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Ι. Εισαγωγή 

 

1.1. Αντικείμενο και στόχοι του Σχεδίου Δράσης 

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του Μέτρου 3.1. «Ενέργειες 

υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά 

εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο» του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» αποτελεί ένα εργαλείο 

εξειδίκευσης των δράσεων που θα αναληφθούν από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 

οποίοι θα υλοποιήσουν το περιεχόμενό του. Το αντικείμενό του επικεντρώνεται στην 

τυποποίηση των βασικών όρων εφαρμογής των κατηγοριών δράσεων του Μέτρου 

καθώς και στην επισήμανση καινοτομικών ή θεσμικών χαρακτηριστικών που θα 

αναδειχτούν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.  

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης του Μέτρου 3.1 εντάσσεται στο γενικότερο 

προγραμματισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τον εκσυγχρονισμό και 

την αναβάθμιση των προνοιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας έχει ήδη επεξεργαστεί το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική 

Φροντίδα για την περίοδο 2000-2006. Το αποκεντρωμένο δίκτυο κοινωνικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών για ομάδες στόχους του κοινωνικοοικονομικού 

αποκλεισμού (η πρώτη δηλαδή Κατηγορία Πράξεων του Μέτρου 3.1) αποτελεί ένα 

από τα βασικά τμήματα του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης, η ενεργοποίηση του 

οποίου θα αξιοποιήσει εκτός των άλλων τους χρηματοδοτικούς πόρους του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια». 

 

1.2. Μεθοδολογία εκπόνησης 

 

Η μεθοδολογία εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης συνδυάζει τη νομική με την 

κοινωνικοπολιτική έρευνα, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της διεπιστημονικής 

προσέγγισης για την τεκμηρίωση των επιλογών και προτεραιοτήτων της κοινωνικής 

διοίκησης. Η νομική έρευνα επικεντρώθηκε στην καταγραφή και αξιολόγηση τόσο 

του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών ένταξης από 

προνοιακούς φορείς όσο και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις διαδικασίες 

εφαρμογής έργων του Γ΄Κ.Π.Σ. Από την άλλη πλευρά, η κοινωνικοπολιτική έρευνα 
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αξιοποίησε πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα από τις υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Πρόνοιας και της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» σε 

σχέση με τις κύριες προτεραιότητες και τους στόχους των προτεινομένων 

παρεμβάσεων στο πεδίο της υποστήριξης ατόμων που αποκλείονται από την αγορά 

εργασίας.  

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία στηρίχτηκε πρωταρχικά στις ακόλουθες πηγές : 

 το κείμενο του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια»  

 το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του 

 τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 συνεργασία με στελέχη του Γραφείου του Υφυπουργού Πρόνοιας, της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης και της Διαχειριστικής 

Αρχής του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» 

 δημοσιευμένες έρευνες και μελέτες που αφορούν την παροχή προνοιακών 

υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο 

 την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία για τις δράσεις καταπολέμησης του 

αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και τις προοπτικές ανάπτυξης των 

κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. 
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ΙΙ. Το θεωρητικό υπόβαθρο του Μέτρου 3.1. 

 

Το θεωρητικό υπόβαθρο του Μέτρου 3.1. αξιοποιεί τη συζήτηση για τις πολιτικές 

καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και τη σύνδεσή τους με τις 

παραδοσιακές πολιτικές κοινωνικής φροντίδας. Από κοινωνικοπολιτική άποψη, το 

συγκεκριμένο Μέτρο αποτελεί βασικό μηχανισμό διασύνδεσης του συστήματος 

πρόνοιας με το σύστημα απασχόλησης, εξυπηρετώντας έτσι το γενικότερο αίτημα για 

τον ορθολογικό εκσυγχρονισμό των δημόσιων πολιτικών κοινωνικής προστασίας. 

Στο υφιστάμενο δημόσιο σύστημα πρόνοιας, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 

προωθείται μέσω ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που εποπτεύονται ιδίως από το Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους και 

Κοινότητες. Οι σχετικές υπηρεσίες απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους 

που συγκροτούν ουσιαστικά τις κατηγορίες του προνοιακού πληθυσμού στην 

Ελλάδα: 

 παιδιά και νέοι 

 άτομα με ειδικές ανάγκες1 

 ηλικιωμένοι 

 άτομα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού 

(πρόσφυγες, παλιννοστούντες, μετανάστες, τσιγγάνοι, άστεγοι κλπ). 

Όσον αφορά το περιεχόμενο των υπηρεσιών, το υφιστάμενο σύστημα δίνει έμφαση 

στις υπηρεσίες ιδρυματικής φροντίδας. Την τελευταία δεκαετία όμως προωθήθηκαν 

σημαντικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μορφών ανοικτής 

περίθαλψης, ιδίως για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι 

παρεμβάσεις αυτές ενεργοποιήθηκαν μέσω της εισαγωγής των προγραμμάτων 

«Βοήθεια στο σπίτι» και της εξέλιξης των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων. Παράλληλα, διευρύνθηκε το πλέγμα υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις 

οικογένειές τους μέσω των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.   

Το Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας χαρακτηρίζεται την περίοδο αυτή από 

την επέκταση των χρηματικών επιδομάτων και κοινωνικών υπηρεσιών που 

παρέχονται σε επιλεγμένες ομάδες στόχους. Παρά το γεγονός όμως ότι δεν έχουν 

ακόμα προβλεφθεί σε εθνική κλίμακα εξειδικευμένα προγράμματα 

                                                 
1 Ο όρος “άτομα με ειδικές ανάγκες” επιλέγεται επειδή προσιδιάζει περισσότερο στις 
κοινωνικοπολιτικές προτεραιότητες των προνοιακών παρεμβάσεων στην Ελλάδα σε σχέση με τον 
ευρύτερο όρο “άτομα με αναπηρίες” που υιοθετήθηκε στη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2001. 
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χρηματοοικονομικής υποστήριξης για την κάλυψη των ομάδων εκείνων του 

πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης, προσαρμογής ή ακόμα και 

αξιοπρεπούς διαβίωσης, η Ελληνική κυβέρνηση προωθεί ένα σύνθετο πλέγμα 

δράσεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο ήδη 

ενεργοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική 

Ενσωμάτωση και του Δικτύου Καταπολέμησης της Φτώχειας.   

α) Οι προνοιακές παρεμβάσεις που έχουν υιοθετηθεί την τελευταία περίοδο δίνουν 

έμφαση σε προγράμματα στήριξης για συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού 

(ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.), καθώς και σε 

υπηρεσίες δημόσιας αντίληψης για την κοινωνική αποκατάσταση. Οι υπηρεσίες αυτές 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, οι οποίες επικεντρώνονται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των ομάδων - στόχων που προορίζονται να καλύψουν:  

 υπηρεσίες προς τις αποκαλούμενες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και 

 υπηρεσίες προς τα θύματα φυσικών καταστροφών και έκτακτων γεγονότων.  

β) Το περιεχόμενο των νέων προγραμμάτων λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες 

αντιλήψεις για την ενδυνάμωση (empowerment) των ευπαθών ομάδων και την 

ανάγκη κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσής τους. 

 

Ως κύριο κριτήριο οριοθέτησης και τυποποίησης των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού χρησιμοποιείται η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρόκειται για μία 

σύνθετη έννοια που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία συγκεκριμένων ατόμων ή 

ομάδων να ασκήσουν τα βασικά κοινωνικά τους δικαιώματα και να συμμετέχουν 

ενεργά στις κοινωνικές και οικονομικές διαδικασίες. Ο κοινωνικός αποκλεισμός 

διακρίνεται τόσο από τη φτώχεια και τις εισοδηματικές της διαστάσεις όσο και από 

τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. 

Οι ομάδες της κατηγορίας του κοινωνικού αποκλεισμού υφίστανται σωρευτικά τις 

συνέπειες από την έλλειψη εισοδηματικών πηγών, την αδυναμία πρόσβασης στις 

δημόσιες πολιτικές και την ανεπάρκεια των άτυπων δικτύων φροντίδας για την 

ενίσχυσή τους. Ο σκληρός πυρήνας της έννοιας εντοπίζεται στις ομάδες εκείνες που 

δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από προνοιακές υπηρεσίες, είτε γιατί αγνοούν την 

ύπαρξή τους ή αδυνατούν να τις χρησιμοποιήσουν είτε απλούστατα γιατί παρόμοιες 

υπηρεσίες δεν υπάρχουν. 

Η τυποποίηση των ομάδων του κοινωνικού αποκλεισμού με βάση τις παραπάνω 

προσεγγίσεις οδηγεί στη διάκριση ανάμεσα στις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες: 
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 μακροχρόνια άνεργοι 

 ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι 

 άτομα με ειδικές ανάγκες με ή χωρίς οικογένεια 

 μονογονεϊκές οικογένειες και απροστάτευτες γυναίκες 

 παλιννοστούντες 

 πρόσφυγες 

 άστεγοι 

 τοξικομανείς 

 άτομα με HIV / AIDS. 

 

Οι ομάδες στόχοι του κοινωνικού αποκλεισμού δεν ταυτίζονται αναγκαστικά με τις 

ομάδες εκείνες που αποκλείονται από την αγορά εργασίας. Το βασικό 

χαρακτηριστικό της δεύτερης κατηγορίας είναι η αδυναμία ένταξης ή παραμονής 

στην απασχόληση εξαιτίας σύνθετων παραγόντων που δεν οφείλονται στην ηλικία ή 

στη βιολογική κατάσταση των ενδιαφερομένων. Έτσι, στην κατηγορία αυτή 

υπάγονται άτομα παραγωγικής ηλικίας που ενδιαφέρονται και είναι σε πραγματική 

θέση να απασχοληθούν. Οι συνέπειες της αδυναμίας τους να απασχοληθούν 

περιλαμβάνουν εκτός των άλλων και φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού: 

 Οι οικογένειες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε μέλη τους και για το 

λόγο αυτό αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ορθολογικής παραμονής ή ένταξης 

στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα στόχο, η 

οποία ουσιαστικά αφορά όλες τις περιπτώσεις παροχής άτυπης φροντίδας σε 

παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους από μέλη της οικογένειάς 

τους.  

 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες 

 Οι κακοποιημένες γυναίκες 

 Οι αποφυλακισμένοι 

 Οι πρώην χρήστες ναρκωτικών 

 Οι αλλοδαποί  

 Οι τσιγγάνοι  

 Τα άτομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. 
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ΙΙΙ. Οι παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα για την παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών 

 

3.1. Οι πολιτικές της κεντρικής διοίκησης 

 

Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση προγραμμάτων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού είναι το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, και συγκεκριμένα η Γενική 

Γραμματεία Πρόνοιας. Κοινωνικές υπηρεσίες με την ευρεία έννοια του όρου 

παρέχονται όμως και από άλλα Υπουργεία: 

 Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προωθεί μέσω του ΟΑΕΔ 

προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης για τους ανέργους, τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, τους εξαρτημένους από ναρκωτικές ουσίες, τους 

αποφυλακισμένους και τους παλιννοστούντες. 

 Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας στους 

παλιννοστούντες μέσω του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης 

Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων.  

 Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιεί εξειδικευμένα 

προγράμματα ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσω του θεσμού της 

ειδικής αγωγής.  

 Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης προωθεί 

θεσμικά  μέτρα  κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, καθώς εποπτεύει και σε 

αρκετές περιπτώσεις στηρίζει ενεργητικά τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ 

βαθμού κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στο πεδίο της κοινωνικής 

πρόνοιας: οι αρμοδιότητες αυτές επικεντρώνονται στην ίδρυση και λειτουργία 

δομών κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και στην εφαρμογή προγραμμάτων 

κοινωνικής φροντίδας. 

Η επιτελική αρμοδιότητα για την προνοιακή προστασία των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού ασκείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Προβλέπεται όμως και 

η λειτουργία ειδικών διυπουργικών οργάνων για τη χάραξη γενικότερων πολιτικών 

υπέρ των ομάδων αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύσταση το 2000 

διυπουργικής Επιτροπής για τον πολιτικό σχεδιασμό αντιμετώπισης των θεμάτων των 

Ελλήνων Τσιγγάνων, στην οποία εκτός των άλλων συμμετέχει και ο Υφυπουργός 

Πρόνοιας. Έργο της Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και συντονισμός της εθνικής 
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πολιτικής για τα θέματα των Ελλήνων τσιγγάνων και ιδίως η επεξεργασία και η 

προώθηση νομοθετικών, διοικητικών και οικονομικών μέτρων για την υγεία, τη 

στέγαση, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την πολιτιστική ανάπτυξή τους, καθώς 

και η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών προγραμμάτων και μέτρων. 

 

Η κύρια αρμοδιότητα για την παροχή υπηρεσιών δημόσιας αντίληψης ανήκει στο 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ασκείται σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο (Π.Δ. 95/2000) από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας. Από την ανάλυση της 

δομής της Γενικής Διεύθυνσης προκύπτει η διάκριση ανάμεσα σε τρεις περιόδους σε 

σχέση με την τεχνική εξειδίκευση των σχετικών δράσεων.  

α) Από το 1989 έως το 1992  προβλεπόταν ειδική Διεύθυνση για ζητήματα δημόσιας 

αντίληψης (Π.Δ.. 112/89). Πρόκειται για τη Διεύθυνση Δημόσιας Αντίληψης που 

διακρινόταν σε τρία Τμήματα με επιμέρους αρμοδιότητες: 

1. Τμήμα Εκτάκτων Κοινωνικών Αναγκών και Οικονομικά Αδυνάτων 

- η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και 

λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας ατόμων ή ομάδων ατόμων, που 

περιέρχονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνεπεία θεομηνιών και άλλων 

απρόβλεπτων γεγονότων 

- η μελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων εκτάκτων αναγκών 

και προγράμματα προμηθειών, διαλογής και επισκευής του υλικού 

- ο καθορισμός των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας ή οικονομικής 

ενίσχυσης ατόμων ή ομάδων ατόμων που στερούνται επαρκών πόρων συντήρησης 

- η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και 

λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας των πολυτέκνων, των οικονομικά αδυνάτων 

και των κοινωνικά απροσάρμοστων (επαιτών, αλητών) 

- ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας στα 

ανωτέρω άτομα ή ομάδες ατόμων, σε συνδυασμό με υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τον Κοινωνικό Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κοινωνικής και Ιατρικής 

Αντίληψης, ως και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. 

2. Τμήμα Φιλανθρωπικών και Κοινωνικών Φορέων 

- η μελέτη, η έκδοση κανονιστικών πράξεων και ο καθορισμός των όρων και 

προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των φιλανθρωπικών ή 

κοινωφελών φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
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που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων Διευθύνσεων της Γενικής 

Γραμματείας Πρόνοιας, ως και η χορήγηση άδειας λειτουργίας των φορέων αυτών 

- η εποπτεία και παρακολούθηση της δραστηριότητας των ανωτέρω φορέων και η 

παροχή σ' αυτούς κατευθυντήριων οδηγιών, για την ορθολογικότερη κατανομή 

και χρησιμοποίηση των κοινωνικών πόρων που διακινούν και ο καθορισμός του 

ύψους της οικονομικής ενίσχυσής τους 

- η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και 

μέτρων επεκτάσεως και προαγωγής γενικά της εθελοντικής προσφοράς 

κοινωνικών υπηρεσιών 

- η σύσταση ερανικών επιτροπών και η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, ως 

και φιλανθρωπικών και λαχειοφόρων αγορών 

- η κατανομή του προϊόντος του Ειδικού Κρατικού Λαχείου και η παρακολούθηση 

της αξιοποίησης των πιστώσεων που διατίθενται για σκοπούς Κοινωνικής 

Αντίληψης 

3. Τμήμα Παλιννοστούντων Ομογενών και Ελλήνων Μεταναστών 

- η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και 

μέτρων κοινωνικής προστασίας των παλιννοστούντων ομογενών και 

επαναπατριζομένων Ελλήνων (εμφυλίου πολέμου) και των Ελλήνων μεταναστών, 

καθώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλλες χώρες συνεπεία 

βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης. 

β) Από το 1992 έως το 2000 οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνταν από τη Διεύθυνση 

Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας, η οποία διαρθρωνόταν σε έξι Τμήματα (Π.Δ. 

113/92). Δράσεις για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού σχεδιάζονταν από τα πέντε πρώτα τμήματα με επιμέρους αρμοδιότητες. 

1. Τμήμα Εκτάκτων Κοινωνικών Αναγκών 

- η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και 

λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας ατόμων ή ομάδων ατόμων, που 

περιέρχονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνεπεία θεομηνιών και άλλων 

απρόβλεπτων γεγονότων 

- η μελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων εκτάκτων αναγκών 

και προγράμματα προμηθειών, διαλογής και επισκευής του υλικού 
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2. Τμήμα Φιλανθρωπικών και Κοινωνικών Φορέων 

- η μελέτη, η έκδοση κανονιστικών πράξεων και ο καθορισμός των όρων και 

προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των φιλανθρωπικών ή 

κοινωφελών φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων Διευθύνσεων της Γενικής 

Γραμματείας Πρόνοιας, ως και η χορήγηση άδειας λειτουργίας των φορέων αυτών 

- η εποπτεία και παρακολούθηση της δραστηριότητας των ανωτέρω φορέων και η 

παροχή σ' αυτούς κατευθυντήριων οδηγιών, για την ορθολογικότερη κατανομή 

και χρησιμοποίηση των κοινωνικών πόρων που διακινούν και ο καθορισμός του 

ύψους της οικονομικής ενίσχυσής τους 

- η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και 

μέτρων επεκτάσεως και προαγωγής γενικά της εθελοντικής προσφοράς 

κοινωνικών υπηρεσιών 

- η σύσταση ερανικών επιτροπών και η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, ως 

και φιλανθρωπικών και λαχειοφόρων αγορών 

- η κατανομή του προϊόντος του Ειδικού Κρατικού Λαχείου και η παρακολούθηση 

της αξιοποίησης των πιστώσεων που διατίθενται για σκοπούς Κοινωνικής 

Αντίληψης 

3. Τμήμα Έρευνας και Μελέτης της Φτώχειας 

- μελέτη των αιτίων και των διαστάσεων της φτώχειας και εισήγηση μέτρων για 

την αντιμετώπιση της φτώχειας 

- συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στο 

πρόβλημα της φτώχειας 

- εισήγηση συγκέντρωσης εξειδικευμένων στατιστικών στοιχείων κατά την 

απογραφή του πληθυσμού 

- συνεργασία με Διεθνείς Οργανώσεις για θέματα αντιμετώπισης της φτώχειας 

- εκτέλεση των αποφασισθέντων μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 

φτώχειας. 

4. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Αδυνάτων 

- ο καθορισμός των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας ή οικονομικής 

ενίσχυσης ατόμων ή ομάδων ατόμων που στερούνται επαρκών πόρων συντήρησης 

- η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων και λήψη 

μέτρων κοινωνικής προστασίας των πολυτέκνων, των οικονομικά αδυνάτων και 

των κοινωνικά απροσαρμόστων (επαιτών - αλητών) 
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- ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας στα 

ανωτέρω άτομα ή ομάδες, σε συνδυασμό με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 

Κοινωνικό Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κοινωνικής και Ιατρικής Αντίληψης, 

ως και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. 

5. Τμήμα Παλιννοστούντων Μεταναστών και Ξένων Υπηκόων 

- η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και 

μέτρων κοινωνικής προστασίας των παλιννοστούντων ομογενών και 

επαναπατριζομένων Ελλήνων (εμφυλίου πολέμου) και των Ελλήνων μεταναστών, 

καθώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλλες χώρες συνεπεία 

βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης. 

γ) Από το 2000 έως σήμερα, οι κοινωνικές υπηρεσίες δημόσιας αντίληψης 

σχεδιάζονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης και 

συγκεκριμένα από το Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων και το Τμήμα 

Κοινωνικής Προστασίας (Π.Δ. 95/2000). Ειδικότερες δράσεις προωθούνται από το 

πρώτο Τμήμα, το οποίο ασχολείται με τη μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της 

εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ή οικονομικής ενίσχυσης των 

οικονομικά αδυνάτων, των κοινωνικά απροσάρμοστων (επαιτών – αλητών) και των 

παλιννοστούντων ομογενών και επαναπατριζομένων Ελλήνων (εμφυλίου πολέμου) 

και των Ελλήνων μεταναστών, καθώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από 

άλλες χώρες συνεπεία βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης και άλλων ευπαθών 

ομάδων πληθυσμού. 

 

3.2. Οι παρεμβάσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

 

Οι αρμοδιότητες του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της 

κοινωνικής πρόνοιας ασκούνται από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων που περιλαμβάνονται στον ευρύτερο Οργανισμό οργάνωσης και 

λειτουργίας τους (Ν. 2218/94). Η μελέτη του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου για 

την άσκηση αρμοδιοτήτων πρόνοιας σε επίπεδο νομού (Π.Δ. 224/89) αποδεικνύει ότι 

η υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 

υπαγόταν στις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Πρόνοιας (Διευθύνσεις Πρόνοιας, 

Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας, Γραφεία Πρόνοιας ανάλογα με το συγκεκριμένο 
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νομό). Συγκεκριμένα προβλεπόταν η λειτουργία Τμήματος Δημόσιας Αντίληψης που 

επικεντρωνόταν εκτός των άλλων στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 εφαρμογή πάσης φύσεως προγραμμάτων που αφορούν την προστασία των 

ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των χρονίως πασχόντων, 

των οικονομικά αδυνάτων και των προσφύγων και επαναπατριζομένων 

 παροχή επείγουσας περίθαλψης και προστασίας σε άτομα, οικογένειες ή 

ομάδες πληθυσμού που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης λόγω 

κοινωνικών γεγονότων ή φυσικών καταστροφών. 

Οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται πλέον από τις υπηρεσίες πρόνοιας της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς οι προνοιακές πολιτικές αναμφισβήτητα 

εντάσσονται στις τοπικές υποθέσεις νομαρχιακού επιπέδου (αρ. 3 Ν. 2218/94). Η 

υπαγωγή αυτή συνδυάζεται με τη γενική ρήτρα για τη δυνατότητα σύστασης 

προνοιακών μονάδων με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. (αρ. 21 Ν.2218/94), η οποία και 

κατοχυρώνει την αρμοδιότητα της Ν.Α. να αναπτύσσει προγράμματα σε επίπεδο 

νομού για τις ομάδες - στόχους του κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού. Οι σχετικές 

παρεμβάσεις ασκούνται κυρίως από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας σε συνεργασία με 

Αναπτυξιακές Εταιρείες της οικείας αυτοδιοίκησης ή συναφή ΝΠΔΔ του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. 

 

Η εξέλιξη του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου διασφαλίζει ότι η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση μπορεί να ιδρύει κέντρα παροχής προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών 

(στις οποίες περιλαμβάνονται και υπηρεσίες προστασίας και ενίσχυσης των ατόμων 

που αποκλείονται από την αγορά εργασίας) σύμφωνα με τη γενική ρήτρα του άρθρου 

21 Ν.2214/94. Σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αρμόδιο όργανο για την 

ίδρυση κέντρων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο.  

Η ερμηνεία του νόμου κατοχυρώνει ότι η αρμοδιότητα της Ν.Α. κατευθύνεται στη 

σύσταση δημοσίων ιδρυμάτων προνοιακού τύπου (Ν.Π.Δ.Δ.). Πράγματι, το άρθρο 21 

§ 2 προβλέπει ότι τα Ιδρύματα της Ν.Α. είναι Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην εποπτεία 

της, υιοθετώντας όμως μια ενδεικτική περιγραφή των κατηγοριών προνοιακών 

ιδρυμάτων. Και τούτο γιατί χρησιμοποιείται η έκφραση "τα ιδρύματα (όπως 

νοσοκομεία, βρεφοκομεία, Κέντρα Παιδικής Μέριμνας, γηροκομεία κ.λ.π.) 

συνιστώνται, ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, με Προεδρικό 

Διάταγμα". Επομένως όλα τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής της διάταξης. 
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Όσον αφορά τη δυνατότητα σύστασης προνοιακών κέντρων που δεν υπάγονται στην 

κατηγορία των Ν.Π.Δ.Δ., η υφιστάμενη νομοθεσία αποκλείει ένα παρόμοιο 

ενδεχόμενο. Η Ν.Α. δεν μπορεί να ιδρύει προνοιακά κέντρα που έχουν τη μορφή 

Ν.Π.Ι.Δ. παρά μόνο Δημόσια Ιδρύματα που αντιστοιχούν στον παραδοσιακό 

μηχανισμό της άσκησης προνοιακής πολιτικής στην Ελλάδα. 

Η ρύθμιση αυτή δικαιολογείται εκτός των άλλων από την αναγκαιότητα συμμετοχής 

των οργάνων της κεντρικής διοίκησης στη διαδικασία ίδρυσης των σχετικών 

κέντρων. Η παρέμβαση του αρμόδιου καθ' ύλην Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 

αποτελεί τον πιο κατάλληλο μηχανισμό για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του 

υπό ίδρυση κέντρου, καθώς κατοχυρώνει τόσο την τήρηση τυποποιημένων διατάξεων 

που ισχύουν για τη σύσταση αντίστοιχων κέντρων από την κεντρική διοίκηση όσο και 

τη συμμετοχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του Υπουργείου στη διαδικασία 

προετοιμασίας και τεκμηρίωσης του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος. 

Δικαιολογείται έτσι η συμμετοχή του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στη σχετική 

διαδικασία. 

Η σύσταση δημόσιου ιδρύματος πρόνοιας από τη Ν.Α. γίνεται με Προεδρικό 

Διάταγμα, ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, που ορίζει τα όργανα 

της διοίκησης, το σκοπό, τους πόρους, την περιουσία και το όνομα του ιδρύματος. Το 

Π.Δ. εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Υγείας & 

Πρόνοιας, αφού τηρηθούν και οι ειδικές για κάθε κατηγορία ιδρυμάτων διατάξεις. 

 

3.3. Οι παρεμβάσεις των Δήμων και Κοινοτήτων 

 

Η ανάλυση των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και 

Κοινότητες), όπως συγκροτούνται με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους 

(Ν. 2218/94) και την κατάργηση της διάκρισης ανάμεσα σε αποκλειστικές και 

συντρέχουσες, αναδεικνύει τις θεσμικές δυνατότητες των ΟΤΑ να σχεδιάζουν και να 

υλοποιούν προγράμματα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για την κάλυψη ατόμων ή 

ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας. Τα 

προγράμματα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

α) Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει παραδοσιακά προγράμματα κοινωνικής 

προστασίας που υλοποιούνται μέσω δομών κλειστής ή ανοικτής περίθαλψης 

προνοιακού τύπου, όπως αυτά  αναφέρονται χαρακτηριστικά στο άρθρο 41 § 1 Ν. 

2218/94 που κάνει λόγο για: 
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 «την ίδρυση και λειτουργία παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών και 

νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, βρεφοκομείων, 

ορφανοτροφείων, Κ.Α.Π.Η. και κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με 

ειδικές ανάγκες και τη μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων». 

Η απαρίθμηση αυτή θεωρείται ενδεικτική και όχι οριστική. Έτσι δεν αποκλείεται για 

παράδειγμα η σύσταση ενός Ξενώνα Κοινωνικής Αποκατάστασης Αστέγων ή η 

ίδρυση ενός Κέντρου Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών. Και τούτο γιατί: 

- Οι Ο.Τ.Α. έχουν γενική αρμοδιότητα για τη διοίκηση όλων των τοπικών 

υποθέσεων, στις οποίες ακριβώς λόγω του στενού τους συνδέσμου με τις τοπικές 

κοινωνικές συνθήκες υπάγονται τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας. 

- Οι Ο.Τ.Α. έχουν ειδική αρμοδιότητα για την εφαρμογή κάθε είδους κοινωνικών 

προγραμμάτων. Επομένως μπορούν να αναπτύσσουν προγράμματα όχι μόνο για 

παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά για κάθε ομάδα του 

πληθυσμού ή άτομο που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης και χρειάζεται την 

παροχή κοινωνικής προστασίας.  

β) Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει καινοτομικά προγράμματα κοινωνικής 

προστασίας που καλύπτουν άτομα ή ομάδες πληθυσμού μέσω τεχνικών ένταξής τους  

στην αγορά εργασίας ή κάλυψης εκτάκτων αναγκών. Εδώ υπάγονται όλες οι 

υπηρεσίες σύνδεσης των δημοτών με τις δομές κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς 

και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης για την αποτελεσματική 

αξιοποίηση των παραπάνω δομών.  

Η νομική βάση της δεύτερης κατηγορίας εντοπίζεται στην ευρεία αρμοδιότητα των 

ΟΤΑ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, όπως θεμελιώνεται σε συγκεκριμένες 

διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/89), οι οποίες αφορούν 

παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα 

άρθρα 232 και 245 του Δ.Κ.Κ. 

- Το άρθρο 232 § 1 αναφέρει: 

 "Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν με απόφαση του συμβουλίου τους να 

εκποιούν απευθείας και χωρίς δημοπρασία οικόπεδά τους σε άστεγους και 

οικονομικά αδύνατους δημότες, κατά προτίμηση εκείνους που κατοικούν στο δήμο 

ή την κοινότητα. Με άλλη απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου 

καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων σύμφωνα με γενικά κριτήρια, όπως 

π.χ. είναι το ύψος του ετήσιου εισοδήματος, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η 

κατάσταση της υγείας των μελών της οικογένειας, οι καταστροφές από θεομηνίες 
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κ.λ.π. Η επιλογή των δικαιούχων και η παραχώρηση των οικοπέδων γίνεται με 

απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου. Αν οι όροι είναι ίσοι γίνεται 

δημόσια κλήρωση ανάμεσα στους δικαιούχους". 

- Το άρθρο 245 § 2 αναφέρει: 

 "Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής 

ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους είδη 

διαβίωσης ή περίθαλψης, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Με 

τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Στην 

περίπτωση αυτή η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου πρέπει να 

ελέγχεται από άποψη νομιμότητας από τον νομάρχη". 

Και οι δύο διατάξεις επεκτείνουν κανονιστικά το πεδίο εφαρμογής τους στην παροχή 

κοινωνικής προστασίας σε άτομα που de facto υπάγονται στο φαινόμενο του 

κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού: πρόκειται για τους άστεγους, τα άτομα που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης λόγω έλλειψης οικονομικών μέσων, τα 

θύματα φυσικών καταστροφών και γενικά άτομα που αδυνατούν να ενταχθούν ή να 

παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Με βάση την προσέγγιση αυτή, το πλέγμα 

αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. στον τομέα της κοινωνικής προστασίας καλύπτει όλες τις 

πιθανές περιπτώσεις ομάδων του πληθυσμού ή ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση 

ανάγκης. 

 

Η ανάλυση των παρεμβάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κοινωνικής 

πρόνοιας δείχνει ότι αρκετοί δήμοι αξιοποιούν τις σχετικές αρμοδιότητές τους 

προχωρώντας στη σύσταση και λειτουργία οργανισμών παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (εδώ εντάσσονται για παράδειγμα ο 

Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Ιωνίας Βόλου και το Κέντρο 

Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων). Δεν έχουν ιδρυθεί όμως ειδικές δομές για 

την παροχή υπηρεσιών στο πεδίο της καταπολέμησης του αποκλεισμού από την 

αγορά εργασίας, με την εξαίρεση δημοτικών ΚΕΚ και ΚΕΣΥΥ που έχουν 

πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο 

εφαρμογής του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Επίσης, επισημαίνεται η 

δημιουργία υποστηρικτικών δομών στο πλαίσιο υλοποίησης των προηγούμενων 

Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και συγκεκριμένα της Κ.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Άξονες 

NOW, INTEGRA, YOUTHSTART, HORIZON). 
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ΙV. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας στο πεδίο 

των υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 

Την περίοδο αυτή, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας προωθεί τον λειτουργικό και 

οργανωτικό εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας, 

ασκώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις προς δύο κύριες κατευθύνσεις: αποκέντρωση της 

παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο δημόσιου τομέα και δημιουργία νέων υπηρεσιών 

εξατομικευμένης ενίσχυσης.  Οι εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις - που ήδη έχουν 

σχεδιαστεί και υλοποιούνται - προσανατολίζονται στην εκπλήρωση των ακόλουθων 

θεμελιωδών στόχων:  

- κάλυψη άμεσων αναγκών του πληθυσμού σε σχέση με την παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών 

- επίλυση των διαρθρωτικών και οργανωτικών προβλημάτων του συστήματος  

- εξειδίκευση της σχέσης μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα 

- ρύθμιση του ρόλου των άτυπων δικτύων φροντίδας. 

Η στρατηγική αντίληψη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αντιστοιχεί στην 

υιοθέτηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην εξυπηρέτηση των ακόλουθων 

προτεραιοτήτων: 

- κατοχύρωση του ρόλου του δημόσιου τομέα ως επιτελικού μηχανισμού 

σχεδιασμού και εποπτείας των υπηρεσιών που παρέχονται από το σύστημα  

- συντονισμός των σχέσεων μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών και εθελοντικών φορέων 

- προσαρμογή των υπηρεσιών στις πραγματικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του 

πληθυσμού 

- εισαγωγή τεχνικών διαχείρισης και αξιολόγησης των υπηρεσιών 

- ρύθμιση των μηχανισμών χρηματοδότησης με βάση την αρχή της επιλεκτικότητας 

- αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο 

της πρόνοιας 

- αξιοποίηση της έρευνας για την προώθηση καινοτομικών δράσεων. 

 

Από άποψη στόχευσης των υφιστάμενων προνοιακών προγραμμάτων, το Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας επικεντρώνει τις παρεμβάσεις του σε συγκεκριμένες ομάδες 

του πληθυσμού που παρουσιάζουν ιδιαίτερα βιολογικά και κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά. Οι ομάδες αυτές καλύπτονται από κατηγοριακά προγράμματα 

εισοδηματικών ενισχύσεων καθώς και από ένα σύνθετο πλέγμα κοινωνικών 
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υπηρεσιών, το οποίο τυποποιήθηκε ουσιαστικά το 1998 με τη θεσμοθέτηση του 

Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.  

Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας αποτελεί προϊόν μιας μακρόχρονης 

επεξεργασίας στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας που εγκαινιάσθηκε ουσιαστικά το 

1992 (Ν. 2082/92) και ολοκληρώθηκε το 1998 με την ψήφιση του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 

Α’ 236) για την «Οργάνωση και Λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας». Ο Ν. 2646/98 αποτελεί πλέον το θεσμικό υπόβαθρο του Συστήματος, 

καθώς κατοχυρώνει τις γενικές αρχές και τους βασικούς άξονες λειτουργίας του. 

Το περιεχόμενο της κοινωνικής φροντίδας αντανακλά τις νέες κοινωνικοπολιτικές 

αντιλήψεις περί προνοιακών παρεμβάσεων. Στο ίδιο το κείμενο του νόμου μάλιστα 

(άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2646/98) υιοθετείται ένας σύγχρονος ορισμός, καθώς 

ορίζεται ότι: 

«Κοινωνική Φροντίδα είναι η προστασία που παρέχεται σε άτομα ή ομάδες με 

προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης και αποσκοπεί να δημιουργήσει 

προϋποθέσεις ισότιμης συμμετοχής των ατόμων στην οικονομική και κοινωνική 

ζωή και να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Η στήριξη της 

οικογένειας αποτελεί βασικό στόχο των παραπάνω προγραμμάτων». 

Ο βασικός στόχος του Εθνικού Συστήματος είναι η εξασφάλιση σύγχρονων 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε κάθε άτομο που διαμένει νόμιμα στην 

Ελληνική Επικράτεια και βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης. Θεμελιώνεται έτσι και 

στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών η γενική αρχή της επικουρικότητας, που 

επιβάλλει την επικέντρωση των προνοιακών παροχών στην αντιμετώπιση αναγκών 

που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τις 

οικογένειές τους. Η συγκεκριμένη αρχή εξειδικεύεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 

2646/98 που προβλέπει χαρακτηριστικά ότι: 

«Η κοινωνική φροντίδα παρέχεται μετά τη διαπίστωση του απειλούμενου 

άμεσου κινδύνου ή της υπάρχουσας ανάγκης και διαρκεί όσο διατηρούνται οι 

προϋποθέσεις χορήγησής της». 

Εκτός από τη γενική αρχή της επικουρικότητας, το νέο θεσμικό πλαίσιο που 

σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας θεμελιώνει και 

μία άλλη καινούρια αρχή. Πρόκειται για τη γενική αρχή της πρόληψης, που 

επιβάλλει την παρέμβαση των προνοιακών υπηρεσιών για την ορθολογική 

αντιμετώπιση όχι πλέον των συνεπειών αλλά των παραγόντων που οδηγούν στη 

δημιουργία κοινωνικών προβλημάτων. Επιδιώκεται έτσι η αναθεώρηση της 

Εμπειρογνωμοσύνη για το Μέτρο του 3.1 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 20     



παραδοσιακής λειτουργίας των υφιστάμενων προνοιακών προγραμμάτων και η 

ενίσχυση της συμβολής τους στην πρόληψη των αιτιών του αποκλεισμού από τον 

κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας. 

 

4.1. Το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Φροντίδας 
 

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στο πλαίσιο του επιτελικού του σχεδιασμού για 

τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας προωθεί από το 1998 νέες 

παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας. Οι παρεμβάσεις αυτές 

αντιστοιχούν ουσιαστικά σε ένα Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Φροντίδας (Social 

Care Strategic Plan), το οποίο στηρίζεται θεσμικά στο νέο πλαίσιο του Ν. 2646/98 

και λειτουργικά αξιοποιεί τις δράσεις των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων και 

ιδιαίτερα του ΕΚΤ, αποτελώντας βασικό άξονα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 

την Κοινωνική Ενσωμάτωση (2001-2003).  

Οι βασικές διαστάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Φροντίδας 

προσανατολίζονται στην ανάπτυξη ενός πλέγματος κοινωνικών υπηρεσιών που 

απευθύνονται όχι μόνο στις παραδοσιακές ομάδες στόχους της προνοιακής 

παρέμβασης αλλά και στις νέες ομάδες στόχους του αποκλεισμού από την αγορά 

εργασίας. Πρόκειται για την προώθηση καινοτομικών αντιλήψεων στο σχεδιασμό 

και την άσκηση προνοιακών πολιτικών, οι οποίες επικεντρώνονται στην κάλυψη 

των νέων κοινωνικών αναγκών και κινδύνων που δημιουργούνται από τα φαινόμενα 

της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής απομόνωσης.  

 

4.1.1. Οι αρχές του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Φροντίδας 

 

Οι αρχές του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Φροντίδας εισάγονται ουσιαστικά το 

1998 (με τη θεσμοθέτηση του Ν.2646/98) και διευρύνονται το 2001 με την 

επεξεργασία των θέσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για το Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 2001 –2003. Έτσι, το Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας χαράσσει πλέον τις παρεμβάσεις του στον τομέα της 

κοινωνικής πρόνοιας με βάση οριοθετημένες προτεραιότητες που αντιστοιχούν στις 

ακόλουθες αρχές: 

- αρχή της πρόληψης των κοινωνικών κινδύνων 

- αρχή της εξατομίκευσης των προνοιακών παροχών και υπηρεσιών 
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- αρχή της συνέργειας μεταξύ γενικών και ειδικών πολιτικών στον τομέα της 

κοινωνικής προστασίας (κοινωνική πρόνοια, κατάρτιση, απασχόληση) 

- αρχή της ενδυνάμωσης (empowerment) των ληπτών προνοιακών παροχών. 

Οι συγκεκριμένες αρχές προωθούνται πλέον ως οι κύριοι άξονες προτεραιοτήτων 

για τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. Στο 

πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας επεξεργάζεται τις ακόλουθες 

επιλογές: 

α) Κατοχύρωση του επιτελικού ρόλου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και 

υπαγωγή όλων των ‘προνοιακών’ αρμοδιοτήτων που ασκούνται σήμερα από άλλα 

Υπουργεία στο οργανωτικό του πλαίσιο. Πρόκειται για μια οργανωτική αρχή που 

ανάγει το Υπουργείο σε φορέα ενιαίου σχεδιασμού και προγραμματισμού όχι μόνο 

στον τομέα των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και στον τομέα των 

εισοδηματικών ενισχύσεων προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.  

β) Στρατηγική διασύνδεση των προνοιακών υπηρεσιών με τις γενικότερες υπηρεσίες 

κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, ώστε να παρέχονται σύνθετες υπηρεσίες όχι 

μόνο στις παραδοσιακές προνοιακές ομάδες αλλά και στα άτομα που αποκλείονται 

από την αγορά εργασίας. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τη διεύρυνση του 

περιεχομένου των προνοιακών πολιτικών προς την κατεύθυνση ενσωμάτωσης 

τεχνικών απασχολησιμότητας των ομάδων υψηλού κινδύνου. 

γ) Ενοποίηση των δημόσιων φορέων παροχής προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών 

ανάλογα με τις ομάδες πληθυσμού που εξυπηρετούν και τις γεωγραφικές 

περιφέρειες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Η επιλογή αυτή προβλέπεται να 

προωθηθεί με την υπαγωγή των υφιστάμενων προνοιακών υπηρεσιών στα 

Περιφερειακά Συστήματα Υγείας (ΠΕΣΥ).  

δ) Προώθηση της άσκησης προνοιακής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και ενίσχυση 

των προϋποθέσεων προνοιακής παρέμβασης από τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ένα κοινό γνώρισμα των μεταρρυθμιστικών 

στρατηγικών στα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη, που συνοδεύεται από ευρύτερες 

χρηματοδοτικές παρεμβάσεις για να κατοχυρώσει την ενιαία κάλυψη του 

πληθυσμού. Στόχος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την επόμενη 

πενταετία είναι η δημιουργία ενός αποκεντρωμένου δικτύου κοινωνικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα λειτουργήσουν σε επίπεδο δήμων 

προσφέροντας υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης και ενίσχυσης σε άτομα που 

αντιμετωπίζουν προνοιακές ανάγκες ή αποκλείονται από την αγορά  εργασίας.  
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ε) Ενίσχυση του μοντέλου του προνοιακού πλουραλισμού (welfare pluralism) μέσω 

ρύθμισης του ρόλου και των σχέσεων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των 

εθελοντικών φορέων. Η επιλογή αυτή προωθείται ήδη μέσω του συστήματος 

πιστοποίησης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στο πεδίο της πρόνοιας και των 

παρεμβάσεων του Τμήματος Ανάπτυξης Εθελοντισμού για την ενίσχυση των 

παρεμβάσεων των εθελοντικών φορέων.  

στ) Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προνοιακών υπηρεσιών. 

Η στρατηγική αυτή επιλογή, που αποτελεί εκτός των άλλων βασικό άξονα των 

Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση, θα προωθηθεί σε 

επίπεδο Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας μέσω της θεσμοθέτησης ενός 

Προνοιακού Χάρτη, καθώς και ενός Κώδικα Ποιότητας των Κοινωνικών 

Υπηρεσιών. Ο Χάρτης θα αποτελέσει το κύριο εργαλείο της κοινωνικής διοίκησης 

για την αναβάθμιση του ρόλου των προνοιακών υπηρεσιών, καθώς θα καθορίζει τα 

επίπεδα (standards of services) των υπηρεσιών προς συγκεκριμένες ομάδες στόχους, 

εξειδικεύοντας δείκτες και κριτήρια αξιολόγησής τους από ανεξάρτητες διοικητικές 

αρχές. 

 

4.1.2. Οι μηχανισμοί υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής 

Φροντίδας 

Οι βασικοί μηχανισμοί υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου στο πεδίο της 

κοινωνικής φροντίδας έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης επεξεργασίας από 

τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας. Το πλάνο που υιοθετήθηκε 

αντιστοιχεί τους μηχανισμούς με τις έξι (6) στρατηγικές επιλογές του Σχεδίου. 

Παράλληλα, έχει ήδη συζητηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 

Σχεδίου που διαρθρώνεται σε τρεις περιόδους:  

α) Η πρώτη περίοδος (2000-2002) αντιστοιχεί στο προπαρασκευαστικό στάδιο 

τυποποίησης των πολιτικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

και οριστικοποίησης των αντίστοιχων τεχνικών και μηχανισμών υλοποίησης. Κατά 

τη διάρκεια της περιόδου αυτής εξειδικεύονται εκτός των άλλων και οι στρατηγικές 

επιλογές του Υπουργείου σε σχέση με τους τέσσερις στόχους του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση.  

β) Η δεύτερη περίοδος (2003-2004) αντιστοιχεί στην προώθηση των βασικών 

στόχων μέσω έναρξης εφαρμογής των μηχανισμών υλοποίησης. Κατά τη διάρκεια 
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της περιόδου αυτής πρόκειται να υιοθετηθούν τόσο νομοθετικές παρεμβάσεις στο 

οργανωτικό πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας όσο και πιλοτικά προγράμματα για τις 

νέες πολιτικές.  

γ) Η τρίτη περίοδος (2005-2006) αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση των θεματικών 

παρεμβάσεων και στη δημιουργία εργαλείων που θα επιτρέψουν τη διατήρηση ή 

βελτίωση των καλών πρακτικών που αναμένεται να έχουν δημιουργηθεί. Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αυτής προβλέπεται μάλιστα να προωθηθεί η οργανωτική 

αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών.  

 

Διάρθρωση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Φροντίδας (2000-2006) 

Στρατηγικές επιλογές Μηχανισμοί υλοποίησης Χρονοδιάγραμμα 

εφαρμογής 

Επιτελικός ρόλος Υπουργείου 
Υγείας & Πρόνοιας στην 
άσκηση προνοιακών 
πολιτικών 

Παρεμβάσεις στο 
σχεδιασμό και την 
υλοποίηση πολιτικών για 
την προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης 
(Εθνικά Προγράμματα 
Κοινωνικής Φροντίδας) 

2000 - 2006 

Σύνδεση των παραδοσιακών 
προνοιακών παροχών με 
υπηρεσίες κατάρτισης και 
απασχόλησης 

Θεσμοθέτηση υπηρεσιών 
κοινωνικής ένταξης 

2003  - 2005 

Αποκέντρωση προνοιακών 
υπηρεσιών  

Υπαγωγή των νομικών 
προσώπων του 
προνοιακού τομέα στα 
ΠΕΣΥ 

2002 - 2004 

Ενίσχυση προνοιακών  
πολιτικών σε τοπικό επίπεδο 
(πρωτοβάθμια κοινωνική 
φροντίδα) 

Ίδρυση αποκεντρωμένου 
δικτύου κοινωνικών 
υποστηρικτικών 
υπηρεσιών 

2002 - 2004 

Εισαγωγή πλουραλιστικών 
μοντέλων στη διαχείριση των 
προνοιακών υπηρεσιών 

Πιστοποίηση και ενίσχυση 
του ρόλου των 
εθελοντικών φορέων στο 
πεδίο της πρόνοιας 

2000 – 2003 

Ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των 
προνοιακών υπηρεσιών 

Θεσμοθέτηση 
Προνοιακού Χάρτη και 
Κώδικα Ποιότητας 
Κοινωνικών Υπηρεσιών 

2002 - 2005 
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Με βάση την παραπάνω διάρθρωση, οι προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας θα εξυπηρετηθούν μέσω της εφαρμογής των ακόλουθων μηχανισμών: 

α) Η προτεραιότητα 1 προωθείται ήδη μέσω του σχεδιασμού των Εθνικών 

Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας. Τα προγράμματα αυτά (όπως προβλέπονται 

στο άρθ.2 § 2δ’ Ν. 2646/98) αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένα πλέγματα δράσεων για 

τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και τις ομάδες που τελούν σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, προς εξασφάλιση του ενιαίου συντονισμού και της ισόρροπης 

παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Από άποψη περιεχομένου, τα 

Προγράμματα επικεντρώνονται σε τέσσερις θεματικούς τομείς που συνδέονται με 

την κάλυψη συγκεκριμένων ομάδων – στόχων: 

 Οικογένεια, παιδί και νεότητα 

 Ηλικιωμένοι 

 Άτομα με Ειδικές ανάγκες 

 Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και ομάδες που τελούν σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης (οι ομάδες αυτές καλύπτονται μέσω της λειτουργίας Ειδικών 

Προγραμμάτων, τα οποία προβλέπονται ενδεικτικά στα άρθρα 17 & 18 Ν. 

2646/98). 

Το Πρόγραμμα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αποτελεί ουσιαστικά το 

μηχανισμό κατοχύρωσης ενός δικτύου ασφαλείας (safety net) για τα άτομα που 

βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να υπαχθούν 

διάφορες ομάδες πληθυσμού που, συνήθως, τυποποιούνται με βασικό κριτήριο τον 

αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας ή τις αδυναμίες ένταξης ή επανένταξης 

στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας.  

Το ζήτημα της εξειδίκευσης των ομάδων στόχων του συγκεκριμένου προγράμματος 

έχει ήδη αντιμετωπιστεί από τον εθνικό νομοθέτη, ο οποίος στο Άρθρο 18 του Ν. 

2646/98 εξειδικεύει τις ομάδες του πληθυσμού που πρέπει να ενταχθούν σε Ειδικά 

Προγράμματα: Τσιγγάνοι, Πρόσφυγες, Ανήλικοι Παραβάτες και Ορφανά. Η 

προσέγγιση όμως που υιοθετείται την περίοδο αυτή από τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Πρόνοιας που επεξεργάζονται τα αντίστοιχα μέτρα είναι ότι η σχετική 

κατηγοριοποίηση είναι ενδεικτική και δεν εξαντλεί τις ομάδες που μπορούν να 

ενταχθούν ως δικαιούχοι ενεργειών στα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα. 

β) Η προτεραιότητα 2 θα προωθηθεί μέσω της διεύρυνσης του πλέγματος 

υπηρεσιών που θα παρέχονται από τους δημόσιους φορείς πρόνοιας. Εδώ οι 
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μηχανισμοί υλοποίησης αντιστοιχούν στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης σε ομάδες με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού. Ήδη ένας σχετικός ρόλος ασκείται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης 

Κοινωνικής Βοήθειας και τις αποκεντρωμένες του υπηρεσίες. Παράλληλα, 

προβλέπεται η προώθηση διαδικασιών αποασυλοποίησης χρηστών που 

εξυπηρετούνται από προνοιακούς φορείς ιδρυματικής περίθαλψης και η επέκταση 

των υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας, ιδίως για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές 

ανάγκες.  

γ) Η προτεραιότητα 3 θα προωθηθεί μέσω της νομοθετικής μεταβίβασης της 

άσκησης προνοιακών αρμοδιοτήτων στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας (ΠΕΣΥ). 

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας επεξεργάζεται την περίοδο αυτή Σχέδιο Νόμου, 

το οποίο και θα εξειδικεύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης προνοιακών 

πολιτικών από τα ΠΕΣΥ.  

δ) Η προτεραιότητα 4 θα προωθηθεί μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας ενός 

αποκεντρωμένου δικτύου κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Το δίκτυο θα 

διαρθρώνεται σε επίπεδο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού. Η λειτουργία 

του θα εξυπηρετεί τόσο την κάλυψη της αφανούς ζήτησης για προνοιακές υπηρεσίες 

όσο κυρίως τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και κατάρτισης. Βασική επιδίωξη του δικτύου είναι η ενίσχυση των 

δομών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας στην Ελληνική περιφέρεια. 

ε) Η προτεραιότητα 5 θα προωθηθεί μέσω της πιστοποίησης των εθελοντικών 

φορέων στο πεδίο της πρόνοιας και της τυποποίησης των χρηματοδοτικών 

μηχανισμών που θα βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στην παροχή προνοιακών 

υπηρεσιών. Έμφαση εδώ θα δοθεί στην ενίσχυση καινοτομικών προγραμμάτων 

καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή δράσεων που θα εμπλέκουν άμεσα τους 

εξυπηρετούμενους ή τους ενδιαφερόμενους να κάνουν χρήση προνοιακών 

υπηρεσιών.  

στ) Η προτεραιότητα 6 προωθείται ήδη μέσω του Προνοιακού Χάρτη της Χώρας, ο 

οποίος καταγράφει και αναλύει τις δομές παροχής προνοιακών υπηρεσιών σε εθνική 

κλίμακα. Η λειτουργία του Χάρτη προβλέπεται να αξιοποιηθεί εκτός των άλλων και 

από το σχεδιασμού ενός Κώδικα Ποιότητας Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η εκπόνηση 

του Κώδικα θα συντονιστεί από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, αξιοποιώντας 

καλές πρακτικές και αντίστοιχες εμπειρίες που εντοπίζονται ιδίως στο 

αγγλοσαξωνικό μοντέλο κοινωνικής προστασίας. 
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4.2. Η ένταξη των δράσεων του Μέτρου 3.1 στον προγραμματισμό του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 
κοινωνικής πρόνοιας 
 
 

Στο πλαίσιο του γενικότερου προγραμματισμού για τον εκσυγχρονισμό του 

συστήματος κοινωνικής πρόνοιας εντάσσεται και η υιοθέτηση στρατηγικών επιλογών 

του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τις προνοιακές δράσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια». Έτσι, σχεδιάστηκαν παρεμβάσεις στο πεδίο της 

κοινωνικής φροντίδας που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με τις προτεραιότητες του 

Υπουργείου την περίοδο 2000-2006.  

Το Υποπρόγραμμα «Πρόνοια» προσανατολίζεται από λειτουργική άποψη στην 

εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων/στρατηγικών επιλογών 1, 2 και 4 του Στρατηγικού 

Σχεδίου Κοινωνικής Φροντίδας. Το Μέτρο 3.1 συνδέεται με τις προτεραιότητες 1 και 

4, ενώ το Μέτρο 3.2 συνδέεται κυρίως με την προτεραιότητα 2.  

Στόχος του Μέτρου 3.1 είναι η ανάπτυξη του δικτύου πρωτογενών κοινωνικών 

υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα δίκτυο διασύνδεσης των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, το 

οποίο αποβλέπει στην κάλυψη της αφανούς ζήτησης για προνοιακές υπηρεσίες. Και 

τούτο γιατί αναδεικνύονται κενά στην παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών 

υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που αδυνατούν να καλυφθούν από 

τις υφιστάμενες δομές. 

Η επιλογή ένταξης του αποκεντρωμένου δικτύου υποστηρικτικών κοινωνικών 

υπηρεσιών στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αναδεικνύει με έμφαση τους 

προσανατολισμούς του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προς τον εκσυγχρονισμό 

των προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα. Το προβλεπόμενο δίκτυο θα συμβάλει 

αποφασιστικά στην εισαγωγή ενός νέου συστήματος διαχείρισης των κοινωνικών 

υπηρεσιών, το οποίο αντιστοιχεί στο μοντέλο του επιχειρησιακού συστήματος (care 

management system). Πρόκειται για ένα μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται σε αρκετά 

Ευρωπαϊκά κράτη, υιοθετώντας τρεις βασικούς άξονες: 

- διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών και ιδιαίτερων περιστάσεων των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και των μελών των οικογενειών εκείνων που 

παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε άλλα εξαρτώμενα μέλη τους 

- σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων φροντίδας και προώθησης στην 

απασχόληση  
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- υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων φροντίδας και απασχόλησης 

μέσω χρήσης ειδικών δεικτών και κριτηρίων. 

Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ότι αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά τα προβλήματα που ανακύπτουν από τη λειτουργία των 

γραφειοκρατικών και ελάχιστα ευέλικτων παραδοσιακών υπηρεσιών κλειστής 

περίθαλψης, καλύπτοντας συγχρόνως τις απαιτήσεις ορθολογικής άσκησης των 

κοινωνικών δικαιωμάτων των χρηστών. Ενισχύονται έτσι οι επιχειρησιακοί 

προσανατολισμοί του υφιστάμενου μοντέλου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και 

διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του με βάση τις ακόλουθες προτεραιότητες: 

- αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων για την κάλυψη 

εξατομικευμένων αναγκών 

- αποκατάσταση και ενίσχυση της ανεξαρτησίας των χρηστών και προώθηση της 

επανένταξής τους στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον 

- πρόληψη ή μείωση των κινδύνων της αναπηρίας και της ασθένειας 

- εξασφάλιση της αξιοπρεπούς μεταχείρισης των χρηστών 

- προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ των χρηστών και των ατόμων που δεν 

βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ώστε να προσφύγουν σε κοινωνικές υπηρεσίες 

- προώθηση των δικτυώσεων μεταξύ των χρηστών και των φορέων εποπτείας ή 

παροχής των υπηρεσιών (ιδιαίτερα μεταξύ των τομέων πρόνοιας, κατάρτισης και 

απασχόλησης). 

Η ανάπτυξη του αποκεντρωμένου δικτύου πρωτογενών υποστηρικτικών υπηρεσιών 

συνοδεύεται από την υιοθέτηση ενός μακροπρόθεσμου πλάνου παρεμβάσεων, που 

τυποποιούνται σε επιτελικό επίπεδο από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας και 

εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα πακέτα εργασίας. Κύριος στόχος της επιχειρούμενης 

μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση της ευελιξίας των φορέων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και η προσαρμογή τους στην κάλυψη νέων αναγκών και 

προβλημάτων. Επιδιώκεται παράλληλα η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 

πολιτών στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης που έχει αμβλυνθεί έντονα τα 

τελευταία χρόνια, ιδίως όσον αφορά τον ευαίσθητο από κοινωνικοπολιτική άποψη 

τομέα των προνοιακών υπηρεσιών. 

Η προώθηση των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου στο πεδίο της πρόνοιας 

περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: 

α) Το πρώτο στάδιο αφορά το σχεδιασμό των νέων πολιτικών προς την κατεύθυνση 

της μεταβίβασης άσκησης προνοιακών αρμοδιοτήτων από τους ΟΤΑ α’ βαθμού.  
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β) Το δεύτερο στάδιο αφορά τη διοικητική αναδιοργάνωση των φορέων κοινωνικών 

υπηρεσιών και την άμεση θεσμοθέτηση προνοιακών μονάδων σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Η αποκέντρωση προνοιακών αρμοδιοτήτων πρέπει να συνδυαστεί 

τόσο με την ανάπτυξη αυτοτελών υπηρεσιών από τους ΟΤΑ (Γραφεία 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) όσο και με την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους. 

γ) Το τρίτο στάδιο αφορά την εγγύηση της χρηματοδότησης των νέων πολιτικών. 

Ανεξάρτητα από τη γενικότερη συζήτηση για την εισαγωγή στοιχείων της αγοράς ή 

διαστάσεων του προνοιακού πλουραλισμού και στη χώρα μας, η αντίληψη του 

Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας συνδέει τη δημιουργία νέων υπηρεσιών με την 

εφαρμογή ενός γενικότερου σχεδίου εξορθολογισμού των πόρων που διατίθενται για 

άσκηση κοινωνικής πολιτικής.  

δ) Το τέταρτο στάδιο αφορά την οργανωτική μεταρρύθμιση των φορέων παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών μέσω της εισαγωγής ευέλικτων τεχνικών, εργαλείων 

συντονισμού και δικτύωσης και μέτρων ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των 

χρηστών. Εδώ αποφασιστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η λειτουργία του 

Υποστηρικτικού Μηχανισμού που προβλέπεται στο πλαίσιο της δεύτερης κατηγορίας 

Πράξεων του Μέτρου 3.1 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια».  
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V. Η ένταξη του Μέτρου 3.1. στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

Απασχόληση και του Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη 

 

5.1. Η υπαγωγή στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση 

(European Employment Strategy) η Ελληνική Κυβέρνηση επεξεργάζεται και 

καταθέτει από το 1998 σε ετήσια βάση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ).  Τα ΕΣΔΑ 

ακολουθούν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συστηματοποιούν τις 

ήδη εφαρμοζόμενες τα τελευταία χρόνια “ενεργητικές” παρεμβάσεις για την 

προώθηση της απασχόλησης, στηριζόμενα στους 4 πυλώνες που έχουν προταθεί από 

την Επιτροπή:  

1. Βελτίωση της απασχολησιμότητας 

2. Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος 

3. Ενθάρρυνση της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων τους 

4. Ενίσχυση των πολιτικών για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων. 

Οι πυλώνες αυτοί με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε επιμέρους κατευθύνσεις, που 

περιλαμβάνουν τις άμεσες “ενεργητικές” παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας. Η 

ανάπτυξη των υπηρεσιών σύζευξης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας και κυρίως 

τα προγράμματα επιχορηγήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τα 

προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης συνιστούν τις κατ’εξοχήν 

ενεργητικές παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αυτών εντάσσονται οι 

επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο ΕΣΔΑ (μακροχρονίως 

άνεργοι, νέοι, γυναίκες, ΑΜΕΑ, τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις, κλπ.) 

Οι στόχοι και τα εργαλεία της εθνικής πολιτικής για την απασχόληση κατά την 

περίοδο 2000-2006 αφορούν  δεκατρία  (13) πεδία: 

- τη μείωση της ανεργίας των νέων, των γυναικών και των μακροχρονίως 

ανέργων κάθε ηλικίας 

- τη μείωση της ανεργίας στις περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ανεργίας  

- την αύξηση της απασχόλησης και ιδιαίτερα των γυναικών ώστε να συγκλίνει 

με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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- τον εμπλουτισμό της κατάρτισης με ουσιαστικότερο περιεχόμενο 

- την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των νέων 

- τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις αναπτυξιακές 

απαιτήσει της χώρας 

- την ενδυνάμωση του ρόλου των νέων τεχνολογιών και της πληροφόρησης 

στις διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης 

- την ανάπτυξη πολιτικών που προσφέρουν στον άνεργο εργασιακή εμπειρία 

- την ανάπτυξη πολιτικών που εξασφαλίζουν ισότητα ευκαιριών σε όλους στην 

αγορά εργασίας 

- την αναβάθμιση ερευνητικών ευκαιριών, σύνδεση έρευνας με ζωντανή 

οικονομία και ενδυνάμωση καινοτομίας στις ΜΜΕ 

- την υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών και των τοπικών συμφώνων 

απασχόλησης 

- τη βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας και υιοθέτηση πολιτικών 

που συμφιλιώνουν την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή  

- τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Δημόσιων Υπηρεσιών 

Απασχόλησης με διάκριση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ σε τέσσερις  

επιχειρησιακές μονάδες. 

 

Το Μέτρο 3.1. του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» εμφανίζει αυξημένες διαστάσεις 

συνέργειας και συμπληρωματικότητας με δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για την 

Απασχόληση 2001. Οι δράσεις αυτές καταγράφονται ως εξής: 

α) Κατευθυντήρια Γραμμή 7 «Καταπολέμηση των διακρίσεων». Πρόκειται για μία νέα 

προσέγγιση που στηρίζεται εκτός των άλλων στην παραδοχή ότι ακριβώς επειδή οι 

αιτίες της φτώχειας είναι περίπλοκες και συχνότατα διαφέρουν μεταξύ των επιμέρους 

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η πολιτική επικεντρώνεται και εξειδικεύεται σε 

ομάδες στόχους αποβλέποντας στην εφαρμογή των κατάλληλων και ως εκ τούτου 

αποτελεσματικότερων μέτρων. Οι δράσεις με στόχο την προώθηση της απασχόλησης 

στις ευπαθείς ομάδες αφορούν ένα νέο τρόπο προσέγγισης των ευπαθών ομάδων: 

διευκόλυνση και ένταξη στα προγράμματα απασχόλησης, εργασιακής εμπειρίας και 

επαγγελματικής κατάρτισης, ενεργοποίηση του ατόμου για ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

του, παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων ενδυνάμωσης, όπως τόνωση της 

αυτοπεποίθησης, ψυχολογική στήριξη, επίλυση νομικών θεμάτων, πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας, καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην αγορά 

Εμπειρογνωμοσύνη για το Μέτρο του 3.1 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 31     



εργασίας. Από τις δράσεις αυτές, συνέργεια με το Μέτρο 3.1. του Ε.Π. «Υγεία – 

Πρόνοια» εμφανίζει η συνεχής παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Πρόκειται 

για υπηρεσίες που θα παρέχονται με τη μορφή σχεδίων δράσης, όχι μόνο στα 

άτομα που παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης, αλλά σε όσους τις έχουν 

ανάγκη ανεξάρτητα από την κατάρτιση. 

β) Κατευθυντήρια Γραμμή 16 «Ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων σε όλες τις 

πολιτικές». Εδώ εντάσσεται η δράση που αφορά την εκπαίδευση των συμβούλων 

εργασίας και των στελεχών των ΚΠΑ για συμβουλευτική ανέργων γυναικών. 

γ) Κατευθυντήρια Γραμμή 17 «Αντιμετώπιση της ψαλίδας μεταξύ των δύο φύλων». Εδώ 

εντάσσεται η δράση που αφορά την ίδρυση δύο νέων Μονάδων Πληροφόρησης και 

Συμβουλευτικής Γυναικών του ΚΕΘΙ στην περιφέρεια. 

δ) Κατευθυντήρια Γραμμή 18 «Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής». 

Εδώ εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις: 

- Στήριξη της λειτουργίας και ποιοτική αναβάθμιση της υποδομής φροντίδας: 

εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ΚΔΑΠ και των Μονάδων Κοινωνικής 

Μέριμνας, ίδρυση 242 νέων βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών 

- Μονογονεϊκές οικογένειες: δράσεις κατάρτισης, προώθησης στην 

απασχόληση και συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΕΠ 

«Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας»  

- «Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών»: Πιλοτική εφαρμογή σε 10 δημόσιες 

υπηρεσίες απογευματινού ωραρίου λειτουργίας 

- Λειτουργία του θεσμού «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (αρχές 

του 2002, 80 Κέντρα μέχρι το 2006) 

- Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών που θα υπάγονται στην τοπική 

αυτοδιοίκηση (206 νέοι σταθμοί μέχρι το 2006) 

- Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες 

- Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την 

αφανή ζήτηση, κυρίως σε περιοχές όπου δεν υπάρχει προνοιακή υποδομή 

(η έναρξη λειτουργίας του υπολογίζεται στις αρχές του 2002). 

Η τελευταία δράση συμπυκνώνει ουσιαστικά το σκληρό πυρήνα του Μέτρου 3.1., 

επιβεβαιώνοντας έτσι το ρόλο του ως βασικό μηχανισμό υλοποίησης των στόχων του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση. 
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5.2. Η υπαγωγή στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 

 

Η ανάλυση των μέτρων πολιτικής που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

για την Κοινωνική Ενσωμάτωση αποδεικνύει ότι οι δράσεις του Μέτρου 3.1. 

αποτελούν βασικό μηχανισμό υλοποίησης του Στόχου 4 «Κινητοποίηση του συνόλου 

των φορέων και παραγόντων», που ρητώς κάνει λόγο για τη δημιουργία ενός 

αποκεντρωμένου Δικτύου Υποστηρικτικών Υπηρεσιών:  

«Το Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες που 

απειλούνται ή πλήττονται από αποκλεισμό και σε άτομα που δεν έχουν 

πρόσβαση στις υπηρεσίες και είναι αδύναμα να διαχειριστούν τα προβλήματά 

τους. Οι Κοινωνικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο 

Δήμου καταγράφουν τις ανάγκες στο χώρο ευθύνης τους και με εξατομικευμένη 

προσέγγιση σχεδιάζουν ενέργειες κοινωνικής ένταξης, σε συνεργασία με τον 

εξυπηρετούμενο πολίτη. Διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στις 

υπηρεσίες και εξασφαλίζουν τη διασύνδεση των υπηρεσιών. Το μέτρο προβλέπει 

την πρόσληψη κοινωνικών επιστημόνων, την εξειδικευμένη κατάρτισή τους και 

τη διάθεσή τους στους Δήμους με προγραμματικές συμβάσεις. Θα στελεχωθούν 

300 υπηρεσίες σε όλη τη χώρα με 400 κοινωνικούς λειτουργούς». 

Επομένως, οι δράσεις του Μέτρου 3.1. του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» αντιστοιχούν σε 

βασικό εργαλείο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς αποτελούν μηχανισμό 

υλοποίησης συγκεκριμένου στόχου του. 

 

Από την άλλη πλευρά, το Μέτρο 3.1. εμφανίζει αυξημένες διαστάσεις συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας και με άλλες δράσεις του Εθνικού Σχεδίου. Οι δράσεις αυτές 

καταγράφονται ως εξής: 

α) Δράσεις του Στόχου 2 «Πρόληψη του κινδύνου αποκλεισμού» και συγκεκριμένα 

της Κατηγορίας «Αρωγή στην Οικογένεια – Δράσεις για την τρίτη ηλικία και τα 

άτομα με αναπηρίες». Εδώ  εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις: 

- Επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και στα άτομα με αναπηρίες. 

Το πρόγραμμα παρέχει πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, καθώς και 

συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη. Νέο στοιχείο αποτελεί η 

παροχή υπηρεσίας «τηλε-ειδοποίησης», με την οποία είναι εφικτή η διασύνδεση 

με ειδικές υπηρεσίες, προσφέροντας αίσθημα ασφάλειας. 
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- Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). Πρόκειται για μικρές 

δομές ημερήσιας φιλοξενίας κατά τις ώρες εργασίας της οικογένειας και 

διασυνδέονται με τα ΚΑΠΗ της περιοχής. Συνεργάζονται με τοπικούς φορείς που 

παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και με Μονάδες Υγείας. Απευθύνονται σε 

ηλικιωμένους με χρόνια ή πρόσκαιρα οργανικά προβλήματα ή προβλήματα 

ψυχικής υγείας που δεν αυτοεξυπηρετούνται, είναι οικονομικά αδύνατοι και 

έχουν κοινωνικά προβλήματα. 

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες (παιδιά και έφηβοι). 

Πρόκειται για μικρές δομές ανοικτής φροντίδας που απευθύνονται σε παιδιά και 

εφήβους με αναπηρίες, που δεν έχουν ενταχθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή 

προγράμματα κατάρτισης. Τα Κέντρα αυτά εφαρμόζουν προγράμματα 

δημιουργικής απασχόλησης και προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

συμβάλλουν αφενός στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής και 

στη διαφύλαξη της οικογενειακής αλληλεγγύης. και αφετέρου στην προετοιμασία 

ομαλής ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή. 

- Πρόγραμμα αναμόρφωσης της Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας – 

Αποασυλοποίηση. Το πρόγραμμα προωθεί την κοινωνική ένταξη και αξιοπρεπή 

ζωή των ατόμων με αναπηρίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης 

και περιθάλπτονται σε κλειστές ιδρυματικές δομές. Τα άτομα με βαριές αναπηρίες 

που μέχρι τώρα ζουν σε δομές ιδρυματικής περίθαλψης  εντάσσονται σταδιακά σε 

ειδικά προγράμματα ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης, σε προστατευμένα 

διαμερίσματα και οικοτροφεία μικρής δυναμικότητας, ενώ παράλληλα 

συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης ή ημερήσιας απασχόλησης. Θα 

αναπτυχθούν προγράμματα επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης του 

προσωπικού. 

- Ανάπτυξη και επέκταση Προγράμματος Ψυχικής Υγείας – «Ψυχαργώς». Το 

πρόγραμμα προωθεί την κοινωνική ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής 

υγείας, εξασφαλίζει υπηρεσίες για μια αξιοπρεπή ζωή και προλαμβάνει κινδύνους 

αποκλεισμού. Απευθύνεται σε χρόνια ψυχικά ασθενείς (αποϊδρυματισμός) και στο 

γενικό πληθυσμό (υπηρεσίες πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και θεραπείας). 

Πραγματοποιούνται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε κάθε γεωγραφική 

περιφέρεια με υπηρεσίες ψυχικής υγείας που απευθύνονται σε όλο τον πληθυσμό. 

- Λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, το οποίο 

απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις και 
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προβλήματα. Οι Υπηρεσίες του Κέντρου λειτουργούν σε 24ωρη βάση με στόχο 

την άμεση αντιμετώπιση και παρέμβαση. Διαθέτουν τηλεφωνική γραμμή SOS, 

παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής και 

αναλαμβάνουν την άμεση διασύνδεσης με τις αρμόδιες κατά περίπτωση 

υπηρεσίες.  

β) Δράσεις του Στόχου 2 «Πρόληψη του κινδύνου αποκλεισμού» και συγκεκριμένα 

της Κατηγορίας «Πρόληψη του κινδύνου μειονεξίας των ατόμων με αναπηρίες». Εδώ  

εντάσσεται η δράση της λειτουργίας εξειδικευμένων κέντρων. Πρόκειται για τα 

Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες, με στόχο 

την έγκαιρη διάγνωση και τη συμβουλευτική υποστήριξή τους, την παροχή 

υπηρεσιών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κοινωνική τους στήριξη και την 

ισότιμη κοινωνική τους ένταξη, την παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 

τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

γ) Δράσεις του Στόχου 3 «Δράσεις για τους πλέον ευάλωτους» και συγκεκριμένα της 

Κατηγορίας «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για τους τσιγγάνους». Εδώ 

εντάσσεται ιδίως η δράση για τη δημιουργία ιατρο-κοινωνικών κέντρων σε 50 δήμους 

της χώρας. 

δ) Δράσεις του Στόχου 4 «Κινητοποίηση του συνόλου των φορέων και παραγόντων» 

και συγκεκριμένα της Κατηγορίας «Δράσεις που αφορούν την κινητοποίηση φορέων 

και παραγόντων». Εδώ εντάσσεται ιδίως η δράση της καταγραφής, του συντονισμού 

και της ανταλλαγής καλών εμπειριών μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που 

δραστηριοποιούνται στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 
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VΙ. Οι προτεραιότητες του Μέτρου 3.1. 

 

6.1. Οι γενικές προτεραιότητες σύμφωνα με το Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» 

 

Το Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιοτήτων ΙV του Γ’ 

ΚΠΣ, επιδιώκοντας την εξυπηρέτηση βασικών επιλογών κοινωνικής πολιτικής της 

χώρας και κυρίως την προώθηση των στόχων της μεταρρύθμισης του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και της ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας.  Οι βασικοί στόχοι του Ε.Π. είναι: 

- Ανάπτυξη της δημόσιας υγείας και βελτίωση της υγείας και της κοινωνικής 

προστασίας του πληθυσμού. 

- Αναβάθμιση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 

των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. 

- Ενίσχυση της αυτοδυναμίας των Περιφερειών, με την άρση των 

περιφερειακών ανισοτήτων στην κατανομή και παροχή υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας. 

- Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους 

πολίτες. 

- Σημαντική βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πολιτών από την παροχή 

υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών που είναι φιλικές προς τους χρήστες και 

προσιτές σε όλους. 

Οι στόχοι αυτοί εναρμονίζονται πλήρως με τους βασικούς στόχους της εθνικής 

αναπτυξιακής πολιτικής, τη στρατηγική και τις κύριες επιδιώξεις του Σχεδίου 

Ανάπτυξης 2000-2006 και εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας ΙV «Βελτίωση 

Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος». 

Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας στοχεύουν συγκεκριμένα 

σε: 

- Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας. 

- Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

- Εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων. 

- Σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

- Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων (ΟΣΥ) κατά Περιφέρεια. 

- Εισαγωγή σύγχρονων μορφών διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης. 
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- Διαμόρφωση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υπηρεσιών υγείας. 

- Άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου στην παροχή υπηρεσιών υγείας 

- Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Αντίστοιχα, οι παρεμβάσεις στον τομέα της Πρόνοιας στοχεύουν σε: 

- Εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας 

- Πρόληψη της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και 

ομάδων του πληθυσμού 

- Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Η στρατηγική επίτευξης των στόχων του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» προβλέπει την 

υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται στους ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας: 

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Υγεία». 

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Ψυχική Υγεία». 

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Πρόνοια». 

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ανθρώπινοι Πόροι». 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις 

περιλαμβάνονται σε 4 βασικά Μέτρα: 

Μέτρο 1.1:  «Ανάπτυξη υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». 

Μέτρο 1.2: «Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Νοσοκομειακών Μονάδων». 

Μέτρο 1.3:  «Ανάπτυξη και ολοκλήρωση των υπηρεσιών Επείγουσας 

Προνοσοκομειακής Φροντίδας». 

Μέτρο 1.4:  «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας». 

Αντίστοιχα στον Άξονα Προτεραιότητας 2, περιλαμβάνονται 4 βασικά Μέτρα: 

Μέτρο 2.1: «Αποασυλοποίηση και κοινωνικο-οικονομική (επαν)ένταξη ψυχικά 

ασθενών» 

Μέτρο 2.2: «Ανάπτυξη/ συμπλήρωση/ επέκταση δομών στην κοινότητα, για την 

ολοκληρωμένη εφαρμογή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» 

Μέτρο 2.3: «Ενέργειες πρόληψης, ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και 

 κοινωνικοοικονομική ένταξη»  

Μέτρο 2.4: «Κατάρτιση του προσωπικού για τη στήριξη της αποασυλοποίησης,  της 

κοινωνικοοικονομικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης των 

ψυχικά ασθενών» 
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Στον Άξονα Προτεραιότητας 3, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις εξειδικεύονται σε 2 

βασικά Μέτρα: 

Μέτρο 3.1: «Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με 

αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του 

δικτύου κοινωνικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο» 

Μέτρο 3.2:  «Σταδιακή επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην 

κοινωνικο-οικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση». 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις εξειδικεύονται σε 2 

βασικά Μέτρα: 

Μέτρο 4.1: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα της Υγείας». 

Μέτρο 4.2: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα της Πρόνοιας». 

 

Για την εξασφάλιση της ορθολογικής εφαρμογής των δράσεων των βασικών Αξόνων 

Προτεραιότητας προβλέπεται επίσης ως οριζόντια ενέργεια ο Άξονας 

Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Βοήθεια». 

 

Οι βασικές προτεραιότητες του Μέτρου 3.1 σύμφωνα με το Ε.Π. «Υγεία –Πρόνοια» 

συνάγονται από τη συστηματική ανάλυση των επιδιώξεων του Άξονα 

Προτεραιότητας 3. Στο κείμενο του εγκεκριμένου Ε.Π. εντοπίζεται συγκεκριμένη 

ενότητα που ουσιαστικά αναφέρεται στην εξέλιξη της λειτουργίας του προνοιακού 

μοντέλου της χώρας:  

«Οι νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια, οι 

κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις και η δημογραφική εξέλιξη στη χώρα μας, 

καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής στήριξης μέσα από ένα σύγχρονο 

«μοντέλο» κοινωνικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων. 

Η καθυστέρηση της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού στον τομέα της 

Πρόνοιας (την τελευταία εικοσαετία για πρώτη φορά οργανώνεται ο χώρος της Πρόνοιας και 

αναπτύσσονται κεντρικές πολιτικές, πέραν της επιδοματικής) είχε σαν αποτέλεσμα την 

ανεπάρκεια κυρίως δομών αποκατάστασης καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

Από τη δεκαετία του 1980 η προνοιακή πολιτική της χώρας επικεντρώνεται κυρίως στην 

κάλυψη βασικών αναγκών αλλά και την υποστήριξη και αξιοποίηση δομών που ήδη είχαν 

αρχίσει να αναπτύσσονται από μη κυβερνητικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

Στον τομέα της προστασίας του παιδιού και της οικογένειας και για τη διευκόλυνση της 

εργαζόμενης μητέρας δημιουργούνται  κρατικοί παιδικοί σταθμοί σε αστικές, ημιαστικές αλλά 

και αγροτικές περιοχές. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αναπτύσσονται στη δεκαετία του1980 
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δομές κλειστής φροντίδας και κέντρα στήριξης και επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ την 

τελευταία δεκαετία δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη ανοιχτών δομών στήριξης με στόχο 

την παραμονή στο οικείο περιβάλλον και την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση. 

Με την ανάπτυξη του πρωτοποριακού θεσμού των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τα οποία άρχισαν να λειτουργούν στα μέσα της δεκαετίας 1980, πέρασε 

μια νέα αντίληψη για την κοινωνική συμμετοχή αλλά και τη φροντίδα των ηλικιωμένων 

ατόμων. Παράλληλα, η σταδιακή ανάπτυξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στις 

αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές συμβάλλει σημαντικά στην παραμονή τους στο 

οικογενειακό περιβάλλον. 

Για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν λόγω της αυξημένης προσέλευσης 

προσφύγων στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία δημιουργήθηκαν κέντρα προσωρινής 

διαμονής και αναπτύχθηκαν ειδικά προγράμματα με στόχο την κοινωνική και οικονομική 

ένταξη. 

Στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού στον τομέα της κοινωνικής στήριξης και φροντίδας 

αναπτύσσονται και ενθαρρύνονται πολιτικές που στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην πρόληψη και 

την εξάλειψη φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, 

προσανατολίζονται σε ενεργά μέτρα στήριξης και προώθησης στην απασχόληση, στην 

κοινωνική ένταξη στη βάση της εξατομικευμένης προσέγγισης και της ισότητας των ευκαιριών 

με έμφαση στη βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και των 

γυναικών στην αγορά εργασίας με την ανάπτυξη των αναγκαίων υποστηρικτικών μηχανισμών. 

Το νέο σύγχρονο κοινωνικό κράτος επαναπροσδιορίζεται με βάση τα νέα κοινωνικά, 

οικονομικά αλλά και δημογραφικά δεδομένα, ώστε μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και 

παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης - προστασίας να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, την 

κοινωνική ένταξη και την αλληλεγγύη. 

Στην κατεύθυνση αυτή, κεντρικό στόχο αποτελεί η ολοκληρωμένη και συστηματική παρέμβαση 

για την πρόληψη αλλά και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, τόσο με την 

ανάπτυξη πολιτικών γενικής εφαρμογής στήριξης της οικογένειας και ενίσχυσης των 

δυνατοτήτων απασχόλησης, όσο και με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που 

απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Οι προσανατολισμοί των παρεμβάσεων 

κοινωνικής προστασίας κατευθύνονται πλέον στην υιοθέτηση ενός νέου αποκεντρωμένου 

συστήματος με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών από ανοιχτές δομές στήριξης και κοινωνικής 

φροντίδας. Το προστατευτικό «μοντέλο», που κυριαρχούσε μέχρι σήμερα, κρίνεται 

αναποτελεσματικό ενώ, παράλληλα, διαπιστώνονται οι αρνητικές του επιπτώσεις σε άτομα και 

ομάδες (οδηγεί στην απομόνωση, τον αποκλεισμό και τον ιδρυματισμό). Στόχος είναι η 

στήριξη του ατόμου ή των ομάδων μέσα στην κοινότητα, σε ένα πλαίσιο αυτοκαθορισμού 

και ενεργητικής στάσης απέναντι στα προβλήματα και τα θέματα που τους αφορούν». 
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Οι σχετικές αναφορές οριοθετούν τις γενικές προτεραιότητες του Μέτρου 3.1.:   

α) Το Μέτρο προσανατολίζεται στην προώθηση ενός νέου αποκεντρωμένου μοντέλου 

παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, το οποίο ουσιαστικά συνθέτει σε 

ενιαία βάση τις παραδοσιακές πολιτικές κοινωνικής φροντίδας με τις ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης.  

β) Το Μέτρο 3.1 επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δυνατοτήτων ενεργητικής 

συμμετοχής των αποκλεισμένων ομάδων στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της 

χώρας.  

 

Από την άλλη πλευρά, οι γενικοί στόχοι του Μέτρου 3.1 αντιστοιχούν με τους 

βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας «Πρόνοια» του Ε.Π. «Υγεία – 

Πρόνοια». Επομένως οι ακόλουθοι στόχοι αποτελούν τους γενικούς στόχους του 

Μέτρου: 

 Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλους, καταπολέμηση των 

διακρίσεων και άρση των εμποδίων για την ένταξη στην αγορά εργασίας των 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

 Εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων που ζουν στις παρυφές του κοινωνικού 

ιστού και βιώνουν αποκλεισμό αφενός από την αγορά εργασίας και αφετέρου από 

τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου 

να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

 Διασύνδεση των προνοιακών υπηρεσιών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις 

υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, καθώς και τις δομές προώθησης στην απασχόληση για 

τη στήριξη δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού, οικονομικού 

και εργασιακού αποκλεισμού. 

Το Ε.Π. περιέχει ειδική αναφορά στην ποσοτικοποίηση των στόχων του Μέτρου 3.1. 

Συγκεκριμένα, υιοθετείται μια διευρυμένη προσέγγιση που συνδέει την υλοποίηση 

του Μέτρου με την ίδρυση και λειτουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών προνοιακού 

τύπου. Πρόκειται για «υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα αποκλεισμένα ή 

απειλούμενα από κοινωνικό αποκλεισμό και, γενικότερα, σε ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού, στην κατεύθυνση της στήριξης πολιτικών που στοχεύουν στην εξασφάλιση 

ίσων ευκαιριών και στην προώθηση στην απασχόληση». Τονίζεται μάλιστα 

χαρακτηριστικά ότι «θα γίνουν παρεμβάσεις στο 2% – 3% του πληθυσμού των ειδικών 

ευπαθών ομάδων κατ’ έτος, που θα είναι συνοδευτικές στα προγράμματα του ΕΠ 

“Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση”». 
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Η συγκεκριμένη προσέγγιση καλύπτει τόσο το φαινόμενο του κοινωνικού 

αποκλεισμού όσο και το φαινόμενο του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. 

Πράγματι, το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως διαρθρώνεται με βάση 

την αδυναμία άσκησης βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων, είναι ευρύτερο από το 

φαινόμενο του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, το οποίο επικεντρώνεται στην 

αδυναμία ένταξης ή παραμονής στην απασχόληση. Οι διαφορές μεταξύ των δύο 

φαινομένων εμφανίζουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εκτός των 

άλλων επιδρούν στην τυπολογία των πολιτικών για την καταπολέμησή τους: 

- Οι πολιτικές κατά του κοινωνικού αποκλεισμού περιλαμβάνουν όλα τα μέτρα 

που υιοθετούνται με στόχο την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των ατόμων 

που αντιμετωπίζουν κινδύνους ή καταστάσεις ανάγκης.  

- Οι πολιτικές κατά του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας περιλαμβάνουν 

κυρίως ενεργητικά μέτρα απασχόλησης που σχεδιάζονται και υλοποιούνται με 

στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην απασχόληση ατόμων παραγωγικής 

ηλικίας που επιθυμούν και μπορούν πραγματικά να εργαστούν. 

Η αξιολόγηση των πολιτικών που προβλέπεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του 

Μέτρου 3.1. αναδεικνύει μια σχετικά καινοτομική – από θεωρητική άποψη – 

ερμηνεία  των φαινομένων του αποκλεισμού. Και τούτο γιατί επιλέγονται καταρχήν 

υποστηρικτικές υπηρεσίες προς άτομα που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό 

(επομένως ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως άτομα παραγωγικής ηλικίας που 

επιθυμούν και μπορούν πραγματικά να εργαστούν) με στόχο την ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας (επομένως για την καταπολέμηση του αποκλεισμού τους από την 

αγορά εργασίας, ανεξάρτητα εάν αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν).  

Η συγκεκριμένη προσέγγιση επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την εξειδίκευση των 

ομάδων στόχων και των άμεσα επωφελουμένων του Μέτρου 3.1, καθώς συμβάλει  

στην ορθολογική διασύνδεση μεταξύ των προνοιακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 

απασχόλησης με στόχο την κάλυψη των αναγκών των ατόμων που αποκλείονται από 

την αγορά εργασίας. Πρόκειται για ένα μοντέλο που αναγάγει από κοινωνικοπολιτική 

άποψη τις κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες προνοιακού τύπου ως τεχνικές 

προώθησης της απασχόλησης.  
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6.2. Οι ειδικές προτεραιότητες του Μέτρου 3.1 σύμφωνα με το Συμπλήρωμα 

Προγραμματισμού 

 

Η ανάλυση του σχετικού τμήματος του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που 

αναφέρεται στο Μέτρο 3.1. αποδεικνύει ότι οι στόχοι και οι ειδικές προτεραιότητες 

του Μέτρου συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία ενός σύνθετου δικτύου κοινωνικών 

υπηρεσιών. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού αναφέρει χαρακτηριστικά :  

«Συγκεκριμένα, δημιουργείται δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο του 

οποίου θα αναπτυχθούν και θα διευρυνθούν υπηρεσίες και προγράμματα όπως 

Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Κοινωνική – 

Υποστηρικτική Υπηρεσία, που θα στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού. Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι η παροχή 

εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών, η εξατομικευμένη προσέγγιση και η 

διασύνδεση των ατόμων αυτών με  τις δομές προώθησης στην απασχόληση». 

Η σύνδεση του Μέτρου με τη λειτουργία του Δικτύου εμφανίζει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Το βασικό πλεονέκτημα εντοπίζεται στην ίδρυση υποστηρικτικών 

υπηρεσιών καινοτομικού χαρακτήρα που θα υποστηριχθούν από φορείς με μειωμένη 

μέχρι σήμερα ενεργοποίηση στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας: πρόκειται για τη 

λειτουργία υπηρεσιών σε επίπεδο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ 

βαθμού και εποπτευομένων φορέων τους (Δημοτικές και Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, 

Νομαρχιακές Επιχειρήσεις). Οι συγκεκριμένοι φορείς καλούνται να συμβάλουν στην 

ορθολογική ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου μοντέλου κοινωνικής φροντίδας που θα 

λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες των ατόμων με προβλήματα 

κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού.  

Η βασική αδυναμία εντοπίζεται στην απουσία θεσμικής κατοχύρωσης της 

λειτουργίας ενός παρόμοιου δικτύου, καθώς το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας δεν προβλέπει τη συγκρότηση 

δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Προβλέπει απλώς τη 

δυνατότητα συνεργασίας των φορέων της κεντρικής διοίκησης με τους φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης για την κάλυψη προνοιακών προβλημάτων. Η συγκεκριμένη 

δυνατότητα εντοπίζεται στο άρθρο 4 Ν. 2646/98, το οποίο όμως δεν έχει 

ενεργοποιηθεί ουσιαστικά λόγω έλλειψης έκδοσης των αντίστοιχων κανονιστικών 

πράξεων που αποτελούν αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης.  
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Όσον αφορά τις ειδικές θεματικές προτεραιότητες του Μέτρου, το Συμπλήρωμα 

Προγραμματισμού υπογραμμίζει τη στόχευση του Μέτρου στην εξυπηρέτηση ατόμων 

που ζουν στις παρυφές του κοινωνικού ιστού και βιώνουν αποκλεισμό αφενός από 

την αγορά εργασίας και αφετέρου αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις 

υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες προκειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας. Τονίζεται μάλιστα ότι οι συγκεκριμένες δράσεις θα 

συνδυάζονται με δράσεις του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

καθώς και με δράσεις του Μέτρου 4.2 του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια», οι οποίες αφορούν 

την αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα της πρόνοιας.  

 

Η συνθετική αξιολόγηση των γενικών στόχων και των ειδικών προτεραιοτήτων του 

Μέτρου 3.1. αναδεικνύει τέσσερις ουσιαστικές κατευθύνσεις των αντίστοιχων 

δράσεων:  

α) Η πρώτη κατεύθυνση αντιστοιχεί στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και 

δικαιωμάτων για κάθε άτομο που αντιμετωπίζει προβλήματα ένταξης ή παραμονής 

στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας. Πρόκειται για μια νομική προσέγγιση, η 

οποία απορρέει τόσο από τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 2§1 Σ.)όσο και από τη νομοθετική εξειδίκευση του 

δικαιώματος στην κοινωνική πρόνοια, όπως έχει εξελιχθεί από τη δεκαετία του 1970 

έως σήμερα (άρθρο 21 Σ).  

β) Η δεύτερη κατεύθυνση αντιστοιχεί στην εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων που 

ζουν στις παρυφές του κοινωνικού ιστού και βιώνουν τον αποκλεισμό από την αγορά 

εργασίας. Πρόκειται για μια κοινωνικοπολιτική προσέγγιση, η οποία αναδεικνύει την 

αναγκαιότητα προώθησης ειδικών μέτρων για την ενεργητική υποστήριξη ατόμων 

που αποκλείονται από την αγορά εργασίας. Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει μάλιστα η 

υιοθέτηση ενός περιοριστικού μοντέλου στόχευσης των μέτρων, καθώς 

προσανατολίζονται σε άτομα που δεν αντιμετωπίζουν μόνο προβλήματα κοινωνικού 

αποκλεισμού αλλά και προβλήματα επαγγελματικής ένταξης.  

γ) Η τρίτη κατεύθυνση αντιστοιχεί στη διασύνδεση των προνοιακών υπηρεσιών με τις 

δομές προώθησης στην απασχόληση. Πρόκειται για μια συστημική προσέγγιση που 

ανταποκρίνεται στο γενικότερο αίτημα οργανωτικής διασύνδεσης των υπηρεσιών 

πρόνοιας και απασχόλησης, όπως αυτό έχει ήδη διαμορφωθεί στα περισσότερα 

εθνικά μοντέλα κοινωνικής φροντίδας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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δ) Η τέταρτη κατεύθυνση αντιστοιχεί στην ανάπτυξη μηχανισμών και τεχνικών 

πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού, οικονομικού και εργασιακού 

αποκλεισμού. Πρόκειται για μια μεθοδολογική προσέγγιση οριοθέτησης των 

σύνθετων διαστάσεων του αποκλεισμού, η οποία εύστοχα αναδεικνύει την ανάγκη 

προώθησης τόσο μέτρων πρόληψης όσο και μέτρων θεραπείας ή αποκατάστασης των 

συνεπειών του φαινομένου. 
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VΙI. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα του Μέτρου 3.1 με άλλες δράσεις του 

Γ’ ΚΠΣ 

Η θεματική ανάλυση των δράσεων του Μέτρου 3.1 αναδεικνύει την κατοχύρωση 

συνέργειας και συμπληρωματικότητας  με συναφείς δράσεις που έχουν ενταχθεί στο 

Γ’ Ελληνικό Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και συγκεκριμένα στο Ε.Π. «Απασχόληση 

και Επαγγελματική Κατάρτιση», στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στα 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

 

7.1. Η κατοχύρωση συνέργειας και συμπληρωματικότητας με το Ε.Π. 

«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

 

Η κατοχύρωση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας του Μέτρου 3.1. του ΕΠ 

«Υγεία - Πρόνοια» με το ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

προσεγγίζεται με βάση τη χρήση δύο δεικτών: πρόκειται για τους στόχους των δύο 

μηχανισμών χρηματοδοτικής στήριξης και για την τυπολογία των τεχνικών 

εκπλήρωσης των αντίστοιχων στόχων. 

α) Η συνέργεια σε επίπεδο στόχων αναγνωρίζεται άμεσα και στα δύο Ε.Π.. Πράγματι,  

τόσο στο ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» όσο και στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική 

Κατάρτιση» περιέχονται συγκεκριμένες αναφορές που αποδεικνύουν την ένταξη των 

στόχων σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναφοράς. Το πλαίσιο αυτό αντιστοιχεί στην 

προώθηση μιας συντονισμένης διατομεακής παρέμβασης με στόχο την παροχή ίσων 

ευκαιριών και την ισότιμη συμμετοχή των ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού στο 

κοινωνικό σύνολο. 

β) Η συνέργεια σε επίπεδο τεχνικών εκπλήρωσης αναδεικνύεται από την ανάλυση 

συγκεκριμένων δράσεων του ΕΠ. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», οι 

οποίες παρουσιάζουν συναφή χαρακτηριστικά  με τις προβλεπόμενες δράσεις του 

Μέτρου 3.1. 

Η εφαρμογή των δύο παραπάνω κριτηρίων εντοπίζει συγκεκριμένες δράσεις του Ε.Π. 

«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» που εμφανίζουν συναφή 

χαρακτηριστικά με τις δράσεις του Μέτρου 3.1. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται ιδίως 

στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με 

κοινωνικό αποκλεισμό» και στον Άξονα Προτεραιότητας 5. 
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Επίσης συνέργεια εντοπίζεται και με το Μέτρο 2 του Άξονα Προτεραιότητας 1 του 

Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» όπου θα αναπτυχθούν οι 

μηχανισμοί για την εξατομικευμένη προσέγγιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του 

πληθυσμού από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (Κέντρα Προώθησης της 

Απασχόλησης, Γραφεία Εργασίας κλπ.). 

 

7.1.1. Η συνέργεια  με τις δράσεις του Άξονα 2 

 

Οι δράσεις του Άξονα 2 που εμφανίζουν συνάφεια με το Μέτρο 3.1 του ΕΠ. «Υγεία – 

Πρόνοια» διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Η πρώτη κατηγορία δράσεων (μέτρα 2.1 και 2.2.) αφορά προπαρασκευαστικές 

ενέργειες και απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα και ετοιμότητα 

να παρακολουθήσουν άμεσα κατάρτιση ή να ενταχθούν σε θέση εργασίας λόγω 

μη επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας ή λόγω χαμηλού επιπέδου "βασικών 

δεξιοτήτων" ή λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης και συναφών ψυχολογικών 

"εμποδίων".  

 Η δεύτερη κατηγορία δράσεων απευθύνεται σε άτομα με σημαντικά προβλήματα 

επικοινωνίας και προσαρμογής σε εργασιακό περιβάλλον, τα οποία 

αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο "ολοκληρωμένων παρεμβάσεων" που συνδυάζουν 

προετοιμασία / προκατάρτιση, συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες και 

κατάρτιση σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, το οποίο ανατίθεται σε "εταιρική σχέση" 

αποτελούμενη από ΚΕΚ, φορείς παροχής συνοδευτικών, υποστηρικτικών 

υπηρεσιών ή από τα Εξειδικευμένα Κέντρα και ΚΠΑ. Οι ομάδες στις οποίες 

απευθύνονται αυτές οι παρεμβάσεις ενδεικτικά είναι: 

- Άτομα με νοητική στέρηση (εφ' όσον δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν 

από υπηρεσίες κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση που 

απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό με κάποια στήριξη) 

- Άτομα με ψυχικές ασθένειες που δεν διαβιούν σε ιδρύματα (εφόσον τα ίδια το 

επιλέγουν ή δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν από υπηρεσίες κατάρτισης  

και προώθησης στην απασχόληση που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό με 

κάποια στήριξη) 

- Άτομα με αναπηρίες αισθητηρίων οργάνων (π.χ. τυφλοί, κωφοί) (εφόσον τα 

ίδια το επιλέγουν ή δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν από υπηρεσίες 
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κατάρτισης  και προώθησης στην απασχόληση που απευθύνονται στο γενικό 

πληθυσμό με κάποια στήριξη ή διότι δεν έχουν αρθεί τα ειδικά εμπόδια 

προσπελασιμότητας που αντιμετωπίζουν) 

- Φυλακισμένοι 

- Ορισμένες πολιτισμικές ομάδες (π.χ. τσιγγάνοι, πομάκοι) εφόσον οι ίδιες δεν 

επιθυμούν να ενταχθούν στα προγράμματα κατάρτισης του γενικού 

πληθυσμού. 

- Πρώην χρήστες ουσιών, εφόσον οι ίδιοι και ο φορέας που τους παρακολουθεί 

κρίνει ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα κατάρτισης του 

γενικού πληθυσμού. 

 

Ειδικότερα, η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα εντοπίζεται στα ακόλουθα 

Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 2: 

Μέτρο 2.1: Υποστηρικτικές και προπαρασκευαστικές (προκατάρτιση), καθώς 

και συνοδευτικές ενέργειες προώθησης της ισότητας των ευκαιριών 

Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού προβλέπονται ενέργειες συνδυασμένης 

προκατάρτισης (ή ορθότερα "κατάρτισης προετοιμασίας") και συμβουλευτικής που 

στοχεύουν στη κτήση γνώσεων της ελληνικής γλώσσας, ανάπτυξη των "βασικών 

δεξιοτήτων" που αποτελούν τα κλειδιά για την επαγγελματική ένταξη, καθώς και 

στην τόνωση αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και τεχνικών αναζήτησης εργασίας. 

Τέτοιου είδους δράσεις αναφέρονται σε συμβουλευτική / ψυχολογική υποστήριξη, 

προκατάρτιση ή/και κατάρτιση και λοιπές συνοδευτικές ενέργειες, έτσι ώστε να 

αποκτήσουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κοινωνική τους ένταξη ή / 

και την ένταξή τους σε εργασιακό περιβάλλον. 

Οι ενέργειες αυτές θα υλοποιούνται από εξειδικευμένους φορείς, σε όλη τη Χώρα και 

θα "προετοιμάζουν" τον άνεργο, είτε για να ενταχθεί στην αγορά εργασίας άμεσα, 

εφόσον διαθέτει ικανοποιητική ειδίκευση, είτε να παρακολουθήσει πρόγραμμα 

συνεχιζόμενης κατάρτισης.  

Οι προαναφερόμενες ενέργειες απευθύνονται σε ομάδες, όπως άτομα με ειδικές 

ανάγκες (ΑΜΕΑ), παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, φυλακισμένοι, 

αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ. τσιγγάνοι 

Πομάκοι), ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, 

μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, πρώην χρήστες ουσιών. 
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Προβλέπεται μέση διάρκεια κατάρτισης "προετοιμασίας" 200-500 ωρών και μέση 

διάρκεια συμβουλευτικής 200 ωρών ανάλογα με τις ανάγκες των συγκεκριμένων 

ατόμων. 

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία 

συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (εκείνων που αναφέρονται ενδεικτικά στην 

περιγραφή των περιεχομένων του Μέτρου), προκειμένου να ενταχθούν στο εργατικό 

δυναμικό και να είναι σε θέση να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, ώστε να αυξήσουν 

την απασχολησιμότητά τους, με προσαρμογή των προσόντων τους στις νέες συνθήκες 

και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με τις δράσεις του συγκεκριμένου Μέτρου 

στοχεύεται η άμβλυνση του κινδύνου διεύρυνσης και έντασης του κοινωνικού και 

εργασιακού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων της Χώρας. Παράλληλα όμως 

διευρύνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, ο οποίος 

κατέχει επαγγελματικά προσόντα, τα οποία δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί, λόγω όλων 

των άλλων κοινωνικών, γλωσσικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων του. 

Μέτρο 2.2: Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

Οι δράσεις του Μέτρου είναι κατά βάση συμπληρωματικές προς εκείνες του 

προηγούμενου Μέτρου (2.1), εστιαζόμενες στην ενίσχυση / επιδότηση της 

απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), παλιννοστούντων, προσφύγων, 

μεταναστών, αποφυλακισμένων, ανηλίκων παραβατών, ειδικών πολιτισμικών 

ομάδων (όπως τσιγγάνοι, πομάκοι κλπ.), ειδικών κατηγοριών γυναικών που 

απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών, 

πρώην χρηστών ουσιών, καθώς και ψυχικά ασθενών, οι οποίοι είναι σε θέση να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

Από το Μέτρο αυτό θα ενισχυθούν οι θέσεις απασχόλησης ατόμων των 

προαναφερομένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων που αναζητούν εργασία, είτε ύστερα 

από υποστηρικτικές και λοιπές υπηρεσίες που θα έχουν λάβει στο πλαίσιο του 

προηγούμενου Μέτρου, είτε ανεξάρτητα απ’ αυτό κατόπιν πρότασης και προώθησης 

των ανέργων σε θέση απασχόλησης, από τα ΚΠΑ. Οι δράσεις του Μέτρου 

αναφέρονται στην ενίσχυση της προώθησης αυτών των κατηγοριών ανέργων σε 

θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις αλλά και στην ενίσχυσή τους για έναρξη 

επιτηδεύματος ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή για ανάπτυξη οικονομικής 

δραστηριότητας στα πλαίσια του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.  
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Στόχος του Μέτρου είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας και η προώθηση σε θέσεις 

απασχόλησης των ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, τα οποία με 

ιδιαίτερα κίνητρα ή/και ύστερα από την κατάλληλη προετοιμασία τους είναι σε θέση 

να απασχοληθούν και να ενταχθούν σε εργασιακό χώρο με τον υπόλοιπο 

απασχολούμενο πληθυσμό. 

Μέτρο 2.3: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων 

και υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας  

Το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων του Μέτρου αυτού απευθύνεται σε περιπτώσεις 

ατόμων που απαιτούν ειδική αντιμετώπιση, οπότε και χρειάζεται συνδυασμένη, 

σχετικά μακρόχρονη παρέμβαση, προκειμένου να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις 

καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και ένταξής τους στην αγορά εργασίας 

και εφόσον δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από υπηρεσίες 

κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση που απευθύνονται στο γενικό 

πληθυσμό. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις ατόμων με νοητική στέρηση, 

προβλήματα αισθητηρίων οργάνων, τα άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβούν 

εκτός ιδρυμάτων, οι φυλακισμένοι, ορισμένοι πληθυσμοί με πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες (τσιγγάνοι, Πομάκοι) και οι πρώην χρήστες ουσιών. 

Τα άτομα αυτών των πληθυσμιακών ομάδων και εκείνα με ειδικές ανάγκες, στα 

οποία αναφέρονται οι δράσεις του Μέτρου, είναι αυτά τα οποία αποκτούν την 

δυνατότητα ένταξης στην αγορά εργασίας, και επαγγελματικής ανέλιξης, ύστερα από 

συγκεκριμένες δράσεις υπέρ αυτών, περιλαμβανομένων δράσεων που συμβάλλουν 

στην άρση των εμποδίων ένταξής τους. Για τις ομάδες αυτές προγραμματίζονται 

"ολοκληρωμένες παρεμβάσεις" με προκατάρτιση-κατάρτιση διάρκειας 200-600 ωρών 

και συμβουλευτικής που απαιτεί κατά μέσο όρο 7 ανθρωπομήνες κατά πρόγραμμα 

(με μέση συμμετοχή 15 ατόμων ειδικών ομάδων), λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 

αναγκών των συγκεκριμένων ατόμων. 

 

7.1.2. Η συνέργεια με τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 5 

 

Η στόχευση των δράσεων του Μέτρου 3.1. του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» στην 

προώθηση της εργασιακής ένταξης των ατόμων εκείνων που λόγω παροχής 

φροντίδας στα μέλη της οικογένειάς τους αντιμετωπίζουν προβλήματα παραμονής ή 

ένταξης στην απασχόληση αναδεικνύει τη συμπληρωματικότητά του με τον Άξονα 
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Προτεραιότητας 5 «Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών 

στην αγορά εργασίας» του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». 

Στόχος του Άξονα 5 είναι να υποστηρίξει την προώθηση των γυναικών στην 

απασχόληση μέσω της παροχής συνοδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 

εξατομικευμένη βάση κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Η προώθηση της 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω 

της απεμπλοκής τους από τις αυξημένες κοινωνικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, 

όπως ανατροφή παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων, κλπ., στο βαθμό που είναι δυνατόν, 

αλλά και μέσω της συνειδητοποίησής τους ότι μπορούν να αποκτήσουν απασχόληση 

και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε ως μισθωτές, είτε ως 

αυτοαπασχολούμενες.  

 

Ειδικότερα, η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα εντοπίζεται στα ακόλουθα 

Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 5: 

Μέτρο 5.2: Στήριξη της λειτουργίας και της ποιοτικής αναβάθμισης των 

μονάδων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων και λοιπών 

πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας. 

Οι δράσεις του Μέτρου αυτού αναφέρονται στην ενίσχυση της λειτουργίας των 

δομών που έχουν στόχο την υποστήριξη των συγκεκριμένων ομάδων ατόμων (πχ. 

παιδιά, βρέφη, νήπια). Απευθύνονται σε υφιστάμενους σχετικούς φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις, καθώς και σε άλλους κοινωνικούς φορείς που 

εξυπηρετούν τους στόχους του Μέτρου. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση 

υπηρεσιών προς άτομα που χρήζουν βοηθείας και υποστήριξης, όπως ηλικιωμένοι, 

ΑμΕΑ κλπ.  

Οι δράσεις του Μέτρου αναφέρονται και στην ενίσχυση της λειτουργίας υπηρεσιών 

φύλαξης παιδιών σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, στις οποίες θα παρέχεται φροντίδα 

στα παιδιά των εργαζόμενων γυναικών. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα επιδοτηθεί 

η απασχόληση δύο μελών του προσωπικού των παιδικών σταθμών ανά επιχείρηση, οι 

δε επιχειρήσεις με ίδια κεφάλαια θα συμπληρώνουν το απαιτούμενο προσωπικό για 

την πλήρη λειτουργία των σταθμών. 

Παράλληλα, στο Μέτρο εντάσσονται και ενέργειες ποιοτικής αναβάθμισης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των προαναφερόμενων δομών, ώστε να έχουν κατά το 

δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα επί του στόχου τους. 
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Βασικός σκοπός του Μέτρου είναι η στήριξη της ένταξης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, η επαγγελματική τους ανέλιξη εσωτερικές αγορές εργασίας των 

επιχειρήσεων μέσω της ελάφρυνσής τους από τις  οικογενειακές τους υποχρεώσεις 

φύλαξης παιδιών, βρεφών, νηπίων, ηλικιωμένων και λοιπών πληθυσμιακών ομάδων 

που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και η προώθηση της απασχόλησης του γυναικείου 

εργατικού δυναμικού στον τομέα κοινωνικών υπηρεσιών. 

Μέτρο 5.3: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών (Εξειδικευμένη 

κατάρτιση, συμβουλευτική, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 

επιχειρηματικότητα, δίκτυα, ευαισθητοποίηση/ πληροφόρηση φορέων και 

δομών).  

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Μέτρο αναφέρονται σε παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών προκειμένου να ενταχθούν 

στο εργατικό δυναμικό, να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες και να διεκδικήσουν 

θέσεις απασχόλησης είτε με εξαρτημένη σχέση εργασίας, είτε ως 

αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, είτε μέσω της δημιουργίας συνεταιρισμών. Οι 

δράσεις αυτές αναφέρονται στην εξειδικευμένη πληροφόρηση, συμβουλευτική 

υποστήριξη, προκατάρτιση και κοινωνική στήριξη, καθώς επίσης και στην 

υποστήριξη της ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας (βοήθεια στην 

εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν 

δικές τους επιχειρήσεις) και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Επίσης στο Μέτρο 

αυτό περιλαμβάνονται δράσεις πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης φορέων και 

δομών, δικτύωσης των γυναικών και στήριξης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 

γυναικών.  

Βασικός σκοπός του Μέτρου είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος περί 

ισότητας των δύο φύλων και η δημιουργία των προϋποθέσεων διάγνωσης, μελέτης 

και σχεδιασμού των συνολικών παρεμβάσεων υπέρ του γυναικείου πληθυσμού, της 

ένταξής τους στην αγορά εργασίας και της υποστήριξης των γυναικών σε θέσεις 

απασχόλησης. 
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7.2. Η κατοχύρωση συνέργειας και συμπληρωματικότητας με το Ε.Π. «Κοινωνία 

της Πληροφορίας» 

 

Η κατοχύρωση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας του Μέτρου 3.1. του ΕΠ 

«Υγεία - Πρόνοια» με το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» αξιολογείται με βάση τον 

εντοπισμό δράσεων που απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η χρήση 

του συγκεκριμένου κριτηρίου αναδεικνύει συνέργεια με εξειδικευμένες δράσεις του 

Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» που αφορούν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της 

πρόνοιας, την καθιέρωση κάρτας ΑμΕΑ για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και στην 

ανάπτυξη ειδικών πληροφοριακών συστημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους. 

Παράλληλα, εντοπίζεται συνέργεια με τις δράσεις του Ε.Π. (Μέτρο 2.7.) που 

αφορούν το θεσμικό εκσυγχρονισμό και τη διοικητική υποστήριξη του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας. 

 

7.3. Η κατοχύρωση συνέργειας και συμπληρωματικότητας με τα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 

 

Η κατοχύρωση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας του Μέτρου 3.1. του ΕΠ 

«Υγεία - Πρόνοια» με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα αξιολογείται με 

βάση τον εντοπισμό δράσεων σε επίπεδο ΠΕΠ που ουσιαστικά εξυπηρετούν τους 

στόχους της κεντρικής διοίκησης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος πρόνοιας 

και την προώθηση της αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών. Η χρήση του 

συγκεκριμένου κριτηρίου αναδεικνύει συνέργεια με εξειδικευμένες δράσεις των ΠΕΠ 

που αφορούν: 

- την επέκταση του δικτύου Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης 

ΑΜΕΑ 

- τη συμπλήρωση των δομών ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) σε 

περιοχές που δεν υπάρχει αντίστοιχη υποδομή 

- τη δημιουργία Κέντρων Στήριξης και Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων σε 

πιλοτική βάση στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

- τη στήριξη της οικογένειας με συμπλήρωση των υφισταμένων μονάδων 

προσχολικής φροντίδας 
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- τις Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση που αποτελούν αυτοτελές 

μέτρο των ΠΕΠ, περιλαμβάνοντας δράσεις που αφορούν ανέργους ή 

υποαπασχολούμενους σε οικονομικά ή/και κοινωνικά υποβαθμισμένες 

περιοχές, ανέργους ή υποαπασχολούμενους σε τομείς που αντιμετωπίζουν 

ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, σε 

τοπική κλίμακα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού από την 

αγορά εργασίας.  

 

7.4. Η κατοχύρωση εσωτερικής συνέργειας και συμπληρωματικότητας με το 
Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 
 

Το Μέτρο 3.1. παρουσιάζει συνέργεια με τα ακόλουθα Μέτρα του Ε.Π. «Υγεία – 

Πρόνοια»: 

 

α) Μέτρο 2.1.: «Αποασυλοποίηση και κοινωνικο-οικονομική (επαν)ένταξη ψυχικά 

ασθενών». 

Το Μέτρο κατευθύνεται στην παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα προς άτομα με 

ψυχικές παθήσεις στο σύνολο της χώρας. Επιδιώκεται η έξοδος μεγάλου μέρους 

χρονίων ασθενών των ψυχιατρείων, διαμέσου μιας διαδικασίας αποκατάστασης η 

οποία θα έχει ως στόχο την ισότιμη και πλήρη εργασιακή και κοινωνική ένταξη για το 

μεγαλύτερο αριθμό από αυτούς. 

 

β) Μέτρο 2.3.: «Ενέργειες πρόληψης - ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και 

κοινωνικοοικονομικής (επαν)ένταξης».  

Το Μέτρο περιλαμβάνει την προώθηση ενεργητικών πολιτικών πρόληψης, ενίσχυσης 

του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και ένταξης των ψυχικά ασθενών 

στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό. Οι δράσεις του Μέτρου περιλαμβάνουν: 

• Την ανάπτυξη ενεργειών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, υπηρεσιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο την 

κοινωνικοοικονομική ένταξη των αποασυλοποιούμενων ψυχικά ασθενών 

• Την ανάπτυξη μιας δυναμικής διαδικασίας αποκατάστασης η οποία θα 

εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και ευκαιριών για εργασιακή και 

κοινωνική ένταξη, διαμέσου κατάλληλων πολιτικών/ μέτρων κοινωνικής 

πολιτικής, πολιτικών εκπαίδευσης/ κατάρτισης και ενεργητικών πολιτικών για την 
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απασχόληση και πέραν των ορίων του συστήματος ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο 

των πολιτικών αυτών, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ενσωμάτωση της διάστασης 

της ισότητας των ευκαιριών για τους ψυχικά ασθενείς τόσο στις σχετικές 

πολιτικές όσο και στην παροχή υπηρεσιών από τους αρμόδιους φορείς  

• Την ανάπτυξη νέων πηγών απασχόλησης, κυρίως μέσω των δυνατοτήτων που 

προσφέρει ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας. Θα προωθηθεί η δημιουργία 

κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών (π.χ. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί 

Περιορισμένης Ευθύνης - ΚοιΣΠΕ), καθώς και ενέργειες στήριξης της σχετικής 

δραστηριότητας, π.χ. μηχανισμός εγγυοδοσίας, χρηματοδότησης, δίκτυα διάθεσης 

των παραγόμενων προϊόντων. Η υλοποίηση ορισμένων από τις ενέργειες αυτές 

είναι δυνατόν να αναληφθεί από ενδιάμεσους φορείς. 

• Την προώθηση ενεργειών ενίσχυσης του εθελοντισμού, των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και των οργανώσεων που ασχολούνται με άτομα και 

ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

 

γ) Μέτρο 3.2: «Σταδιακή επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνικο-

οικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση». 

Το συγκεκριμένο Μέτρο κατευθύνεται στην προώθηση ενός σύνθετου πλέγματος 

παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τους ακόλουθους στόχους: 

• Η κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες που 

βρίσκονται σε προστατευτικό – κλειστό περιβάλλον φροντίδας, με την ανάπτυξη 

εξατομικευμένων υποστηρικτικών παρεμβάσεων και με σεβασμό των 

δικαιωμάτων και των προσωπικών τους επιλογών. 

• Η στήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της αυτόνομης 

διαβίωσής τους. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις: 

 Προετοιμασία και σταδιακή ένταξη των εξυπηρετουμένων σε ενδιάμεσες 

δομές  

 Εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση του προσωπικού  για τις ενέργειες 

αποϊδρυματισμού 

 Λειτουργία των ενδιάμεσων δομών (οικοτροφεία, ξενώνες, διαμερίσματα, 

Μονάδες αυξημένης φροντίδας) 
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 Λειτουργία Μηχανισμού Στήριξης και Παρακολούθησης των ενεργειών ο 

οποίος αναλαμβάνει την εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη 

των φορέων υλοποίησης. 

Η συνέργεια μεταξύ των Μέτρων 3.1 και 3.2 είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Και τα δύο 

Μέτρα προσανατολίζονται άμεσα στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας κοινωνικής 

φροντίδας, εξασφαλίζοντας σύνθετες υπηρεσίες για άτομα που βιώνουν το φαινόμενο 

του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.  

 

δ) Μέτρο 4.2 «Ανθρώπινοι Πόροι - Πρόνοια». 

Το συγκεκριμένο Μέτρο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των 

προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της πρόνοιας που εξυπηρετούν 

τους ακόλουθους στόχους: 

• Κατοχύρωση της συμβολής του προσωπικού στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Η αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών πρόνοιας 

Οι δράσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο Μέτρο καταγράφονται ως εξής: 

 Ενέργειες κατάρτισης του προσωπικού των προνοιακών υπηρεσιών που 

εναρμονίζονται με τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στο επίπεδο διοίκησης, 

οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.  

 Ενέργειες στήριξης των διαδικασιών μετάβασης από το προστατευτικό μοντέλο 

και τον ιδρυματισμό σε υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ισότητα ευκαιριών. 

 Ενέργειες κατάρτισης στελεχών για την προώθηση-συστηματοποίηση και 

οργάνωση του εθελοντισμού. 

 Κατάρτιση νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού  

 Κατάρτιση μικρού ποσοστού ανέργων επαγγελματιών του τομέα προκειμένου οι 

τελευταίοι να αυξήσουν τα εργασιακά τους προσόντα και άρα τις δυνατότητες 

απασχόλησής τους. 

 

 

 

 

Εμπειρογνωμοσύνη για το Μέτρο του 3.1 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 55     



VIΙI. Η διάκριση του Μέτρου 3.1. του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» από συναφείς 

δράσεων άλλων Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

Η εφαρμογή δεικτών συνέργειας και συμπληρωματικότητας αναδεικνύει την 

ιδιαίτερη συνάφεια του Μέτρου 3.1. του ΕΠ «Υγεία - Πρόνοια» με το ΕΠ 

«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». Μεταξύ όμως του Μέτρου 3.1. και 

των συναφών Μέτρων του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

εντοπίζονται συγκεκριμένες διαφορές, οι οποίες δικαιολογούν και την ένταξη των 

Μέτρων σε διαφορετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Οι διαφορές αυτές αναλύονται 

ως εξής: 

α) Επίπεδο σχεδιασμού και στοχοθεσίας των παρεμβάσεων.  

Οι δράσεις του Μέτρου 3.1. προσανατολίζεται στην προώθηση ενός νέου 

αποκεντρωμένου μοντέλου παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, το 

οποίο ουσιαστικά συνθέτει σε ενιαία βάση τις παραδοσιακές πολιτικές κοινωνικής 

φροντίδας με τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Αντίθετα, οι δράσεις του Ε.Π. 

«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» επικεντρώνονται σε κατηγοριακές 

παρεμβάσεις υπέρ συγκεκριμένων ομάδων στόχων χωρίς να αντιστοιχούν σε ένα νέο 

θεσμικό μοντέλο.  

β) Επίπεδο περιεχομένου των παρεμβάσεων. 

Οι δράσεις του Μέτρου 3.1. επικεντρώνονται στην παροχή σύνθετων προνοιακών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών για άτομα που αποκλείονται από την αγορά εργασίας. 

Αντίθετα οι δράσεις του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

προσανατολίζονται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και 

επιδοτούμενης απασχόλησης, με την εξαίρεση του Μέτρου 2.1., το οποίο περιέχει 

πρόβλεψη για παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Όμως, το 

συγκεκριμένο Μέτρο δεν θα αναπτύξει υπηρεσίες προνοιακού τύπου αλλά 

αποκλειστικά ενέργειες συνδυασμένης προκατάρτισης (ή ορθότερα "κατάρτισης 

προετοιμασίας") και συμβουλευτικής που στοχεύουν στη κτήση γνώσεων της 

ελληνικής γλώσσας, ανάπτυξη των "βασικών δεξιοτήτων" που αποτελούν τα κλειδιά 

για την επαγγελματική ένταξη, καθώς και στην τόνωση αυτοπεποίθησης, 

αυτοεκτίμησης και τεχνικών αναζήτησης εργασίας. 
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γ) Επίπεδο ομάδων στόχων. 

Οι δράσεις του Μέτρου 3.1. απευθύνονται σε ομάδες του πληθυσμού με σωρευτικά 

προβλήματα πρόσβασης στις προνοιακές υπηρεσίες και αξιοποίησης υφιστάμενων 

δομών ή προγραμμάτων προνοιακής και κοινωνικής κάλυψης. Αντίθετα οι δράσεις 

του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» απευθύνονται ιδίως σε 

άτομα  που δεν εντάσσονται στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από την έκταση ή τη 

δυνατότητα χρήσης προνοιακών υπηρεσιών και παροχών. Στην πρώτη περίπτωση 

επομένως γίνεται λόγος για μια απόλυτα οριοθετημένη κατηγορία πληθυσμού ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση για το σύνολο των ομάδων που εντάσσονται στο φαινόμενο 

του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.  

δ) Επίπεδο μηχανισμών υλοποίησης των παρεμβάσεων.  

Οι δράσεις του Μέτρου 3.1. προωθούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένους 

κοινωνικούς επιστήμονες των ΟΤΑ, έργο των οποίων είναι η παροχή υπηρεσιών προς 

άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού. 

Αντίθετα, οι δράσεις του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

μπορούν να προωθηθούν από υπαλλήλους της κεντρικής διοίκησης, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και κυρίως από στελέχη εθελοντικών φορέων και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων.  

ε) Επίπεδο φορέων υλοποίησης των παρεμβάσεων. 

Οι δράσεις του Μέτρου 3.1. θα υλοποιηθούν αποκλειστικά από φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και μάλιστα από δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, οι 

συναφείς δράσεις του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

υλοποιούνται από ένα πλήθος φορέων του δημόσιου και εθελοντικού τομέα στους 

οποίους περιλαμβάνονται και φορείς των ΟΤΑ. Στο επίπεδο των ΟΤΑ όμως 

προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις ενίσχυσης της λειτουργίας δομών προστασίας 

παιδιών και ηλικιωμένων (Μέτρο 5.2.). Αντίθετα, δεν προβλέπεται καμία παρέμβαση 

για τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών από ΟΤΑ και πολύ περισσότερο για τη 

δημιουργία εθνικού δικτύου παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

στ) Επίπεδο αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων. 

Τα αποτελέσματα του Μέτρου 3.1. αφορούν στη δημιουργία δομών παροχής 

κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επιλεγμένους φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης: 
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i. δημιουργία γραφείων ή τμημάτων χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα σε 

επίπεδο δημοτικών ή διαδημοτικών επιχειρήσεων, τα οποία θα αναλάβουν την 

παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς ομάδες στόχους του 

κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού 

ii.  δημιουργία γραφείων κοινωνικής πρόνοιας σε επίπεδο των ΟΤΑ που θα 

συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις με δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις 

(τα γραφεία αυτά θα παρέχουν υπηρεσίες, χωρίς όμως να αποτελούν τους 

τελικούς δικαιούχους του Μέτρου). 

Αντίθετα, τα αποτελέσματα των συναφών μέτρων του Ε.Π. «Απασχόληση και 

Επαγγελματική Κατάρτιση» περιορίζονται στην ad hoc χορήγηση υποστηρικτικών 

υπηρεσιών, χωρίς να συνδέονται με τη δημιουργία μόνιμων δομών που θα 

εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα αντίστοιχων παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο. 
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ΙΧ. Το περιεχόμενο του Μέτρου 3.1. 

 

Το Μέτρο 3.1. προβλέπει δύο κατηγορίες Πράξεων: 

 Παροχή υπηρεσιών. Πρόκειται για την κύρια κατηγορία δράσεων του Μέτρου  

και περιλαμβάνει την παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο 

την προώθηση στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα  σε 

επίπεδο φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. 

 Υποστηρικτικός μηχανισμός. Πρόκειται για την επιστημονική και τεχνική 

υποστήριξη των ενεργειών του Μέτρου και περιλαμβάνει: την προετοιμασία, το 

συντονισμό των υπηρεσιών, την υποστήριξη της εφαρμογής, τη δημιουργία 

συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος, την τεχνική 

στήριξη των τελικών δικαιούχων καθώς  και την εμψύχωση και επιστημονική 

στήριξη των στελεχών που θα πλαισιώσουν τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 

Η πρώτη κατηγορία συνθέτει το σκληρό πυρήνα του Μέτρου, καθώς κατευθύνεται 

στην εξυπηρέτηση των βασικών του στόχων και προτεραιοτήτων. Από την άλλη 

πλευρά, η δεύτερη κατηγορία αποτελεί οριζόντια ενέργεια υποστήριξης, η οποία θα 

ωφελήσει τους τελικούς δικαιούχους της πρώτης κατηγορίας.  

 

9.1. Το περιεχόμενο της πρώτης κατηγορίας 

 

Η πρώτη κατηγορία δράσεων του Μέτρου 3.1. αφορά -από άποψη περιεχομένου- τη 

δημιουργία δομών παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επιλεγμένους 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Πρωτογενής επιδίωξη εδώ είναι η 

εξασφάλιση ενός σύνθετου πλέγματος υπηρεσιών σε άτομα ή ομάδες πληθυσμού που 

αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες λόγω του αποκλεισμού τους από την αγορά 

εργασίας. Δευτερογενής επιδίωξη είναι η ενίσχυση της τεχνογνωσίας και η βελτίωση 

της υποδομής των ΟΤΑ για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, 

οι οποίες θα αφορούν συμβουλευτική, ενημέρωση και υποστήριξη για την άσκηση 

των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων.  

 

9.1.1. Η δημιουργία δομών υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 

Η δημιουργία δομών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΟΤΑ προωθείται μέσω 

της εφαρμογής των ακόλουθων στρατηγικών σεναρίων: 
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α) Το πρώτο σενάριο κατευθύνεται στη δημιουργία γραφείων ή τμημάτων χωρίς 

αυτοτελή νομική προσωπικότητα σε επίπεδο δημοτικών ή διαδημοτικών 

επιχειρήσεων, τα οποία θα αναλάβουν την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς 

ομάδες στόχους του κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού. 

β) Το δεύτερο σενάριο κατευθύνεται στη δημιουργία γραφείων κοινωνικής πρόνοιας 

σε επίπεδο των ΟΤΑ που θα συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας ή με δημοτικές και διαδημοτικές επιχειρήσεις. Τα γραφεία αυτά 

θα παρέχουν υπηρεσίες, χωρίς όμως να αποτελούν τους τελικούς δικαιούχους του 

Μέτρου. 

 

Οι βασικές αρχές λειτουργίας των γραφείων και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είναι 

ενιαίες ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση κάποιων ελάχιστων όρων και 

προϋποθέσεων. Οι όροι θα αφορούν δύο κύριες κατηγορίες: 

α) Η πρώτη κατηγορία αφορά το περιεχόμενο και τις διαδικασίες παρέμβασης του 

γραφείου. Ως σχετικοί όροι καθορίζονται: 

- Η προσβασιμότητα από όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες (το γραφείο πρέπει 

να λειτουργεί ως μια ανοικτή δομή που θα κατοχυρώνει ότι κάθε άτομο δεν θα 

υφίσταται διακρίσεις εξαιτίας άγνοιας των δικαιωμάτων του στη χρήση 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και απασχόλησης ή για άλλους λόγους) 

- Η παροχή δωρεάν υπηρεσιών 

- Η κατοχύρωση του απόρρητου των θεμάτων που επεξεργάζονται ή επιλύονται 

από τα στελέχη του γραφείου 

- Η αντικειμενικότητα των παρεμβάσεων  (υπηρεσίες θα παρέχονται σε κάθε 

άτομο που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία και καταγωγή) 

- Η ανεξαρτησία από άλλες διοικητικές αρχές ή όργανα. 

β) Η δεύτερη κατηγορία αφορά την υποδομή του γραφείου. Ως σχετικοί όροι 

καθορίζονται: 

- Η ύπαρξη κατάλληλου χώρου  

- Η ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού (έπιπλα γραφείου, τηλέφωνο & fax, Η/Υ, 

εφαρμογές λογισμικού, σύνδεση στο διαδίκτυο). 
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Κάθε γραφείο πρέπει να λειτουργεί με βάση έναν εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος θα 

συνταχθεί από τους κοινωνικούς επιστήμονες που θα το στελεχώσουν με βάση 

υπόδειγμα του υποστηρικτικού μηχανισμού του Μέτρου 3.1. και θα εγκριθεί από τη 

Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας. Ο εσωτερικός κανονισμός θα εξειδικεύει τόσο την καθημερινή πρακτική 

του γραφείου όσο ιδίως τις σχέσεις των επιστημόνων με τις ομάδες που εξυπηρετούν.  

 

Ο πρωταρχικός στόχος της λειτουργίας των γραφείων είναι η παροχή υπηρεσιών 

ενημέρωσης και συμβουλευτικής για την κάλυψη των κενών ενημέρωσης και των 

δυσχερειών πρόσβασης και επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων 

να κάνουν χρήση των παροχών πρόνοιας. Εμπειρικές έρευνες (Van Oorschott, 1995; 

C. Walker, 1993) αποδεικνύουν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν σε προνοιακά προγράμματα, με αποτέλεσμα να κάνουν 

περιορισμένη ή καθόλου χρήση των αντίστοιχων παροχών που προβλέπονται για την 

περίπτωσή τους. Πρόκειται για  το πρόβλημα της μειωμένης λήψης παροχών (non-

take-up), που συνήθως ερμηνεύεται με αναγωγή σε τρία επίπεδα αναφοράς: το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα  ή σύστημα παροχών, τη διοίκησή του και τους ίδιους τους 

ενδιαφερόμενους. 

1. Στο πρώτο επίπεδο οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των παροχών είναι: 

- ο χαρακτήρας του συστήματος (στηρίζεται σε σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο 

και περιέχει πλήθος ρυθμίσεων για κάθε περίπτωση) 

- η εφαρμογή αορίστων κριτηρίων για την εξειδίκευση του προσωπικού και του 

υλικού πεδίου εφαρμογής του 

- η χρήση της τεχνικής του ελέγχου των μέσων βιοπορισμού του 

ενδιαφερόμενου (means-test) 

- ο προσανατολισμός της λειτουργίας του σε κοινωνικές ομάδες ή άτομα που 

συνδέονται με αρνητικές προκαταλήψεις 

- η φύση των παροχών που χορηγεί (συμπληρωματικές σε σχέση με άλλες 

πηγές εισοδήματος του ενδιαφερόμενου) 

- η ενεργοποίηση του αποκλειστικά και μόνο ύστερα από την κατάθεση 

σχετικής αίτησης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. 

2. Στο δεύτερο επίπεδο γίνεται λόγος για τους εξής παράγοντες: 
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- εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης και επικοινωνίας που θεωρούνται από τους 

υποψήφιους χρήστες υποτιμητικοί ή ακόμα και προσβλητικοί για την 

αξιοπρέπειά τους 

- συνδυασμός παροχής υπηρεσιών και ελέγχου για τη νόμιμη χορήγησή τους 

(fraud control) 

- χαμηλή ποιότητα επικοινωνίας με τους χρήστες που καταλήγει στην παροχή 

περιορισμένων πληροφοριών και συμβουλών 

- ανεπάρκεια υποδομής και τεχνικών μέσων των υπηρεσιών της διοίκησης 

- χρήση πολύπλοκων αιτήσεων τις οποίες υποχρεώνονται να συμπληρώνουν οι 

ενδιαφερόμενοι 

- έλλειψη συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της κοινωνικής προστασίας 

- λανθασμένη ή περιοριστική ερμηνεία των υφισταμένων διατάξεων από τους 

εφαρμοστές των μέτρων. 

3. Στο τρίτο επίπεδο (που θεωρείται και το πιο παραδοσιακό πεδίο παρεμβάσεων των 

προνοιακών υπηρεσιών) προσδιοριστικοί παράγοντες είναι: 

- η άγνοια της ύπαρξης των σχετικών προγραμμάτων ή μέτρων 

- η μειωμένη πληροφόρηση ή λανθασμένη ερμηνεία των προϋποθέσεων 

ένταξης στο πρόγραμμα 

- η έλλειψη πληροφόρησης για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και 

γενικότερα επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές 

- ο φόβος για ενδεχόμενη προσβλητική μεταχείριση εκ μέρους της διοίκησης 

και κοινωνικό στιγματισμό 

- η επικράτηση αντιλήψεων για δημιουργία σχέσεων εξάρτησης από τη 

διοίκηση 

- η αντιμετώπιση δυσχερειών για τη συμπλήρωση των αιτήσεων και την παροχή 

αξιόπιστων πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές. 

Από την ανάλυση των τριών επιπέδων συνάγεται ότι στον τομέα της κοινωνικής 

πρόνοιας οι παράγοντες για τη μη λήψη παροχών από τα άτομα που τις δικαιούνται 

συνδέονται κυρίως με τον χαρακτήρα και τη φύση των συστημάτων πρόνοιας. 

Επομένως, εάν το επιχείρημα αυτό γίνει αποδεκτό, νομιμοποιούνται άμεσα 

συμπληρωματικές τεχνικές που θα βοηθήσουν τους υποψήφιους χρήστες όχι μόνο να 

πληροφορηθούν τα δικαιώματά τους αλλά και να τα ασκήσουν αποτελεσματικά στην 

πράξη. Η λειτουργία των δομών του Μέτρου 3.1. ενεργοποιεί ακριβώς τις τεχνικές 
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αυτές. Έτσι ενισχύεται η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα των νέων παρεμβάσεων 

στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Φροντίδας. 

 

9.1.2. Η παροχή υπηρεσιών από τους κοινωνικούς επιστήμονες 

 

Το κύριο έργο των κοινωνικών επιστημόνων είναι η παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών προς άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικοοικονομικού 

αποκλεισμού με στόχο την ένταξη ή παραμονή τους στην αγορά εργασίας. Στην 

περίπτωση αυτή, οι κοινωνικοί επιστήμονες θα υλοποιούν τις ακόλουθες ενδεικτικές 

δράσεις: 

 Θα καταγράφουν / διαγνώνουν τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου και θα 

σχεδιάζουν δέσμη ενεργειών με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, 

διασυνδέοντας και παραπέμποντας τον εξυπηρετούμενο σε κοινωνικές 

υπηρεσίες και προνοιακές δομές (κοινωνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας, 

Κέντρα Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων, Βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, 

κ.ο.κ.). Εδώ πρόκειται ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση ατόμων που 

αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσχέρειες πρόσβασης σε υφιστάμενες προνοιακές 

υπηρεσίες. 

 Θα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις προώθησης των ενδιαφερομένων στην 

αγορά εργασίας, ενημερώνοντας και παραπέμποντας τους εξυπηρετούμενους 

σε εξειδικευμένες δομές όπως Κέντρα Παροχής Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕ.Σ.Υ.Υ.), Κέντρα Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Προώθησης στην 

Απασχόληση (Κ.Π.Α.), Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., κ.ο.κ. Εδώ πρόκειται 

ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες 

πρόσβασης σε υπηρεσίες απασχόλησης και κατάρτισης.  

 Θα παρακολουθούν τους εξυπηρετούμενους και μετά τη διασύνδεση με τις 

δομές απασχόλησης, κατάρτισης και κοινωνικής φροντίδας, ασκώντας 

παρεμβάσεις σχετικά με την επίλυση θεμάτων ή πιθανή αλλαγή σχεδιασμού 

των εξατομικευμένων ενεργειών. Οι παρεμβάσεις αυτές θα μετατρέψουν το 

ρόλο των κοινωνικών επιστημόνων σε μια λειτουργία εξατομικευμένου 

συμβούλου προώθησης στην απασχόληση και προστασίας των κοινωνικών 

δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων. 
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Εκτός όμως από την άμεση παροχή υπηρεσιών προς πολίτες, οι κοινωνικοί 

επιστήμονες θα ασχολούνται με την προώθηση της δημιουργίας του δικτύου 

αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, θα συμμετέχουν στις ακόλουθες 

δράσεις: 

- Ημερίδες εργασίας και σεμινάρια που θα οργανώνονται από τον 

υποστηρικτικό μηχανισμό του Μέτρου 3.1. 

- Ημερίδες εργασίας στο πεδίο των υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα 

οργανώνονται από δημόσιους και εθελοντικούς φορείς της περιοχής τους 

- Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης που θα προωθούνται από τους τελικούς 

δικαιούχους του Μέτρου 3.1. 

Κάθε κοινωνικός επιστήμονας θα απασχολείται με βάση έναν τυποποιημένο Οδηγό 

που θα εκπονηθεί από τον υποστηρικτικό μηχανισμό του Μέτρου 3.1. Ο Οδηγός 

αυτός θα ρυθμίζει ενδεικτικά τα ακόλουθα ζητήματα: 

- διαδικασίες προσέγγισης και υποδοχής των ενδιαφερομένων 

- διαδικασίες καταχώρησης στοιχείων και αρχειοθέτησης 

- διαδικασίες λειτουργίας εκτός γραφείου 

- διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης δεδομένων 

- διαδικασίες σύνδεσης με φορείς του δημόσιου τομέα 

- διαδικασίες σύνδεσης με φορείς του ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα 

- διαδικασίες παραπομπής σε όργανα επίλυσης διαφορών (επιθεωρητές 

πρόνοιας, Συνήγορος του Πολίτη, ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, νομαρχιακές 

επιτροπές). 

 

9.2. Το περιεχόμενο της δεύτερης κατηγορίας 

 

Η δεύτερη κατηγορία Πράξεων αποτελεί από ουσιαστική και μεθοδολογική άποψη το 

μηχανισμό υποστήριξης της πρώτης. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας δομής με 

εξειδικευμένα στελέχη του τομέα της κοινωνικής φροντίδας, που θα παρέχουν 

υπηρεσίες επιστημονικής και διοικητικής στήριξης προς τους τελικούς δικαιούχους 

του Μέτρου 3.1. 

Ο υποστηρικτικός μηχανισμός θα επιλεγεί ύστερα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και 

θα εξυπηρετεί τόσο επιτελικούς όσο και αποκεντρωμένους στόχους, ώστε να καλύψει 

με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις ανάγκες υποστήριξης του νέου συστήματος παροχής 

υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Η λειτουργία της δομής αυτής θα 
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διασφαλίζει αφενός ένα ενιαίο και υψηλό επίπεδο προδιαγραφών οργάνωσης, 

στελέχωσης και λειτουργίας και αφετέρου την αποτελεσματική διασύνδεσή της με 

τους κεντρικούς φορείς πολιτικού σχεδιασμού. 

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν από τη Μονάδα Συντονισμού και 

Υποστήριξης αφορούν τους παρακάτω τομείς: 

α) Προετοιμασία του προγράμματος παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών 

που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ενεργοποίησης των τελικών δικαιούχων του 

Μέτρου 3.1.  

β) Συντονισμός των φορέων που θα παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες 

γ) Παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης προς τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας και 

συγκεκριμένα προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης 

δ) Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας των 

δράσεων  

ε) Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης των δράσεων  

στ) Ανάπτυξη λογισμικού για την παρακολούθηση των δράσεων, δημιουργία και 

συντήρηση βάσης δεδομένων για τη λειτουργία των δράσεων 

ζ) Παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης προς τα στελέχη που θα απασχοληθούν 

στους φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων 

η) Προετοιμασία και προώθηση μηχανισμών δημοσιότητας και διάχυσης. 
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Χ. Οι καινοτομικές διαστάσεις του Μέτρου 

 

Το Μέτρο 3.1. έχει σχεδιασθεί από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας 

με τρόπο που εξασφαλίζει την ανάπτυξη καινοτομικών διαστάσεων τόσο κατά τη 

διάρκεια υλοποίησής του όσο κυρίως μετά την περάτωσή του. Από τεχνική άποψη, 

αποτελεί μηχανισμό πιλοτικής εφαρμογής ενός νέου θεσμού του Ελληνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, ο οποίος ουσιαστικά αντιστοιχεί στη δημιουργία 

υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και ενημέρωσης ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο.  

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις της καινοτομίας στο πλαίσιο προγραμμάτων 

κοινωνικής παρέμβασης εντοπίζονται σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (P. 

Uusikyla / P. Virtanen, 2000) και τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. European Commission, “Evaluating Socio-economic 

Programmes – The MEANS Collection”, 1999) στα παρακάτω επίπεδα: 

- Καινοτόμοι στόχοι 

- Καινοτόμες προσεγγίσεις και τεχνικές που εφαρμόζονται προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν προβλήματα ή να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες 

- Καινοτόμα εργαλεία (που κατά κανόνα αντιστοιχούν σε προϊόντα των 

συγκεκριμένων σχεδίων που χρησιμοποιούνται ως μηχανισμοί υλοποίησης των 

νέων προσεγγίσεων και τεχνικών) 

- Περιπτώσεις καλών πρακτικών που δημοσιοποιούνται μέσω χρήσης κατάλληλων 

μηχανισμών διάδοσης. 

 

Οι δράσεις του Μέτρου 3.1 εμφανίζουν διαστάσεις καινοτομίας σε σχέση με τα 

ακόλουθα επίπεδα:  

α) Στο επίπεδο των στόχων, η καινοτομία εντοπίζεται σε δύο τομείς: στην επιλογή 

των ομάδων στόχου και στη μεθοδολογική επεξεργασία των βασικών αξόνων του 

Μέτρου. 

- Οι ομάδες στόχοι που θα επωφεληθούν άμεσα από το Μέτρο αντιστοιχούν σε 

ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, για τις οποίες δεν υπάρχουν τοπικές 

δομές υποστήριξης σε πανελλαδική κλίμακα.  Για την κάλυψη των αναγκών τους 

ενεργοποιούνται μόνο προνοιακοί φορείς του δημόσιου τομέα σε περιορισμένη 

κλίμακα καθώς και εθελοντικοί φορείς τοπικής εμβέλειας που ουσιαστικά 

καλύπτουν τα κενά του δημόσιου συστήματος. Οι καινοτομικές διαστάσεις στον 

Εμπειρογνωμοσύνη για το Μέτρο του 3.1 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 66     



τομέα αυτόν απορρέουν από την ανάδειξη των αναγκών και προβλημάτων ατόμων 

με χαμηλή αναγνωρισιμότητα και περιορισμένες δυνατότητες κοινωνικής 

οργάνωσης ή πρόσβασης στους δημόσιους φορείς.  Επισημαίνεται μάλιστα ότι 

για πρώτη φορά προωθούνται συνδυασμένες παρεμβάσεις για την κάλυψη 

οικογενειών που παρέχουν φροντίδα σε ανήλικα ή εξαρτημένα μέλη τους. 

- Η καινοτομία στον τομέα των βασικών αξόνων του Μέτρου αναδεικνύεται από το 

συνδυασμό των γενικών και των ειδικών στόχων των δράσεων. Οι γενικοί στόχοι 

κατευθύνονται στην εξυπηρέτηση ευρύτερων παρεμβάσεων στους τομείς της 

κοινωνικής προστασίας και της απασχόλησης (συνέργεια μεταξύ των πολιτικών 

κοινωνικής φροντίδας και των πολιτικών προώθησης της απασχόλησης, ανάπτυξη 

του προνοιακού πλουραλισμού), που δεν προωθούνταν μέχρι σήμερα στο 

Ελληνικό σύστημα απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, οι ειδικοί στόχοι 

κατευθύνονται στην εξυπηρέτηση των άμεσα επωφελουμένων (αποκλεισμένοι 

από την αγορά εργασίας) και στην ενίσχυση της πρόσβασής τους απασχόληση.  

Η συνδυαστική εφαρμογή μεταξύ γενικών και ειδικών στόχων αποτελεί ιδιαίτερα 

αξιόλογο καινοτομικό στοιχείο καθώς συνδυάζει επιδιώξεις πολιτικών με στόχους 

εξυπηρέτησης αναγκών. Πρόκειται για μια προσέγγιση που εμφανίζει αυξημένες 

πιθανότητες επιτυχίας λόγω της συμμετοχής φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 

υλοποίηση του Μέτρου (είτε μέσω αυτοδύναμης συμμετοχής είτε μέσω συνεργασίας 

με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στη βάση προγραμματικών συμβάσεων). 

Εκτός από τη συνδυαστική εφαρμογή των στόχων, ιδιαίτερα καινοτομική εμφανίζεται 

η στοχοθέτηση των δράσεων του Μέτρου στην προώθηση ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης που θα λαμβάνουν όμως υπόψη τους τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες 

των ομάδων στόχων. Πράγματι, η εμπειρία από την εφαρμογή συναφών 

παρεμβάσεων στην Ελλάδα (Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ευρωπαϊκά Προγράμματα) 

αποδεικνύει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ομάδες στόχοι δεν μπόρεσαν να 

ωφεληθούν από τα προβλεπόμενα μέτρα απασχόλησης καθώς δεν υπήρχαν 

υποστηρικτικές δομές που θα κατοχύρωναν την προσαρμογή των δράσεων στις 

ανάγκες τους. Το πρόβλημα αυτό αναμένεται να αντιμετωπιστεί από την 

εξειδικευμένη λειτουργία των κοινωνικών επιστημόνων που θα στελεχώσουν τις 

τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες.   

β) Στο επίπεδο των προσεγγίσεων, η βασική διάσταση καινοτομίας εντοπίζεται 

στην παρέμβαση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στη συνεργασία 

τους με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου 

Εμπειρογνωμοσύνη για το Μέτρο του 3.1 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 67     



Υγείας και Πρόνοιας. Συγκροτείται έτσι ένα δίκτυο φορέων που συμβάλλουν άμεσα 

στην εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων του Μέτρου, καθώς: 

- Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας 

και Πρόνοιας σχηματοποιεί τις εθνικές πολιτικές κοινωνικής προστασίας που 

πρέπει να αξιοποιούνται σε οποιαδήποτε στρατηγική παρέμβαση για την 

προώθηση της απασχόλησης των ευπαθών ομάδων. 

- Οι φορείς των ΟΤΑ αντιπροσωπεύουν την τοπική κοινωνία που ενεργοποιείται 

για την άμβλυνση των διακρίσεων και προκαταλήψεων εναντίον ατόμων με 

προβλήματα κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού.  

γ) Στο επίπεδο των τεχνικών, οι διαστάσεις καινοτομίας εντοπίζονται ως εξής: 

- Η συγκρότηση και λειτουργία αποκεντρωμένου δικτύου παροχής υποστηρικτικών 

υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την απασχόληση και την εργασιακή ένταξη 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.  

- Η διοικητική και επιστημονική στήριξη του δικτύου από τον υποστηρικτικό 

μηχανισμό του Μέτρου 3.1.  

δ) Στο επίπεδο των εργαλείων, οι καινοτομικές διαστάσεις εντοπίζονται στις 

ακόλουθες δράσεις: 

- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος εξειδικευμένης προσέγγισης των ομάδων 

στόχου από τον υποστηρικτικό μηχανισμό του Μέτρου 3.1. Πρόκειται για τη 

δημιουργία ενός ιδιαίτερα καινοτομικού εργαλείου για την Ελλάδα που αξιοποιεί 

την εμπειρία άλλων κρατών στο πεδίο της απασχολησιμότητας των ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού. Στις ΗΠΑ, στις Σκανδιναβικές και σε άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί ξεχωριστή παρέμβαση και έχουν 

δημιουργηθεί δομές και υπηρεσίες, οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με την 

παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. 

- Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων ενδυνάμωσης των ενδιαφερομένων, που θα 

εξασφαλίσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των πολιτικών κατάρτισης και 

απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για την ανάπτυξη τεχνικών 

ενδυνάμωσης, οι οποίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ορθολογική χρήση 

των δράσεων του Μέτρου 3.1. από τους ενδιαφερομένους. Οι στόχοι της ατομικής 

ενδυνάμωσης προσανατολίζονται στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την 

ανίχνευση των δεξιοτήτων τους καθώς και τη στήριξη μιας πορείας προσωπικής 

ανάπτυξης, η οποία οδηγεί σε μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια 
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πρόσβασης στα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας, κατάρτισης και 

απασχόλησης.  

- Σχεδιασμός και εφαρμογή ειδικού συστήματος αξιολόγησης τόσο των δράσεων 

όσο και των αποτελεσμάτων της πρώτης κατηγορίας Πράξεων από τον 

υποστηρικτικό μηχανισμό του Μέτρου 3.1. Εδώ η καινοτομία εντοπίζεται στη 

συνδυαστική χρήση των τεχνικών της διαρκούς (on going) και της εκ των 

υστέρων (ex post) αξιολόγησης για την αποτύπωση των διαδικασιών εφαρμογής 

και των αποτελεσμάτων του Έργου. Από μεθοδολογική άποψη, η χρήση αυτή θα 

αξιοποιήσει διεπιστημονικές προσεγγίσεις που κατά κανόνα δεν υιοθετούνται από 

τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στο πεδίο της αξιολόγησης.  

ε) Στο επίπεδο των πρακτικών, οι οποίες μπορούν μεθοδολογικά να αξιολογηθούν 

μόνο μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος και τη διάχυση των δράσεών του 

στους εθνικούς σχεδιαστές κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης, διαστάσεις 

καινοτομίας εμφανίζουν οι ακόλουθες δράσεις: 

- Η ίδρυση νέων δομών παροχής υποστηρικτικών μηχανισμών, οι οποίες 

επεκτείνουν την ανάπτυξη  σύνθετων δράσεων κοινωνικής παρέμβασης, 

αξιοποιώντας τις παραδοσιακές πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και το συντονισμό 

τους με τις νέες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. 

- Η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για την παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού που δεν θα περιορίζονται μόνο στην κάλυψη άμεσων 

βιοτικών αναγκών αλλά θα εξυπηρετούν και την ένταξη των ενδιαφερομένων 

στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα καινοτομική πρακτική που θα 

αξιοποιήσει το ρόλο της τοπικής κοινωνίας ως μια μορφή συμμετοχής και 

έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης, που δημιουργεί όρους βαθμιαίας επίλυσης 

καίριων κοινωνικών προβλημάτων, για τα οποία συχνά δεν υπάρχει επίσημη 

πολιτική αντιμετώπισης, αποτελώντας μια διαρκή διαδικασία που φέρνει κοντά 

τους ανθρώπους, προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία και παράγει δίκτυα 

κοινωνικής υποστήριξης και αλληλοβοήθειας.  
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ΧΙ. Οι διαδικασίες υλοποίησης του Μέτρου 3.1. 

 

11.1. Το προπαρασκευαστικό στάδιο 
 

Το προπαρασκευαστικό στάδιο υλοποίησης του Μέτρου 3.1 περιλαμβάνει τη 

δημοσίευση Προσκλήσεων Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από τους 

τελικούς δικαιούχους της πρώτης κατηγορίας Πράξεων και τη διενέργεια διεθνούς 

ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή του Αναδόχου της δεύτερης κατηγορίας 

Πράξεων. Οι Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος θα εκδίδονται από τη Διαχειριστική Αρχή 

του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» ενώ ο ανοικτός διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τη 

Διεύθυνση Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και 

Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.  

α) Οι Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος θα ρυθμίζουν τα ακόλουθα ζητήματα:  

- τυποποίηση των τελικών δικαιούχων 

- χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

- προϋπολογισμός πράξεων 

- προϋποθέσεις αξιολόγησης και έγκρισης. 

β) Η προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού θα ρυθμίζει τα ακόλουθα ζητήματα: 

- αντικείμενο του έργου του αναδόχου 

- χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός υλοποίησης 

- τρόπος υποβολής προσφορών 

- διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού 

- διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης 

- ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

11.2. Το στάδιο υλοποίησης 
 

Η τυπική υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου 3.1 θα ενεργοποιηθεί με την έκδοση 

των αποφάσεων ένταξης των πράξεων από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας, οι οποίες θα περιέχουν συγκεκριμένους όρους και υποχρεώσεις 

για την υλοποίηση του έργου εκ μέρους κάθε τελικού δικαιούχου (μηνιαία δελτία 

δήλωσης δαπανών, τριμηνιαία δελτία προόδου, δράσεις δημοσιότητας). Όσον αφορά 

τη λειτουργία του υποστηρικτικού μηχανισμού, θα εγκαινιασθεί με την υπογραφή της 

σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του τελικού Αναδόχου. 
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Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων, οι τελικοί δικαιούχοι θα λειτουργούν 

σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στο Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια», στο σχετικό 

Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Μέτρου 3.1. και στο παρόν Σχέδιο Δράσης, 

τηρώντας τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία και το 

Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Μέτρου. Ως 

πρόσθετες υποχρεώσεις ορίζονται οι ακόλουθες: 

- Σύνταξη εξαμηνιαίας Έκθεσης από κάθε φορέα ΟΤΑ, στην οποία θα 

περιγράφεται η εξέλιξη κάθε τοπικής δομής και θα εντοπίζονται προβλήματα 

ή δυσλειτουργίες 

- Εκπόνηση τελικής Έκθεσης με την ολοκλήρωση των δράσεων, στην οποία θα 

αναλύονται οι προοπτικές βιωσιμότητας κάθε δομής. 

Ένα από τα βασικά ζητήματα για την κατοχύρωση της αποτελεσματικότητας των 

παρεμβάσεων έγκειται στον εξειδικευμένο ρόλο των κοινωνικών επιστημόνων που θα 

στελεχώσουν τις τοπικές δομές. Οι κοινωνικοί επιστήμονες θα καταρτίζονται από 

πιστοποιημένα ΚΕΚ του τομέα της πρόνοιας, ενώ κατά τη διάρκεια των 

παρεμβάσεών τους θα υποστηρίζονται από στελέχη του υποστηρικτικού μηχανισμού.  

Τα στάδια της ουσιαστικής υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών μετά την έκδοση 

αποφάσεων ένταξης προς τους τελικούς δικαιούχους διαρθρώνονται ως εξής: 

α) Έκδοση Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε δικαιούχου περί σύστασης 

γραφείου υποστηρικτικών υπηρεσιών 

β) Έκδοση πράξης απόσπασης στο γραφείο αυτό υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

φορέα, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ως κοινωνικοί επιστήμονες  

γ) Αίτηση τελικού δικαιούχου προς το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη νέων κοινωνικών 

επιστημόνων που θα στελεχώσουν το γραφείο. Η διαδικασία πρόσληψης θα διέπεται 

από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί επιλογής προσωπικού, όπως εκάστοτε 

ισχύει. Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας κάθε εγκρινόμενης 

δράσης ορίζεται η έναρξη παροχής υπηρεσιών προς άτομα που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, η οποία συμπίπτει με την 

έναρξη απασχόλησης των κοινωνικών επιστημόνων.  

δ) Ένταξη των κοινωνικών επιστημόνων στη λειτουργία του γραφείου 

ε) Κατάρτισή τους από πιστοποιημένα ΚΕΚ του τομέα της Πρόνοιας. 
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ΧΙΙ. Η τυποποίηση των φορέων που θα επωφεληθούν από το Μέτρο 

 

Η τυποποίηση των φορέων που θα επωφεληθούν από την υλοποίηση του Μέτρου 3.1. 

οδηγεί σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου στη διάκριση ανάμεσα σε δύο 

κατηγορίες: η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους τελικούς δικαιούχους της πράξης 

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών» και η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους 

τελικούς δικαιούχους της πράξης «Υποστηρικτικός μηχανισμός». Δικαιούχοι της 

πρώτης κατηγορίας είναι το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας,  φορείς και εταιρείες 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την άλλη πλευρά, ως τελικός δικαιούχος του 

υποστηρικτικού μηχανισμού ορίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και 

Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

 

12.1. Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης 

 

Ως φορέας της κεντρικής διοίκησης που θα επωφεληθεί ως τελικός δικαιούχος από 

την υλοποίηση του Μέτρου3.1. ορίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και 

Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η Διεύθυνση αυτή εντάσσεται 

στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας και διαρθρώνεται ως εξής, σύμφωνα με το νέο 

Οργανισμό του Υπουργείου.  

α. Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων 

β. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 

γ. Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων 

 

Η ανάλυση των αρμοδιοτήτων κάθε Τμήματος αποδεικνύει ότι τα έργα του Μέτρου 

3.1. θα παρακολουθούνται τόσο από το Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων 

(καθώς το Τμήμα αυτό σχεδιάζει και προωθεί προγράμματα κοινωνικής ενίσχυσης 

των ευπαθών ομάδων) όσο και από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας (καθώς το 

Τμήμα αυτό εξειδικεύει το έργο των κοινωνικών λειτουργών κατά την παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών). Ουσιαστικά, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας θα 

παρακολουθεί τις δραστηριότητες των κοινωνικών επιστημόνων που θα στελεχώσουν 

τις δομές του αποκεντρωμένου δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών, ενώ το Τμήμα 

Προστασίας Ευπαθών Ομάδων θα παρακολουθεί τη λειτουργία των υπηρεσιών σε 

επίπεδο ΟΤΑ στις οποίες θα απασχολούνται οι παραπάνω επιστήμονες. 
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12.2. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

Ως φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που θα επωφεληθούν από την υλοποίηση του 

Μέτρου 3.1. ορίζονται:  

α) Επιχειρήσεις των ΟΤΑ που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο 277 και επόμενα), οι οποίες 

περιλαμβάνουν στις καταστατικές τους διατάξεις αρμοδιότητες σχεδιασμού και 

υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης, προστασίας και 

προώθησης στην απασχόληση 

β) Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Αστικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί από τους 

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και περιλαμβάνουν στις καταστατικές τους 

διατάξεις αρμοδιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων 

κοινωνικής ανάπτυξης, προστασίας και προώθησης στην απασχόληση 

γ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, οι οποίοι αν και δεν έχουν 

προχωρήσει στη σύσταση ή συμμετοχή στους φορείς των κατηγοριών α) και β), 

ενδιαφέρονται να παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες προς ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού μέσω προγραμματικών συμβάσεων με δημοτικές επιχειρήσεις όμορων 

δήμων  που πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας α). 

δ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, οι οποίοι συνάπτουν 

προγραμματικές συμβάσεις προνοιακού περιεχομένου με το Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας. 

Ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων κατοχυρώθηκε το 1984 με τις διατάξεις 

του άρθρου 11 του Ν. 1416/84. Σύμφωνα με το νόμο αυτόν δίνεται η δυνατότητα 

στους ΟΤΑ να συνάπτουν συμβάσεις με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, με 

σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων ανάπτυξης περιοχών και την 

παροχή υπηρεσιών. Στις προγραμματικές συμβάσεις είναι δυνατό να μετέχουν 

επιχειρήσεις των ΟΤΑ, σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, συνεταιρισμοί, 

επιμελητήρια, καθώς και επιστημονικοί φορείς δημοσίου δικαίου. 

Η ανάγκη ανάπτυξης του θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων γεννήθηκε από 

την έλλειψη συντονισμού μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Σ’ 

αυτές ορίζεται απαραίτητα το έργο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων, οι πόροι που θα διατεθούν, το ποσό χρηματοδότησης, το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργων ή των προγραμμάτων ή της παροχής των 
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υπηρεσιών, ο συμβαλλόμενος φορέας καθώς και ο τρίτος, στον οποίο μπορεί να 

ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση του έργου του προγράμματος 

μετά την ολοκλήρωσή του.  

Οι συμβαλλόμενοι φορείς μπορεί να χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων, τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό και από τους προϋπολογισμούς των 

φορέων που συμμετέχουν. Επίσης, είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του ενός 

φορέα σε άλλον. 

Τα πλεονεκτήματα του θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων (τυποποιούνται 

θεσμικά στο άρθρο 11 του Ν. 1416/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 

1832/84) εντοπίζονται στις δυνατότητες να αρθούν συγκρούσεις αρμοδιοτήτων ή να 

επιλυθούν ζητήματα με συμβατικό τρόπο, ενώ διαφορετικά θα ήταν επιβεβλημένη η 

νομοθετική ή άλλη ρύθμιση της κεντρικής διοίκησης. Επίσης, κατοχυρώνεται 

ευελιξία λύσης των προγραμματικών συμβάσεων είτε από ειδική ρήτρα της σύμβασης 

είτε από διάταξη νόμου ή αντισυμβατική συμπεριφορά των αντισυμβαλλόμενων. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διοίκηση μπορεί, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος 

ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο ή ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν εκτελεί 

εμπρόθεσμα ή δεν εκτελεί σωστά τις υποχρεώσεις του, να ζητήσει τη λύση της 

προγραμματικής σύμβασης ή να κηρύξει τον ιδιώτη έκπτωτο αυτής. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς για να υποβάλουν Πρόταση Πράξης θα πρέπει είτε να 

αποδεικνύουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών 

υπηρεσιών ή την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας προς ομάδες στόχους του 

κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού, είτε να  περιλαμβάνουν στις καταστατικές τους 

διατάξεις αρμοδιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων 

κοινωνικής ανάπτυξης, προστασίας και προώθησης στην απασχόληση. 
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ΧΙΙΙ. Η τυπολογία των ομάδων – στόχων 

 
Η βασική κατηγορία ωφελουμένων από την υλοποίηση του Μέτρου 3.1. αντιστοιχεί 

στις ομάδες του πληθυσμού που θα αξιοποιήσουν το νέο μοντέλο παροχής 

υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών από τους ΟΤΑ σε τοπικό επίπεδο (Δημοτικές 

ή Διαδημοτικές Επιχειρήσεις). Οι εσωτερικές κατηγορίες επωφελουμένων  των 

αντίστοιχων υπηρεσιών διακρίνονται ως εξής: 

α) Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους άμεσα επωφελούμενους, οι οποίοι 

αντιστοιχούν σε ομάδες με υψηλό κίνδυνο εγκλωβισμού σε συνθήκες κοινωνικού και 

οικονομικού αποκλεισμού. Εδώ ενδεικτικά εντάσσονται: 

 Οι οικογένειες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε μέλη τους και για το 

λόγο αυτό αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ορθολογικής παραμονής ή ένταξης 

στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα στόχο, η 

οποία ουσιαστικά αφορά όλες τις περιπτώσεις παροχής άτυπης φροντίδας σε 

παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους από μέλη της οικογένειάς 

τους.  

 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες 

 Οι κακοποιημένες γυναίκες 

 Οι άστεγοι 

 Οι αποφυλακισμένοι 

 Οι πρώην χρήστες ναρκωτικών 

 Οι αλλοδαποί 

 Οι ομογενείς και παλιννοστούντες 

 Τα άτομα με πολιτιστικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες 

(τσιγγάνοι, πομάκοι). 

β) Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους έμμεσα επωφελούμενους, οι οποίοι 

εξυπηρετούνται από την υλοποίηση των δράσεων. Εδώ εντάσσονται άτομα που 

δημιουργούν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας σε μέλη των οικογενειών 

τους (ιδίως παιδιά μικρής ηλικίας και ηλικιωμένοι με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης).  

 

Η τυπολογία των άμεσα επωφελούμενων συνδέει τις παρεμβάσεις του Μέτρου 3.1. με 

ιδιαίτερα ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν τον 

αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και κατ' ακολουθία τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
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ή κινδυνεύουν να αποκλεισθούν από την αγορά εργασίας. Η ανάδειξη των κύριων 

χαρακτηριστικών των πλέον αντιπροσωπευτικών ομάδων επιβεβαιώνει την 

προσαρμογή του Μέτρου στις ουσιαστικές ανάγκες λειτουργίας ενός 

αποκεντρωμένου δικτύου κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

 

13. 1. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελούν μια κατηγορία πληθυσμού που αντιμετωπίζει 

έντονα τα προβλήματα του κοινωνικού αποκλεισμού και του αποκλεισμού από την 

αγορά εργασίας. Ανεξάρτητα από τις αιτίες παρόμοιων προβλημάτων (που μπορούν 

να ερμηνευθούν με αναφορά στο “ατομικό” ή στο “κοινωνικό” μοντέλο της 

αναπηρίας), η διατήρησή τους συνεπάγεται τόσο την αδυναμία εξασφάλισης 

αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης όσο και τον περιορισμό της προσωπικής 

αυτονομίας ενός μεγάλου ποσοστού ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η κάλυψη των 

βασικών αναγκών των ατόμων εκείνων που αδυνατούν να τις εξασφαλίσουν με τις 

δικές τους δυνάμεις (σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο) συνδυάζεται συνήθως με 

την άρση ή έστω την άμβλυνση των δυσμενών μεταχειρίσεων που υφίστανται 

παρόμοιες κατηγορίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους.  

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Νόμο 1566/1985 (ΦΕΚ 167/85 Α’) που αφορά την 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, “άτομα με 

ειδικές ανάγκες θεωρούνται, κατά την έννοια αυτού του νόμου, τα πρόσωπα τα οποία 

από οργανικά, ψυχικά ή κοινωνικά αίτια παρουσιάζουν καθυστερήσεις, αναπηρίες ή 

διαταραχές στη γενικότερη ψυχοσωματική κατάσταση ή στις επιμέρους λειτουργίες τους 

και σε βαθμό που δυσκολεύεται ή παρεμποδίζεται σοβαρά η παρακολούθηση της 

γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα ένταξής τους στην παραγωγική 

διαδικασία και η αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο. 

Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως: 

α) οι τυφλοί και όσοι έχουν σοβαρές διαταραχές στην όραση,  

β) οι κωφοί και βαρύκοοι, 

γ) όσοι έχουν κινητικές διαταραχές, 

δ) όσοι έχουν νοητική υστέρηση, 

ε) όσοι εμφανίζουν επιμέρους δυσκολίες στη μάθηση (δυσλεξία, διαταραχή λόγου και 

άλλα) ή και γενικότερα δυσπροσάρμοστοι,  

στ) όσοι πάσχουν από ψυχικές νόσους και συναισθηματικές αναστολές, 
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ζ) οι επιληπτικοί, 

η) οι χανσενικοί (λεπροί), 

θ) όσοι πάσχουν από ασθένειες που απαιτούν μακρόχρονη θεραπεία και παραμονή σε 

νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές ή πρεβαντόρια και  

ι) κάθε άτομο νηπιακής, παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, που δεν ανήκει σε μια από τις 

προηγούμενες περιπτώσεις και που παρουσιάζει διαταραχή της προσωπικότητας από 

οποιαδήποτε αιτία”. 

Ο ορισμός αυτός και οι σχετικές κατηγοριοποιήσεις μπορούν να αποτελέσουν τη 

βάση μιας προνοιακής προσέγγισης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Πρέπει όμως να 

σημειωθεί ότι το υφιστάμενο προνοιακό θεσμικό πλαίσιο δεν περιέχει έναν γενικό 

ορισμό του όρου αλλά παραπέμπει στις ρυθμίσεις του Π.Δ.210/98 για την τυποποίηση 

των ατόμων που μπορούν να ενταχθούν σε προνοιακά προγράμματα ενίσχυσης. Μια 

παρόμοια προσέγγιση επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι οι διάφοροι φορείς άσκησης 

πολιτικής στην Ελλάδα υιοθετούν συγκεκριμένους ορισμούς που συνδέονται με τους 

στόχους και τα μέτρα που προωθούν (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων). Υπάρχει, λοιπόν, ποικιλία κανονιστικών ορισμών της αναπηρίας, 

που δυσχεραίνει τις απόπειρες έγκυρης τυποποίησης της έννοιας. 

Ο ακριβής αριθμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί  εξαιτίας τόσο της ποικιλίας των ορισμών που υιοθετούνται όσο 

κυρίως της έλλειψης ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής τους. Πρέπει μάλιστα να 

σημειωθεί ότι η πρώτη -και μοναδική ως σήμερα- προσπάθεια καταγραφής του 

αναπήρου πληθυσμού, ως μέρος της γενικής καταγραφής πληθυσμού το 1991, δεν 

οδήγησε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ως ανασταλτικοί παράγοντες μπορούν 

ιδίως να αναφερθούν: η έλλειψη αντικειμενικά αποδεκτού ορισμού της αναπηρίας, η 

ελλιπής προετοιμασία για την ειδική αυτή καταγραφή, η παραποίηση ή άρνηση 

παροχής πληροφοριών από τον ίδιο τον πληθυσμό για διάφορους προσωπικούς 

λόγους και κοινωνικούς λόγους. 

Επομένως, δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες στην Ελλάδα καθώς η έλλειψη ξεκάθαρου και γενικά αποδεκτού ορισμού 

της αναπηρίας, η ανυπαρξία στοιχείων και η αδυναμία των υπαρχόντων στατιστικών 

δεδομένων καθιστούν αδύνατη τη συνολική εκτίμηση του πληθυσμού τους. Πάντως η 

εφαρμογή διεθνών standards υπολογίζει ότι ο αριθμός των  ατόμων με ειδικές 
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ανάγκες ανέρχεται σε 8-10%, ποσοστό που ενδεχομένως μπορεί να διαφοροποιηθεί 

σε περίπτωση εφαρμογής αναλυτικών δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης.  

Από τη Γενική πάντως Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. του 1991 

διαπιστώνεται ότι διαμένουν στην Ελλάδα 267.003 Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, από 

τα οποία -κατά την περίοδο διεξαγωγής της απογραφής- τα 232.571 καταγράφηκαν 

ως μέλη νοικοκυριών και τα 34.432 ως διαβιούντες σε συλλογικές κατοικίες.  

Όσον αφορά το είδος της αναπηρίας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που διαβιούν 

σε νοικοκυριά, διαπιστώνεται ότι το 28,31% πάσχει από καρδιοπάθειες, το 1,89% από 

καρκίνο, το 2,32% από νεφροπάθεια, 1,98% από ρευματοπάθειες, 0,93% από 

αρτηριοσκλήρωση, 6,49% από εγκεφαλοπάθεια, το 13,2% από κινητική αναπηρία, το 

7,6% από αναπηρία των αισθητηρίων οργάνων και το 6% από πνευματική αναπηρία. 

Εντοπίζεται μάλιστα κι ένα σημαντικό ποσοστό 29,4% που πάσχει από άλλη πάθηση 

ή αναπηρία ή ενδεχομένως και από πολλαπλή επιβάρυνση της υγείας, η οποία δεν 

επέτρεπε την κατάταξή τους σε μία και μόνο κατηγορία αναπηρίας. Η κατανομή αυτή 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι την πιο πολυπληθή ομάδα αποτελούν τα άτομα με 

χρόνιες παθήσεις (42%) και ακολουθούν τα άτομα με κινητική αναπηρία (13,2%). 

Όσον αφορά τη χωροθέτηση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που διαβιούν σήμερα 

στην Ελλάδα (παράγοντας με ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό μέτρων κοινωνικής 

πολιτικής) διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ΑΜΕΑ κατοικεί στην 

Αττική (35,01%) και στην Κεντρική Μακεδονία (18,5%),  ακολουθώντας σε γενικές 

γραμμές τη διαπεριφερειακή κατανομή του συνολικού πληθυσμού.  

Σύμφωνα με το γραφείο Στατιστικών Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat), 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες (κινητικά προβλήματα, προβλήματα των αισθητηρίων 

οργάνων-νοητική υστέρηση και ψυχικές παθήσεις) αποτελούν κατά μέσο όρο το 12% 

του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας στα ευρωπαϊκά κράτη.  Σε μία πρόσφατη 

πανευρωπαϊκή έρευνα (Eurostat, 2000), η Eurostat περιέλαβε στοιχεία για τα ΑΜΕΑ, 

τα οποία διακρίνει σε «σοβαρά εμποδιζόμενα άτομα» και σε «εμποδιζόμενα σε 

κάποιο βαθμό». Για την Ελλάδα τα σοβαρά εμποδιζόμενα άτομα εργάσιμης ηλικίας 

υπολογίζονται σε 346.000 (5% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας) ενώ τα 

«εμποδιζόμενα σε κάποιο βαθμό άτομα» υπολογίζονται περίπου σε 476.000 (7% του 

πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας). Τα ΑΜΕΑ παρουσιάζουν κατά κανόνα χαμηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, με πολύ χαμηλά ποσοστά 

αποφοίτων λυκείου (5,6%) και αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (3,4%). Το 

ποσοστό ανεργίας των ΑΜΕΑ είναι πολύ υψηλότερο από αυτό του γενικού 
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πληθυσμού, υπολογιζόμενο σε 64% για τους άνδρες εργάσιμης ηλικίας και 88% για 

τις γυναίκες εργάσιμης ηλικίας της ομάδας των σοβαρά εμποδιζόμενων ατόμων και 

αντίστοιχα 40% και 63% για τα εμποδιζόμενα σε κάποιο βαθμό άτομα. 

 

13.2. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών  

 

Η ακριβής εκτίμηση των μονογονεϊκών οικογενειών δεν είναι δυνατή, λόγω έλλειψης 

επαρκών στατιστικών δεδομένων. Εκτιμάται ότι το 2,6% των ενηλίκων ατόμων στην 

Ελλάδα ζουν σε μονογονεϊκά νοικοκυριά. Εξάλλου το 5% των νοικοκυριών με παιδιά 

κάτω των 18 ετών είναι μονογονεϊκά. Βεβαίως, εκτιμάται, πως η συντριπτική 

πλειοψηφία των αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών είναι γυναίκες. 

 

13.3. Οι άστεγοι 

 

Οι άστεγοι αποτελούν ειδική ομάδα του κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού που 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έντονα προβλήματα εξαιτίας έλλειψης στέγης και εργασίας. 

Πρόκειται για δύο βασικούς παράγοντες του φαινομένου του αποκλεισμού από την 

αγορά εργασίας, καθώς από τη μία η έλλειψη εργασίας αποτελεί συχνά τη 

σπουδαιότερη αιτία αδυναμίας εξεύρεσης ικανοποιητικής στέγης ενώ οι συνθήκες 

ζωής στο δρόμο αποκλείουν τους αστέγους από τις τυπικές δομές και τους 

μηχανισμούς του θεσμοθετημένου συστήματος απασχόλησης.  

Με βάση τη μέχρι τώρα διεθνή εμπειρία, η οριοθέτηση της ταυτότητας κάποιου 

ατόμου ως αστέγου αξιοποιεί έναν διευρυμένο ορισμό που χαρακτηρίζει ως άστεγο 

«κάθε άτομο που βρίσκεται σε κάποια δεδομένη στιγμή αποκλεισμένο από την 

πρόσβαση σε (ενοικιαζόμενη ή ιδιόκτητη) κανονική κατοικία». Η χρήση του 

συγκεκριμένου ορισμού αποκλείει τους ανθρώπους που δεν έχουν μόνιμη κατοικία 

λόγω πολιτισμικής διαφορετικότητας (π.χ. μερικοί από τους τσιγγάνους), ή λόγω 

ανάγκης για εξοικονόμηση περισσότερων χρημάτων παρά τη σταθερή απασχόληση 

(όπως πχ μερικοί από τους οικονομικούς πρόσφυγες που άλλωστε συνήθως έχουν 

μόνιμη κατοικία στην πατρίδα τους) κλπ. 

Στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόβλημα της έλλειψης στέγης 

έχει κάνει την εμφάνισή του έντονα και απειλητικά εδώ και πολλά χρόνια. Οι 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπολογίζουν μάλιστα σε 1,8 εκατομμύρια τον 

αριθμό των αστέγων πολιτών, από τους οποίους το μεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται 
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στις χώρες της Κεντρικής και Βορειοδυτικής Ευρώπης. Οι βασικές αιτίες για την 

εξάπλωση του προβλήματος αποδίδονται σε ένα πλήθος σωρευτικών παραγόντων, 

ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται: 

- η ανεργία ή η απώλεια της εργασίας 

- ψυχικές ασθένειες και δυσκολίες προσαρμογής στο κοινωνικό σύνολο 

- η υποχώρηση των παραδοσιακών αξιών 

- η δυσκολία αντιμετώπισης αντίξοων προσωπικών και οικογενειακών 

καταστάσεων 

- ο εθισμός σε τοξικές ουσίες (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες) 

- η χαλάρωση των δεσμών της οικογένειας  

- η κρίση των μηχανισμών του κράτους πρόνοιας 

- η αναποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας, κοινωνικής ασφάλισης 

και πρόνοιας 

- η έλλειψη επαρκούς και κατάλληλης στεγαστικής πολιτικής και ειδικότερα 

πολιτικής υποδοχής και στήριξης προσφύγων και μεταναστών. 

 

Οι διαθέσιμες συγκριτικές έρευνες (FEANTSA, Is the European Union housing its 

poor?, 1995, D. Avramov, The Invisible Hand of the Housing Market, FEANTSA, 

1996) στο πεδίο των αστέγων αναδεικνύουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 

ομάδας στόχου, τα οποία καταγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

 χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και έλλειψη δεξιοτήτων και προσόντων 

 μη αποδεκτή εμφάνιση σε σχέση με την αγορά εργασίας  

 έλλειψη εμπιστοσύνης στο περιβάλλον τους  

 έλλειψη ή χαλάρωση κοινωνικών δεξιοτήτων 

 κίνδυνος απώλειας της προσωπικής ταυτότητας και αδυναμία διατήρησης 

και εξέλιξης προσωπικών χαρακτηριστικών 

 ψυχικές ασθένειες / διαταραχές (κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, παράνοια κλπ), 

που δυσχεραίνουν την επικοινωνία και την κοινωνική τους συμπεριφορά. 

 

Το φαινόμενο των αστέγων αρχίζει να γίνεται κατανοητό στην Ελληνική κοινωνία 

την τελευταία μόλις δεκαετία. Η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού δεν έχει 

συνειδητοποιήσει ακόμα την έκταση του φαινομένου και κυρίως τις εγγενείς τάσεις 

ανάπτυξής του λόγω της αναδιάρθρωσης των παραδοσιακών συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης και πρόνοιας, της αύξησης της ανεργίας και ιδίως της αδυναμίας των 
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παραδοσιακών άτυπων δικτύων φροντίδας (οικογένεια) να καλύψουν 

αποτελεσματικά τα μέλη τους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. 

Σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

FEANTSA (European Federation of National Organizations Working with the 

Homeless), ο αριθμός των αστέγων στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 15.000. Εξαιτίας 

όμως της έλλειψης επίσημης στατιστικής καταγραφής του φαινομένου στη χώρα μας, 

δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί τυπικά ο αριθμός τους. Πρέπει όμως να 

επισημανθεί ότι οι φορείς της Αναπτυξιακής Σύμπραξης προχώρησαν στην 

αξιοποίηση πρωτογενών δεδομένων και εκθέσεων εφαρμογής, οι οποίες περιέχουν 

κάποια αρχικά δεδομένα για τους αστέγους.   

- Έκθεση του ευρωβουλευτή Α. Αλαβάνου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1998) 

υπολογίζει τον αριθμό των αστέγων σε 15.000 άτομα 

- Το Ελληνικό Τμήμα της Οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου υπολογίζει σε  300.000 

τα άτομα που χρειάζονται άμεση βοήθεια στην Αθήνα (άστεγοι, άποροι, 

ανασφάλιστοι, μετανάστες ή πρόσφυγες), χωρίς όμως να εξειδικεύει τον αριθμό 

των αστέγων  

- Στην Εθνική Διάσκεψη «Δικαίωμα στη Στέγη: Θεσμική κατοχύρωση και 

πρακτικές», που οργανώθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από την Κοινωνική 

Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «Άρσις» με τη συνδρομή της FEANTSA (27-

28/1/2001), δεν ανακοινώθηκαν καινούρια στοιχεία για τον αριθμό των αστέγων. 

Στη Διάσκεψη αυτή, οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στο 

πεδίο των αστέγων ανέφεραν  ότι το 1/3 του πληθυσμού της Αθήνας δεν ζει σε 

ικανοποιητικές συνθήκες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί 

από τη Δημόσια Εταιρεία Πολεοδομικού Σχεδιασμού - ΔΕΠΟΣ. 

Οι δημόσιες πολιτικές κοινωνικής ένταξης των αστέγων εμφανίζονται 

υπολειμματικές στη χώρα μας. Δεν προβλέπονται ειδικά προγράμματα εισοδηματικής 

στήριξης των αστέγων που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα βιοπορισμού ούτε 

ειδικά μέτρα κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησής τους.  

Για τους περισσότερους αστέγους, κατάλυμα αποτελούν οι πλατείες, τα πάρκα και οι 

ηλεκτρικοί σταθμοί, ενώ για τους «προνομιούχους» οι ελάχιστοι κοινωνικοί ξενώνες 

του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των Δήμων και των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων. Βέβαια, άστεγοι δεν είναι μόνο τα άτομα που φαίνονται στους δρόμους 

και τις πλατείες, κυρίως στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας (και συγκεκριμένα στην 

Ομόνοια, στην πλατεία Κουμουνδούρου, στον Κεραμεικό, στο Δημαρχείο, στο 
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σταθμό Λαρίσης, στο Πεδίο του Άρεως και στις γύρω περιοχές) και της 

Θεσσαλονίκης (και συγκεκριμένα στις περιοχές πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό 

και στην Τούμπα). Είναι επίσης τα άτομα που ζουν σε πρόχειρα καταλύματα, σε 

χώρους φιλοξενίας, σε ιδρύματα ή σε προβληματικό περιβάλλον. Και είναι αρκετοί 

αυτοί (κυρίως μετανάστες και πρόσφυγες) που καταφεύγουν σε εγκαταλειμμένα 

σπίτια – ερείπια ή αναγκάζονται να στεγαστούν και να μοιραστούν κάποιον 

ακατάλληλο χώρο, όπως υπόγεια ή ισόγεια μαγαζιά 10, 15 ή 20 τετραγωνικών, τα 

οποία μετατράπηκαν σε «σπίτια» με χαμηλότερο ενοίκιο και στα οποία δεν υπάρχουν 

κουζίνες και μπάνια που αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία αξιοπρεπούς στέγασης.  

 

13.4 Αποθεραπευμένοι και πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών  
 

Το φαινόμενο της εξάρτησης από τοξικές ουσίες προσλαμβάνει σημαντικές 

διαστάσεις στην Ελλάδα. Μ' αυτό συνδέονται η αύξηση της εγκληματικότητας, αλλά 

και των θανάτων από ναρκωτικά. Το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει ότι ο συνολικός αριθμός 

των χρόνιων και περιστασιακών χρηστών, "σκληρών" και "μαλακών" ουσιών, είναι 

περί τους 400.000. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η χρήση τοξικών 

ουσιών από γυναίκες και νέους κάτω των 20 ετών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και 

το ότι η χρήση επεκτείνεται και στις περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. 

 

13.5. Οι αλλοδαποί (πρόσφυγες και μετανάστες) 
 

13.5.1. Οι πρόσφυγες 

 

Στην Ελλάδα ο αριθμός των Προσφύγων σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς 

Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης του 1967, 

υπολογίζεται γύρω στα 5.000 άτομα (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 1998).  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διακρίνει ανάμεσα στις εξής κατηγορίες προσφύγων: 

α) Πολιτικοί Πρόσφυγες οι οποίοι έλαβαν πολιτικό άσυλο και στους οποίους  

χορηγείται άδεια παραμονής για έναν χρόνο, η οποία ανανεώνεται. 

β) Εκείνοι που έχουν υποβάλλει αίτηση ασύλου για πρώτη ή δεύτερη φορά αλλά δεν 

υπάρχει ακόμη απάντηση από της ελληνικές αρχές, και ενισχύονται από την Ύπατη 

Αρμοστεία και εθελοντικές οργανώσεις. 
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γ) Εκείνοι που δεν έχουν λάβει άσυλο και δεν έχουν χαρακτηριστεί επίσημα 

“πολιτικοί πρόσφυγες” αλλά οι αρχές τους χορήγησαν άδεια παραμονής για 6 μήνες 

(η οποία συχνά ανανεώνεται) για ανθρωπιστικούς λόγους. 

Στις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να προστεθεί και μία τέταρτη: πρόκειται για τα 

άτομα που εισήλθαν πριν από το 1993 στην Ελληνική επικράτεια και εξακολουθούν 

να παραμένουν περιμένοντας να επανεξεταστούν οι αιτήσεις τους για τη χορήγηση 

πολιτικού ασύλου. 

Από άποψη εθνικότητας, η πλειοψηφία των προσφύγων προέρχεται από την Τουρκία, 

το Ιράν, την Αιθιοπία και το Ιράκ ενώ καταγράφεται και σημαντικός αριθμός 

Πολωνών και Ρουμάνων. Όσον αφορά τις βασικές ανάγκες τους, εντοπίζονται 

αυξημένα προβλήματα ένταξης και ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία, τα οποία 

απορρέουν από: 

 την άσχημη οικονονομική κατάσταση που τους εξαναγκάζει σε ανθυγιεινές 

συνθήκες διαβίωσης και σε ελλιπή διατροφή με άμεση επίπτωση στην 

κατάσταση της υγείας τους 

 την άγνοια της ελληνικής γλώσσας  

 την άγνοια για την ύπαρξη κρατικών υπηρεσιών και τις διαδικασίες λειτουργίας 

τους 

 την έλλειψη πληροφόρησης γύρω από συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τα 

δικαιώματά τους  

 τις δυσχέρειες πρόσβασης και επικοινωνίας με τους φορείς παροχής ιατρικής 

και νοσοκομειακής φροντίδας, ιδίως τις διοικητικές υπηρεσίες των 

νοσοκομείων, όπου δε γίνονται δεκτοί γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά.  

 τη μη επίσημη ένταξή τους στα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας 

 την έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης και τη δυσκολία στην προσπάθεια 

ανεύρεσης εργασίας 

 την αναντιστοιχία ανάμεσα στο βαθμό εξειδικευμένων γνώσεων που έχουν 

αποκτήσει στη χώρα προέλευσης και την επαγγελματική απασχόληση που 

έχουν ή δεν έχουν στη χώρα υποδοχής 

 την αδυναμία αποτελεσματικής χρήσης ενεργητικών πολιτικών προώθησης 

στην αγορά εργασίας (αξίζει να επισημανθεί ότι η εργασία και κατά συνέπεια η 

ικανότητα οικονομικής ανεξαρτησίας είναι ουσιαστική προϋπόθεση για τους 

πρόσφυγες αφού έτσι νοιώθουν αξιοπρεπείς και έτοιμοι να ξεκινήσουν τη νέα 
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ζωή τους στη χώρα υποδοχής, ενώ συνεπάγεται τον περιορισμό των δαπανών 

για προνοιακές παροχές) 

 την έλλειψη επικοινωνίας και τη μη αποδοχή τους από την ελληνική κοινωνία 

και το ντόπιο πληθυσμό που πολλές φορές παίρνει τη μορφή ρατσισμού (το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την τάση αυτοαπομόνωσης των ομάδων αυτών 

(εγκατάσταση σε περιοχές που κατοικεί το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον, 

γλωσσική ανεπάρκεια, ανεργία) ενισχύει τους μηχανισμούς κοινωνικής 

απομόνωσης και περιθωριοποίησής τους)  

 την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια  και το φόβο τους για το μέλλον. 

 

13.5.2. Οι μετανάστες 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των αλλοδαπών που μεταναστεύουν στην 

Ελλάδα αναζητώντας καλύτερες προοπτικές διαβίωσης και απασχόλησης. Πρόκειται 

για μια ομάδα πληθυσμού που βιώνει έντονα προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού 

και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, ιδίως σε μικροαστικές ή αγροτικές 

περιοχές. Η ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία γίνεται ιδιαίτερα 

δύσκολη και προβληματική καθώς υπάρχει ένα κλίμα ξενοφοβίας και ρατσισμού 

απέναντί τους. Η ένταξή τους στην ελληνική αγορά εργασίας δεν πραγματοποιείται 

με ευνοϊκούς όρους, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το ότι οι εργασίες στις οποίες 

μπορούν να απορροφηθούν είναι οικονομικά επισφαλείς. 

Οι μετανάστες διακρίνονται από θεσμική άποψη σε δύο κύριες κατηγορίες: σε 

νόμιμους και σε παράνομα διαμένοντες στη χώρα. Οι αλλοδαποί που εργάζονται 

νόμιμα καλύπτουν συνήθως κενά σε εργατικό δυναμικό που δημιουργήθηκαν από την 

ελληνική μετανάστευση και από ελλείψεις σε ανεπιθύμητες για τους ντόπιους θέσεις 

εργασίας. Εκτός από τους νόμιμα εργαζομένους μετανάστες, ένας σημαντικός 

αριθμός αλλοδαπών εισέρχεται παράνομα στην Ελλάδα όπου διαμένει για μικρότερο 

ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η παρουσία τους στην Ελλάδα συνδέεται με 

κατώτερες και κακοπληρωμένες εργασίες χωρίς επαγγελματική εξασφάλιση και 

εκτεθειμένες σε επαγγελματικούς κινδύνους. Τροφοδοτούν κυρίως το κύκλωμα της 

παραοικονομίας που καλύπτει περίπου το 40% της συνολικής οικονομικής 

δραστηριότητας της χώρας. Καλύπτουν συνήθως δραστηριότητες ανειδίκευτων ή 

ημιειδικευμένων εργατών στις οικοδομές, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Εμπειρογνωμοσύνη για το Μέτρο του 3.1 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 84     



Πρόκειται για εποχικής φύσης εργασίες σε δενδροκαλλιέργειες, θερμοκήπια, 

ορνιθοτροφεία, χοιροτροφεία κτλ. 

Οι αμοιβές των μεταναστών είναι κατά κανόνα σημαντικά χαμηλότερες - μέχρι και το 

ένα τρίτο - από τις αντίστοιχες αμοιβές των ντόπιων εργατών. Οι θέσεις εργασίας 

είναι περιορισμένης διάρκειας και επισφαλείς λόγω της διακριτικής ευχέρειας των 

αρχών για ανανέωση. Σε ακόμα χειρότερη θέση βρίσκονται οι αλλοδαποί χωρίς άδεια 

εργασίας, οι οποίοι χωρίς κοινωνική ασφάλιση και νομική προστασία και με πολύ 

χαμηλές αμοιβές υποχρεώνονται να ζουν μέσα σε άθλιες συνθήκες εργασίας και 

στέγασης. 

Οι διακρίσεις και η καταπίεση που υφίστανται οι μετανάστες στην αγορά εργασίας 

και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι είναι ξένοι, 

εκδηλώνονται με διάφορες μορφές και σε διαφορετικά επίπεδα:  

 Διακρίσεις στο χώρο εργασίας, που περιλαμβάνουν την άδικη και εκτός πλαισίου 

εργατικής νομοθεσίας και συλλογικών συμβάσεων εργασίας μεταχείριση των 

μεταναστών από τους εργοδότες τους (π.χ. εξευτελιστικά επίπεδα αμοιβών, 

έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης, απουσία μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην 

εργασία). 

 Διακρίσεις στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, που εκδηλώνονται με τον 

αποκλεισμό τους από τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης (επαγγελματική 

κατάρτιση κλπ.), από τους μηχανισμούς πληροφόρησης και εξεύρεσης εργασίας, 

από τις ενισχύσεις για αυτοαπασχόληση, από τις δράσεις ευαισθητοποίησης 

εργοδοτών. 

 Διακρίσεις στις κοινωνικές παροχές που εκδηλώνονται με τη μη εφαρμογή των 

προνοιακών παροχών στους μετανάστες, το μερικό αποκλεισμό τους από το 

σύστημα υγείας και τη συχνή απουσία κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψης. 

 Διακρίσεις στην εκπαίδευση που αφορούν ρατσιστικές εκφορές στα βιβλία, τα 

αναλυτικά προγράμματα και τη διδασκαλία, και κυρίως τη μη εγγραφή παιδιών 

μεταναστών στα σχολεία και την ελλιπή υιοθέτηση εκπαιδευτικών πρακτικών που 

προάγουν την πολυπολιτισμικότητα και το σεβασμό της διαφοράς. 

 Διακρίσεις στη διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, 

λόγω λειτουργίας κυκλωμάτων «εξυπηρέτησης» για την παροχή διευκολύνσεων 

και την απόκτηση δικαιολογητικών ή λόγω αποκλεισμού από την πρόσβαση στις 

σχετικές διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες από το φόβο κατάδοσης, ή από 

έλλειψη εμπιστοσύνης. 
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 Διακρίσεις στα ΜΜΕ και το δημοσιογραφικό λόγο που εντοπίζονται, ιδίως κατά 

την παρουσίαση των αστυνομικών ειδήσεων και των ειδήσεων κοινωνικού 

περιεχομένου και στην ισχνή προβολή δημοσιευμάτων ή προγραμμάτων με 

αντιρατσιστικό περιεχόμενο στα ΜΜΕ. 

 Διακρίσεις στην πρόσβαση και εξυπηρέτηση από τη δημόσια διοίκηση, που 

εκδηλώνονται με την απαγόρευση σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσβασης 

αλλοδαπού σε δημόσιες υπηρεσίες, με τις ιδιαίτερα γραφειοκρατικές διαδικασίες 

για τη χορήγηση πιστοποιητικών και αδειών που απαιτούνται για τις διαδικασίες 

νομιμοποίησης, με πρακτικές άνισης μεταχείρισης, με παράτυπες αρνήσεις 

εξυπηρέτησης κλπ. 

 Διακρίσεις στην κοινωνία που σε ορισμένα τμήματά της δεν έχει εμπεδωθεί 

πνεύμα αλληλεγγύης, φιλοξενίας και σεβασμού της διαφορετικότητας, με 

αποτέλεσμα να εκδηλώνονται αντιθέσεις, κοινωνικές συγκρούσεις και καχυποψία 

που συνδέει την παρουσία των μεταναστών με φαινόμενα παραβατικότητας, 

πορνείας κλπ. 

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κάνει λόγο για 18.500 νομίμως εργαζόμενους 

μετανάστες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχουν όμως ακριβή στοιχεία για τον 

αριθμό των παράνομων μεταναστών.  

Ο καταγεγραμμένος συνολικός πληθυσμός των ομογενών από την Αλβανία είναι 

περίπου 54.000 με ή χωρίς άδεια παραμονής. Από αυτούς μόνο 300 άτομα έχουν 

άδεια εργασίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Βορειοηπειρωτών, όπως και των 

Αλβανών, είναι χειρώνακτες ανειδίκευτοι εργάτες, οι οποίοι απασχολούνται σε 

αγροτικές και βαριές εργασίες με ιδιαίτερα χαμηλά μεροκάματα. 

Με τα Προεδρικά Διατάγματα 358/97 και 359/97 νομιμοποιούνται οι οικονομικοί 

μετανάστες μέσω της θεσμοποίησης της λευκής και πράσινης κάρτας. Τους 

αναγνωρίζεται πλέον ένα εργασιακό καθεστώς και τους δίνεται η δυνατότητα  να 

βγουν από την παρανομία και να συμμετέχουν στις διαδικασίες ένταξης στην αγορά 

εργασίας και στη συμμετοχή ανάλογων προγραμμάτων. 
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13.6. Οι Ομογενείς  

 

Οι Ομογενείς, ιδίως αυτοί που προέρχονται από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής ένταξης 

που εμποδίζουν την ορθολογική τους συμμετοχή στον ιστό της χώρας. Πρόκειται για 

προβλήματα που οδηγούν τόσο στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας όσο και 

στον κοινωνικό αποκλεισμό.  

α) Η ένταξή τους στην ελληνική αγορά εργασίας δυσχεραίνεται λόγω της άγνοιας ή 

της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της αδυναμίας αντιστοιχίας των 

πτυχίων ορισμένων ειδικοτήτων και της έλλειψης επαγγελματικών προσόντων που 

δεν  ανταποκρίνονται στην εγχώρια αγορά εργασίας. Ανεξάρτητα από το επίπεδο 

εκπαίδευσης και την επαγγελματική πείρα που διαθέτουν, η πλειοψηφία των 

Παλιννοστούντων (Ελληνοπόντιοι) αποτελεί φθηνό εργατικό δυναμικό, το οποίο 

κατά κανόνα δεν εντάσσεται σε μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Η αδυναμία αυτή 

οδηγεί σε φαινόμενα ετεροαπασχόλησης, υποαπασχόλησης και χαμηλών αμοιβών, 

συνθέτοντας έτσι ένα πλαίσιο μειωμένης συμμετοχής στις τυπικές δομές της αγοράς 

εργασίας. Παράλληλα εντοπίζονται υψηλά ποσοστά ανεργίας που αναμφισβήτητα 

επιβεβαιώνουν τον αποκλεισμό των παλιννοστούντων από την αγορά εργασίας.  

Η εργασιακή ένταξη των Ελληνοποντίων στην ελληνική οικονομία παρουσιάζει 

κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη συμπεριφορά του υπόλοιπου πληθυσμού. Η 

πρώτη σημαντική παρατήρηση αφορά το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού που 

φτάνει (1991) το 54% του συνολικού πληθυσμού και το 74% των Ελληνοποντίων από 

15 ετών και πάνω, ενώ το ίδιο έτος για τον γηγενή ελληνικό πληθυσμό το ίδιο 

ποσοστό φτάνει το 49,2 % του πληθυσμού 14 ετών και άνω. 

Το σημαντικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού των Ποντίων στο 

εργατικό δυναμικό πρέπει να αποδοθεί στην αδυναμία εξασφάλισης αξιοπρεπούς 

επιπέδου διαβίωσης, που συνήθως υποχρεώνει ακόμα και νέους ή ηλικιωμένους να 

απασχολούνται. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 12,7% του συνόλου των Ελληνοποντίων 

που ήδη είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα στις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης συνέχιζε να εργάζεται μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Το 

ελληνοποντιακό εργατικό δυναμικό, παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας 

που φθάνει το 1991 περίπου το 31%, ενώ το ίδιο ποσοστό για το γηγενή πληθυσμό 

είναι την ίδια χρονιά 7.65%. 
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Η προβληματική τους εργασιακή ένταξη συνδέεται τόσο με τη  διαφορετική 

παραγωγική διαδικασία και τη διαφορετική τεχνολογική υποδομή της Ελλάδας σε 

σχέση με την πρώην  ΕΣΣΔ, με συνέπεια εξειδικευμένοι τεχνίτες, τεχνολόγοι, 

μηχανικοί να μην είναι σε θέση να χειριστούν μηχανήματα που χρησιμοποιεί η 

ελληνική αγορά εργασίας, όσο και με την πολύ μεγάλη εξειδίκευση που χαρακτήριζε 

το εκπαιδευτικό σύστημα της πρώην ΕΣΣΔ (με αποτέλεσμα τον περιορισμό των 

ευκαιριών απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας η οποία δε διαθέτει υψηλό 

ποσοστό εξειδικευμένων θέσεων εργασίας). 

Ένα μεγάλο ποσοστό Ποντίων διαθέτουν κάποια ειδικότητα, συχνά πανεπιστημιακού 

επιπέδου, αλλά αναγκάζονται να στραφούν σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, που 

δεν παρουσιάζουν άμεση συνάφεια τόσο με το αντικείμενο των προηγούμενων 

σπουδών τους όσο και με τις ιδιαίτερες κοινωνικές τους δεξιότητες. Πρόκειται λοιπόν 

για μία αναγκαστική διαδικασία επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, που 

εξυπηρετεί συνήθως τους πιο υποβαθμισμένους, από την άποψη του γοήτρου και της 

αμοιβής, τομείς της Ελληνικής οικονομίας, αλλά συχνά εξυπηρετεί και άλλες 

σκοπιμότητες, όπως π.χ. την πληθυσμιακή ενίσχυση της Θράκης.  

Τα προβλήματα εργασιακής ένταξης των Ελληνοποντίων έχουν ήδη αποτελέσει 

αντικείμενο συστηματικής ανάλυσης στο πλαίσιο προώθησης σύνθετων μέτρων για 

την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα. Η σχετική ανάλυση 

εντοπίζεται, εκτός των άλλων, στα αποτελέσματα αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας», που 

εντάσσεται στο Β’ Κ.Π.Σ. (1994-1999). 

Σύμφωνα με τα πορίσματα του Συμβούλου Αξιολόγησης του Ε.Π. «Καταπολέμηση 

του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας», οι βασικοί άξονες της ένταξης των 

Ποντίων στην αγορά εργασίας καταγράφονται ως εξής: 

 Εργάζεται περιπτωσιακά το μεγαλύτερο ποσοστό των ικανών για εργασία, 

αλλά μόνο ένα σχετικά μικρό ποσοστό από αυτούς έχει μόνιμη δουλειά. Ένα 

μικρό ποσοστό έχει μία κύρια απασχόληση, ένα μικρότερο έχει δεύτερη 

απασχόληση ενώ ένα μεγάλο ποσοστό υποαπασχολείται ή είναι άνεργο 

(συνήθως περιοδικά). 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των Ποντίων εργάζονται για να μπορέσουν να 

επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Εντοπίζονται ελάχιστες 

περιπτώσεις ατόμων που μπορούν να συνδέσουν την εργασία με την ανάδειξή 

τους, τις προσωπικές τους φιλοδοξίες ή την επαγγελματική τους σταδιοδρομία 
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στην Ελλάδα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

απασχολουμένων ετεροαπασχολείται, εφόσον δεν ασκεί το επάγγελμα που 

ασκούσε ή που καταρτίστηκε στη Σοβιετική Ένωση. 

 Μεγάλος αριθμός Ποντίων που υπάγονται στην κατηγορία των ανέργων 

υποαπασχολούνται ως έμποροι και πωλητές στις λαϊκές αγορές. Έμφαση 

μάλιστα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι (βλ. Π. Κοτσιώνη) οι 8 στους 10 που 

δηλώνουν ότι έχουν μια δεύτερη απασχόληση συγκεντρώνονται στην 

κατηγορία των εμπόρων στις λαϊκές αγορές. Αυτοί οι «διπλοαπασχολούμενοι» 

ανήκουν στις πιο παραγωγικές ηλικίες (από 25 μέχρι 44 ετών) και έχουν ένα 

σχετικά εκτεταμένο ωράριο εργασίας που υπερβαίνει τις 46 ώρες την 

εβδομάδα. Οι άνθρωποι αυτοί διαθέτουν ελάχιστο χρόνο για μια συνετή 

οικογενειακή και κοινωνική ζωή, παράγοντας που αναμφισβήτητα 

δυσχεραίνει την αποτελεσματική φροντίδα και φύλαξη των παιδιών. 

 Στη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία 

ανάμεσα στην επαγγελματική κατάρτιση και την παρούσα απασχόληση. 

Πρόκειται για φαινόμενο που εντοπίζεται εντονότερα και σε περιπτώσεις 

σύγκρισης μεταξύ του επιπέδου και του είδους των σπουδών και του προφίλ 

απασχόλησής τους. Δημιουργούνται επομένως σωρευτικοί παράγοντες 

αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, που επιδεινώνουν ούτως ή άλλως τα 

προβλήματα που δημιουργούνται από την διακοπή – συχνά απότομη - της 

δρομολογημένης σταδιοδρομίας στη χώρα προέλευσης, εξαιτίας της 

μετανάστευσης στην Ελλάδα. Παράλληλα εμφανίζονται προβλήματα λόγω 

της αδυναμίας συνέχισης των σπουδών στην τριτοβάθμια ή στη 

δευτεροβάθμια τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση, ιδίως στις περιπτώσεις 

εκείνες έλλειψης ζήτησης ή διδασκαλίας της συγκεκριμένης ειδικότητας στην 

Ελλάδα. 

β) Οι δυσχέρειες ένταξης στην αγορά εργασίας επιδεινώνονται από παράλληλα 

προβλήματα που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό των παλιννοστούντων. 

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται αντικειμενικοί παράγοντες όπως η δυσκολία 

πρόσβασης και επικοινωνίας με τις δημόσιες υπηρεσίες λόγω ελλιπούς γνώσης της 

γλώσσας, η αδυναμία άσκησης των κοινωνικών δικαιωμάτων και η αντιμετώπισή 

τους από τον υπόλοιπο πληθυσμό αλλά και υποκειμενικοί παράγοντες που 

συνθέτονται κυρίως από τη διάψευση κοινωνικών προσδοκιών εξαιτίας επικράτησης 

συγκεκριμένων κοινωνικών στερεοτύπων. Στους αντικειμενικούς παράγοντες πρέπει 
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αναμφισβήτητα να ενταχθούν ζητήματα που αφορούν τους τομείς της εκπαίδευσης 

και κατάρτισης: 

 η δυσκολία προσαρμογής των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα λόγω 

άγνοιας της γλώσσας 

 η διακοπή της εκπαίδευσης σημαντικού αριθμού παιδιών, αφενός λόγω των 

δυσκολιών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα αφετέρου λόγω της ανάγκης 

να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένειά τους  

 η δυσκολία καθορισμού της αντιστοιχίας των πτυχίων τους σε συγκεκριμένες 

ειδικότητες προς τα πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ.  

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Παλιννοστούντων 

Ομογενών του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, ο αριθμός των Παλιννοστούντων 

Ομογενών από τις χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης ανέρχεται σε 47.619 

οικογένειες που αντιστοιχούν  σε 152.204 άτομα. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 

εγκατεστημένο στη Μακεδονία (58,9%) με προτεραιότητα το Ν. Θεσσαλονίκης 

(33,3%), στη Στερεά Ελλάδα (21,8%) με προτεραιότητα την Αττική, καθώς, και στη 

Θράκη (15,3%).   

 

13.7. Άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες 

 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται κυρίως οι Τσιγγάνοι, οι Πομάκοι και τα 

υπόλοιπα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα. Πρόκειται για ομάδες 

του πληθυσμού με αυξημένα προβλήματα κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης, 

η αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλει σύνθετες παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας. 

 

13.7.1. Οι Τσιγγάνοι 

 

Οι Τσιγγάνοι αποτελούν μια ιδιαίτερη πολιτισμική ομάδα με κοινή φυλετική 

προέλευση, με ιδιότυπο τρόπο ζωής, με δικά τους χαρακτηριστικά, δικά τους ήθη και 

έθιμα, δικό τους πολιτισμό και με βασική επιδίωξη τη διατήρηση της εσωτερικής 

τους συνοχής. Προσδιορίζονται και με πολλές άλλες ονομασίες δηλωτικές α) της 

γενεαλογικής καταγωγής τους, β) της χώρας καταγωγής τους, γ) του θρησκεύματος, 

δ) της γλωσσικής διαλέκτου, ε) του βαθμού εγκατάστασής τους, της επαγγελματικής 

τους απασχόλησης και ζ) του βαθμού ένταξής τους στην τοπική κοινωνία. Ως προς το 

βαθμό εγκατάστασης, οι Τσιγγάνοι διακρίνονται σε: 
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α) μόνιμα εγκατεστημένους (σε σπίτια ή παράγκες υποβαθμισμένων ημιαστικών 

περιοχών, συνήθως εκτός σχεδίου πόλης, που υφίστανται την κοινωνική απόρριψη, η 

οποία, συχνά, παίρνει τη μορφή ρατσιστικών εκδηλώσεων) 

β) ημιεγκατεστημένους, που διαθέτουν σπίτια ή παραπήγματα, ιδιόκτητα ή 

νοικιασμένα, αλλά τα περισσότερα μέλη της οικογένειας, λόγω της επαγγελματικής 

τους απασχόλησης, μετακινούνται μακριά σε τακτά χρονικά διαστήματα και  

γ) νομάδες, που δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία και μετακινούνται για 

επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους. 

Στις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να προστεθούν και οι πλήρως εγκατεστημένοι και 

αφομοιωμένοι, οι οποίοι μετά από μακρόχρονη διαδικασία πολιτισμικής και 

κοινωνικής ενσωμάτωσης, έχουν απορρίψει πλέον την τσιγγάνικη ταυτότητά τους. 

O ακριβής αριθμός των Τσιγγάνων στην Ελλάδα παραμένει άγνωστος καθώς η 

έλλειψη στοιχείων και η αδυναμία των υπαρχόντων στατιστικών δεδομένων 

καθιστούν αδύνατη τη συνολική εκτίμηση του πληθυσμού τους. Στη γενική 

απογραφή του 1951 -που υπήρξε η τελευταία που περιείχε τα ερωτήματα της 

θρησκείας και της γλώσσας- φαίνεται να διέμεναν στην Ελλάδα μόνο 7.429 

Αθίγγανοι (Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1956, 18). Από την παραχώρηση της 

ελληνικής ιθαγένειας -το 1955- και μετά δεν υπήρξε ποτέ κανένα επίσημο στατιστικό 

στοιχείο για τους Τσιγγάνους και για τις άλλες γλωσσικές και φυλετικές ή εθνικές 

ομάδες του ελληνικού κράτους. Το γεγονός μάλιστα ότι μόλις το 1978 οι Τσιγγάνοι 

απέκτησαν το δικαίωμα της πολιτογράφησης (παρόλο που υπήρχε σχετικό ψήφισμα 

του ΟΗΕ από το 1954), δεν διευκολύνει φυσικά την καταγραφή τους. 

Σύμφωνα, πάντως, με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, οι Τσιγγάνοι που διαβιούν σήμερα 

στην Ελλάδα - διασκορπισμένοι σε διάφορες κοινότητες σε όλους σχεδόν τους 

νομούς της χώρας - υπολογίζονται περίπου στα 150.000 με 200.000 άτομα 

(αποτέλεσμα του γεγονότος ότι μεγάλος αριθμός Τσιγγάνων έχει ενσωματωθεί στις 

τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε δεν είναι εμφανής η παρουσία τους).  Το μεγαλύτερο 

ποσοστό βρίσκεται συγκεντρωμένο στη Βόρεια Ελλάδα και ακολουθούν Β.Δ. και Δ. 

Πελοπόννησος, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλία, Αθήνα και Δ. Αττική. (Ο 

Πανελλήνιος Μορφωτικός Σύλλογος Ελλήνων Αθιγγάνων που εδρεύει στην Αγία 

Βαρβάρα Αττικής κάνει λόγο για 300.000 Τσιγγάνους - 1992). 
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13.7.2. Οι Πομάκοι 

 
Οι Πομάκοι είναι πληθυσμός, η προέλευση του οποίου αμφισβητείται. Πρόκειται για 

έναν από τους παλαιότερους πληθυσμούς των Βαλκανίων στο συμπαγές της 

οροσειράς της Ροδόπης που εξισλαμίσθηκαν δια της βίας. Οι Πομάκοι κατοικούν στις 

ορεινές περιοχές της Δυτικής Θράκης, έχουν ανοιχτόχρωμα σωματικά και βιολογικά 

χαρακτηριστικά, μιλούν δική τους γλώσσα (για την οποία δεν υπάρχει γραφή) και 

στις συνήθειές τους διακρίνονται στοιχεία του χριστιανικού πολιτισμού. Το 

κυριότερο χαρακτηριστικό των Πομακικών πληθυσμών, και συγχρόνως το 

βασικότερο πρόβλημά τους, σε σχέση με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, είναι η 

έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Το σημαντικό αυτό πρόβλημα, σε 

συνδυασμό με το πολύ χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τους υποχρεώνει να 

απασχολούνται σε εργασίες με χαμηλές αποδοχές οι οποίες δεν έχουν δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξης.  Η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων και ο προσανατολισμός 

τους σε δραστηριότητες κυρίως του πρωτογενή τομέα απαιτεί, πέρα από την επίλυση 

του προβλήματος της γλώσσας και την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων, την 

προώθηση δράσεων προσανατολισμού σε δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από υψηλή ζήτηση, συνδέονται με νέα δυναμικά πεδία της οικονομίας και 

ενσωματώνουν στοιχεία ολοκληρωμένης ένταξης στην  κοινωνική και οικονομική 

ζωή της περιοχής. Με τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου (βασικές κοινωνικές 

και οικονομικές γνώσεις, υγιεινή, προστασία περιβάλλοντος), την ανάπτυξη 

προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (δυνατότητα προφορικής και γραπτής 

έκφρασης, επικοινωνία, συνεργασία) και την εξοικείωση με τη στοιχειώδη χρήση των 

νέων τεχνολογιών θα καταπολεμηθούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και 

ταυτόχρονα θα αυξηθεί η απασχολησιμότητα.   

Το μεγάλο ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος βρίσκεται σε 

φάση συνεχούς μείωσης, δημιουργεί κινδύνους αύξησης της ανεργίας του 

πληθυσμού. Για το έτος 1997 στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Αν. 

Μακεδονίας – Θράκης η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα αποτελούσε το 40% της 

συνολικής απασχόλησης, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αν αναλογιστεί κανείς ότι για το 

σύνολο της χώρας το ποσοστό αυτό ήταν για το ίδιο έτος 19,8%, ενώ στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα ποσοστά συμμετοχής της απασχόλησης στον 

πρωτογενή τομέα στη συνολική απασχόληση είναι γύρω στο 5%.  
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Οι προοπτικές που διαγράφονται ιδίως για τη νέα γενιά των Πομάκων αποκλίνουν 

σημαντικά από τα παραδοσιακά πρότυπα. Η εγκατάσταση στις νότιες επαρχιακές 

περιοχές της Θράκης λειτουργεί, φαινομενικά, ευνοϊκά για τη νέα γενιά, καθώς σε 

θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο επιτρέπει τη συμμετοχή στην τακτική εκπαίδευση. 

Εντούτοις, από τα στοιχεία που διαθέτει η Διεύθυνση Μειονοτικής Εκπαίδευσης, 

αναδεικνύεται η τάση να προτιμάται η πρόωρη ένταξη στην αγορά εργασίας 

(συνήθως με σύγχρονη εκμάθηση ενός επαγγέλματος) έναντι της εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι η πλειοψηφία των παιδιών της μειονότητας 

συμμετέχει αμέσως μετά τη συμπλήρωση της εξατάξιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην αγορά εργασίας, ενώ μόνο 20% συνεχίζει τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια 

τακτική εκπαίδευση και 20% στη δευτεροβάθμια μειονοτική εκπαίδευση ή στην 

Τουρκία. Τα στοιχεία αυτά φέρνουν στην επιφάνεια το πρόβλημα της παιδικής 

εργασίας, η οποία στην περίπτωση των μελών της μειονότητας λαμβάνει εκτενείς 

διαστάσεις. Αυτό συνάγεται τόσο από εξειδικευμένες έρευνες πεδίου, όσο και από τα 

διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά των μαθητών που δεν 

ολοκληρώνουν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα ποσοστά αυτά 

κυμαίνονται σε 16,43% του συνόλου των μαθητών για το νομό Ροδόπης και σε 

29,73% για το νομό Ξάνθης. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο νομός Ξάνθης, όπου 

κατοικεί και το μεγαλύτερο ποσοστό των Πομάκων, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση 

πανελλήνια ως προς την έκταση του φαινομένου της παιδικής εργασίας. 

Στην περίπτωση των πομάκων, οι κοινωνικές και οικογενειακές δομές συγκρότησής 

τους είναι τέτοιες ώστε ο γυναικείος πληθυσμός να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο 

βαθμό οπισθοδρόμησης σε σχέση με τους άντρες. Οι γυναίκες δεν απομακρύνονται 

εύκολα από τον τόπο κατοικίας τους ενώ δυσκολίες παρουσιάζονται στην κοινωνική 

συναναστροφή με άτομα τα οποία δεν ανήκουν στην κοινωνία τους.  

Ο τρόπος ζωής των πομάκων σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

τη σχεδόν ανύπαρκτη χρήση νέων τεχνολογιών δημιουργεί εμπόδια στην ενημέρωση 

των γυναικών σχετικά με κενές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης έξω από 

τα όρια της παραδοσιακής κοινωνίας τους. Γενικότερα, η διάρθρωση της τοπικής 

κοινωνίας, με τα ήθη και τα έθιμα που τη χαρακτηρίζουν, δημιουργεί αυτο-

αποκλεισμούς του γυναικείου φύλου, σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και 

κοινωνικής δραστηριότητας. 
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13.7.3. Οι μουσουλμάνοι της Θράκης 

 

Οι μουσουλμάνοι τουρκικής καταγωγής είναι τουρκογενείς που εξαιρέθηκαν από την 

ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών ως Έλληνες υπήκοοι. Βρίσκονταν 

ήδη εγκατεστημένοι στην περιοχή ανατολικά της μεθορίου γραμμής, η οποία είχε 

καθορισθεί με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913.  Οι τουρκογενείς 

μουσουλμάνοι κατοικούν κυρίως στα πεδινά της Δυτικής Θράκης και στα αστικά 

κέντρα, μιλούν την τουρκική γλώσσα και είναι προσηλωμένοι στις τουρκικές 

παραδόσεις. 

Από την άλλη πλευρά, οι Τσιγγάνοι της Δυτικής Θράκης είναι μουσουλμάνοι που 

διαμένουν σε συνοικισμούς στα όρια των πόλεων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, 

Κομοτηνής, Ξάνθης αλλά και σε χωριά με χριστιανούς ή μουσουλμάνους 

τουρκογενείς στους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης. Μιλούν την τουρκική και την 

ελληνική γλώσσα και έχουν ασπασθεί την ισλαμική θρησκεία χωρίς όμως να 

θεωρούνται γνήσιοι οπαδοί της λόγω της ρευστότητας του τρόπου ζωής τους. 

Η ανάλυση της οικονομικής διάρθρωσης στους δύο Νομούς της Θράκης με τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση μουσουλμάνων και τη μικρότερη αστικοποίηση (Ροδόπη, 

Ξάνθη), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας 

στόχου εντοπίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Ένα όμως από τα 

κύρια χαρακτηριστικά της γεωργικής παραγωγής είναι ο μικρός κλήρος που κατ’ 

εξοχήν ανήκει σε μουσουλμανικές οικογένειες. Έντονη γεωργική δραστηριότητα, με 

τάσεις προσαρμογής στα εκσυγχρονιστικά συστήματα καλλιέργειας και 

κτηνοτροφίας, παρατηρείται σε περιοχές με συγκέντρωση χριστιανικού στοιχείου. 

Τα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας αντιμετωπίζουν προβλήματα σωστής 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας με αποτέλεσμα να αδυνατούν να 

παρακολουθήσουν το σχολικό πρόγραμμα και να διακόπτουν το σχολείο. Έτσι, 

συνήθως δεν ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση με αποτέλεσμα να 

περιορίζονται έντονα οι επαγγελματικές επιλογές και διέξοδοί τους. Είναι 

χαρακτηριστικό το στοιχείο πως κατά το σχολικό έτος 1995-1996 φοιτούσαν 8.628 

μουσουλμάνοι μαθητές σε δημοτικά σχολεία και 1.974 σε Γυμνάσια. 

Στην περίπτωση των μουσουλμάνων τουρκογενών, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

απασχόληση των γυναικών εκτός του οικογενειακού αγροτικού νοικοκυριού 

αποτελούσε μέχρι πριν από λίγα μόλις χρόνια ταμπού για τη μειονότητα. Το στοιχείο 

που χαρακτηρίζει την επίκαιρη εργασιακή τους κατάσταση είναι η εκτεταμένη 
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προλεταριοποίηση και η ένταξή τους στα ασθενέστερα στρώματα της τοπικής 

κοινωνίας. Ενώ αποκλείονται συστηματικά από την «επίσημη» ζώνη της αγοράς 

εργασίας, εντάσσονται στο απόθεμα εργατικών δυνάμεων ως φτηνό και πάντα 

διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Κατά κανόνα απασχολούνται στον αγροτικό τομέα ως 

εποχιακές εργάτριες γης – συνήθως χωρίς κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη – καθώς 

και σε δύο βιομηχανικούς κλάδους που παραδοσιακά απασχολούν γυναικείο εργατικό 

προσωπικό: στην καπνοβιομηχανία και στον κλάδο του ενδύματος. Μέχρι και τη 

δεκαετία του ’80 ένας σημαντικός αριθμός μειονοτικών γυναικών απασχολούνταν 

στους δύο αυτούς κλάδους, ενώ κατά τη δεκαετία του ’90 οι μειονοτικές εργάτριες 

αποκλείονται συστηματικά. 

Σύμφωνα με την ισλαμική θρησκεία και παράδοση, η γυναίκα λειτουργεί κυρίως ως 

σύζυγος και μητέρα, ενώ ο άντρας ενσαρκώνει αδιαμφισβήτητα την ενεργή παρουσία 

στη δημόσια ζωή. Αφοσιωμένη στην οικογένεια, η γυναίκα έχει το ρόλο να 

κοινωνικοποιήσει τα παιδιά της ως καλούς μουσουλμάνους. Η διατήρηση των 

σχέσεων αυτών μέσα από την ενέργεια συγκεκριμένων κανόνων θρησκευτικής φύσης 

έχει καταστήσει τη μουσουλμανική κοινωνία της Θράκης στατική, εμποδίζοντας έτσι 

την επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη των γυναικών.  
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ΧΙV. Τα αποτελέσματα του Μέτρου 3.1 

14.1. Οι ποιοτικές διαστάσεις 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα εφαρμογής του Μέτρου και οι αντίστοιχες επιπτώσεις 

τους προσεγγίζονται καταρχήν με βάση τη διάκριση μεταξύ του θεσμικού και του 

κοινωνικοπολιτικού μοντέλου. Το θεσμικό μοντέλο αντιστοιχεί στην κατοχύρωση 

δομών και υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες ατόμων με προβλήματα 

αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, ενώ το κοινωνικοπολιτικό μοντέλο αντιστοιχεί 

στη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση 

της αποτελεσματικότητας μιας αποκεντρωμένης λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. 

 

14.1.1. Η θεσμική προσέγγιση 

Τα αποτελέσματα εφαρμογής του Μέτρου 3.1 από θεσμική άποψη αντιστοιχούν στη 

νομική κατοχύρωση ενός αποκεντρωμένου δικτύου παροχής υποστηρικτικών 

υπηρεσιών προς άτομα που αποκλείονται από την αγορά εργασίας. Ένα τέτοιο δίκτυο 

μπορεί να προωθηθεί με βάση δύο αντιπροσωπευτικά μοντέλα: 

α) Το πρώτο μοντέλο κατευθύνεται στη νομοθετική εισαγωγή διατάξεων στο 

Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα που θα προβλέπουν την ίδρυση υποστηρικτικών 

υπηρεσιών από Δήμους και Κοινότητες που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Τα 

κριτήρια αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης επεξεργασίας που θα 

αξιοποιήσει ακριβώς τα αποτελέσματα του Μέτρου 3.1. 

β) Το δεύτερο μοντέλο κατευθύνεται στη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου πλαισίου 

παροχής υπηρεσιών από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο δεν θα 

επαφίεται στην ανεξέλεγκτη πρωτοβουλία συγκεκριμένων δήμων και κοινοτήτων 

αλλά θα διέπεται από κανονιστικές πράξεις με ενιαία στόχευση. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά της λειτουργίας ενός παρόμοιου πλαισίου καταγράφονται συνοπτικά 

ως εξής: 

 κατοχύρωση μέσω της έκδοσης κανονιστικών πράξεων από το Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας, οι οποίες ουσιαστικά θα ενεργοποιούν την 

εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 4 Ν. 2646/98 

 ενεργοποίηση μέσω της ίδρυσης διευθύνσεων κοινωνικής πρόνοιας από τους 

ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο δίκτυο δήμους ή της ίδρυσης ΝΠΔΔ που 

θα προωθούν δράσεις κοινωνικής φροντίδας και απασχόλησης 
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 προώθηση μέσω προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ ΟΤΑ, Υπουργείου 

Εσωτερικών και Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο και θα εποπτεύει 

τη λειτουργία του δικτύου μέσω της χρήσης τεχνικών παρακολούθησης και 

αξιολόγησης. 

Η χρήση του θεσμικού κριτηρίου συνεπάγεται την έκδοση με την ολοκλήρωση του 

φυσικού αντικειμένου του Μέτρου 3.1. μίας τουλάχιστον κοινής υπουργικής 

απόφασης των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εσωτερικών, η οποία θα ορίζει τις 

προϋποθέσεις συγκρότησης και λειτουργίας ενός δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών 

για την καταπολέμηση του αποκλεισμού σε αντιπροσωπευτικό αριθμό ΟΤΑ της 

χώρας. Το δίκτυο πρέπει να περιλαμβάνει φορείς που θα καλύπτουν και τις δέκα τρεις 

διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας ώστε να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο η διάχυση των αποτελεσμάτων λειτουργίας του. Η παρακολούθηση του 

Δικτύου θα βασιστεί στη συνδυασμένη και συντονισμένη συνεργασία μεταξύ των 

υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας και του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η χρήση του θεσμικού κριτηρίου επιβάλλει την έκδοση 

απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ύστερα από γνώμη του Εθνικού 

Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας) σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του 

άρθρου 2 παρ. 3 Ν. 2646/98. Η συγκεκριμένη απόφαση θα καθορίζει τους στόχους, 

τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς υλοποίησης ενός Εθνικού Προγράμματος 

κοινωνικής υποστήριξης των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, το οποίο μπορεί να 

αποτελέσει και θεσμική βάση για τη συντονισμένη λειτουργία του αποκεντρωμένου 

δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

Θεσμικό κριτήριο 
Αποτελέσματα Μέτρου 3.1. Νομική βάση Είδος Πράξης 
Ίδρυση δομών από ΟΤΑ Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας 
Νομοθεσία 

Ίδρυση Αποκεντρωμένου 
Δικτύου 

Άρθρο 4 Ν. 2646/98 Απόφαση Υπουργών 
Υγείας & Πρόνοιας 
και Εσωτερικών 

Ίδρυση Διευθύνσεων 
Κοινωνικής Πρόνοιας από ΟΤΑ 

Δημοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας 

Αποφάσεις ΟΤΑ 

Εκπόνηση Εθνικού 
Προγράμματος 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 2646/98 Απόφαση Υπουργού 
Υγείας & Πρόνοιας 
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14.1.2. Η κοινωνικοπολιτική προσέγγιση 

 

Τα αποτελέσματα εφαρμογής του Μέτρου 3.1. από κοινωνικοπολιτική άποψη έχουν 

ήδη περιγραφεί συνοπτικά τόσο στο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου – Συμπλήρωμα 

Προγραμματισμού όσο και στην ex ante αξιολόγηση του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια». 

Από την ανάλυση των δύο αυτών κειμένων προκύπτει ότι ως αποτελέσματα του 

Μέτρου πρέπει να θεωρηθούν: 

 η αύξηση του ποσοστού πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες και στις 

υπηρεσίες προώθησης της απασχόλησης 

 η αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών αυτών και η βελτίωση της 

ενημέρωσης των ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται από 

κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό  

 η αύξηση του ποσοστού ένταξης στην αγορά εργασίας ατόμων που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες 

 η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ατόμων του κοινωνικοοικονομικού 

αποκλεισμού. 

Τα αποτελέσματα αυτά συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση του υφιστάμενου 

προνοιακού συστήματος και την ενίσχυση των μηχανισμών ανταπόκρισής του στην 

αυξανόμενη ζήτηση υποστηρικτικών υπηρεσιών από ομάδες στόχους του 

κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού. Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις θα 

καλύψουν σημαντικές οργανωτικές και διαχειριστικές αδυναμίες, οι οποίες 

καταγράφονται ως εξής: 

 Ανυπαρξία αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων, που αφορούν την καταγραφή των 

χαρακτηριστικών και των πραγματικών αναγκών των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού, και έλλειψη μελετών αξιολόγησης των υφιστάμενων προγραμμάτων 

και δράσεων 

 Περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες και παροχές λόγω των απαιτούμενων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και άγνοιας των δικαιωμάτων από την πλευρά των 

ενδιαφερομένων 

 Ύπαρξη μεγάλου αριθμού δομών που συνεχίζουν να λειτουργούν στο πλαίσιο 

μοντέλου παροχής υπηρεσιών κλειστής φροντίδας 

 Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για παροχή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας 

 Άνιση ανάπτυξη σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο κάλυψης αναγκών 

συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 
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14.2. Τα ποσοτικά δεδομένα 

 

Οι επιπτώσεις εφαρμογής του Μέτρου 3.1 με βάση ποσοτικά δεδομένα πρέπει να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

α) Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών επανένταξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε 

επίπεδο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που θα καλύπτουν από γεωγραφική 

άποψη όλες τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας  

β) Απασχόληση 400 κοινωνικών επιστημόνων που θα στελεχώσουν τις παραπάνω 

δομές. 

γ) Εξυπηρέτηση τουλάχιστον 20.000 ατόμων μέχρι το τέλος του 2003 και 55.000 

ατόμων μέχρι το τέλος του 2006 (σύμφωνα με την ενότητα Β5 του Τεχνικού Δελτίου 

του Μέτρου 3.1.). 

Κοινωνικοπολιτικό κριτήριο 

Αποτελέσματα  Μέτρου 3.1. Δείκτες 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 54 Γραφεία 
Απασχόληση κοινωνικών επιστημόνων 400 επιστήμονες 
Εξυπηρετούμενοι 55.000 άτομα 
 

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι η ex ante αξιολόγηση του Ε.Π. «Υγεία – 

Πρόνοια» έχει προβλέψει δύο διαφορετικούς δείκτες για την ποσοτική αποτύπωση 

του Μέτρου 3.1. Και οι δύο δείκτες δεν αναφέρονται στους φορείς του δικτύου ή 

στους κοινωνικούς επιστήμονες που θα το ενεργοποιήσουν αλλά περιορίζονται στις 

ομάδες στόχους που θα αποτελέσουν αντικείμενο παρεμβάσεων: 

- Ο πρώτος δείκτης επικεντρώνεται στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 

προβλέποντας ότι «Θα γίνουν παρεμβάσεις στο 2% - 3% του πληθυσμού των 

ειδικών ευπαθών ομάδων κατ’ έτος. Οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι 

συνοδευτικές στα προγράμματα του Ε.Π. “Απασχόληση και Επαγγελματική 

Κατάρτιση”». 

- Ο δεύτερος δείκτης επικεντρώνεται μόνο στην κατηγορία των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες, τονίζοντας ότι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που πρόκειται να 

αναπτυχθούν στο πλαίσιο του δικτύου θα καλύπτουν την κατηγορία αυτή (βλ. 

σχετικά σ. 216 του Ε.Π. «Υγεία –Πρόνοια»). 
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Υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για προώθηση της 
απασχόλησης 

Παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών κυρίως σε ΑΜΕΑ  

800.000 
ΑΜΕΑ Παρεμβάσεις στο 2% - 3% ετησίως

 

Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν τόσο στην ex ante αξιολόγηση όσο και στο 

Τεχνικό Δελτίο αποτελούν ενδεικτικούς δείκτες στοχοθέτησης, οι οποίοι 

αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα των προτεινομένων παρεμβάσεων από 

κοινωνικοπολιτική άποψη.  
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ΧV. Οι επιπτώσεις εφαρμογής του Μέτρου 3.1 

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις του Μέτρου 3.1. πρέπει να διακριθούν σε άμεσες 

(πρόκειται για επιπτώσεις που θα προκύψουν από τις δράσεις του Μέτρου σε σχέση 

με τους πρωτογενείς στόχους παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών μέσω του 

προνοιακού συστήματος) και έμμεσες (πρόκειται για επιπτώσεις που αφορούν τη 

συνολική λειτουργία των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας και απασχόλησης).   

 

15.1. Οι άμεσες επιπτώσεις 

Η βασική άμεση επίπτωση του Μέτρου 3.1. είναι η παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες αυτές θα προωθούνται από 

δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και θα παρακολουθούνται από τη 

Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Πρόνοιας. 

Η ποσοτικοποίηση της επίπτωσης αυτής επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης αντίστοιχων 

δεικτών που θα χρησιμοποιούνται τόσο από τον υποστηρικτικό μηχανισμό του 

Μέτρου 3.1 όσο και από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου. Ως σχετικοί 

δείκτες αναφέρονται:  

 Ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού και απευθύνθηκαν στις δομές των ΟΤΑ του Μέτρου 3.1.  

 Το ποσοστό των παραπάνω ατόμων που παραπέμφθηκαν σε εξειδικευμένες 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (φορείς του δημόσιου ή εθελοντικού τομέα που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας) 

 Το ποσοστό των παραπάνω ατόμων που παραπέμφθηκαν σε υπηρεσίες 

απασχόλησης (φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Εργασίας) 

 Το ποσοστό των ατόμων που παραπέμφθηκαν και εντάχθηκαν σε προγράμματα 

κατάρτισης που υλοποιούνται από πιστοποιημένα κέντρα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης 

 Το ποσοστό των ατόμων που παραπέμφθηκαν και εξυπηρετήθηκαν από κέντρα 

παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών που έχουν πιστοποιηθεί από 

το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης 

 Το ποσοστό των ατόμων που εντάχθηκε στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του Μέτρου 3.1.  

Εμπειρογνωμοσύνη για το Μέτρο του 3.1 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 101     



 Το ποσοστό των ατόμων που ενισχύθηκαν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας 

ως αποτέλεσμα των δράσεων του Μέτρου 3.1. 

 

15.2. Οι έμμεσες επιπτώσεις 

Οι έμμεσες επιπτώσεις του Μέτρου 3.1. εντοπίζονται καταρχήν στην προώθηση της 

λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας και 

απασχόλησης στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια στρατηγική επίπτωση του Μέτρου, η 

οποία αναμένεται να συμβάλλει στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εθνικού μοντέλου 

κοινωνικής προστασίας. Και τούτο γιατί η άμβλυνση των παραδοσιακών 

γραφειοκρατικών διαχωριστικών προσεγγίσεων μεταξύ πρόνοιας και απασχόλησης 

αποτελεί τον κύριο μηχανισμό καταπολέμησης σύνθετων φαινομένων όπως ο 

αποκλεισμός από την αγορά εργασίας που εμφανίζουν χαρακτηριστικά τόσο 

προνοιακών παρεμβάσεων όσο και παρεμβάσεων στο πεδίο της απασχόλησης. Από 

θεσμική άποψη, μια παρόμοια επίπτωση μπορεί εκτός των άλλων να οδηγήσει 

στην εισαγωγή ενός νέου κανονιστικού πλαισίου στην Ελλάδα, το οποίο θα 

αποτελέσει το βασικό μοχλό αξιοποίησης των δράσεων απασχόλησης για την 

καταπολέμηση του αποκλεισμού.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ως έμμεσες επιπτώσεις του Μέτρου 3.1 μπορούν να 

θεωρηθούν οι διαδικασίες ίδρυσης νέων θεσμών παροχής υποστηρικτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στην Ελλάδα. 

Πράγματι, τα αποτελέσματα του Μέτρου μπορούν να οδηγήσουν στην ίδρυση 

Κέντρων Ενημέρωσης στο πρότυπο των Citizens Advice Bureaux, που λειτουργούν 

στο πλαίσιο του βρετανικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. Τα γραφεία αυτά 

ιδρύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1940 και παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 

πληροφόρησης, συμβουλευτικής, ενημέρωσης και στήριξης σε άτομα που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. 

Σε ένα τρίτο επίπεδο, ως έμμεσες επιπτώσεις του Μέτρου 3.1. θεωρούνται η 

άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

στο σύνολο της χώρας. Πρόκειται για επιπτώσεις που συνδέουν την άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής με το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, κατοχυρώνοντας έτσι 

τη συνάφεια των στρατηγικών κοινωνικής φροντίδας με γενικότερους στόχους 

μακροοικονομικής πολιτικής. 
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ΧVΙ. Το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής του Σχεδίου 

Δράσης 

 

16.1. Οι δείκτες παρακολούθησης 

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου 3.1., υπεύθυνη για την παρακολούθηση 

των δράσεών του είναι η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια», η οποία 

κατά το σχεδιασμό κάθε δράσης και έργου θα ορίζει τα στοιχεία που θα συλλέγονται 

καθώς και τους υπεύθυνους για τη συλλογή των στοιχείων αυτών. Ορισμένα στοιχεία 

θα συλλέγονται σε κεντρικό επιτελικό επίπεδο από την ίδια τη Διαχειριστική Αρχή 

ενώ άλλα πιο ειδικά στοιχεία θα συλλέγονται από τους φορείς υλοποίησης (φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού), οι οποίοι θα είναι υπόλογοι στη Διαχειριστική 

Αρχή. 

Το μοντέλο παρακολούθησης του Μέτρου 3.1. θα στηρίζεται στις ακόλουθες 

κατηγορίες δεικτών: 

 Οικονομική Απορρόφηση 

 Φυσική Ολοκλήρωση 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα. 

α) Το κριτήριο της Οικονομικής Απορρόφησης εκφράζει την πορεία των οικονομικών 

εισροών του Μέτρου 3.1., εξετάζοντας την κατανομή του προϋπολογισμού στα έργα 

του, καθώς επίσης και το ποσοστό του προϋπολογισμού που έχει απορροφηθεί. Οι 

δείκτες της οικονομικής απορρόφησης υπολογίζονται συνολικά για όλο το Μέτρο ως 

εξής:   

 Το ποσοστό δέσμευσης των πόρων, κατά πόσο δηλαδή οι προϋπολογισμοί που 

προκύπτουν από την υπογραφή συμβάσεων καλύπτουν ή υπερβαίνουν τον 

συνολικό προϋπολογισμό 

 Η συνολική οικονομική απορρόφηση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, το 

ποσοστό δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού που έχει ήδη απορροφηθεί 

 Η σωρευτική οικονομική απορρόφηση, το ποσοστό δηλαδή του 

προϋπολογισμού μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή, βάσει των 

χρονοδιαγραμμάτων των χρηματοδοτικών πινάκων, που έχει απορροφηθεί.  
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β) Το κριτήριο της Φυσικής Ολοκλήρωσης εξετάζει την εξέλιξη της υλοποίησης των 

έργων του Μέτρου, μέσω της χρήσης δύο δεικτών:  

 Η προγραμματισμένη φυσική ολοκλήρωση, το ποσοστό δηλαδή του έργου ή 

της ενέργειας που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δεδομένη χρονική 

στιγμή βάσει του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος. 

 Η πραγματική φυσική ολοκλήρωση, το ποσοστό δηλαδή που έχει πραγματικά 

ολοκληρωθεί μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

Το φυσικό αντικείμενο κάθε έργου τυποποιείται με βάση: 

- τον αριθμό των κοινωνικών επιστημόνων που θα στελεχώσουν τις δομές 

- τον αριθμό των ανθρωποωρών που θα αναλωθούν για την παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών από τους παραπάνω επιστήμονες 

- τον αριθμό των εξυπηρετούμενων ατόμων (φύλο, ηλικία, είδος/κατηγορία 

προβλήματος, είδος/κατηγορία παρέμβασης). 

γ) Το κριτήριο της Αποτελεσματικότητας εξετάζει τη συνάφεια υλοποίησης του 

Μέτρου 3.1. σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Εκφράζεται από το βαθμό 

απόκλισης του ποσοστού πραγματοποιηθείσας φυσικής υλοποίησης από το 

προγραμματισμένο ποσοστό φυσικής ολοκλήρωσης και εξειδικεύεται μέσω της 

χρήσης του ακόλουθου τύπου: 

Ολοκλήρωση Φυσική ισμένηΠρογραμματ
Ολοκλήρωση Φυσική ΠραγματικήτικότηταΑποτελεσμα =  

δ) Το κριτήριο της Αποδοτικότητας αντιπροσωπεύει την αγοραστική δύναμη των 

οικονομικών πόρων συγκρίνοντας το αρχικά προϋπολογισμένο κόστος ανά μονάδα 

έργου (κ0) σε σχέση με το κόστος ανά μονάδα έργου τη στιγμή t της αξιολόγησης (κt) 

και υπολογίζεται για κάθε έργο ξεχωριστά.  

Έργου Μονάδα ανά Κόστος Πραγματικό
Έργου Μονάδα ανά Κόστος ισμένοΠρογραμματ ΑρχικάηταΑποδοτικότ =  

Έτσι, αν κt = κ0 τότε η αποδοτικότητα είναι 100 % σε σχέση με τον προγραμματισμό. 

Εάν κt > κ0 τότε η αποδοτικότητα είναι μικρότερη του 100% σε σχέση με τον αρχικό 

προγραμματισμό και αντίστοιχα εάν κt < κ0 τότε η αποδοτικότητα είναι μεγαλύτερη.  
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XVIΙ. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Μέτρου 

 

Σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προγραμματισμό, το Μέτρο 3.1. θα αρχίσει να 

υλοποιείται εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2002 σε σχέση και με τις δύο 

κατηγορίες Πράξεών του. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού προβλέπει μάλιστα ότι 

το Μέτρο θα εφαρμοσθεί μέχρι το τέλος του 2006: η συγκεκριμένη πρόβλεψη εκ των 

πραγμάτων συνεπάγεται ότι τόσο η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών όσο και η 

λειτουργία ενός υποστηρικτικού μηχανισμού θα ενταχθούν σε ένα πλαίσιο 

διαδοχικών ενεργειών που θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση των δράσεων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 2002-2006.  

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Μέτρου 3.1. συμπίπτει με το χρονοδιάγραμμα 

ανάπτυξης και λειτουργίας του Δικτύου υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών σε 

τοπικό επίπεδο. Η λειτουργία του δικτύου θα αξιοποιήσει αρχικά τα αποτελέσματα 

εφαρμογής του πρώτου κύκλου του Μέτρου 3.1. (β΄ εξάμηνο 2002 – β’ εξάμηνο 

2004). Τα αποτελέσματα αυτά θα οδηγήσουν στην επεξεργασία και επικύρωση ενός 

μοντέλου θεσμικής κατοχύρωσης του Δικτύου, η εισαγωγή του οποίου τοποθετείται 

χρονικά στο τέλος του 2004. 

Η θεσμική κατοχύρωση του Δικτύου μπορεί να στηριχθεί τόσο σε ρητή νέα 

νομοθετική διάταξη που θα εισάγει αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας των 

τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας και το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης όσο και στην 

αξιοποίηση υφιστάμενων θεσμικών ρυθμίσεων. Στη δεύτερη περίπτωση προβλέπεται 

η έκδοση απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ύστερα από γνώμη του 

Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας) σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής 

διάταξης του άρθρου 2 παρ. 3 Ν. 2646/98. Η συγκεκριμένη απόφαση θα καθορίζει 

τους στόχους, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς υλοποίησης ενός Εθνικού 

Προγράμματος κοινωνικής υποστήριξης των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, το 

οποίο μπορεί να αποτελέσει και θεσμική βάση για τη συντονισμένη λειτουργία του 

αποκεντρωμένου δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

Παράλληλα, μπορούν να προβλεφθούν νέες θεσμικές ρυθμίσεις στη βάση 

συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία προβλέπεται να 

ενισχυθεί την επόμενη πενταετία στο πλαίσιο των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την 

Κοινωνική Ενσωμάτωση. 
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Η ένταξη των αποτελεσμάτων του Μέτρου 3.1. στη θεσμική συγκρότηση του Δικτύου 

θα προωθηθεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Αποτελέσματα Μέτρου 3.1. Νομική βάση Είδος Πράξης 
Ίδρυση δομών από ΟΤΑ Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας 
Αποφάσεις ΟΤΑ 

Ίδρυση Διευθύνσεων 
Κοινωνικής Πρόνοιας από ΟΤΑ 

Δημοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας 

Αποφάσεις ΟΤΑ 

Εκπόνηση Εθνικού 
Προγράμματος 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 2646/98 Απόφαση Υπουργού 
Υγείας & Πρόνοιας 

Ίδρυση Αποκεντρωμένου 
Δικτύου 

Άρθρο 4 Ν. 2646/98 ή νέα 
νομοθετική ρύθμιση 

Κοινές Αποφάσεις 
Υπουργών Υγείας & 
Πρόνοιας και 
Εσωτερικών 
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ΑΡΘΡΟ 1 

Εισαγωγικά στοιχεία / Γενικό Πλαίσιο  

 

Α. Οι γενικές κατευθύνσεις του Μέτρου 3.1 

 

Το Μέτρο 3.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» του Γ’ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) προσανατολίζεται στην ανάπτυξη της 

πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας με υπηρεσίες που αναπτύσσονται σε τοπικό 

επίπεδο. Η λειτουργία του Μέτρου συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία Δικτύου 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες 

υποστηρικτικού χαρακτήρα που θα στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι η παροχή εξειδικευμένων πρωτοβάθμιων 

κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με βάση την εξατομικευμένη προσέγγιση 

και τη διασύνδεση των εξυπηρετουμένων με τις δομές προώθησης στην απασχόληση. 

Ένας από τους κύριους άξονες του Δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι η 

αυτόνομη λειτουργία των υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες ουσιαστικά 

αποτελούν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για την καταπολέμηση του άμεσου ή 

έμμεσου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. 

Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αυτών καταγράφονται ως εξής: 

 Με βάση την εξατομικευμένη προσέγγιση, μέσω των υπηρεσιών αυτών θα 

καταγράφονται - διαγιγνώσκονται οι  ανάγκες  και σε συνεργασία με τους 

επωφελούμενους, θα σχεδιάζεται δέσμη ενεργειών ανάλογα με τις ανάγκες και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

 Μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών, και με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες, θα 

παραπέμπονται και θα διασυνδέονται οι επωφελούμενοι με υπηρεσίες που 

αναπτύσσουν προγράμματα προώθησης στην απασχόληση όπως ο ΟΑΕΔ, καθώς 

επίσης και με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες,  όπως τα  ΚΠΑ, τα ΚΕΚ, τα ΚΕΣΥΥ.  

 Μέσω των υπηρεσιών, τέλος, θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση και η 

υποστήριξη των επωφελούμενων και μετά την ολοκλήρωση προγραμμάτων 

κοινωνικής φροντίδας, κατάρτισης ή άλλων προγραμμάτων προώθησης στην 

απασχόληση, καθώς και κατά το πρώτο διάστημα μετά την ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας.  
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Το Μέτρο επιδιώκει, επομένως, να συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στη 

συντονισμένη δράση, που αναπτύσσεται ήδη σε εθνικό επίπεδο, για την 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της κοινωνικο-οικονομικής (επαν)ένταξης ατόμων που 

απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, μέσω:  

 της παρακολούθησης και ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών από τη 

λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού, που θα ενεργοποιηθεί ως μονάδα 

στήριξης 

 της εξασφάλισης της αποτελεσματικής διασύνδεσης και συνεργασίας με όλες τις 

υπηρεσίες του Δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών, τους κοινωνικούς φορείς της 

περιοχής καθώς και με τις υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω προτεραιοτήτων του Μέτρου, προβλέπονται δύο 

κατηγορίες πράξεων: 

 Παροχή υπηρεσιών: Πρόκειται για την κύρια κατηγορία Πράξεων του Μέτρου  

και περιλαμβάνει την παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο 

την προώθηση στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα  σε 

επίπεδο Δήμου. 

 Υποστηρικτικός μηχανισμός: Πρόκειται για την επιστημονική και τεχνική 

υποστήριξη των ενεργειών του Μέτρου και περιλαμβάνει την προετοιμασία, τον 

συντονισμό των υπηρεσιών, την υποστήριξη της εφαρμογής, τη δημιουργία 

συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος, την τεχνική 

στήριξη των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, καθώς  

και την εμψύχωση και επιστημονική στήριξη των στελεχών που θα πλαισιώσουν 

τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 

Οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του Μέτρου 3.1. συνοψίζονται 

ως εξής: 

 Λειτουργία Υποστηρικτικού Μηχανισμού 

 Πρόσληψη ή διάθεση των στελεχών (κοινωνικοί επιστήμονες) που θα 

ενεργοποιηθούν στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 

Δικτύου  

 Κατάρτιση των παραπάνω στελεχών στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2 του Άξονα 4 

«Ανθρώπινοι Πόροι» του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια». 
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Β. Συνέργεια με άλλα Μέτρα του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 

 

Το Μέτρο 3.1. παρουσιάζει συνέργεια με τα ακόλουθα Μέτρα του Ε.Π. «Υγεία – 

Πρόνοια» 2000-2006 : 

α) Μέτρο 2.1.: «Αποασυλοποίηση και κοινωνικο-οικονομική (επαν)ένταξη ψυχικά 

ασθενών». 

Το Μέτρο  περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα προς άτομα με 

ψυχικές παθήσεις στο σύνολο της χώρας. Επιδιώκεται η έξοδος μεγάλου μέρους 

χρόνιων ασθενών των ψυχιατρείων, διαμέσου μιας διαδικασίας αποκατάστασης, η 

οποία θα έχει ως στόχο την ισότιμη και πλήρη εργασιακή και κοινωνική ένταξη για το 

μεγαλύτερο αριθμό από αυτούς. 

β) Μέτρο 2.3.: «Ενέργειες πρόληψης - ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και 

κοινωνικοοικονομικής (επαν)ένταξης».  

Το Μέτρο περιλαμβάνει την προώθηση ενεργητικών πολιτικών πρόληψης, ενίσχυσης 

του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και ένταξης των ψυχικά ασθενών 

στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό.  

γ) Μέτρο 3.2.: «Σταδιακή επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνικο-

οικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση». 

Το συγκεκριμένο Μέτρο περιλαμβάνει την προώθηση ενός σύνθετου πλέγματος 

παρεμβάσεων για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές 

ανάγκες που βρίσκονται σε προστατευτικό – κλειστό περιβάλλον φροντίδας, με την 

ανάπτυξη εξατομικευμένων υποστηρικτικών παρεμβάσεων και τη στήριξη της 

ένταξής τους στην αγορά εργασίας.  

δ) Μέτρο 4.2. :«Ανθρώπινοι Πόροι- Πρόνοια». 

Το συγκεκριμένο Μέτρο αποτελεί ένα εργαλείο αναβάθμισης των προσόντων του 

ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της πρόνοιας και αύξησης της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών πρόνοιας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ειδικοί Στόχοι  

 

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης, 

Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του 
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Μέτρου 3.1. (στο εξής: Σύστημα Διαχείρισης) εξυπηρετεί συγκεκριμένους 

πρωτογενείς και δευτερογενείς στόχους.  

α) Ο πρωτογενής στόχος επικεντρώνεται στην ουσιαστική εξυπηρέτηση των βασικών 

προτεραιοτήτων ενός νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών προώθησης στην 

απασχόληση προς άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικοοικονομικού 

αποκλεισμού. Το μοντέλο αυτό επιδιώκει: 

 την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και απασχόλησης για άτομα  που βιώνουν ή απειλούνται με κοινωνικο-

οικονομικό αποκλεισμό 

• την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης σε πρωτοβάθμιο 

επίπεδο, ώστε να καλυφθεί εκτός των άλλων η ζήτηση παροχών και υπηρεσιών 

φροντίδας που δεν εξασφαλίζεται από τις υφιστάμενες δομές πρόνοιας και 

απασχόλησης 

• την εξασφάλιση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης προς τους φορείς που 

θα παρέχουν τις νέες υπηρεσίες 

• την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας δικτύων παροχής υπηρεσιών 

απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο 

 την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τα προβλήματα, τις ανάγκες και 

τις δυνατότητες εργασιακής ένταξης ή επανένταξης των ατόμων που βιώνουν ή 

απειλούνται με κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό 

β) Ο δευτερογενής στόχος του Συστήματος Διαχείρισης κατευθύνεται στην 

εξυπηρέτηση τεχνικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν 

αποφασιστικά στην εκπλήρωση των πρωτογενών στόχων. Εδώ εντάσσονται: 

 Η προσαρμογή της διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στις απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (Ο.Π.Σ.-ΥΠΕΘΟ) 

 Η υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων προσέγγισης των κοινωνικών 

προβλημάτων και αναγκών. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Οι κατευθύνσεις των δράσεων 

 

Το Μέτρο 3.1. περιέχει δύο κατηγορίες Πράξεων: η πρώτη αναφέρεται στην παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών από Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η δεύτερη αφορά 
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τη δημιουργία και λειτουργία ενός μηχανισμού που θα στηρίζει την παροχή των 

παραπάνω υπηρεσιών.  

α) Η πρώτη Κατηγορία Πράξης αποτελεί το βασικό μηχανισμό υλοποίησης των 

προτεραιοτήτων του Μέτρου 3.1, οι οποίες αντιστοιχούν στους γενικούς στόχους του 

Άξονα Προτεραιότητας «Πρόνοια» του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια». Οι στόχοι αυτοί 

είναι: 

 Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλους, η καταπολέμηση των 

διακρίσεων και η άρση των εμποδίων για την ένταξη στην αγορά εργασίας των 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

 Η εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων που ζουν στις παρυφές του κοινωνικού 

ιστού και βιώνουν αποκλεισμό αφενός από την αγορά εργασίας και αφετέρου από 

τη δυνατότητα πρόσβασης στις υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου 

να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

 Η διασύνδεση των προνοιακών υπηρεσιών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις 

υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, καθώς και τις δομές προώθησης στην απασχόληση για 

τη στήριξη δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού, οικονομικού 

και εργασιακού αποκλεισμού. 

Η τυποποίηση των γενικών στόχων και των ειδικών προτεραιοτήτων του Μέτρου 3.1. 

αναδεικνύει τέσσερις ουσιαστικές κατευθύνσεις των αντίστοιχων δράσεων της 

Πράξης:  

 Η πρώτη κατεύθυνση αντιστοιχεί στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και 

δικαιωμάτων για κάθε άτομο που αντιμετωπίζει προβλήματα ένταξης ή 

παραμονής στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας. Πρόκειται για μια 

κοινωνικοπολιτική προσέγγιση που συνδέεται άμεσα με τη θεσμική 

εξασφάλιση των κοινωνικών υπηρεσιών. Η εξασφάλιση αυτή απορρέει τόσο 

από τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια όσο και από τη νομοθετική εξειδίκευση του δικαιώματος στην 

κοινωνική πρόνοια, όπως έχει εξελιχθεί από τη δεκαετία του 1970 έως 

σήμερα.  

 Η δεύτερη κατεύθυνση αντιστοιχεί στην εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων 

που ζουν στις παρυφές του κοινωνικού ιστού και βιώνουν τον αποκλεισμό 

από την αγορά εργασίας. Πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια κοινωνικο-

πολιτική προσέγγιση, όπως εκφράζεται πρακτικά  μέσα από τις σύγχρονες 

τάσεις στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας. Οι τάσεις αυτές αναγνωρίζουν  
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την αναγκαιότητα προώθησης ειδικών μέτρων για την ενεργητική υποστήριξη 

ατόμων που αποκλείονται από την αγορά  εργασίας.  

 Η τρίτη κατεύθυνση αντιστοιχεί στη διασύνδεση των προνοιακών υπηρεσιών 

με τις δομές προώθησης στην απασχόληση. Πρόκειται για μια συστημική 

προσέγγιση που ανταποκρίνεται στο γενικότερο αίτημα οργανωτικής 

διασύνδεσης των υπηρεσιών πρόνοιας και απασχόλησης, όπως αυτό έχει ήδη 

διαμορφωθεί στα περισσότερα εθνικά μοντέλα κοινωνικής φροντίδας των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η τέταρτη κατεύθυνση αντιστοιχεί στην ανάπτυξη μηχανισμών και τεχνικών 

πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού, οικονομικού και εργασιακού 

αποκλεισμού. Πρόκειται για μια μεθοδολογική προσέγγιση των σύνθετων 

διαστάσεων του αποκλεισμού, η οποία εύστοχα αναδεικνύει την ανάγκη 

προώθησης τόσο μέτρων πρόληψης όσο και μέτρων θεραπείας ή 

αποκατάστασης των συνεπειών του φαινομένου. 

β) Η δεύτερη κατηγορία Πράξεων αποτελεί από ουσιαστική και μεθοδολογική άποψη 

το μηχανισμό υποστήριξης της πρώτης. Πρόκειται για τη λειτουργία μιας μονάδας με 

εξειδικευμένα στελέχη του τομέα της κοινωνικής φροντίδας, που θα παρέχουν 

υπηρεσίες επιστημονικής και διοικητικής στήριξης προς τους Τελικούς Δικαιούχους 

καθώς και προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που 

θα παρακολουθούν την υλοποίηση του Μέτρου 3.1. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Οι ωφελούμενοι του Μέτρου  

 

Η βασική κατηγορία ωφελουμένων από την υλοποίηση του Μέτρου 3.1. αντιστοιχεί 

στις ομάδες εκείνες του πληθυσμού, οι οποίες θα αξιοποιήσουν το νέο μοντέλο 

παροχής υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν σε τοπικό 

επίπεδο. Οι κατηγορίες ωφελουμένων  των αντίστοιχων υπηρεσιών διακρίνονται ως 

εξής: 

α) Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους άμεσα επωφελούμενους, οι οποίοι 

αντιστοιχούν σε ομάδες με υψηλό κίνδυνο εγκλωβισμού σε συνθήκες κοινωνικού και 

οικονομικού αποκλεισμού. Εδώ ενδεικτικά εντάσσονται: 

 Τα μέλη οικογενειών που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε άλλα εξαρτώμενα 

μέλη τους και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζουν δυσχέρειες παραμονής ή 
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ένταξης στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα 

στόχο, η οποία ουσιαστικά αφορά όλες τις περιπτώσεις παροχής άτυπης 

φροντίδας σε παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους, από μέλη 

της οικογένειάς τους.  

 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες 

 Οι κακοποιημένες γυναίκες 

 Οι αποφυλακισμένοι 

 Οι πρώην χρήστες ναρκωτικών 

 Οι αλλοδαποί  

 Οι τσιγγάνοι  

 Τα άτομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. 

 Οι άστεγοι 

 Οι παλιννοστούντες ομογενείς 

 Άλλες κατηγορίες ατόμων που βιώνουν ή απειλούνται με αποκλεισμό από την 

αγορά εργασίας. 

β) Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους έμμεσα επωφελούμενους, οι οποίοι 

βοηθούνται από την υλοποίηση των δράσεων. Εδώ εντάσσονται άτομα εκτός του 

παραγωγικού δυναμικού της χώρας (ιδίως παιδιά μικρής ηλικίας και ηλικιωμένοι με 

αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης) που εξαρτώνται από άλλα μέλη των οικογενειών τους, 

στα οποία και δημιουργούν δυσχέρειες ένταξης ή παραμονής στην αγορά εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Ο στόχος των δράσεων παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 

Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών αποτελεί την κύρια κατηγορία Πράξεων του 

Μέτρου και περιλαμβάνει την εξασφάλιση κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών 

από εξειδικευμένους επιστήμονες με στόχο την προώθηση στην απασχόληση σε 

τοπικό επίπεδο. Πρωταρχικός στόχος της πρώτης αυτής κατηγορίας Πράξεων είναι η 

πολύπλευρη ενίσχυση ατόμων που ζουν στις παρυφές του κοινωνικού ιστού και 

βιώνουν αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, αδυνατώντας παράλληλα να 

αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες.   
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ΑΡΘΡΟ 6 

Περιγραφή ενεργειών 

 

Το αντικείμενο των υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης προσανατολίζεται 

ουσιαστικά σε δύο κατευθύνσεις:  

Η κατηγορία των άμεσα επωφελουμένων θα εξυπηρετείται με στόχο την ένταξη ή 

παραμονή τους στην αγορά εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες προσανατολίζονται στις ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις: 

 Εντοπισμός, καταγραφή, διάγνωση των αναγκών του εξυπηρετούμενου και 

σχεδιασμός δέσμης ενεργειών με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, 

διασυνδέοντας και παραπέμποντας τον εξυπηρετούμενο σε κοινωνικές 

υπηρεσίες και προνοιακές δομές (κοινωνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας, 

Κέντρα Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων, Βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, 

κ.ο.κ.). Εδώ πρόκειται ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση ατόμων που 

αδυνατούν να επωφεληθούν από δομές και προγράμματα απασχόλησης για 

μια σειρά αιτιών, οι οποίες εκτός των άλλων περιλαμβάνουν αυξημένες 

δυσχέρειες πρόσβασης σε υφιστάμενες προνοιακές υπηρεσίες.   

 Εξασφάλιση των προϋποθέσεων προώθησης των ενδιαφερομένων στην αγορά 

εργασίας, ενημερώνοντας και παραπέμποντας τους εξυπηρετούμενους σε 

εξειδικευμένες δομές όπως Κέντρα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών (ΚΕ.Σ.Υ.Υ.), Κέντρα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.), Μονάδες του 

Ο.Α.Ε.Δ., κ.ο.κ. Εδώ πρόκειται ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση ατόμων που 

αντιμετωπίζουν δυσχέρειες πρόσβασης σε υπηρεσίες απασχόλησης και 

κατάρτισης.  

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο των υποστηρικτικών υπηρεσιών θα περιλαμβάνει 

επίσης την παρακολούθηση των εξυπηρετούμενων και μετά τη διασύνδεση με τις 

δομές απασχόλησης, κατάρτισης και κοινωνικής φροντίδας, ασκώντας παρεμβάσεις 

σχετικά με την επίλυση θεμάτων ή πιθανή αλλαγή σχεδιασμού των εξατομικευμένων 

ενεργειών. Οι παρεμβάσεις αυτές ουσιαστικά θα μετατρέψουν το ρόλο των 

κοινωνικών επιστημόνων σε μια λειτουργία εξατομικευμένου συμβούλου 

κοινωνικής υποστήριξης για την προώθηση στην απασχόληση.  
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Η κατηγορία των έμμεσα επωφελουμένων θα εξυπηρετείται από τους κοινωνικούς 

επιστήμονες μέσω της ενημέρωσης, διευκόλυνσης και διασύνδεσης των μελών των 

οικογενειών τους για τη χρήση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και 

απασχόλησης. Έτσι, οικογένειες θα εξασφαλίζουν την παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών σε εξαρτώμενα μέλη τους μέσω του δημόσιου συστήματος πρόνοιας, ώστε 

να βοηθούνται τα μέλη τους που είναι ενεργά και διαθέσιμα προς εργασία να 

ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην απασχόληση.  

 Οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή, στο πλαίσιο σχετικής 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Προτάσεις ένταξης Πράξεων 

συνοδευόμενες από  Τ.Δ..Ε /Υ, και κάθε άλλη σχετική έγγραφη τεκμηρίωση. Η 

Πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για την υφιστάμενη 

κατάσταση όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών προώθησης στην απασχόληση προς 

άτομα που βιώνουν ή απειλούνται με κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό στη 

γεωγραφική περιοχή ευθύνης τους. Η Πρόταση θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένο 

αναλυτικό προϋπολογισμό σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο, ο οποίος θα 

περιέχει:  

 Ανάλυση του κόστους εργασίας των νεοπροσλαμβανομένων ή/και των ήδη 

υπηρετούντων κοινωνικών επιστημόνων καθώς και των λειτουργικών και γενικών 

εξόδων της προτεινόμενης πράξης 

 Ανάλυση των ομάδων στόχου και του αριθμού ανθρωποωρών των κοινωνικών 

επιστημόνων του τελικού δικαιούχου.  

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να περιλαμβάνονται στις Προτάσεις είναι οι 

ακόλουθες: 

 η προσέγγιση, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων ώστε να 

συμμετάσχουν ενεργητικά σε διαδικασίες επαγγελματικής ένταξης ή επανένταξης 

 η αξιοποίηση της λειτουργίας υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών απασχόλησης, 

κατάρτισης και κοινωνικής φροντίδας 

 η ενδυνάμωση των ενδιαφερομένων να κάνουν χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και απασχόλησης 

 η παρακολούθηση των επωφελούμενων τόσο κατά τη διάρκεια πρόσβασής τους 

στις υπηρεσίες απασχόλησης και κοινωνικής φροντίδας όσο και κατά τη διάρκεια 

χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών 

 η ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που θα 

εντοπίζουν τις καλές πρακτικές (best practices) των παρεμβάσεων  
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 η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων δημοσιότητας και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων των κοινωνικών επιστημόνων 

 η συλλογή, δημιουργία και διανομή ενημερωτικού υλικού. 

 

Οι τελικοί δικαιούχοι θα βοηθούνται από τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό που θα 

λειτουργήσει στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1. Πρόκειται για μία Μονάδα 

εξειδικευμένων στελεχών, η οποία θα διασφαλίζει αφενός ένα ενιαίο και υψηλό 

επίπεδο προδιαγραφών οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών 

υπηρεσιών και αφετέρου την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με τους κεντρικούς 

φορείς πολιτικού σχεδιασμού. 

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν από τη Μονάδα αφορούν τους 

παρακάτω τομείς: 

α) Προετοιμασία του προγράμματος παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών 

που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ενεργοποίησης των τελικών δικαιούχων του 

Μέτρου 3.1.  

β) Συντονισμός των φορέων που θα παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες 

γ) Παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης προς τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας και 

κυρίως προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης 

δ) Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας των 

δράσεων  

ε) Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης των δράσεων  

στ) Ανάπτυξη λογισμικού για την παρακολούθηση των δράσεων, δημιουργία και 

συντήρηση βάσης δεδομένων για τη λειτουργία των δράσεων 

ζ) Παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης προς τα στελέχη που θα απασχοληθούν 

στους φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων 

η) Προετοιμασία και προώθηση μηχανισμών πληροφόρησης και δημοσιότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Τελικοί Δικαιούχοι και επιλέξιμες δράσεις 

 

1. Οι Τελικοί Δικαιούχοι των ενεργειών παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών ορίζονται 

στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια» 2000-2006 και 

είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας 
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και Πρόνοιας, καθώς και φορείς και εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν την 

ευθύνη για την εκτέλεση των δράσεων.  

Με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δομών παροχής υπηρεσιών και μετά 

την ολοκλήρωση του Μέτρου 3.1, παρέχεται, μάλιστα, η δυνατότητα σύναψης 

προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας και των 

άλλων Τελικών Δικαιούχων. 

Οι υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων προς τη Διαχειριστική Αρχή προβλέπονται 

στις διατάξεις εφαρμογής του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006. 

Για την υποβολή Πρότασης ένταξης Πράξης, από τους Τελικούς Δικαιούχους, θα 

πρέπει να αποδεικνύεται η εμπειρία των φορέων αυτών στο σχεδιασμό και την 

παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών ή την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας προς άτομα που βιώνουν ή απειλούνται με κοινωνικοοικονομικό 

αποκλεισμό. Σε περίπτωση έλλειψης αντίστοιχης εμπειρίας, προτάσεις μπορούν να 

υποβάλλονται και από φορείς που περιλαμβάνουν στις καταστατικές τους διατάξεις 

αρμοδιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής 

ανάπτυξης, προστασίας και προώθησης στην απασχόληση. 

2. Ως επιλέξιμη ορίζεται η δράση που αφορά την παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών 

υπηρεσιών μέσω παρεμβάσεων κοινωνικών επιστημόνων με τις ακόλουθες 

ενδεικτικά  ειδικότητες: 

 κοινωνικοί λειτουργοί (κατά προτεραιότητα) 

 κοινωνιολόγοι 

 κοινωνικοί ανθρωπολόγοι 

 ψυχολόγοι 

 επιστήμονες κοινωνικής διοίκησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Μέτρου 

 

1. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ορίζεται η 

πρόσληψη ή η απασχόληση από τους τελικούς δικαιούχους επιστημόνων με 

εξειδίκευση στον κοινωνικό τομέα, οι οποίοι θα αναλάβουν το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο. Οι επιστήμονες αυτοί μπορεί να 

υποστηρίζονται από διοικητικό προσωπικό με γνώση Η/Υ, για την τήρηση των 

διαχειριστικών στοιχείων και των πληροφοριών δράσης του τελικού δικαιούχου. 
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Τα άτομα που θα παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες μπορούν να είναι είτε 

στελέχη των τελικών δικαιούχων που απασχολούνται ήδη στους φορείς είτε 

νεοπροσλαμβανόμενοι από τους τελικούς δικαιούχους.  

Και στις δύο περιπτώσεις ως απαραίτητο προσόν ορίζεται η κατοχή πτυχίου 

κοινωνικών επιστημών ή ανθρωπιστικών σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. 

Ως πρόσθετα προσόντα ορίζονται: 

 η εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους (ως εμπειρία για τους 

νεοπροσλαμβανόμενους λαμβάνεται υπόψη είτε η συμμετοχή τους σε 

αντίστοιχες δράσεις στο πλαίσιο ολοκληρωμένων προγραμμάτων που 

υλοποιήθηκαν κατά το Β΄ Κ.Π.Σ. ή σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, είτε η 

εκπαίδευσή τους σε προγράμματα κατάρτισης διαμεσολαβητών, άνω των 400 

ωρών) στο σχεδιασμό και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 η καλή γνώση μίας επιπλέον γλώσσας της Ε.Ε (εκτός της Ελληνικής). 

 η καλή γνώση άλλης γλώσσας , η οποία θα μπορούσε να  χρησιμεύσει για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των δυνητικών εξυπηρετούμενων που δηλώνονται στην 

πρόταση (π.χ  γλώσσας χώρας εκτός Ε.Ε, νοηματικής γλώσσας) 

 η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε 

Η/Υ.   

Τα απαιτούμενα προσόντα και η προβλεπόμενη επαγγελματική εμπειρία, θα πρέπει 

να αποδεικνύονται αντίστοιχα και εγγράφως, με τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας (όπου θα γίνεται αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων ανά πρόγραμμα ή ενέργεια) και λοιπά πιστοποιητικά, επίσημα 

έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, κλπ. Ως έτος εμπειρίας 

εννοείται η πραγματική απασχόληση δώδεκα μηνών σε παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών, ανεξάρτητα αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν παρασχεθεί σε ένα ή 

περισσότερα ημερολογιακά έτη. 

2. Οι τελικοί δικαιούχοι της Πράξης πρέπει να εξασφαλίζουν την υλικοτεχνική υποδομή 

για την παροχή των υπηρεσιών (ένα γραφείο τουλάχιστον, ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, κατάλληλο λογισμικό και πρόσβαση στο διαδίκτυο) καθώς και κάθε 

διευκόλυνση για την εξυπηρέτηση των παρεμβάσεων των κοινωνικών επιστημόνων. 

Όλοι οι σχετικοί χώροι πρέπει να είναι προσβάσιμοι από άτομα με αναπηρίες. 

3. Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύει η χρηματοδότηση της παροχής 

υποστηρικτικών υπηρεσιών θα ορίζεται κάθε φορά  στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης 
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4. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας κάθε εγκρινόμενης δράσης ορίζεται η έναρξη 

παροχής υπηρεσιών προς τους άμεσα ωφελούμενους, που νοείται ως έναρξη 

απασχόλησης των στελεχών των τελικών δικαιούχων.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Πρότυπο σχεδιασμού Πράξης 

 

Α. Σχεδιασμός Πράξης 

 

Ο σχεδιασμός κάθε Πράξης θα πρέπει να γίνεται κατ’ αναλογία με το ακόλουθο 

πρότυπο όσον αφορά στη σχέση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Το 

συγκεκριμένο πρότυπο αποτελεί ουσιαστικά τον Οδηγό για την κατάθεση προτάσεων, 

οι οποίες θα εξειδικεύονται και θα προσαρμόζονται στις εκάστοτε Προσκλήσεις 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Προϋπολογισμός Πράξης  100.000 € 

Απασχολούμενοι 2 Κοινωνικοί Επιστήμονες  

Διάρκεια χρηματοδότησης  24 μήνες 

Σύνολο δηλούμενων  ανθρωποωρών 6.600  

Αποδεικνυόμενες ανθρωποώρες (σε σύνολο 6.600 
δηλούμενων ανθρωποωρών) 

 

4.620 

Μη αποδεικνυόμενες ανθρωποώρες παράπλευρων 
εργασιών  (σε σύνολο 6.600 ανθρωποωρών) 

1.980 

Μέγιστο όριο δηλούμενων ωρών  ανά 
εξυπηρετούμενο 

7,5 ώρες 

Ελάχιστος αριθμός εξυπηρετούμενων  800 άτομα (-15%) 

Μέγιστο κόστος ανθρωποώρας 15 € (+25%) 
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Το ανωτέρω πρότυπο στηρίζεται στην παραδοχή ότι για μια Πράξη 

προϋπολογισμού 100.000 €  ισχύουν τα εξής: 

1. Το έργο  περιλαμβάνει την απασχόληση δύο κοινωνικών επιστημόνων, οι 

οποίοι  λειτουργούν σε συγκεκριμένο χώρο με αντικείμενο την παροχή 

κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Οι επιστήμονες εργάζονται με πλήρη 

απασχόληση επί 24 μήνες, ήτοι, συνολικά 6.600 ώρες (220ημέρες/έτος Χ 7,5 

ώρες/ημέρα = 1.650 ώρες/ έτος, έκαστος). Από αυτές, τα 2/3 αντιστοιχούν σε 

ανθρωποώρες που πρέπει να αποδεικνύονται ως διανυόμενες σε συνεδρίες, 

ήτοι 4.620 ώρες, ενώ το υπόλοιπο 1/3, ήτοι 1.980 ώρες, είναι δυνατόν να 

διανύονται μη αποδεικνυόμενες, σε παράπλευρες εργασίες (π.χ μετακινήσεις, 

γραφική εργασία, επιτόπιες επισκέψεις, κλπ.).  

2. Ο ελάχιστος αριθμός εξυπηρετούμενων , σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει 

να κυμαίνεται στα 800 άτομα (με δυνατή απόκλιση -15%), όπως προκύπτει 

από τον λόγο του αριθμού των δηλούμενων ανθρωποωρών (6.600) με το 

μέγιστο όριο των ανθρωποωρών ανά εξυπηρετούμενο (7,5).  

Όσον αφορά στην υλοποίηση της πράξης, ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να 

μειωθεί μέχρι και 50% με κατάλληλη τεκμηρίωση, ενώ η μείωσή του θα 

συνοδεύεται και από ανάλογη μείωση του προϋπολογισμού. 

 

Β. Στοιχεία προσδιορισμού οικονομικού και φυσικού αντικειμένου 

 

• Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού, της παρακολούθησης, της υλοποίησης, της 

αξιολόγησης  των προτάσεων, αλλά και της επιλεξιμότητας και ελέγχου των 

δαπανών αποτελεί η πραγματική παροχή υπηρεσιών. Ως πραγματική παροχή 

υπηρεσιών νοούνται οι ώρες που διανύονται σε συνεδρίες του κοινωνικού 

επιστήμονα με τον εξυπηρετούμενο στο χώρο παροχής των κοινωνικών 

υποστηρικτικών  υπηρεσιών. Κατ’ εξαίρεση, με κατάλληλη τεκμηρίωση, μπορεί 

να γίνει αποδεκτός μικρός αριθμός συνεδριών που πραγματοποιούνται στο χώρο 

του εξυπηρετούμενου. 

• Το μέγιστο όριο ανθρωποωρών (αποδεικνυόμενων και μη) ανά εξυπηρετούμενο 

δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις 7,5 ώρες, με αποδεικνυόμενες ανθρωποώρες 5 

(2/3 των συνολικά δηλούμενων ωρών) και μη αποδεικνυόμενες ανθρωποώρες 

παράπλευρων εργασιών 2,5 (1/3 των συνολικά δηλούμενων ωρών). 
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• Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται υπέρβαση του ανωτέρω 

ορίου, το μέγιστο όριο των ανθρωποωρών μπορεί να προσαυξάνεται σε 9 ώρες 

ανά εξυπηρετούμενο (αποδεικνυόμενες ανθρωποώρες 6 και μη αποδεικνυόμενες 

ανθρωποώρες παράπλευρων εργασιών 3) με την ύπαρξη κατάλληλης 

τεκμηρίωσης.  

• Σε περίπτωση επανεμφάνισης του ιδίου εξυπηρετούμενου με διαφορετικό 

πρόβλημα, υπάρχει η δυνατότητα, ο μέγιστος αριθμός ανθρωποωρών να φθάνει 

τις 12 ώρες ανά εξυπηρετούμενο (αποδεικνυόμενες ανθρωποώρες 8, και μη 

αποδεικνυόμενες ανθρωποώρες παράπλευρων εργασιών 4).  

• Το μέγιστο κόστος κάθε ανθρωποώρας  για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 15 € (με απόκλιση +25%), όπως προκύπτει από 

τον λόγο του μέγιστου δυνατού συνολικού προϋπολογισμού της Πράξης 

(100.000€) και του αριθμού των ανθρωποωρών (6.600 ώρες). Σε περίπτωση 

απόκλισης,  απαιτείται ανάλογη τεκμηρίωση 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Χρηματοδότηση και επιλέξιμες δαπάνες του Μέτρου 

 

Α. Θεσμικό πλαίσιο επιλεξιμότητας δαπανών 

 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την επιλεξιμότητα των δαπανών εντοπίζεται στις 

ακόλουθες ρυθμίσεις: 

 Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 

 Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του 

ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ 6, και άρθρα 17 

 Την απόφαση της Επιτροπής ΕΚ Ε(2000) 3405/28-11-2000 για την έγκριση του 

ΚΠΣ στην Ελλάδα 

 Την απόφαση της Επιτροπής ΕΚ Ε(2000) 583/4-4-2001 για την έγκριση του ΕΠ 

«Υγεία Πρόνοια» 2000-2006 

 Τον Καν. (ΕΚ) 1260/99 για τις γενικές διατάξεις για τα διαρθρωτικά ταμεία 

 Τον Καν. (ΕΚ) 1784/99  σχετικά με το ΕΚΤ 

 Τον Καν. (ΕΚ) 1685/00 για την επιλεξιμότητα δαπανών ενεργειών που 

συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία 
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 Τον Καν. (ΕΚ) 438/01 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού 1260/99 που αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των 

διαρθρωτικών ταμείων. 

 Τον Καν. (ΕΚ) 448/99 (ιδιαίτερα τις αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεις του για 

το δημοσιονομικό έλεγχο) 

 Το Π.Δ. 186/92 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων». 

 

Β. Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 

 

1. Προκειμένου οι δαπάνες κάθε ενταγμένης Πράξης να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει 

να συνδέονται με πραγματική παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

και όχι απλώς με τη διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και την ύπαρξη 

της υλικοτεχνικής υποδομής. Για τον λόγο αυτό, όσον αφορά τις δηλωμένες 

(αποδεικνυόμενες και μη) ανθρωποώρες, οι φορείς πρέπει να τηρούν πλήρες και 

αναλυτικό αρχείο (ημερολόγιο κίνησης, αρχείο εξυπηρετουμένων), το οποίο να 

τίθεται στη διάθεση της Διαχειριστικής Αρχής και κάθε άλλης αρμόδιας 

ελεγκτικής αρχής, εφόσον ζητηθεί. 

2. Το ανώτατο χρονικό διάστημα χρηματοδότησης κάθε Πράξης παροχής 

κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1, θα ορίζεται 

κάθε φορά στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

3. Επιλέξιμες πληρωμές είναι αυτές που πραγματοποιούνται από τους Τελικούς 

Δικαιούχους των δράσεων και βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με τις δράσεις του 

Μέτρου 3.1. 

4. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους τελικούς δικαιούχους 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφλημένα τιμολόγια ή από λογιστικά έγγραφα 

ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους ειδικότερους 

όρους της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. 

5. Οι τελικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών 

και πληρωμών.   
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Γ. Το περιεχόμενο των επιλέξιμων δαπανών 

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στη συνέχεια  προκύπτουν με βάση την 

ανάλυση των διατάξεων του Κανονισμού 1685/00 της Επιτροπής και των 

προϋποθέσεων ορθολογικής εφαρμογής του Μέτρου 3.1. 

Αναλυτικά : 

α) Τα γενικά έξοδα είναι επιλέξιμες δαπάνες, εάν βασίζονται στο πραγματικό 

κόστος για την εκτέλεση της πράξης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και εάν καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, 

σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής. 

Τα γενικά έξοδα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, μόνο στις περιπτώσεις που ο 

Τελικός Δικαιούχος τηρεί αναλυτική λογιστική χρέωσή τους στις επιμέρους πράξεις 

που εκτελεί ή ο επιμερισμός των γενικών εξόδων κατά πράξη προκύπτει ανά είδος 

δαπάνης και παραστατικό από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. 

Ο ανωτέρω κανόνας εξειδικεύεται κατά περίπτωση στις κατηγορίες επιλέξιμων 

δαπανών που αντιπροσωπεύονται από τους κωδικούς των αριθμών λογαριασμών του 

Ε.Γ.Λ.Σ. : 

60 :  «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 

64 :  «Διάφορα έξοδα». 

β) Οι αμοιβές νομικών συμβούλων, τεχνικών ή χρηματοοικονομικών 

εμπειρογνωμόνων και έξοδα λογιστικής παρακολούθησης ή ελέγχου. 

γ) Οι δαπάνες που καταβάλλονται στο μισθωτή (άμεσος δικαιούχος) και μόνο για 

την αγορά του πάγιου στοιχείου στο πλαίσιο πράξεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 

είναι επιλέξιμες για τη συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ υπό τους όρους των 

παραγράφων 2 και 3 του κανόνα αριθμ. 10 του Κανονισμού 1685/00 της Ε.Ε. 

δ) Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά 

τον Τελικό Δικαιούχο. 

Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί με οποιοδήποτε τρόπο, δεν μπορεί 

να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη, ακόμη και εάν δεν ανακτάται από τον Τελικό 

Δικαιούχο. Επίσης, ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος στο σύνολό του στις περιπτώσεις που 

ένα ποσοστό του μπορεί να ανακτηθεί ή να συμψηφιστεί. 

Στις περιπτώσεις των κρατικών ενισχύσεων δεν παρέχεται ενίσχυση σε ΦΠΑ που η 

επιχείρηση μπορεί να ανακτήσει ή να συμψηφίσει μερικώς ή ολικώς ακόμη και εάν 

δεν ανακτάται από την επιχείρηση. 
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ε) Τα τραπεζικά έξοδα για την τήρηση λογαριασμών, εφόσον η 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο απαιτεί το άνοιγμα 

χωριστού/ών λογαριασμού/ών  για την εκτέλεση της πράξης. 

στ) Οι αποσβέσεις εξοπλισμού που συνδέονται άμεσα με τους στόχους της πράξης 

υπό τους ακόλουθους όρους : 

α.  Εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά των ακινήτων 

ή του εξοπλισμού 

β.   Υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες, και 

γ.   Αφορούν αποκλειστικά την περίοδο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

ζ) Οι δαπάνες των Τελικών Δικαιούχων που αναφέρονται στη συνέχεια είναι 

επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση, εάν σχετίζονται με την εκτέλεση μιας πράξης 

και δεν απορρέουν από τις εκ του νόμου αρμοδιότητές τους ως φορέων τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή από τα καθήκοντα καθημερινής διαχείρισης, παρακολούθησης 

και ελέγχου του έργου τους. 

Οι δαπάνες πρέπει να καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα στην μερίδα της 

πράξης. Δαπάνες που δεν συνδέονται με παραγόμενο έργο δεν είναι επιλέξιμες. 

Επίσης, λειτουργικές δαπάνες του Τελικού Δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον 

δεν αποτελούν πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της 

πράξης και κατευθύνονται στην εξυπηρέτηση ατόμων που βιώνουν ή απειλούνται με 

κοινωνικο-οικονομικό αποκλεισμό μέσω της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

 

Δ. Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών με αντιστοίχηση στους κωδικούς αριθμών 

λογαριασμού του Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών όπως αυτές εξειδικεύτηκαν στο πλαίσιο της 

επεξεργασίας των κανόνων επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/00 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και προσδιορίστηκαν αναλυτικά με αντιστοίχισή τους στους κωδικούς του 

Ε.Γ.Λ.Σ., είναι οι ακόλουθες : 

• Αριθ. Λογ. 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 

• Αριθ. Λογ. 64 «Διάφορα έξοδα» 
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Ε. Προσδιορισμός επιλέξιμων δαπανών  

 

Στον παρακάτω πίνακα εξειδικεύονται οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών για την 

κατηγορία ενέργειας «παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την 

προώθηση στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο». 

Η κατηγοριοποίηση των δαπανών σε σχέση με την επιλεξιμότητά τους είναι: 

 

• Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 

• Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 

• Παροχές Τρίτων 

• Διάφορα Έξοδα 

• Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων.      

                                       

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

60.00.00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Για τους Τελικούς Δικαιούχους η 
επιλεξιμότητα  της συγκεκριμένης 
δαπάνης αφορά μόνο το προσωπικό που 
θα απασχοληθεί στην παροχή κοινωνικών 
υποστηρικτικών  υπηρεσιών 

60.00.03 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ                                         »           

60.00.06 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ                                         » 

60.00.07 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

                                        » 

60.00.11 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ  

60.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

60.01.00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Για τους Τελικούς Δικαιούχους η 
επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης 
δαπάνης αφορά μόνο το προσωπικό που 
θα απασχοληθεί στην παροχή κοινωνικών 
υποστηρικτικών  υπηρεσιών 

60.01.03 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ                                          » 

60.01.06 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ                                          » 

60.01.11 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ  
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60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

60.03.00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Για τους Τελικούς Δικαιούχους η 
επιλεξιμότητα  της συγκεκριμένης 
δαπάνης αφορά μόνο το προσωπικό που 
θα απασχοληθεί στην παροχή κοινωνικών 
υποστηρικτικών  υπηρεσιών  

60.03.01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ 
ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

                                         »                                 

60.03.02 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ 
ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

                                          » 

60.03.04 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ                                            » 

60.04 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

60.04.00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Για τους Τελικούς Δικαιούχους η 
επιλεξιμότητα  της συγκεκριμένης 
δαπάνης αφορά μόνο το προσωπικό που 
θα απασχοληθεί στην παροχή κοινωνικών 
υποστηρικτικών  υπηρεσιών 

60.04.01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ 
ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

                                      » 

60.04.02 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

                                      » 

60.04.08 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ                                       » 

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  

64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

64.00.01 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΜΕ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 

Απαραίτητη  η ύπαρξη σχετικής 
σύμβασης θεωρημένης από την αρμόδια  
Δ.Ο.Υ. 

64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 

                         » 

64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ  

64.01.00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης 
σχετίζεται με την ύπαρξη αναλυτικών 
παραστατικών. 

64.01.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                           »   
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64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

 

64.02.00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ  

64.02.01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

 

64.02.03 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ 
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

64.02.05 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ- ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ 
& ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Απαραίτητη η ύπαρξη σχετικής σύμβασης  
με αναλυτική περιγραφή των 
προσφερομένων υπηρεσιών. 

64.02.06 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΔΙΑΜΟΝΗΣ) 

 

64.02.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

 

64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  

64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ  

64.07.01 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

 

64.07.02 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

 

64.07.03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

64.07.90 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  

64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ  

64.08.00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

                                                                            
                                                                            

64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                             

64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  

64.08.99 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΑΛΩΣΗΣ 

 

64.09.01 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 

 

ΣΤ.  Εξειδίκευση επιλέξιμων δαπανών 

 

1. Όλες οι κατηγορίες των δαπανών θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον η υποχρέωση 

έχει αναληφθεί έως δύο μήνες πριν την έναρξη υλοποίησης των Πράξεων αλλά 

μετά την έγκρισή τους, καθώς και έως ένα μήνα μετά την ολοκλήρωσή τους. 
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Επισημαίνεται ότι η δαπάνη απασχόλησης (μισθοδοσίας και σχετικών εισφορών – 

φόρων) των κοινωνικών επιστημόνων πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 65% 

του συνολικού προϋπολογισμού κάθε Πράξης. Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν το 35% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε Πράξης. 

Κατά την εκτέλεση της ενέργειας, ο χρηματοδοτούμενος φορέας πρέπει να 

τεκμηριώνει την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση 

των στόχων του Μέτρου μέσω της αντιστοίχισής της σε ανθρωποώρες. 

Οι μηνιαίες δηλώσεις δαπανών και οι αιτήσεις πληρωμών του 

χρηματοδοτούμενου φορέα για μία χρονική περίοδο θα περιέχουν: 

 ανάλυση των επιλέξιμων δαπανών που διενεργήθηκαν πραγματικά μέσα σ’ 

αυτήν την περίοδο και αντιστοίχησή τους με σχετικά παραστατικά  

 άθροισμα ανθρωποωρών κοινωνικών επιστημόνων που αντιστοιχούν στην 

καταγραμμένη (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά) δραστηριότητα της ιδίας περιόδου 

 άθροισμα της ιδίας περιόδου με κατανομή σε σύνολο αποδεικνυομένων και 

μη ανθρωποωρών ανά κοινωνικό επιστήμονα και ανά ομάδα 

εξυπηρετουμένων. 

2. Όσον αφορά ειδικότερα τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των 

στελεχών που θα παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες προβλέπονται τα εξής: 

 Σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας, καταβάλλεται το αντίτιμο του 

εισιτηρίου εφόσον η μετακίνηση γίνεται με μέσο μαζικής μεταφοράς ή η 

χιλιομετρική αποζημίωση που προβλέπεται από το δημόσιο και οι τυχόν 

δαπάνες διοδίων, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου. 

 Επίσης θα αποζημιώνεται με τα έξοδα διαμονής, βάσει απόδειξης - τιμολογίου 

(μέχρι 73 Ευρώ η διανυκτέρευση για τις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης 

και 44 Ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα) και τα έξοδα διατροφής μέχρι του 

ποσού των 29 Ευρώ ημερησίως για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση βάσει 

αποδείξεων.  

Οι δαπάνες διαμονής και διατροφής θα αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση 

τροποποίησης των σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων. 

3. Όσον αφορά τα αναλώσιμα υλικά, η ποσότητα και η αξία τους πρέπει να 

επαληθεύεται σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε παρέμβασης. 

 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών  ξεκινά από την ημερομηνία ανάληψης των  νομικών 

και οικονομικών υποχρεώσεων. Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, πρέπει: 
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 να είναι σύμφωνες με την Απόφαση ένταξης  

 να αποδεικνύονται από τα απαραίτητα παραστατικά που προβλέπει ο Κώδικας 

Βιβλίων και Στοιχείων. 

 να υπάρχει πραγματική παροχή υπηρεσιών, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.  

 

Η νόμιμη καταβολή των επιλέξιμων δαπανών αποδεικνύεται με δικαιολογητικά που 

τηρούνται σε ειδικό αρχείο του τελικού δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται να τον 

διατηρήσει για τρία τουλάχιστον χρόνια μετά την τελευταία πληρωμή του Ε.Π. 

«Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006. 

Κάθε πρωτότυπο παραστατικό που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες υπογράφεται από 

τον αρμόδιο για την οικονομική λειτουργία τού Τελικού Δικαιούχου. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προβλεπομένων δικαιολογητικών και παραστατικών, 

οι σχετικές πληρωμές δεν θεωρούνται ότι έχουν καταβληθεί νόμιμα και επομένως δεν 

είναι επιλέξιμες από το Μέτρο 3.1. του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια». 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Διαδικασία επιλογής των προτάσεων Πράξεων 

 

Μετά την υποβολή προτάσεων, οι προτάσεις  αξιολογούνται σύμφωνα με τα Κριτήρια 

επιλογής Πράξεων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π 

«Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006, όπως ισχύουν κάθε φορά.  

Η αξιολόγηση η οποία εφαρμόζεται στις υποβαλλόμενες προς ένταξη προτάσεις 

μπορεί να είναι «άμεση» ή «συγκριτική» αξιολόγηση. Κατά την «άμεση 

αξιολόγηση», η κάθε πρόταση αξιολογείται «αυτοτελώς», με σκοπό να διαπιστωθεί 

αν πληροί τα κριτήρια ένταξης. Κατά τη «συγκριτική αξιολόγηση», η κάθε πρόταση 

αξιολογείται αφενός για να διαπιστωθεί αν πληροί τα κριτήρια ένταξης και αφετέρου, 

σε σχέση με τις άλλες, που υποβλήθηκαν βάσει της ίδιας πρόσκλησης προς τελικούς 

δικαιούχους, ώστε να δημιουργηθεί ένας κατάλογος «επικρατέστερων» προτάσεων.  

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται ο τύπος της «άμεσης αξιολόγησης», οι 

υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής τους 

στη Διαχειριστική Αρχή. 

Όταν εφαρμόζεται ο τύπος της «συγκριτικής αξιολόγησης», οι υποβαλλόμενες 

προτάσεις αξιολογούνται μετά τη λήξη της προσδιορισμένης προθεσμίας υποβολής 

τους στη Διαχειριστική Αρχή. 
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Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Υγεία - 

Πρόνοια» μπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει από τον τελικό δικαιούχο 

να διευκρινίσει και να συμπληρώσει ή να τεκμηριώσει περαιτέρω τα ήδη 

υποβληθέντα στοιχεία της πρότασης.  

Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, εάν η Διαχειριστική Αρχή ζητήσει 

διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή τεκμηριώσεις, η πρόταση τίθεται σε αναστολή μέχρι 

την υποβολή των στοιχείων αυτών. Η αξιολόγηση των υπόλοιπων προτάσεων 

συνεχίζεται κανονικά. Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, η πρόταση 

επανέρχεται σε φάση αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Εγκρίσεις προτάσεων 

 

1. Για κάθε Πρόταση που αξιολογείται θετικά (άμεση αξιολόγηση) ή προκρίνεται 

(συγκριτική αξιολόγηση), εκδίδεται Απόφαση ένταξης Πράξης στο Μέτρο 3.2, η 

οποία αποστέλλεται στον Τελικό Δικαιούχο. 

2. Στην Απόφαση ένταξης αναφέρονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, ο φορέας 

υλοποίησης (Τελικός Δικαιούχος) των δράσεων παροχής υποστηρικτικών 

υπηρεσιών ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός, καθώς και οι όροι 

υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων 

 

1.  Μετά την  έγκριση του Τεχνικού Δελτίου και την έκδοση της Απόφασης ένταξης, 

κάθε Τελικός Δικαιούχος οφείλει να εκδώσει απόφαση των αρμοδίων οργάνων 

του για την έναρξη υλοποίησης της δράσης, η οποία θα περιλαμβάνει και την 

ίδρυση Γραφείου  Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς άτομα που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. 

2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης ο Τελικός Δικαιούχος υποχρεούται να 

καταθέτει στην Διαχειριστική Αρχή : 

 Μηνιαία Δελτία παρακολούθησης δαπανών, τα οποία θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από έντυπο όπου θα αναλύονται οι παρασχεθείσες υπηρεσίες 

(εντός 10 ημερών από τη συμπλήρωση κάθε μήνα)σύμφωνα με όσα 
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αναφέρονται στην παρούσα  απόφαση για την ανάλυση των δαπανών σε 

σχέση με την παροχή υπηρεσιών. 

 Τριμηνιαία Δελτία παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου (το αργότερο 

εντός 20 ημερών από τη συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού τριμήνου). 

Τα μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών αποτελούν για τη Διαχειριστική Αρχή τα 

δικαιολογητικά εγγραφής των δαπανών στο ΟΠΣ. 

3. Με την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους, ο Τελικός Δικαιούχος υποχρεούται να 

καταθέτει στη Διαχειριστική Αρχή συγκεντρωτικές καταστάσεις δαπανών των 

τεσσάρων τριμήνων του προηγούμενου έτους καθώς και αναλυτική Έκθεση 

υλοποίησης των δράσεων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.  

4. Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των δράσεων ο Τελικός Δικαιούχος 

υποχρεούται να καταθέσει στη Διαχειριστική Αρχή εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο μηνών Αίτηση τελικής πληρωμής, η οποία να περιλαμβάνει 

στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το σύνολο των δράσεων 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Χρηματοροές 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και οριστικής ένταξης ενός έργου 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από τη Διαχειριστική Αρχή, ο φορέας υλοποίησης του 

έργου (Τελικός Δικαιούχος) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή 

του έργου στο Π.Δ.Ε. και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων. 

Οι πληρωμές από τη Διαχειριστική Αρχή προς τους Τελικούς Δικαιούχους 

πραγματοποιούνται σε δόσεις, ως εξής: 

α)  Η πρώτη δόση ύψους 20% του συνολικού κόστους κάθε έργου καταβάλλεται μετά 

την δήλωση έναρξης Πράξης.  

β) Οι επόμενες δόσεις (ύψους μέχρι 60% του συνολικού κόστους κάθε έργου) 

καταβάλλονται ύστερα από την κατάθεση Αίτησης Πληρωμής επόμενης δόσης, 

ανάλογα με τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο προηγούμενο διάστημα. 

γ) Η τελευταία δόση (ύψους 20% του συνολικού κόστους κάθε έργου) καταβάλλεται 

μετά την υποβολή από τον τελικό δικαιούχο της Αίτησης Τελικής Πληρωμής, στην 

οποία βεβαιώνεται η υλοποίηση 100% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.  

Η υπέρβαση του εγκριθέντος κόστους δεν χρηματοδοτείται. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

Έλεγχος 

 

Οι κατηγορίες ελέγχου που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου 

διέπονται από τους όρους της ενότητας του Κεφαλαίου 4 «Διατάξεις εφαρμογής» του 

Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» και περιλαμβάνουν: 

 Εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από τον Τελικό Δικαιούχο 

 Πρωτοβάθμιο έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από τη Διαχειριστική Αρχή του 

Ε.Π. 

 Δευτεροβάθμιο έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από την Αρχή Πληρωμής του 

ΚΠΣ 

 Εξωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από την Επιτροπή 

Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) 

 Εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από τα αρμόδια όργανα και τις 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης..  

Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην 

ορθή οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές 

διατάξεις, καθώς και στην τήρηση των ακόλουθων υποχρεώσεων: 

α. Σεβασμό των στόχων του Μέτρου 3.1. του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια»  

β. Εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 

με τις διατάξεις των Κανονισμών των σχετικών με την αποστολή των διαρθρωτικών 

ταμείων, 

γ. Καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την 

δικαιολόγηση και την λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση των 

φορολογικών νόμων και την διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

 

Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία 

μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 του 

Ν.2860/2000 και των Κ.Υ.Α. που εκδίδονται για τη σύσταση και λειτουργία των 

διαχειριστικών αρχών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  
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ΑΡΘΡΟ 16 

 Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας 

 

Οι τελικοί δικαιούχοι των πράξεων του Μέτρου 3.1. θα πρέπει να τηρούν τους όρους 

πληροφόρησης και δημοσιότητας των ενεργειών που υλοποιούν, όπως αυτοί 

προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΚ)1159/2000 της Επιτροπής και τις διατάξεις 

εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/ 

δημοσίευσης, με μέριμνα του τελικού δικαιούχου, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στην 

χρηματοδότηση της κάθε επιμέρους ενέργειας. 

Με μέριμνα του τελικού δικαιούχου επίσης, εμφανίζεται, σε κάθε περίπτωση 

δημοσιοποίησης/δημοσίευσης, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στη 

χρηματοδότηση της ενέργειας, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας καθώς και το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Άξονας, Μέτρο) στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη 

Ενέργεια. 

Οι τελικοί δικαιούχοι αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της 

πληροφορίας στους ωφελούμενους και, υπό την έννοια αυτή, χρησιμοποιούν, 

ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην 

απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τις ομάδες που επωφελούνται από την 

υλοποίηση του Μέτρου. Επίσης, υποχρεούνται να τηρούν αρχείο δράσεων 

δημοσιότητας ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Τελικές Διατάξεις 

 

1. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

2. Η παρούσα Υ.Α. ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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