέτη τρόπων καί μεθόδων γιά τήν προσέλκυση,, 

προετοιμασία καί αξιοποίηση τοϋ εθελοντικοί κόσμου, 

γ· τήν επιμόρφωση των υπαλλήλων του κέντρου καί τ?}ς περι

φέρειας πάνω στη* δυνατότητα του* έθελόντισμοΟ καί στην ανάγκη αξιο

ποιήσεως τ ou εθελοντή στά προγράμματα πρόνοιας. 
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V. ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕ" ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΏΡΟΝΟΙΑΣ" 
Λ \ 

1· 'Εκπαίδευση 

*Η εκπαίδευση στελεχών του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας 

δέν καλύπτει βέβαια μόνο τους κοινωνικούς λειτουργούς, άλλα ενα 

πολύ ευρύτερο φάσμα ειδικοτήτων· 'Evö,. δπως έχει επισημανθεί 

στην εισαγωγή ττίς παρούσας εκθέσεως, διεθνώς έχει αναγνωρισθεί 

μία ομάδα υπηρεσιών καί δραστηριοτήτων, πού μέ παραλλαγές άπό* 

χώρα σέ χώρα αποτελούν τόν τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, ο συ-
. . . . . . . % • ·. 

στηματικό*ς προγραμματισμός γ^ά^^·τήν;εκπαίδευση« είδικευμένου* π"ρο-

σωπικοϋ* γιά τόν τομέα αυτό δέν έχει συμβαδίσει μέ τόν προγραμ

ματισμό των άλλων αναγκαίων μέσων· 

Είναι αναμφίβολο όμως δτι ένας τομέας δπως η κοινωνική 

πρόνοια, δπου αντιμετωπίζονται συχνά τόσο πολύπλοκα προβλήματα 
s
 · • - - · .... V

-1
. ·• ' ' ' ' '< 

καί δπου ή ποιότητα των υπηρεσιών πού παρέχονται .μπορεί νά είναι 

τόσο αποφασιστική στην ανάπτυξη ατόμων, ομάδων καί της κοινωνίας 

γενικότερα, πρέπει νά είναι στελεχωμένος μέ καλά καταρτισμένα 

πρόσωπα· 

"Εχει λεχθεί επανειλημμένα δτι ο τομέας της κοινωνικής 

πρόνοιας χρειάζεται προβολή, δτι σέ πολλές χώρες είναι ανάγκη ακό

μα νά γίνει διαφώτιση γιά τίς δυνατότητες πού έχει η κοινωνική 

πρόνοια νά συμβάλλει σημαντικά στη γενική ευημερία, καί δτι η 

διαφώτιση αυτή πρέπει νά γίνει άπό τδ επίπεδο τοϋ*κόινοΟ πού 

χρησιμοποιεί τίς υπηρεσίες μέχρι καί τό επίπεδο των άρχων πού 

τίς προγραμματίζουν· Γι'αυτόν τό σκοπό χρειάζεται καλά εκπαιδευ

μένο προσωπικό στό επίπεδο της εφαρμογής των προγραμμάτων καί σέ 
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δλη τήν ιεραρχία μέχρι τό επίπεδο των προγραμματιστών της εθνι

κής πολιτικής για* τήν κοινωνική πρόνοια. 

Συνεπώς, ή εκπαίδευση στον τομέα τη*ς κοινωνικής προνοίας 

δέν μπορεί νά είναι σ'ενα ορισμένο επίπεδο μόνο. Χρειάζεται ε ι 

δική εκπαίδευση γιά* τ<5 βοηθητικά καί επιστημονικά προσωπικό, πού* 

απασχολείται μέ τήν εφαρμογή των προγραμμάτων, καί μετεκπαίδευ

ση γιά στελέχη που* θα" αναλάβουν τήν οργάνωση καί διοίκηση προγραμ

μάτων, τήν έρευνα, τον προγραμματισμό καί τήν εκπαίδευση. 

1.1. 'Εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών 

Τά στελέχη πού* άσκοον τήν κοινωνική εργασία είναι οι 

κοινωνικοί λειτουργοί, επομένως η ποιότητα των υπηρεσιών της κοι

νωνικές πρόνοιας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό άπό τήν ύπαρξη καλά 

εκπαιδευμένων κοινωνικών λειτουργών. "Οπως 'έχει λεχθεί στην εισαγω

γή τη*ς παρούσας εκθέσεως, ενα από τά χαρακτηριστικά πού ξεχωρί

ζει τήν κοινωνική πρόνοια άπό τήν κοινωνική ασφάλεια είναι δτι 

στην περίπτωση τή*ς κοινωνικής πρόνοιας η προστασία είναι άτομι-

κευμένη. Δηλαδή, ή απόφαση σχετικά μέ τό αν κάποιο άτομο δικαι

ούται τήν προστασία ενός συγκεκριμένου προγράμματος εξαρτάται 

συχνά άπό τήν κρίση τοϋ κοινωνικοί λειτουργού, καί τήν ευθύνη 

μιας τέτοιας αποφάσεως θά πρέπει νά τήν αναλάβουν μόνο καλά 

καταρτισμένα στελέχη. 

1.1.1· Εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών στην 'Ελλάδα 
— M U — — ! » ι ι «I mini ιιιιι« » *m*mmm—mÊm*mÊÊmmmmmmmi*ummmÊÊmmiHmmmÊ—mmmmmmmmmmmm*mm*m 

V. -Ol σχετικές διατάξεις προβλέπουν-δύο κύκλους σπουδών 

γιά κοινωνικούς λειτουργούς, τριετή μεταγυμνασιακό* καί διετή 

μετ,απανεπ ιστημ ιακό. 
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*Η εκπαίδευση γιά κοινωνικούς λε ιτουργοές πού* παρέχεται 

σήμερα ατή χώρα μας είναι εγκεκριμένη άπέ τέ κράτος. Λειτουρ

γούν 5 σχολές ανώτερης εκπαιδευτικές βαθμίδας (τριετοϋς μεταγυμνα-

σιακοϋ κύκλου), pi 3 άπό* τ£ς^σχολές αυτές είναι ΜΙΕΔ, επο

πτεύονται άπό* τέ 'Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών καί επιχορηγούνται 

άπέ τέν κρατικέ προϋπολογισμέ. (Προβλέπεται οτι τέ 1976 τό* κρά

τος θά καλύψει τέ 55^-67$ των δαπανών λειτουργίας τών σχολών αυ

τών, καί τό* 9^-28$.των δαπανών τών σπουδαστών γιά δίδακτρα κλπ·)· 

Οι άλλες δύο σχολές πού είναι δημέσιες αποτελούν τμήματα τών 

ΚΑ3Έ, εποπτεύονται άπέ τέ Υπουργείο 'Ε&νικ?)ς Παιδείας καί Θρη

σκευμάτων καί οι δαπάνες λειτουργίας τους καλύπτονται εξ ολοκλή

ρου άπέ τέ κράτος. 

Οι σχολές διετοος μεταπανεπιστημιακοΟ κύκλου σπουδών 

πού λειτουργούσαν στέ παρελθόν, γιά τήν εκπαίδευση κυρίως άποφοί-

των ανώτατων σχολών, έπαψαν νά λειτουργούν άπό* τέ 1963 επειδή 

δέν υπήρχαν επαρκή κίνητρα γιά τήν προσέλκυση υποψήφιων φοιτητών· 

Σχολές κοινωνικές εργασίας ανώτατης εκπαιδευτικές βαθμί

δα^ δέν λειτουργούν στην * Ελλάδα-ε^τε αυτοτελώς, εϊτε ώς„τμφατα 

υφιστάμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πλην όμως, ò ιδρυτικές 

νόμος περί ΚΑΙΓΕ (Ν.Δ. 652/70 άρθρο 40) παρέχει τή δυνατότητα 

στοές πτυχιούχους τών σχολών αυτών "νά συνεχίσουν σπουδάς εις 

άνωτάτας σχολάς αντιστοίχου V\ συναφοος είδικέτητος". 

ν
0πως φαίνεται απέ τά υπάρχοντα στοιχεία-, οτή διάρκεια · 

τΐίς 5ετίας 1971-1975, αποφοίτησαν κατά μέσο δρο 96 σπουδαστές άπέ 

τίς σχολές κοινωνικές εργασίας κάθε χρένο. Κατά τήν 5ετία*του* 

Προγράμματος δμως προβλέπεται οτι ο άριθμές αυτές θά είναι 
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αυξημένος πατά 40$ περίπου, επειδή τά τμήματα εκπαιδεύσεως κοι

νωνικών λειτουργών τών KATE θά δώσουν τους πρώτους αποφοίτους 

τους άπό τό 1977· 

*Η εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία στην * Ελλάδα περι

λαμβάνει θεωρητική κατάρτιση στίς σχολές καί πρακτική άσκηση, 

υπό* εποπτεία, σέ κέντρα πρακτικής ασκήσεως σπουδαστών, εγκεκρι

μένα μέ απόφαση του* * Υπουργού* Κοινωνικών Υπηρεσιών· αιαπιατώ^ 

νεται όμως έλλειψη ενιαίου προγράμματος, ως προς τά επιμέρους 

μαθήματα πού διδάσκονται, καί τή διάρκεια καί τό χρόνο πού διδά

σκονται. 

ι
Ως προς τό απαιτούμενο εκπαιδευτικό ύλίκό γιά τή θεωρτ>-

τική κατάρτιση τον σπουδαστών των σχολών αύτφν, υπάρχουν σημαντι

κές ελλείψεις· *Η 'Επιτροπή Μελέτης το$ 'Εκπαιδευτικού* Προγράμ*· 

ματος Σχολών Κοινωνικές 'Εργασίας, πού συστάθηκε μέ υπουργική 

απόφαση , στην πρόσφατη εκθεσή της αναφέρε t
v
; ανάμεσα στ* άλλα 

οτι "διαπιστούται σοβαρή έλλειψη ελληνικές βιβλιογραφίας στους 

τομείς της Κοινωνικές 'Εργασίας καί των Κοινωνικών 'Επιστημών 

γενικότερα, μέ αποτέλεσμα νά καθίσταται δυσχερής ή εκπαιδευτική 

προσπάθεια των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας". . * . 

"Όσον άφορδ τήν πρακτική άσκηση τ{3ν σπουδαστών επισημαί

νονται: ποσοτική ανεπάρκεια τών κέντρων πρακτικές ασκήσεως, μεγάλη 

1. Δΐ/ΐ986/ΐ9·5.75 απύφαση Υπουργού* Κοινωνικών * Υπηρεσιών. 

2* "ΐίκθεση γιά τά επιμέρους διδασκόμενα θεωρητικά μαθήματα στίς 

"Σχολές Κοινωνικές 'Εργασίας"καί γιά τίς προϋποθέσεις λειτουρ

γίας τών ̂ κέντρων πρακτικής ασκήσεως σπουδαστών τών σχολών 

αυτών " ( ' Αθήναι Νοέμβριος 1975). 
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χωροταξική διασπορά τους, πού κουράζει τους σπουδαστές καί επη

ρεάζει τό κόστοςεκπαιδεύσεως, καί ποιοτικές ελλείψεις, ο ι οποίες 

έπιδροϋν δυσμενώς στην προετοιμασία τών σπουδαστών ως επαγγελ

ματιών καί προκαλούν εντυπώσεις "διαστάσεως" μεταξύ θεωρίας καί 

πράξεως στην κοινωνική εργασία, 

'Επίσης, δσον άφορα τ6ν αριθμό καί τα προσόντα.του* εκπαι

δευτικού προσωπικού τον σχολών κοινωνικής εργασίας, διαπιστώνονται 

ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της κειμένης νομοθεσίας καί τη*ς πραγμα

τικής καταστάσεως» Σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοο Β,Δ. 319/62, 

δπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, πέρα από τους δύο καθηγητές 

(Δ/ντή καί άναπληρωτή-ύπεύΟ-υνου για τήν οργάνωση καί παρακολούθη

ση της πρακτικής ασκήσεως τών σπουδαστών) κάθε σχολή, εφόσον η 

δύναμη τών σπουδαστών της ξεπερνάει τους 30, υποχρεούνται νά δια

θέτει καί άλλον καθηγητή μέ πλήρη απασχόληση, γιά 15 επιπλέον 

σπουδαστές· 

"Οπως προκύπτει άπό τά στοιχεία τών σχολών, ò αριθμός 

του* εκπαιδευτικού προσωπικοί πού υπηρετεί σέ κάθε σχολή ποικίλ

λει, σέ σύγκριση μέ τόν αριθμό τών σπουδαστών, καί δέν ανταποκρί

νεται στίς προβλέψεις της νομοθεσίας, 

Άπό τήν 'Επιτροπή Μελέτης του 'Βκπαιψεύτικου Προγράμμα

τος τών Σχολών Κοινωνικής 'Εργασίας έχει επισημανθεί σχετικά: 

"ή £λλειψις επαρκών -οικονομικών- καί -«καοημαικών κινήτρων διά τήν 

προσέλκυσιν εις τήν έκπαίδευσιν κοινωνικών λειτουργών, άρτίως 

κατηρτισμένων καί μέ διδακτικήν ικανότητα καί πείραν, εκ τών στε

λεχών του* επαγγελματικού τούτου κλάδου". 
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....-.-..:·: ^é%oçf pi ευκαιρίες γιά τήν επιμόρφωση^ μετεκπαίδευση 

των κοινωνικώνλειτουργών,τόσο στην 'Ελλάδα σσο καί στδ έξωτε-·, 

ρικδ,. είναι αΙσθητά περιορισμένες, η δέν αξιοποιούνται· . . 

J 'Ειδικότερα: : ;· r 

α· 'Εκτός άπό τ ί ς δυνατότητες πού προσφέρονται για" μετεκπαί

δευση, μέ τά προγράμματα επιμορφώσεως δτροσίων υπαλλήλων, ο ι 'λοι

πές ευκαιρίες είναι περιορισμένες καί συνήθως ελάχιστα προσιτές 

γιά τδ μεγαλύτερο μέρος τον ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα εκείνων 

πού" εργάζονται' μακριά άπδ τήν πρωτεύουσα· 

β. wÄv καί σημαντικό ποσοστό, νέων σέ ηλικία, κοινωνικών 

λειτουργιών είναι σέ θέση, μέ τήν επάρκεια τους σέ ξένες γλώσσες, 

νά παρακολουθούσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό, οι 

σχετικές ευκαιρίες είναι πολύ περιορισμένες. "Ετσι, μόνο 8$ άπό 

τους κοινωνικούς λειτουργούς μπόρεσαν νά επωφεληθούν από τέτοια 

προγράμματα. 

'Επίσης, πρέπει νά σημειωθεί οτι αν καί η Ισχύουσα νομο

θεσία (Β.Δ. 319/62 "περί εκπαιδεύσεως κοινωνικών λειτουργών') 

παρέχει τ ί ς δυνατότητες στίς σχολές κοινωνικές εργασίας νά οργα

νώσουν προγράμματα μετεκπαιδέύσεως γιά κοινωνικούς λειτουργούς, 

ή δυνατότητα αυτή δέν έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

1.1.2. Προτάσεις γιά τήν εκπαίδευση κοινωνικών 

λειτουργών 
Προτείνεται: ' 

Ι . Ενίσχυση το$ εκπαιδευτικού έργου των σχολών κοινωνικές 

εργασίας (οίκονομικο-τεχνική), μέ σκοπό τήν εναρμόνιση του* εκ-,. „ 

παιδευτικού προγράμματος μέ τ ί ς εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες καί 

τή βελτίωση τΐ|ς εκπαιδευτικές στάθμης τους γενικότερα· 
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It. Σύσταση καί λειτουργία πρότυπων κέντρων πρακτικής ασκή

σεως, γιά τήν κάλυψη επιτακτικών ποσοτικών καί ποιοτικών αναγκών 

στδν τομέα της πρακτικής ασκήσεως των εκπαιδευομένων στην κοινω

νική εργασία. 

iti·. 'Εξασφάλιση των οικονομικοτεχνικών προϋποθέσεων για τήν 

κάλυψη επιτακτικών αναγκών βιβλιογραφίας στην κοινωνική εργασία 

(μετάφραση καί έκδοση βασικών -διεθνοϋ*ς κύρους- συγγραμμάτων, 

συγγραφή προτύπων εργασιών η* δημοσίευση μελετών η* ερευνών πάνω 

σέ θέματα κοινωνικής έργα,σίας)
ν
. 

Ιν. Προετοιμασία γιά τήν ίδρυση Σχολής Κοινωνικής Εργασίας 

πανεπιστημιακού επιπέδου, ε'ίτε αυτοτελούς εϊτε στ6 πλαίσιο συνα-

φοϋς Ανώτατου 'Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος,^γιά τήν εξασφάλιση 

στελεχών, γιά άσκηση επιτελικοί έργου, επαγγελματικής εποπτείας 

κοινωνικών λειτουργών, διοικήσεως κοινωνικών υπηρεσιών καί εκπαι

δεύσεως στην κοινωνική εργασία. Αυτή η σχολήt ,θά μπορεί νά κα

λύπτει παράλληλα ανάγκες μετεκπαιδεύσεως υπηρετούντων κοινωνικών 

λειτουργών πού προορίζονται νά αναλάβουν £ργο;~η-άσκηση τοϋ 

οποίου απαιτεί αυξημένα ουσιαστικά καί τυπικά προσόντα« 

ν. Δημιουργία προϋποθέσεων γιά τήν οργάνωση καί εφαρμογή 

άπό τίς σχολές κοινωνικής εργασίας, προγραμμάτων μετεκπαι&εύσεως 

επαγγελματιών τόσο γιά τήν ενημέρωση τους στίς συντελούμενες 

εξελίξεις στην κοινωνική εργασία, δσο καί γιά τήν εξειδίκευση 

τους σέ διάφορους τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 

v u 'Ενίσχυση καί ενθάρρυνση φορέων (εργοδοτικών, επαγγελμα

τικών, επιστημονικών) γιά τήν πραγματοποίηση σεμιναρίων επιμορ

φώσεως κοινωνικών λειτουργών "εν υπηρεσία",
:
 συνεδρίων καί 
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επιστημονικών "συμποσίων", μέ στόχο τή βελτίωση της επαγγελματι

κές στάθμης τον στελεχών του επαγγελματικοί} κλάδου. 

Σημειώνεται επίσης καί μια ανωμαλία πού δημιουργείται 

από τήν έλλειψη πανεπιστημιακής σχόλης. Γιά ορισμένες θέσεις ο 

ν<5μος καθορίζει δτι ò κάτοχος της θέσεως πρέπει νά έχει δίπλωμα 

ελληνικού* πανεπιστημίου ή ισότιμο δίπλωμα τοΟ εξωτερικού*. 'Επει

δή όμως δέν υπάρχει πανεπιστημιακή σχολή κοινωνικής εργασίας 

ανώτατου επιπέδου στην *Ελλάδα, μερικοί οργανισμοί, γιά τυπικούς 

λύγους, δέν αναγνωρίζουν Μ. Α« σέ κοινωνική εργασία τ'οο εξώτερα 

κου* ως πανεπιστημιακό' δίπλωμα» Στην πράξη, τύ ^Υπουργείο Κοινω

νικών Υπηρεσιών καΓ τύ -Υπουργείο Παιδείας, έχουν χαρακτηρίσει 

τά Μ.Α. αυτά ως ισότιμα μέ τύ δίπλωμα έλληνικοϋ πανεπιστημίου 

καί χρησιμοποιούν κατόχους H.A. τοϋ εξωτερικοί? στύ διδακτικό 

προσωπίκύ των σχολών κοινωνικών λειτουργών. 'Απομένουν δμως καί 

οι οργανισμοί κοινωνικές πρόνοιας νά ακολουθήσουν τύ παράδειγμα 

τον δύο υπουργείων. 

1.2. 'Εκπαίδευση σέ άλλες κοινωνικές έπισττ^μες 

1.2.1.
 %
Υφιστάμενη κατάσταση 

Γενικά, οι κοινωνικές επιστήμες, εκτός άπύ τίς οικονο

μικές, δέν έχουν αναπτυχθεί στην 'Ελλάδα. Δέν δίνεται πτυχίο 

πανεπιστημίου στην Κοινωνιολογία, 'Ανθρωπολογία, Κοινωνική Διοί

κηση, Ψυχολογία καί άλλες κοινωνικές επιστήμες πού συνηθίζεται 

νά αναγνωρίζονται στύ έξωτερικύ, ενώ δίνονται μαθήματα στά θέ

ματα αυτά στά προγράμματα εκπαιδεύσεως γιά άλλα πτυχία. 

Η αδυναμία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τήν έλλειψη είδι-

κευμένων ατόμων στύν κοινωνικό τομέα γενικά, οπού περιλαμβάνεται 
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καί ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας. Θά ήταν δυνατό' νά υποστη

ριχθεί οτι ή έλλειψη ενός πυρήνα κοινωνικών επιστημόνων υψηλής 

στάθμης, είναι εν μέρει ή αιτία γidi τήν σχετικά μικρή έμφαση ποό 

έχει δοθεί στον κοινωνικό τομέα στην ανάπτυξη ττ)ς χώρας* 

'Επιπλέον, στην έλλειψη· ορ-ισμένων εΙδικοτ'ή'τ'ων, δπως ει

δικών παιδαγωγών γιά πνευματικά καθυστερημένους Ψ\ γίά:αλλα μειο-

νεκτοϋντα άτομα, είδικευμένων προγραμματιστών καί ερευνητών,. έρ~ 

γασιοθεραπευτών κλπ. αποδίδεται κατά
:
ενα μέρος καί ò αργός:εκ

συγχρονισμός τον μεθόδων αντιμετωπίσεως προβλημάτων στ<5ν τομέα 

τ % κοινωνικής πρόνοιας. 

1.2.2. Προτάσεις 

ν Μέσα στή γενική μελέτη γιά τήν αναδιοργάνωση της κοινω

νικής πρόνοιας, συμφωνά μέ τήν αναθεωρημένη άπρστολή* πού προτεί-

νεται.νά πάρει,, τό κυριότερο βάρος πρέπει νά δοθεί στή μελέτη 

γ ι ά . τ ί ς ανάγκες τοο τομέα σέ ανθρώπινο δυναμικό.καί,., στή. συνέχεια, 

στον προγραμματισμό γιά τήν εκπαίδευση τοϋ αναγκαίου προσωπικοϋ. 

Προτείνεται νά γίνει λεπτομερής μελέτη γι^τό^θέματοΟ* 

ανθρώπινου δυναμικοί), πού θά„περιλαμβάνει τ ί ς ανάγκες καί του δη

μόσιου καί τοΰ Ιδιωτικοί τομέα. *Η μελέτη αυτή πρέπει νά ασχολη

θεί, καί μέ υφιστάμενες ανάγκες, καί μέ ανάγκες πού* προβλέπονται 

γιά τήν αναμόρφωση τον υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. 

1.3« 'Εκπαίδευση, καί επιμόρφωση άλλων ειδικοτήτων καί γενικά 

προσωπικού* υπηρεσιών κοινωνικές πρόνοιας 

νΗ εκπαίδευση στελεχών τοΟ τομέα τη*ς κοινωνικές πρόνοιας 

δέν περιορίζεται μόνο στους κοινωνικούς λειτουργούς καί στους 
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κοινωνικούς επιστήμονες. Είναι ανάγκη η εκπαίδευση νά έπεκτεί-

νεται καί σέ άλλες ειδικότητες καί γενικά νά υπάρχει μέριμνα για 

τήν κατάλληλη προετοιμασία κι'ενημέρωση δλου τοο προσωπικού* πού* 

απασχολείται σέ προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. 

1·3«1· ^Υφιστάμενη κατάσταση 

Οι ανάγκες σέ προσωπικό των διαφόρων ειδικοτήτων δέν 

έχουν ακριβώς εκτιμηθεί σ'δλους τους τομείς. Είναι πάντως γεγο

νός δτι γιά ορισμένες ειδικότητες, δπως τοο επαγγελματικοί συμ*-

β ούλου, τοο ειδικού* παιδαγωγού*, του* επιμελητή ανηλίκων, του* έρ-

γασιοθεραπευτη, τοο λογοθεραπευτ?), δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ανά

λογες σχολές στή χώρα μας, αυτές δέ πού υπάρχουν, σχολές βρεφοκό

μων καί νηπιαγωγών, δέν επαρκούν γιά νά καλύψουν τίς ανάγκες σέ 

προσωπικό τον ειδικοτήτων αυτών. "Αλλωστε, καί .ή ποιοτική απόδο

ση τον εξειδικευμένων στελεχών δέν είναι πάντα ικανοποιητική 

γιατί, εκτός του* δτι τά στελέχη επιβαρύνονται συχνά μέ καθήκοντα 

ξένα προς τό κυρίως αντικείμενο της εργασίας τους, βασικά, δέν 

Ιχουν ευκαιρίες γιά επιμόρφωση καί ανανέωση των γνώσεων τους, 

ανάλογα μέ τίς σύγχρονες εξελίξεις* 

,·.
3
.
ν
, 'Ακόμα, επισημαίνεται τό πρόβλημα πού δημιουργείται άπό 

τήν Ιλλειψη κάποιας προετοιμασίας τοϋ βοηθητικού* προσωπικού πού 

χρησιμοποιείται Ιδιαίτερα, σέ μεγάλο ποσοστό, στίς ιδρυματικές 

υπηρεσίες. Τό βοηθητικό αυτό προσωπικό (υπεύθυνοι τμημάτων, 

τραπεζοκόμοι, ακόμα καί μάγειροι, καθαρίστριες καί φύλακες), 

πού έρχεται σέ -καθημερινή επαφή μέ τους οικοτρόφους τών ιδρυμά

των, επηρεάζει σημαντικά μέ τή στάση καί τή συμπεριφορά του τήν 

αγωγή πού παρέχεται μέσα στό ίδρυμα, δπως π.χ. στην περίπτωση 
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απροσάρμοστων παιδιών, καί γενικά τήν δλη ατμόσφαιρα το0 περιβάλ

λοντος, πο<5 γίνεται ανάλογα περισσότερο η λιγότερο φιλική καί 

ζεστή. 

,'Από τά πιοπάνω συμπεραίνεται δτι υπάρχει σοβαρό* πρόβλη-

μα άπό τήν έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, τ<$σο σε αριθμό οσο 

καί σε ποικιλία ειδικοτήτων, ανάγκη γιά συνεχή μετεκπαίδευση καί 

επιμόρφωση των εξειδικευμένων στελεχών καί ανάγκη γιά ενημέρωση 

τοο βοηθητικοί προσωπικού* σε θέματα πού έχουν σχέση μέ τά προ

βλήματα καί τίς ανάγκες'των ατόμων του συγκεκριμένου πλαισίου 

οπού θ'απασχοληθούν. 

Οά πρέπει νά σημειωθεί, δτι η κάλυψη των αναγκών οώτων 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση γιά τόν επιδιωκόμενο εκσυγχρονι

σμό καί αναπροσανατολισμό στους σκοπούς καί τήν αποστολή των 

..ιδρυμάτων* \ .},*.· 

1.3.2. Προτάσεις 

Γιά τήν αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εξειδικευμένο καί 

γενικά σέ κατάλληλα προετοιμασμένο προσωπικό προτείνεται: 

ΐ . *Η ίδρυση δύο ανώτερων σχολών βρεφοκόμων-νηπιοκόμων καί 

η αύξηση της δυνάμεως της Σχολής Βρεφοκόμων του Κέντρου Βρεφών 

"Η ΜΗΤΕΡΑ"* 'Επίσης, η" σύσταση τμημάτων μονοετόϋς φοιτήσεως στίς 

π'ιοπάνω σχολές γιά τήν εκπαίδευση βοηθών βρεφοκόμων-νηπιαγωγων· 

l i · . Η ίδρυση σχολής ανώτερης βαθμίδας γιά τήν. εκπαίδευση 

ειδικών παιδαγωγών, έπαγγελματικων συμβούλων, έργασιοθεραπευτων 

καί λογοθεραπευτδν. 
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ill» *H 'ίδρυση σχολές μονοετούς φοιτήσεως γιά τήν εκπαίδευση 

λοιπού* προσωπικού* ιδρυμάτων κλειστής περιθάλψεως (παιδονόμων, 

φροντιστών κλπ·). 

tv· Η μελέτη του τράγου καί της διαδικασίας για τή δημιουρ

γία κατάλληλων στελεχών παιδικών εξοχών, μέ τή χρησιμοποίηση καί 

σπουδαστών, ορισμένων σχολών (παιδαγωγικές, κοινώνικ?\ς εργασίας)· 

ν* 'Εφαρμογή προγραμμάτων καί δημιουργία ευκαιριών γιά τήν 

εξειδίκευση", μετεκπαίδευση καί επιμόρφωση του* απασχολούμενου σέ 

προνοιακά προγράμματα προσωπικού, σέ σχολές εσωτερικού η* έξωτερι-

κοϋ*· 

νί. Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων γιά τήν προετοιμασία καί 

ενημέρωση του* βοηθητικού προσωπικού μέσα στίς υπηρεσίες τους, μέ 

τή χρησιμοποίηση τών ειδικών πού εργάζονται σ'αυτές.· 

vit. Γενικά, θά πρέπει νά καταβάλλεται προσπάθεια γιά τήν επι

λογή* τών κατάλληλων προσώπων, κατά τίς εισαγωγικές .εξετάσεις υπο

ψηφίων ,στίς σχολές .στελεχών ιδρυμάτων κοινωνικής προνοίας, ώστε 

νά προτιμώνται εκείνοι πού* συγκεντρώνουν τίς απαραίτητες προϋπο

θέσεις (χαρακτήρας, ψυχική διάθεση, ήθος κλπ·) γιά τ6 έργο πού* 

πρόκειται νά επιτελέσουν μετά τήν αποφοίτηση τους· 

2· -"Ερευνα στον τομέα της κοινωνικής κρονοιας 
» 

Μέ τή διεύρυνση τοΟ σκοπού καί της 'αποστολής τη*ς κσχνων^-

κη*ς πρόβιας, έχει διευρυνθεί καί τ6 πεδίο έρευνας στδν τομέα, 

της πρόνοιας. *Η Ερευνα αυτή σύμφωνα μέ τά σύγχρονα διεθνή δεδο

μένα περιλαμβάνει: 

α· Μελέτες τών κοινωνικών συνθηκών καί τών κοινωνικών αλλαγών, 
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οι όποιες θά μποροβσαν να γίνουν βάση γιά τήν επισήμανση κοινω

νικών προβλημάτων, τήν εκτίμηση κοινωνικών αναγκών καί τή διαμόρ

φωση κοινωνικής πολιτικής καί προγραμματισμού. 

β. Μελέτες για κοινωνικά προβλήματα πού σχετίζονται μέ διά

φορες κοινοτικές καταστάσεις καί διάφορες ομάδες του* πληθυσμοί. 

γ. Μελέτες γιά τήν οργάνωση καί τή λειτουργία υπηρεσιών 

γιά τήν αντιμετώπιση προβλημάτων στους διάφορους τομείς της κοι

νωνικές πρόνοιας· 

-.δ. Μελέτες γιά τήν αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των . 

υφιστάμενων υπηρεσιών καί προγραμμάτων. 

ε. Μελέτες σχετικά μέ'τήν εκπαίδευση καί τήν αξιοποίηση 

τοΟ προσωπικού* (περιλαμβάνονται καί οι εθελοντές),πού ασχολείται 

μέ τήν εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας. 

στ. Μελέτες γιά τά ηθη καί έθιμα πού* σχετίζονται μέ κοινω

νικά προβλήματα καί μέ τή λειτουργία των κοινωνικών προγραμμάτων. 

*Η έρευνα στό χώρο της κοινωνικές πρόνοιας θά μπορούσε 

νά συμβάλει στην αντιμετώπιση δύο προβλημάτων, πού* θεωρούνται 

άπό τίς βασικές αδυναμίες πού παρουσιάζονται σήμερα στον προ

γραμματισμό της κοινωνικής πρόνοιας» Τά προβλήματα αρτά είναι: 

α) ή ιδιαίτερη δυσκολία ποό παρουσιάζεται στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των κοινωνικών υπηρεσιών. Παραδείγματος χάριν, 

σέ μιά παρατηρούμενη, μείωση ^ αΰξηση της παιδικής εγκληματικότη

τας δέν μπορεί νά καθοριστεί πθί.ό μέρος της μεταβολής οφείλεται 

σέ προνομιακές υπηρεσίες γιά τήν αντιμετώπιση τοϋ προβλήματος της 

παιδικής εγκληματικότητας καί ποιο μέρος οφείλεται σέ αλλαγές . 
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τον οικονομικών καί κοινωνικών παραγόντων, άσχετα μέ τ£ς υπηρε

σίες Tf}ç κοινωνικές πρόνοιας, β) *0 καθορισμός κανόνων λειτουρ

γίας (STANDARDS) γιά τίς υπηρεσίες της κοινωνικές πρόνοιας· Τεχνι

κά STANDARDS υπάρχουν γιά τή φυσική υποδομή* τών υπηρεσιών, δπως 

STANDARDS σχετικά μέ τό* φωτισμό, τόν αερισμό καί τή θέρμανση των 

ιδρυμάτων. Δέν υπάρχουν STANDARDS δμως σέ πολλές περιπτώσεις 

γιά τό επιθυμητό επίπεδο η* τή μορφή τον υπηρεσιών. "Οπως π
?
χ· δέν 

υπάρχει "Ιδανική" σχέση μεταξύ προσφοράς κοινωνικών λειτουργών 

καί πληθυσμού* (αριθμός κοινωνικών λειτουργών άνά 1,000 κατοίκους) 

η* "ιδανικός" αριθμός κλινών σέ ο'ίκους ευγηρίας σέ σχέση μέ τόν 

γεροντικό πληθυσμό. 'Επίσης, επειδή* ò τομέας είναι σχετικά και

νούργιος, οι απόψεις γιά τά επιθυμητά STANDARDS αλλάζουν μέ ένα 

συγκριτικά γρήγορο ρυθμό. ^Επομένως, χρειάζεται συνεχής έρευνα 

γιά τόν καθορισμό καί τήν αναθεώρηση τον STANDARDS στον τομέα 

τη*ς κοινωνικές πρόνοιας, 

•.. Χρειάζεται συστηματική εφαρμοσμένη έρευνα στό εθνικό 

καί τοπικό επίπεδο καί στενή συνεργασία μεταξύ* ερευνητών καί προ

γραμματιστών. , 

2·1· υφιστάμενη κατάσταση στην 'Ελλάδα 

Σήμερα στην 'Ελλάδα'δέν υπάρχει συστηματική έρευνα στον 

τομέα τή*ς κοινωνικές πρόνοιας· Οι φορείς πού έχουν τήν κύρια 

αρμοδιότητα γιά τήν'παροχή υπηρεσιών, κοινωνικές πρόνοιας, δέν 

έχουν τήν απαιτούμενη στελέχωση η οικονομικά μέσα γιά τήν πραγμα

τοποίηση εκτεταμένης έρευνας· Τά'ερευνητικά κέντρα τή*ς χώρας 

δέν φαίνονται νά προγραμματίζουν τήν έρευνα τους ώστε νά συμπλη

ρώνει τό κενό αυτό. Συνεπώς, οι αρμόδιοι φορείς αναγκάζονται νά 
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εκπονήσουν πρόχειρες μελέτες μέ τά λίγα μέσα: πού* διαθέτουν, καί 

τά ερευνητικά κέντρα η δέν δείχνουν ενδιαφέρον για τόν τομέα της 

κοινωνικής πρόνοιας, η κάνουν μελέτες πού έχουν μόνο θεωρητικό" 

ενδιαφέρον, ενω σημαντικά προβλήματα δέν υποβάλλονται σε συστημα

τική επιστημονική έρευνα. 

"Οπως έχει λεχθεί καί στην εισαγωγή, βασική αδυναμία στ<5ν 

τομέα της κοινωνικής πρόνοιας είναι η έλλειψη στατιστικών στοι

χείων, η' ή συλλογή στοιχείων σέ μορφή πού δέν διευκολύνει τή χρή

ση τους για έρευνα. 

2.2. Προτάσεις 

Γενικά, πρίν εφαρμοστεί καινούργιο πρόγραμμα η* εγκριθεί 

ή συνεχής λειτουργία υφιστάμενων προγραμμάτων, πρέπει νά γίνουν 

σοβαρές μελέτες. Γι'αυτόν τό σκοπέ προτείνεται: 

L. Μελέτη προκειμένου νά διαπιστώσει ιζ βασικά στατιστικά 

στοιχεία υπάρχουν σχετικά μέ τόν τομέα της κοινωνικής πρόνοιας 

καί τ ί βασικές ελλείψεις στοιχείων υπάρχουν. 

Ι ί · Δημιουργία μιας Τράπεζας Στοιχείων καί συλλογή στοιχείων 

κατά τέτοιον τρόπο ώστε νά διευκολυνθεί η χρήση ηλεκτρονικού* 

υπολογιστή. 

l i t . Ενίσχυση τον υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπη

ρεσιών πού είναι υπεύθυνες γιά προγραμματισμό καί έρευνα. 

Ιν. Εξυπηρέτηση οσο είναι δυνατό των αναγκών του" Υπουργείου 

Κοινωνικών Υπηρεσιών γιά έρευνα, άπό τά κέντρα ερευνών. Τό 

Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών η άλλο υπουργείο μέ αρμοδιότητες 
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γιά τή*ν πρόνοια θά πρέπει νά γνωστοποιήσει τζς ανάγκες .ου γιά 

έρευνα, νά διευκρινίσει τά σημεία πού κατά τήν αποψή του χρειά

ζονται ειδική μελέτη, καί νά διαθέτει τά αναγκαία στοιχεία καί 

όταν κρίνεται σκόπιμο, τ<5 προσωπικό του νά συνεργάζεται με* τά 

κέντρα ερευνών. 
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VI, ΦΟΡΕΙΣ̂ ΣΐΙΤίΟΝΙΣΜΟΣ KU ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1... -Υφιστάμενη κατάσταση.... 

'Επειδή* εινοα τ<5σο σοβαρά θέμα, θεωρήθηκε αναγκαίο να δο

θεί ξεχωριστή έμφαση στό πρόβλημα τοϋ συντονισμού* καί της συνερ

γασίας των φορέων« 

"Οπως έχει φάνει άπό τά επιμέρους κεφάλαια, υπάρχουν πο

λυάριθμοι οργανισμοί πού* παρέχουν προνοιακές υπηρεσίες καί ο 
», 

συντονισμός τών προσπαθειών τους, καθώς καί η συνεργασία μεταξύ 

τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με" αποτέλεσμα νά γίνεται επικάλυψη 

στή*ν αντιμετώπιση«, ορισμένων αναγκών καί μή ορθολογική άξιοποίη-

ση τον διατιθέμενων πόρων* 

Δέν είναι σπάνιο νά λειτουργούν σέ μιά περιοχή άπό διά

φορους φορείς, υπηρεσίες πού προορίζονται γιά τήν £δια ομάδα του 

πληθυσμοΟ. Σέ ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται τά 'ίδια πρόσω

πα νά ζητάνε μέριμνα από πολλούς φορείς. Τ ta νά δοθεί ενα-απλό 

παράδειγμα στό χώρο της παιδικής προστασίας, μιά μητέρα μέ τό 

παιδί της μπορεί νά ζήτα συγχρόνως μέριμνα από τόν οργανισμό 

στον οποίο είναι ασφαλισμένη γιά υγειονομική περίθαλψη, από-τό 

ΠΙΚΠΑ καί άπό τά κρατικά υγειονομικά κέντρα· 

Δέν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού* καί συνεργασίας 

μεταξύ του δημόσιου καί τou Ιδιωτικού τομέα πού δημιουργεί τό 

πρόβλημα αυτό, γιατί συχνά οϋτε μέσα στον ϊδιο τό δημόσιο τομέα 

δέν υπάρχει συντονισμός. Τό υπουργείο 'Ε8·νικτ)ς Παιδείας π.χ. 

προγραμματίζει νηπιαγωγεία καί τΟ ΠΙΚΠΑ καί τό ΕΟΠ πού επιχορη

γούνται άπό τό κράτος λειτουργούν κι αυτά παιδικούς καί βρεφικούς 
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σταθμούς, χωρίς ..αυτά τά προγράμματα να είναι συντονισμένα μέ τό 

πρόγραμμα του* υπουργείου Κοινωνικών *Υπηρεσιών γιά παιδικούς 

σταθμούς. Παρά τ<5 γεγονός δτι το Υπουργείο Ko ι νωνικων ν Υπηρε

σιών είναι ο κύριος αρμόδιος φορέας για* τήν κοινωνική* πρόνοια, 

δέν τοο παρέχεται ή δυνατότητα να συντονίζει δλον τόν τομέα. 

Θά πρέπει να τονιστεί δτι ή έλλειψη συντονισμοί είναι 

αισθητή* δχι μόνο στό κεντρικό επίπεδο άλλα καί στό τοπικό· Είναι 

φυσικό οι ανάγκες για πρσνοιακές υπηρεσίες νά διαφέρουν άπό περι

φέρεια σέ περιφέρεια, ανάλογα μέ τ ίς οικονομικές καί κοινωνικές 

συνθήκες πού έπικρατοϋν. 'Επομένως ή εξασφάλιση συντονισμού' στό 

κεντρικό επίπεδο δέν εξασφαλίζει αναγκαστικά καΤ συντονισμό στό 

τοπικό επίπεδο, καί χρειάζεται προσπάθεια σέ δλα τά επίπεδα τ^ς 

ιεραρχίας. _.·.,· 

'Επισημαίνεται ειδικά ή απόλυτη ανάγκη αναδιοργανώσεως 

καί συντονισμού* τον δραστηριοτήτων των μεγάλων ήμικρατικΰν φορέων 

(ΠΙΚΠΑ, ΕΟΠ, 'Εθνικό "Ιδρυμα Β. Παύλος) οι οποίοι διαθέτουν πόρους 

πού καλύπτουν 50$ περίπου τοϋ συνόλου των πόρων πού διατίθενται 

κάθε χρόνο γιά τήν κοινωνική πρόνοια. Τά ιδρύματα αυτά ε'ίτε έχουν 

συσταθεί πρίν άπό πολλές δεκαετίες μέ ειδικά νομοθετήματα (ίίΙΚΠΑ) 

εϊτε δημιουργήθηκαν γιά τήν κάλυψη αναγκών πού προέκυψαν άπό ε ι 

δικές συνθήκες (τέως Βασιλικά *Ιδρύματα). 'Η πάροδος του* χρόνου, 

ή συνακόλουθη μεταβολή τον συνθηκών καί η γενικότερη κοινωνική, 

πολιτιστική καί οικονομική διαφοροποίηση του* τόπου είχαν ως απο

τέλεσμα νά μήν ανταποκρίνεται άπδ\υτα ή λειτουργία αύτων ι*3ν 

ιδρυμάτων στίς σημερινές ανάγκες. 
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2. Προτάσεις 

Γιά να εξασφαλιστεί συντονισμός καί συνεργασία μεταξύ 

τον φορέων της κοινωνικής πρόνοιας προτείνονται τα έξης: 

1· Δημιουργία Δι-ύπουργικου Συντονιστικού Συμβουλίου, στ<5 

Υπουργείο Κοιν. ^Υπηρεσιών, για νά συντονίσει τίς δραστηριότητες 

δλων των υπουργείων πού έχουν αρμοδιότητες γιά ιιρονοιακές υπηρε

σίες. 

iL« Δημιουργία Συντονιστικών 'Επίτροπων στά υπουργεία πού 

έχουν αρμοδιότητες για προνοιακές υπηρεσίες, για νά εξασφαλιστεί 

συντονισμός των προγραμμάτων τ ou κάθε υπουργείου καί των φορέων 

πού εποπτεύει« Μέλη των επιτροπών αυτών θά μπορούσαν νά πάρουν 

μέρος στό Συμβούλιο πού προτείνεται πιο πάνω. 

lit. 'Ανάπτυξη καί επέκταση της ουσιαστικής εποπτείας τοίΓ 

Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών σε δλους τους φορείς κοινωνικής 

πρόνοιας, Ιδιωτικής καί εκκλησιαστικής πρωτοβουλίας. Ειδικότερα 

γιά τήν εξασφάλιση όρθης χοροταξικης κατανομής των δραστηριοτή

των, τήν αποφυγή επικαλύψεων καί τήν πληρέστερη αξιοποίηση των 

διατιθέμενων μέσων, επιβάλλεται νά τελούν υπό τήν έγκριση τοϋ 

1
Υπουργέίου Κοινωνικών Υπηρεσιών δλες οι εκδηλώσεις της εκκλησια

στικής πρωτοβουλίας πού έχουν τή μορφή ιδρυματικής προστασίας. 

ιν. Ειδικά γιά τήν παιδική προστασία πού είναι ό μεγαλύτε

ρος τομέας, καί ο τομέας στον οποϊο συμβάλλουν οι περισσότεροι 

φορείς, προτείνεται η σύσταση, σέ κάθε νομό, Τοπικής Συντονιστι

κές 'Επιτροπής Παιδικές Προστασίας, μέ συμμετοχή κρατικών παρα

γόντων καί εκπροσώπων τών σημαντικότερων φορέων παιδικής προστα

σίας τ'ης περιφέρειας του νομου,
;
 μέ αρμοδιότητες τήν αξιολόγηση 
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τή*ς αποτελεσματικότητας τών εφαρμοζόμενων προγραμμάτων, τήν εκτί

μηση τον αναγκών πού υπάρχουν καί τή*ν υποβολή προτάσεων, παρατη

ρήσεων καί στοιχείων στίς αρμόδιες υπηρεσίες, πού θά υποβοηθήσουν 

αφενός μέ*ν στό συντονισμό της δραστηριότητας τον τοπικών έκδηλ(*ν-

σεων παιδικές προστασίας αφετέρου δέ στον κοινωνικό προγραμματι

σμό επί περιφερειακοί καί εθνικού επιπέδου. 

ν· Μελέτη γιά τή*ν αξιολόγηση των έργων των μεγάλων ημικρα-

τικον φορέων καί γιά τόν καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους· Μέ βά

ση τή* μελέτη αυτή* νά αναδιοργανωθούν οι οργανισμοί αυτοί, ώστε 

νά γίνει ορθολογική* κατανομή* των αρμοδιοτήτων τους καί νά άπο~ 

φευχθεΐ ή κάλυψη ορισμένων αναγκών άπό πολλούς φορείς. 

'Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις πού αφορούν τή*ν έρευνα 

καί τή* συλλογή* στοιχείων θά συμβάλουν στή*ν πληροφόρηση, πού εί

ναι απαραίτητη γιά τή*ν επίτευξη συντονισμού των υπηρεσιών· 
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^ I ï # ' ' ΛΠΑΙΤΟΐΜΕΝΟΧ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ. ΜΕΤΡΑ"'ΤΤΑΓ THCf ΠΡΑΠ4ΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στό κεφάλαιο αυτό δίνονται' αναλυτικά οι προτάσεις στον 

τομέα της κοινωνικής πρόνοιας γ ι α τά αναγκαία μέτρα καί πιστώσεις. 

Οι προτάσεις εμφανίζονται μέ τι^ σειρά των αντίστοιχων κεφαλαίων. 

Προτάσεις 

Πιστώσεις ετησίως 

Μέτρα πέρα άπ'αυτές πού* 

διατίθενται ̂ δη 

Α. Παιδική προστασία 

1· Σύσταση 500 Παιδικών Σταθμών 

δυνάμεως 75 νηπίων καθένας. 

2· Σύσταση 20 Βρεφικών Σταθμών 

δυνάμεως 45 εως 50 βρεφών ò 
καθένας. 

3· Σύσταση 20 βρεφικών τμημάτων 

δυνάμεως 20 εως 25 βρεφών τό 

καθένα σέ Παιδικούς Σταθμούς 

Π. Δ. 

Νόμος 

1.500.000 γιά τόν 

καθένα 

2.000.000 γιά 

τόν καθένα 

πού ηδη λειτουργούν. 

Ίδρυση 2 Ανωτέρων Σχολών 
Βρεφοκόμων-Νηπ ι οκόμων · 
Λειτουργία, 
οΙκόπεδα, 
κτίρια· 

Αΰξηση της δυναμικότητας της 
Σχολής Βρεφοκόμων Κέντρου 
Βρεφών " Ή Μητέρα" 

Νόμος 

Νομείς 

Π. Δ. 

800.000 γιά « 
τόν καθένα 

10.000.000 
10.000.000 
20.000.000 γιά τή\> 
κάθε μιά 

16.000.000 
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Προτάσεις--. Μτρα 

•«H w w w w t w w w n 

Πιστώσεις ετησίως 

.πέραira'αυτές πού 

διατίθενται ήδη 

β. Ανάπτυξη καί βελτίωση τοϋ 

"Προγράμματος ενισχύσεως 

απροστάτευτων παίδων παρά 

φυσική ή συγγενική οικο-

' γενεία". Π.Δ. 

7· 'Αναδιοργάνωση καί βελτίωση 

της λειτουργίας τον Κέντρων 

Παιδικές Μερίμνης (ορφανοτρο

φεία). Προσαρμογή μερικών 

Κέντρων Παιδικής Μερίμνης 

γιά τήν περίθαλψη απροστά

τευτων νηπίων. Νόμος 

8. 'Ανάπτυξη καί εκσυγχρονισμός 

του" θεσμοϋ τον ανάδοχων οίκο- Νόμος η 

γενειΩν. Π. Δ. 

9· 'Αναδιοργάνωση καί εκσυγχρο

νισμός 'Οργανισμών Κοινωνι

κές Πρόνοιας καί αναπροσανα

τολισμός των σκοπών τους· 

10. Προσαρμογή λειτουργίας 20 

Βρεφικών καί Παιδικών Σταθμών 
γιά τή διανυκτέρευση βρεφών 
καί νηπίων προσωρινά. 

11. 'Αγορά οίκοπέδων καί ανέγερση 
κατάλληλων κτιρίων παιδικών 
σταθμών 

200 οίκοπεδα 

100 κτίρια 

Νόμος 

Νόμος 

'Απόφαση 

240.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

150.000,000 

600.000 γι,ά 

τόν καθένα 

3.000.000 γιά 

τό καθένα 

6.000.000 γιά 

τό καθένα 
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Προτάσεις Μέτρα 
... 

Πιστώσεις ετησίως 
πέρα άπ'αυτές πού 
διατίθενται ηδη 

12« 

13. 

14. 

15. 

Αύξηση πιστώσεων γιά τή* βελ
τίωση της λειτουργίας κρατι
κών παιδικών έξοχων καί ενί
σχυση της Ιδιωτικής πρωτοβου
λίας. 

Σύσταση τμημάτων μονοετούς 
φοιτήσεως στίς Σχολές Βρεφο
κόμων Κέντρου Βρεφών " *Η 
Μητέρα", Νηπιοκόμων ΠΙΚΠΑ, 
καί τά δύο πού προτείνονται. 

Μελέτη καί σύσταση 2 πρότυπων 
Κέντρων Οίκογένειας σέ αστι
κές περιοχές. 

'Απόφαση 100.000.000 

NOJIOÇ 

Νόμος 

Λειτουργία 10 συνολικά Κέντρων 
Οικογένειας άπό τό ΠΙΚΠΑ, ΤΚΑ, 
καί Ε0Π, μέ τΊ^ν ανάπτυξη Ί α τ ρ ο -
κοινωνικών Κέντρων, Συμβουλευ
τικών Σταθμών καί 'Αστικών Π.Δ. 
Κέντρων πού τ̂ δη λειτουργούν. Απόφαση 

16. Πρόσκτηση εκτάσεων γιά τή*ν 
ανάπτυξη παιδικών εξοχών. 

17. "Εναρξη ανεγέρσεως εγκαταστά
σεων Κέντρου Διακοπών Άγ. 

Ανδρέα 'Αττικές· Απόφαση 

18. Σύσταση Τοπικών 'Επιτροπών 
Παιδικής Προστασίας κατά 
νομό. Νόμος 

2.000.000 γιά 
κάθε τμήμα 

10.000.000-γιά 
τό καθένα 

10.000.000 

50.000.000 
(γιά τή"ν πεντα
ετία) 

100.000.000 
(γιά τήν πεντα

ετία) 

1.000.000 
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Παστώσεις ετησίως 

Προτάσεις Μέτρα πέρα άπ'αυτές πού 

^_^__ . „., διατίθενται ^δη 

19· Μελέτη παροχές διευκολύνσεων 

σέ εργαζόμενες μητέρες πρίν 

καί μετά τόν τοκετό. Απόφαση 

20. Μελέτη καί αναδιοργάνωση τοϋ 

θεσμοϋ τον παιδικών έξοχων. 'Απόφαση 

21» Μελέτη τοϋ θεσμού των οικοτρο

φείων ενόψει τ?)ς εφαρμογής τοϋ 

νέου έκπαιδευτικοϋ προγράμμα-

' τος.
 (
- 'Απόφαση 

22· Μελέτη μέτρων ειδικής μέριμνας 

γιά τή νεότητα. 'Απόφαση 

23« Μελέτη καί αξιολόγηση εφαρμοζό

μενων 'μέτρων προστασίας πολυ

τέκνων καί επέκταση της προστα

σίας αυτής· Απόφαση 

24· Μελέτη καί αξιολόγηση τοϋ θε-» 

σμοϋ τών οικογενειακών επιδο

μάτων. 'Απόφαση 

25· Μελέτη προς αναθεώρηση της στε

γαστικές πολιτικής σέ συνδυασμό 

μέ τά λαμβανόμενα δημογραφικά 

μέτρα. Απόφαση 

26· Μελέτη γιά τήν προστασία της 

άγαμης μητέρας μέ σκοπό: Απόφαση 

α. Τήν παροχή οικονομικής , 

ενισχύσεως καί διευκολύν

σεων 

β. Τήν επέκταση ιδρυματικής 

προστασίας τύπου Κέντρου 

- - Βρεφών " Ή Μητέρα
11
-* — 

γ· Τή λήψη γενικότερων κοινω

νικών μέτρων. 
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Προτάσεις Μέτρα 

Πιστώσεις ετησίως 

πέρα άπ' αυτές πού 

διατίθενται ηδη 

.20,000.000 

27· Μελέτη γιά τή*ν αναδιοργάνωση 

τον βρεφοκομείων καί τόν εκ

συγχρονισμό ττ̂ ς σχετικής νο

μοθεσίας . ' Απόφαση 

28» Μελέτη καί εφαρμογή* τοϋ θε

σμού* τών τεχνητών οικογενειών. 

29· Μελέτη ιδρύσεως κέντρων υποδο

χής απροστάτευτων βρεφών καί 

νηπίων» 'Απόφαση 

Β» Προστασία ηλικιωμένων καί χρόνια πασχόντων 

1. Σύσταση φορέα (ΗΠΔΔ η ΙΔ) γιά 

τή*ν εφαρμογή* προγραμμάτων ανοι

κτές περιθάλψεως υπερηλίκων· Νόμος 

Στίς δαπάνες περιλαμβάνονται: 

α· Δαπάνες*μισθοδοσίας διοικητι

κού προσωπίκοο, γιατρών, κοι

νωνικών λειτουργών, αδελφών 

νοσοκόμων καί οικιακών βοη

θών κλπ· 

β· Γενικά έξοδα λειτουργίας 

τοο φορέα καί εφαρμογές προ

γράμματος κατ'οίκον βοηθείας 

υπερηλίκων. 

γ. Δαπάνες εξοπλισμού* καί δια

μορφώσεως χώρων Γεροντικής 

Στέγης Καρέα. 

δ* Δαπάνες λειτουργίας καί συν

τηρήσεως* 3 στεγών ύπερηλί-

κων* 
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"Πιστώσεις ετησίους 
Προτάσεις Μέτρα πέρα άπ'αυτές πού 

διατίθενται ^δη 

2· Μελέτη του* θεσμού τοϋ οικογε
νειακού* βοηθοϋ. 'Απόφαση 

3· Οικονομική* ενίσχυση 20.000 
οικονομικά αδύνατων καί "ανασφά

λιστων υπερηλίκων (20,000 Χ 

1.000 δρχ. Χ 14 μήνες) μέ πρό

βλεψη αναπροσαρμογές. 280.000.000 

4. 'Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων 

καί βελτίωση των συνθηκών λει
τουργίας των κρατικών οίκων 
ευγηρίας καί των ιδρυμάτων περι
θάλψεως χρόνια πασχόντων. .. .. — -.. "''····:· 

(σύσταση ειδικών θέσεων κοινών ι- · . 
κών λειτουργών, έργασιοθ-εραπευ- * s 

τών καί. εφαρμογή προγραμμάτων Λ 
εργασιοθεραπείας, κοινωνικών 
καί ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων). 21.000^000 

5. Τροποποίηση του* Ν.Δ. 1118/72 
"περί ιδιωτικών επιχειρήσεων περι
θάλψεως ηλικιωμένων η εκ κινητι-
κη*ς αναπηρίας άνιάτως πασχόντων 
ατόμων" γιά νά μή*ν αποτελεί αντι
κίνητρο, χωρίς δμως νά μειωθούν 
τά ηδη υφιστάμενα STANDARDS."' .. 

6. 'Ανέγερση δύο τουλάχιστον πτερύγων V 
200 κλινών του *Ιδρύματος Περιθάλ
ψεως Χρονίως Πασχόντων Κορυδαλλού 

(προβλεπόμενη συνολική δυναμικότητα 
600 κλινών) 

κτίρια (200 κλίνες) 200.000.000 . 
λειτουργία (200 κλΤνες)" 70.00σ.000 
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I ili TI 111 I M M M — W M M U M M — « K W 

Πιστώσεις ετησίως 
Προτάσεις Μέτρα πέρα άπ'αύτές πού 

··'•"· διατίθενται ί]δη 

7· Χρηματοδότηση ανεγέρσεως κτ ι- -
ριάκων εγκαταστάσεων για τήν 
ανάπτυξη νέων κλινών ιδρυμάτων 
χρόνια πασχόντων Ιδιωτικής, εκ
κλησιαστικές fl καί κρατικές 
πρωτοβουλίας, 20.000.000 

Γ. Προστασία αναπήρων 

1. Ι\ά τήν έγκαιρη εντόπιση καί διά
γνωση των περιπτώσεων αναπηριών 
στίΐ νηπιακή καί βρεφική ηλικία 
καί τήν παροχή των αναγκαίων ιατροί 
παιδαγωγικών συμβουλών στή μητέρα" 
τοϋ ανάπηρου νηπίου, συγκρότηση, ··-
αρχικά, δέκα "ίατροπαιδαγωγικων, 
διαγνωστικών καί συμβουλευτικών 
κέντρων" στά μεγαλύτερα γενικά -
νοσοκομεία καί ατά ειδικά ιδρύ
ματα. »" - · . 800.000 

2. "Εναρξη λειτουργίας τεσσάρων παοαρ-" 
τημάτων καί κέντρων εργασίας άνα- >-•·: 
πήρων του* 'ΕΟ-νικοϋ Ιδρύματος 

'Αποκαταστάσεως Αναπήρων, στή-Θεσ
σαλονίκη, 'Ιωάννινα, Πάτρα καί 

^Ηράκλειο Κρήτης, τα οποία προβλέ
πονται άπ<5 τό 1977. " 2.000,000 

3· ΆνάπτυΕη το0 Προγράμματος Έρευ-
vcav το0 Κέντρου 'Αποκαταστάσεως 
Τυφλών. 'ΆπόφαοΎ) 10#000*000 ν 

4· Ανάπτυξη τών Παραρτημάτων τοϋ . , > , %·.-"*-"· *" > 
'Ε&νικοϋ *Ιδρύματος Προστασίας ν , . 
Κωφαλάλων. 'Απόφαση .10.000.000 
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:

 N Πιστώσεις ετησίως 
Προτάσεις Μέτρα πέρα άπ'αυτές πού 

... ' διατίθενται, ^δη 

5· Σΰσταση καί λειτουργία τεσ
σάρων ειδικών ιδρυμάτων στην 

'Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 'Ιωάννινα 
καί Κρήτη συνολικές δυναμι
κότητας 300 παιδιών, γιά τήν 
κοινωννκή tfai επαγγελματική 
αποκατάσταση καί ίατροπαιδα-
γωγική ψυχιατρική φροντίδα 
ψυχικά πασχόντων παιδιών, . 
δυσπροσάρμοστων ή καί παι
διών ποΰ παρουσιάζουν σοβαρά ν > 
προβλήματα συμπεριφοράς» Π.Δ. 45.000.000 

6. Σύσταση καί λειτουργία δύο 
πειραματικών μονάδων ξενώνων 
μέ εργαστήρια επαγγελματικές 
απασχολήσεως στην 'Αθήνα καί 
θεσσαλονίκη, γιά ψυχικά απο
καταστάσιμους ασθενείς, συνολι
κές δυναμικότητας 400 θέσεων. Π.Δ. 50.000.000 

7. "ίδρυση καί λειτουργία δύο μι
κτών εργαστηρίων προστατευμέ
νης εργασίας γιά ψυχικά καί 
σωματικά ανάπηρα ένδικα άτο
μα σέ δλλα δύο μεγάΧα διαμερί
σματα ττίς χώρας, ενδεχομένως 
στή Δάρισά -καί στην Πάτρα, συνολι
κές δυναμικότητας 200 θέσεων. - 15·000.000· 

8· 'Αμοιβή διδακτικοϋ προσωπικού* γιά 
τή λειτουργία τών προβλεπόμε
νων στό* 'Ε&νικύ "Ιδρυμα 'Απο
καταστάσεως 'Αναπήρων Σχολών 
Στελεχών 'Αποκαταστάσεως δλων 
τών κατηγοριών* 'Απόφαση -— -
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wmm*^mm**m*i 

Προτάσεις Μέτρα 

Πιστώσεις ετησίως 

πέρα άπ'αυτές πού 

διατίθενται η*δη~" 

10. 

Δ. 

1 . 

- Σχολής Συμβούλων 'Επαγγελμα
τικού Προσανατολισμού καί 

' Αποκαταστάσεως. 
- Σχολές Έργασιοθεραπευτών. 
- Σχολής Θεραπευτών Λόγου. 
- Σχολής 'Αδελφών Νοσοκόμων 

Αποκαταστάσεως, συνολικά 

Αϋξηση τοο παρεχόμενου άπό* τό* 
* Υπουργείο "Ko ι νων ικων ' Υπηρεσιών 
"μηνιαίου επιδόματος" από 500 
δρχ. σέ 1.000 δρχ. σέ τυφλούς 
καί κωφάλαλους καί επέκταση 
του* μέτρου καί σέ άλλες βαρείες 
σωματικές αναπηρίες, βαρειά 
καθυστερημένα άτομα καί ενδεχο
μένως σέ ορισμένες κατηγορίες 
ανίκανων για" εργασία ψυχασθενών, 
συνολικά·. 

Πέρα από* τά'παραπάνω υπολογίζε
ται δτι γ ι ά τ ^ ν εξοπλισμό των ... 
δώδεκα, τΐροτέ ι ν δ*με νων παραπάνω 
ιδρυμάτων καί εργαστηρίων καί 
τεσσάρων σχολών προσωπικοί) θ ' 
απαιτηθεί καί εφάπαξ δαπάνη. 

Προστασία οικονομικά αδυνάτων 

Χρηματοδότηση των λογαριασμών . 
Πρώτων Κοινωνικών Βοηθέιών πού 
λειτουργούν ;σέ κάθε νομαρχία, 
yyé τιξν άντΐμετώπι-ση- έκτακτων " ' 
οικονομικών αναγκών καί τή*ν 
καταπολέμηση των κοινωνικών αι
τίων της επαιτείας καί αλητείας. 

7.000.000 

280.000 

15Ö.000.Ö00 

32.000.000 
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Προτάσεις Μέτρα 
Πιστώσεις ετησίως 
πέρα άπ'αυτές πού 
διατίθενται ήδη 

2. Ανάπτυξη του* προγράμματος 
προσωρινές περιθάλψεως τον 
επαναπατριζόμενων από το" εξω
τερικό * Ελλήνων καί ομογενών 
προσφυγών. 

Ε. Κοινωνική*παθολογία 

1. Αναδιοργάνωση καί επιχορήγηση 
*Εταίρε ιών Προστασίας Ανηλίκων· Νόμος 

2* Αναδιοργάνωση καί επιχορήγηση 
ιΕταιρειων Προστασίας 'Αποφυλα
κιζομένων· ^ Νόμος 

3* Πρόσληψη 50 νέων επιμελητών 
ανηλίκων γιά τήν κάλυψη των-
αναγκών δλων των Δικαστηρίων 

'Ανηλίκων τοο Κράτους. Νόμος 

4· "ίδρυση καί λειτουργία τριών 
νέων Ιδρυμάτων 'Αγωγής 

Ανηλίκων μέ δύναμη 30 τροφί
μων τό καθένα. Νόμος 

5· 'Εκσυγχρονισμός Ιδρυμάτων 
Αγωγές Ανηλίκων καί Σωφρονιστι
κών Καταστημάτων Ανηλίκων Ιδιαί
τερα σέ εργαστήρια, τεχνικό 
εξοπλισμό κ. α. 

6· 'Εκσυγχρονισμός φυλάκων, Ιδιαί
τερα σέ εργαστήρια, τεχνικό εξο
πλισμό καί άλλα. 

50.000*000 

12.000,000 

10.000.000 

10.000.000 

0Ικόπεδο-άνέγερση 
ΐ2*οοο»οοα 
λε ιτουργ ίΦ ετησίως 
Ι 6.000.000 

10.000.000 

15.000,000 , 
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Προτάσεις Μέτρα 

Πι,στώσεις ετησίως 

πέρα άπ'αυτές πού 

διατίθενται ^δη 

7. Πρόσληψη ειδικών επιστημόνων 

(παιδαγωγών, ψυχολόγων, ψυχιά

τρων) για τίς ανάγκες των Κατα

στημάτων Ανηλίκων καί των φυλά

κων (25 περίπου πρόσωπα). • Νόμος 

8· "ίδρυση Θεραπευτικού 'Ιδρύματος 

Τοξικομανών· Νόμος 

9· Πρόγραμμα άποτοξινώσεως αλκο

ολικών. 

10. Μελέτη καί λήψη μέτρων γιά τή*ν 

κοινωνική αποκατάσταση γυναικών 

ελευθερίων ηθών καί ίδρυση 2 ει

δικών στεγών περιθάλψεως καί εκ

παιδεύσεως (στην Αθήνα καί στή 

Θεσ/νίκη). Νόμος 

11. Μελέτη των προτεινόμενων στό 

γενικό μέρος προληπτικών καί 

προστατευτικών προγραμμάτων, μέ ' 

τή συνεργασία των αρμόδιων υπουρ

γείων, δηλ. Κοινωνικών Υπηρε

σιών, Δικαιοσύνης, 'Εργασίας, 

Δημοσίας Τάξεως, Γενικής Γραμμα

τείας Αθλητισμού, Γενικής Γραμ

ματείας Τύπου καί 'Οργανώσεων 

Νεότητος· 

12· Μελέτη τοϋ προβλήματος των ναρκωτι

κών μέ τή,συνεργασία των αρμόδιων 

υπου ργε ίων, Kot νωνικων 'Υπηρεσ ιων, 

Δικαιοσύνης καί Δημοσίας Τάξεως, 

σύμφωνα μέ τά προτεινόμενα στό 

γενικό μέρος· 

5.000.000 

Οικόπεδο-άνέγερση 
5.000.000 
Λειτουργία ετησίως 
5·000.000 

2.000.000 

5.000.000 
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- Πιστώσεις ετησίως 

Προτάσεις Μέτρα πέρα άπ' αυτές πού 

•: διατίθενται Αδη 

13· Μελέτη καί λήψη μέτρων γιά τήν 

αντιμετώπιση των νέων μορφών .. 

εγκλημάτων βίας, μέ τή" συνεργα

σία των αρμόδιων υπουργείων, 

Δικαιοσύνης καί Δημοσίας Τάξεως. 

14· Μελέτη καί λή"ψη μέτρων πίνω στό 

θέμα της επαιτείας καί αλητείας 
ν
 μέ τη* συνεργασία των αρμόδιων 

υπουργείωνt Κοινωνικών Υπηρεσιών, 

Δικαιοσύνης καί Δημοσίας Τάξεως· 

15· Μελέτη,από τόν αρμόδιο φορέα 

(*Υπουργείο Δικαιοσύνης) θεμάτων 

πού ανάγονται σέ ποινικά καί 

σωφρονιστικά θέματα. 

ΣΤ. Κοινωνική εργασία 

1. Συμπλήρωση.των διατάξεων τοϋ 

υπό έγκριση 'Οργανισμοί του* 

Υπουργείου Κοινωνικών *Υπηρε

σιών, γιά τή* συγκρότηση υπηρε

σιακών μονάδων "Κοινωνικές 'Ερ

γασίας" στή διοικητική δομή 

των περιφερειακών *Υπηρεσιών 

του* Υπουργείου. 

2. Τροποποίηση τοϋ Ν.Δ. 272/74 
"περί συστάσεως κλάδου καί 
τακτικών θέσεων κοινωνικών λει
τουργών παρά τψ 'Υπουργέίω Κοι
νωνικών Υπηρεσιών" γίά τήν 
αΰξηση των οργανικών θέσεων. Νόμος 15.000.000 
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Πιστώσεις ετησίως 

Προτάσεις * Μέτρα πέρα άπ'αυτές που* 

*-•*'"— --··- -.-«.- -«-—.... οιατίθενται, ήδη 
ι» ι ιι »ι ι • ι ι» » ι ι Ι m »ιι ι m i in ιι — — » » — ι 11 »ι •• »ι •• ι . ι ι ι ι — » » — • 

' fàiUKitifi πρωτοβουλία 

1, Ενθάρρυνση καί ηθική καί υλική 
ενίσχυση της οργανωμένης ιδιωτι
κές πρωτοβουλίας. 100,000,000 

2. Αναθεώρηση του* A.N. 2039/39 "Περί 
τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί 
κωδικοποιήσεως των νόμων περί 
εκκαθαρίσεως καί διοικήσεως των * 
είς τ6 Κράτος καί υπέρ κοινωφε
λών σκοπών καταλείπομένων κληρο
νομιών, κληροδοσιών καί δωρεών" 

(ΦΕΚ 455/24-^0-39 τ . Α.'). Νόμος -

3· Μελέτη γιά τήν αναθεώρηση καί -._._ 
τροποποίηση της νομοθεσίας πού 
άφορα τήν εποπτεία τou Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών των 
φορέων κοινωνικής πρόνοιας. 'Απόφαση :-χ-. 

4· Μελέτη καί οργάνωση του έ-Se- > 
λοντισμου. 

*Εκπαίδευση καί έρευνα 

1, Λειτουργία 4 πρότυπων κέντρων 
πρακτικής ασκήσεως σπουδαστών 
Σχολών Κοινωνικής Εργασίας. 5.000.000 

2· Κάλυψη αναγκών διδακτικοί υλικού 
σπουδαστών Σχολών Κοινωνικής 'Ερ
γασίας. 1.000,000 

3· Προγράμματα μετεκπαιδευσεως καί 
επιμορφώσεως κοινωνικών λειτουρ
γών, 1.500.000 
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'- · - Πιστώσεις ετησίως 

Προτάσεις ; Μέτρα πέρα άπ'αυτές πού 

διατίθενται ήδη 

4. Μελέτες -öi είδικές μελέτες 
πού προτείνονται Ιχουν περιληφθεί 

πιο πάνω» Συνολικέ κόστος 

μελετών γιά" τ^ν πενταετία. 

Συντονισμός 

1. Μελέτη τη*ς συγκροτήσεως καί τρό-

που λειτουργίας ενός κεντρικού* 

συντονιστικού* οργάνου σέ θέματα 

κοινωνικές πρόνοιας μέ τή\> ευ

ρεία έννοια πού νά* εδρεύει στ<5 

βασικέ φορέα (Υπουργείο Κοινω

νικών Υπηρεσιών) καί τό οποίο 

νά συγκροτείται άπέ αντιπροσώ

πους δλων τον υπόλοιπων φορέων, 

αρμόδιων σέ οποιονδήποτε ειδικέ 

τομέα κοινωνικές πολιτικής· Νόμος 

2· Σύσταση συντονιστικών επιτροπών 

κοινωνικές πρόνοιας στα υπουρ

γεία μέ αρμοδιότητα για την πρό

νοια· 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΔΡ/ίΡΤΗΜΑ I 

Οι αναπηρίες 

Μέ βάση τήν επερχόμενη βλάβη στίς σωματικές, ψυχικές η 

πνευματικές λειτουργίες καί συστήματα οι αναπηρίες διακρίνονται 

σέ δύο κυρίως ομάδες: -σωματικές καί ψυχικές η καί πνευματικές. 

Οι σωματικές αναπηρίες 

Χαρακτηρίζονται άπό κύρια βλάβη στή λειτουργία διαφόρων 

μέρων, συστημάτων η^καί οργάνων του σώματος τοϋ ανθρώπου, είναι 

δέ: 

1. Οι αναπηρίες κατά το" κινητικό σύστημα (ακρωτηριασμοί, αγκυ

λώσεις, παραμορφώσεις στίς αρθρώσεις, ή καί στή* σπονδυλική" 

στήλη," οι παραλύσεις των άκρων η καί τοΰ κορμοϋ πού άποκαλοϋν-

ται χαλαρές η σπαστικές). 

2· Οι αναπηρίες στά συστήματα η δργανα εσωτερικής λειτουργίας 

του* ανθρώπινου οργανισμού*. 

α. Χρόνιες βλάβες πού παρουσιάζονται στά,υπόλοιπα συστήματα: 

- Κυκλοφοριακό (καρδιοπάθειες, αρτηριοσκληρώσεις, φλε-

βίτιδες, αιμορροφιλία, λευχαιμία, παθήσεις ενδοκρινών 

αδένων, ò διαβήτης κλπ.). 

~ 'Αναπνευστικό (φυματιώσεις πνευμόνων, βρογχίτιδα, 

πνευμοκονιάσεις κλπ.). '...... 

- Πεπτικό (χρόνιες παθήσεις στομάχου, εντέρων κλπ.). 
ÉI«MI • II ••! • WEM WH 

"* "Μρογεννήτνκ'6 ("βλάβες καί παθήσεις νεφρών, γεννητικών 

οργάνων κλ."-)<· 
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β. Χρόνιες δερματικές βλάβες (δερματοπάθειες καί αλλεργίες). 

γ. * Αναπηρίες στην ομιλία (αλαλία, δυσαρθρία κλπ·)· 

δ. Διάφορες Ιδιόμορφες χρόνιες παθήσεις, όπως επιληψία, ή 

νόσος του Χάνσεν κλπ.)· 

3· Οι κατά τά αισθητήρια όργανα καί τίς αισθήσεις αναπηρίες 

Αυτές άποτελοϋν τήν κατηγορία των σωματικών αναπηριών, είναι 

δέ κυρίως οι έξ?)ς: 

- ελαττωμένη δράση, συνήθως άπό 75$ καί πάνω, 

- τυφλότητα, 

- β α ρ υ κ ο Γ α , .... , . , . . . · » 

- κώφωση,
 Ν 

Στην ϊδία κατηγορία πρέπει νά περιλάβουμε καί τ ί ς βλάβες ff 

τήν ελαττωματικότητα στίς υπόλοιπες αισθήσεις:' > 

- γεύση καί 

- όσφρηση, άν καί αυτές συναντώνται συνήθως ως παρακολουθή-

ματα άλλων κύριων αναπηριών καί βλαβών. 

Η δεύτερη μεγάλη ομάδα αναπηριών μετά τ ί ς σωματικές είναι οι ψυχικές 

ff καί πνευματικές (διανοητικές) αναπηρίες. 

Είναι δέ αυτές: > 

- Οι διάφορες νευρώσεις,άγχος, υστερία,καί οι λοιπές σοβαρές 

συναισθηματικές διαταραχές. 

- Οι ψυχικές παθήσεις καί ψυχώσεις, παρανοϊκές καταστάσεις, 

σχιζοφρένειες κλπ. •'·- · - -
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- Ο ν ψυχοπαθητικές καΤ&στάσεις, μέ διαταραχές στην προσωπι-

-'•f"'Ä̂ nÖS»î 9ß̂ WeSft-,συιίπείρLqpopâ , κα ί μέ
Α
 πρόσθετες δυσκολίες 

κοινωνικής προσαρμογές κλπ. ' ·" 

•·• - OL διανοητικές ανεπάρκειες, οπού υπάγονται ,καί τά πνεύμα-

' τικά-καθυστερημένα άτομα» 

Οι-ψυχικές παθήσεις, ψυχοπαθητικές καταστάσεις, παρου

σιάζουν μερικές φορές καί μόνιμη διανοητική έκπτωση άλλα τό κύριο 

χαρακτηριστικά,τους είναι τουλάχιστο ή,.διαλείπουσα απώλεια έχεφρο-

σΰνης, .
 }
.
:
 v.. _%. .

 Τ 

Η επιληψία καί άλλες παρόμοιες οργανικές νευρολογικές 

παθήσεις εφόσον παρουσιάζουν καί συμπτώματα ψυχικών καί διανοητι-

κών διαταραχον εμπίπτουν παρομοίως, στην ομάδα τών ψυχικά καί 

πνευματικά ανάπηρων ατόμων·
 ν 

-· :
:
, Σέ ορισμένα άτομα συντρέχουν πολλαπλές αναπηρίες, οπότε 

διακρίνουμε τήν κόρι̂ α άπό τ̂ ίς δευτερεύουσες άναπηρ/ες. 

; Λ
Η διάκριση σέ ανάπηρους πολέμου,' ανάπηρους άπό εργατικά 

ατυχήματα η άπό οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν έχει σημασία σέ &.τι 

άφορα τη* μορφή της αναπηρίας, αποτελεί μόνον διάκριση σέ δ, τ ι 

άφορα τήν έκταση της παρεχόμενης προστασίας άπό τήν Πολιτεία. 

• Μία ΐρίτη μεγάλη κατηγορία ατόμων προς αποκατάσταση εί

ναι η ομάδα των ̂ κοινωνικών αναπήρων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ·, 

Ot βασικές διατάξεις πού άποτελοϋν καί τό* νομικά καθεστώς 
' — W W I •• H '• ' Μ " '• • •••!! I III ι — — — — ' • ' "»'» 

περί κοινωνικές εργασίας στην 'ϊλλάδα 
— — « — — • • — » - » — — ^ Μ » » — Μ « Μ « * ^ > — » * » 1 ιιιίΙΙ » III .ι, W C — » < — » » « 

1. Τό Ν,Δ. 4018/59 "περί του* θεσμού* τον Κοινωνικών Λειτουρ

γών", δπως τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε μέ τό Ν.Δ. 195/74· 

2. Τό Β.Δ. 6ΐθ/β1 "Περί τη*ς ασκήσεως του* επαγγέλματος τον 

Κοινωνικών Λειτουργών". 

3. Τό Β.Δ. 319/62 "περί της εκπαιδεύσεως τον Κοινωνικών 

Λειτουργών" δπως συμπληρώθηκε μέ τ ί ς σχετικές διατάξεις του* Ν.Δ, 

195/74. 

4» *0 Ν.- 4464/65 (άρθρο 9 παρ. 4) μέ τό*ν οποίο ο "κλάδος" 

κοινωνικών λειτουργών κατατίΕχτηκε στην Α' κατηγορία υπαλλήλων 

τοϋ* Δημοσίου η ΜΙΔΔ. 

5. Ν.Δ. 1375/1973 καί 272/74 (δπως τροποποιήθηκαν μέ τό 

Ν. 22/75), μέ τα οποία συστάθηκε κλάδος καί τακτικές θέσεις κοι

νωνικών λειτουργών στά ^Υπουργεία Δικαιοσύνης καί Κοινωνικών 

*Υπηρεσιών. 

β. Τό άρθρο 4 του* Ν,Δ. 195/74, μέ τδ όποιο προβλέπεται ò 

καθορισμός του* αντικειμένου εργασίας τοϋ* κοινωνικού* λειτουργού* 

καί γενικά καί κοίτα τομέα παρρχης. κοινώνικων υπηρεσιών, ιδιαίτερα 

τή*ς πρόνοιας, υγείας, ασφαλίσεως, απασχολήσεως, εκπαιδεύσεως καί 

προλήψεως έγκληματικότητας· 
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