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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Μελέτη για το Σχέδιο Δράσης του τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας την Δ΄ 
Προγραμματική Περίοδο εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας για 
λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«Υγεία – Πρόνοια» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006). Αντιστοιχεί σε 
ένα εργαλείο επιστημονικής υποστήριξης για την εξειδίκευση των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων ανάπτυξης των προνοιακών πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την τεκμηρίωση των δυνατοτήτων 
επιχειρησιακής τους ένταξης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 
2007-2013. Στόχος της Μελέτης είναι η ανάπτυξη των βασικών αξόνων δράσης του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 
2007 – 2013 στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών και η κατοχύρωση των δυνατοτήτων / 
ευκαιριών χρηματοδότησής τους από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία. 

 

1. Αντικείμενο της Μελέτης 
Κύριο αντικείμενο της Μελέτης είναι η επεξεργασία της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την περίοδο 2007 – 2013 και η 
τεκμηρίωση του Εθνικού Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» (National 
Cohesion and Solidarity Plan), που συνθέτει τον κύριο μηχανισμό για την προώθηση της 
Στρατηγικής Εκσυγχρονισμού του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο μίας 
ευρύτερης διαδικασίας μεταρρύθμισης του Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. 
Το Πρόγραμμα τυποποιεί ένα νέο ολοκληρωμένο πλέγμα προνοιακών πολιτικών (με 
έμφαση στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας) για την περίοδο 2007 – 2013,  με στόχο την 
προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των λιγότερο ευνοημένων ομάδων 
και την κατοχύρωση της εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης. Πρόκειται για 
ένα εργαλείο παρεμβάσεων οριζόντιας κλίμακας, που επιδιώκουν την κάλυψη των 
αναγκών κάθε ατόμου που αντιμετωπίζει προβλήματα συμμετοχής στον κοινωνικό και 
οικονομικό ιστό της χώρας και την ενίσχυση της συμβολής των πολιτικών κοινωνικής 
φροντίδας στην αναπτυξιακή διαδικασία της Ελλάδας. 

 

2. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας  

Το μεθοδολογικό υπόβαθρο της έρευνας για την εκπόνηση της Μελέτης στηρίχθηκε σε 
σύνθετες διεπιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες αξιοποίησαν τη νομική μέθοδο για την 
επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις υφιστάμενες προνοιακές πολιτικές, τη 
συγκριτική μέθοδο κοινωνικής πολιτικής για την ανάδειξη των βασικών διαστάσεων 
αντιπροσωπευτικών εθνικών προνοιακών μοντέλων και την εμπειρική μέθοδο για την 
συλλογή πρωτογενών στοιχείων που αφορούν βασικές παραμέτρους λειτουργίας του 
προνοιακού συστήματος. Οι προσεγγίσεις αυτές αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των 
ακόλουθων σταδίων.  

α) Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε τη θεωρητική και θεσμική επεξεργασία των 
προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα. Αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσαν τα ακόλουθα 
πεδία: 

• τυποποίηση των θεωρητικών αξόνων για τις αρχές και τους μηχανισμούς των 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας με βάση την επισκόπηση της σχετικής 
ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών 
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• ανάλυση του θεσμικού πλαισίου άσκησης προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα, με 
βάση τις υφιστάμενες πηγές δικαίου και τις τεχνικές εφαρμογής τους 

• ανάλυση του διοικητικού και οργανωτικού πλαισίου άσκησης των προνοιακών 
πολιτικών στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας 

• καταγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων προγραμμάτων κοινωνικών υπηρεσιών 
που υλοποιούνται από φορείς του δημόσιου τομέα πρόνοιας. 

β) Το δεύτερο στάδιο περιλάμβανε την ανάλυση αντιπροσωπευτικών εθνικών 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσαν τα ακόλουθα 
ζητήματα: 

 επισκόπηση βιβλιογραφικών και άλλων πηγών για την λειτουργία προνοιακών 
πολιτικών σε άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και καινοτόμων 
προγραμμάτων στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας  

 εντοπισμός και τεκμηρίωση καλών πρακτικών στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας. 

γ) Το τρίτο στάδιο περιλάμβανε την συλλογή πρωτογενών στοιχείων που αφορούν 
βασικές παραμέτρους λειτουργίας του προνοιακού συστήματος. Τα σχετικά στοιχεία 
εντοπίσθηκαν με βάση συναντήσεις των στελεχών της συγγραφικής ομάδας με το 
Γραφείο του αρμόδιου Υφυπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και με ειδικό 
ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

δ)  Το τέταρτο στάδιο περιλάμβανε την ανάλυση των δεδομένων / πορισμάτων της 
έρευνας και την σύνθεσή τους για την εκπόνηση των Αξόνων του Εθνικού 
Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» και την τεκμηρίωση των 
δυνατοτήτων επιχειρησιακής τους ένταξης στο πεδίο εφαρμογής του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013. Στο στάδιο αυτό εντοπίσθηκε και 
επεξεργάσθηκε, μάλιστα, ένα σύνθετο πλέγμα πρωτογενούς υλικού στρατηγικού 
χαρακτήρα για την εξειδίκευση του Προγράμματος, που περιλαμβάνει: 

- τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (2001, 2003) και την 
Έκθεση Εφαρμογής τους (2005) 

- το Εθνικό Ερωτηματολόγιο στο πεδίο της υγειονομικής περίθαλψης (2002) και 
την Προκαταρκτική  Έκθεση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ελληνικό 
Σύστημα Υγείας (2005) 

- τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (1988 – 2004) 

- το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
(2005) και την Α’  Έκθεση Εφαρμογής του (2006) 

- την Α΄  Έκθεση Στρατηγικής  για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική 
Ένταξη (2006) 

- το Έγγραφο «Έντυπο προτεινομένων δραστηριοτήτων τομέα κοινωνικής 
αλληλεγγύης για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013» (Γενική 
Διεύθυνση Πρόνοιας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αύγουστος 2006) 

- το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013» 
(Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ιανουάριος 2007). 
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3. Η διάρθρωση της ύλης 
Η μελέτη διαρθρώνεται από άποψη περιεχομένου σε οκτώ Κεφάλαια, που αντιστοιχούν 
στους βασικούς άξονες της έρευνας. 

Το Κεφάλαιο 1 περιγράφει τις κύριες διαστάσεις του θεσμικού και επιχειρησιακού 
πλαισίου των προνοιακών πολιτικών στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας. 
Συγκεκριμένα, αναλύονται και αξιολογούνται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης 
των προνοιακών πολιτικών (όπως εξειδικεύεται με βάση τις ρυθμίσεις της εθνικής 
έννομης τάξης και τις σχετικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών 
Οργανισμών), καθώς και το διοικητικό / επιχειρησιακό περιβάλλον άσκησής τους, με 
βάση την διάκριση ανάμεσα στις δράσεις των φορέων του δημόσιου τομέα (κεντρική 
διοίκηση, περιφερειακή διοίκηση, νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση) και στις 
δραστηριότητες φορέων του ιδιωτικού – κερδοσκοπικού τομέα και του εθελοντικού 
τομέα.  

Το Κεφάλαιο 2 επικεντρώνεται στην συγκριτική ανάλυση εθνικών πολιτικών κοινωνικής 
πρόνοιας, αναδεικνύοντας ένα πλέγμα διεθνών καλών πρακτικών στο πεδίο της 
κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν υποδείγματα για αντίστοιχες 
δράσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την περίοδο 2007 – 2013. 
Εντοπίζονται, μάλιστα, υποδείγματα καλών πρακτικών και συζητούνται οι προϋποθέσεις 
/ δυνατότητες αξιοποίησής τους στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. 

Το Κεφάλαιο 3 εξετάζει την επίδραση των χρηματοδοτικών μηχανισμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, 
αναλύοντας τα αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων δράσεων προνοιακού χαρακτήρα 
από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία που είχαν υλοποιηθεί στα προηγούμενα τρία 
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Εδώ, εφαρμόζονται συγκεκριμένοι δείκτες που επιτρεπουν 
την συναγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων για την αξιλόγηση των παρεμβάσεων των 
Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων στη λειτουργία του συστήματος: η έκταση κάλυψης 
από τις δράσεις προνοιακού χαρακτήρα των τριών προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων 
Στήριξης των βασικών προβλημάτων και απειλών του Ελληνικού προνοιακού 
συστήματος και η επικέντρωση δράσεων προνοιακού χαρακτήρα των τριών 
προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης στις ομάδες – στόχου των προνοιακών 
πολιτικών. 

Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει την Αναπτυξιακή Στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την περίοδο 2007 – 2013 με στόχο την αναβάθμιση του 
προνοιακού τομέα, αντανακλώντας τις πολιτικές προτεραιότητες εκσυγχρονισμού των 
προνοιακών πολιτικών στο πλαίσιο μίας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρύθμισης του 
Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. Ειδικότερα, αναλύονται το Όραμα και οι 
Επιδιώξεις της Στρατηγικής, οι Στρατηγικοί, Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι της, καθώς και οι 
μηχανισμοί υλοποίησής της μέσω του Εθνικού Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη» (Άξονες Προτεραιοτήτων και Θεματικά Μέτρα).  

Το Κεφάλαιο 5 εξετάζει την συμβολή της Αναπτυξιακής Στρατηγικής στις Πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλύοντας και τεκμηριώνοντας τη συνάφειά της με την 
Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές 
της Κοινότητας για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή, καθώς και τις 
Οριζόντιες Πολιτικές της Ένωσης. 

Το Κεφάλαιο 6 αναλύει τη συνάφεια της Αναπτυξιακής Στρατηγικής με το Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007 – 2013, εξετάζοντας τη συμβολή του Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» στην προώθηση των στόχων του ΕΣΠΑ με την 
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εφαρμογή δύο κριτηρίων: συνάφεια της στοχοθεσίας του Προγράμματος με τους στόχους 
του ΕΣΠΑ και έκταση συμβολής των παρεμβάσεων του στους ειδικούς στόχους του 
ΕΣΠΑ για τον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης - πρόνοιας. 

Το Κεφάλαιο 7 επικεντρώνεται στην εκτίμηση της συνάφειας της Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής με την  Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την 
Κοινωνική Ένταξη, τεκμηριώνοντας ότι το Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη» συμπυκνώνει ουσιαστικά τις προτεραιότητες της Ελληνικής πολιτείας για 
την προώθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, καθώς τυποποιεί ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
μέσω θεσμικών, επιχειρησιακών και χρηματοδοτικών παρεμβάσεων. 

Το Κεφάλαιο 8 αναδεικνύει τις δυνατότητες χρηματοδότησης του Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» από πόρους του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης 2007-2013, εξειδικεύοντας σε επίπεδο δράσεων και έργων τις παρεμβάσεις 
του Προγράμματος που μπορούν να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής των Τομεακών και 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μέσω, μάλιστα, της εφαρμογής 
ειδικών κριτηρίων, τεκμηριώνεται  ότι η Αναπτυξιακή Στρατηγική του ΥΥΚΑ για τον 
εκσυγχρονισμό του προνοιακού συστήματος μπορεί να καλυφθεί σε σημαντική έκταση 
από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, καθώς όλοι οι Άξονες Προτεραιότητάς του Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» είναι συμβατοί και εξυπηρετούν τους ειδικούς 
στόχους των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

 

4. Η εκπόνηση της Μελέτης 
Η Μελέτη για το Σχέδιο Δράσης του τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας την Δ΄ 
Προγραμματική Περίοδο υποστηρίχθηκε από το Τμήμα Κοινωνικού Σχεδιασμού & 
Έρευνας του Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας και εκπονήθηκε από συγγραφική 
ομάδα με συντονιστή τον Δρ. Γαβριήλ Αμίτση (Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου και 
συγγραφέας των Κεφαλαίων 1, 4, 5 και 8) και μέλη τον κ. Δημήτρη Απίστουλα 
(συγγραφέας των Κεφαλαίων 3 και 6) και την κα. Φωτεινή Μαρίνη (συγγραφέας των 
Κεφαλαίων 2 και 7). Η εκπόνηση της Μελέτης συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση  - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό 
Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υγεία – Πρόνοια» του Γ΄ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η λειτουργία των προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα του 21ου 
αιώνα 
Η ανάπτυξη των προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα παρουσιάζει ιστορικά σοβαρές 
αδυναμίες και στρεβλώσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο εντοπίζονται στην έλλειψη 
στοχευμένων στρατηγικών προστασίας των ατόμων σε κατάσταση ανάγκη και στην 
απουσία ολοκληρωμένων ενεργητικών δράσεων εργασιακής και κοινωνικής ένταξης 
των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που είτε εγκλωβίζονται στην περιστασιακή λήψη 
επιδοματικών παροχών χωρίς προοπτικές απεξάρτησης από την δημόσια συνδρομή, είτε 
παραπέμπονται σε αναχρονιστικές μορφές ιδρυματικής περίθαλψης με κίνδυνο 
«υψηλού στιγματισμού». Παράλληλα, διαπιστώνονται οργανωτικά, διοικητικά και 
χρηματοδοτικά προβλήματα στη λειτουργία του προνοιακού συστήματος, καθώς και 
καθυστερήσεις / κενά στην αποτελεσματική κάλυψη της ζήτησης για ποιοτικές 
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρίες, που αναμένεται να αυξηθεί εξαιτίας δημογραφικών και 
κοινονικοοικονομικών παραγόντων. 

Η περιορισμένη ενεργοποίηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης για την προστασία 
των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και οι αδυναμίες σε επίπεδο 
οργάνωσης και διαχείρισης των κοινωνικών υπηρεσιών έχουν παγιώσει την 
αναπαραγωγή ενός υπολειμματικού μοντέλου παρέμβασης του δημόσιου τομέα σε 
σχέση με τον κυριαρχικό ρόλο της οικογένειας και των άτυπων δικτύων σε επίπεδο 
κοινότητας, το οποίο εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 αδυναμία εξασφάλισης επαρκών (από πλευράς υποδομής, οργάνωσης και 
ανθρώπινων πόρων) κοινωνικών υπηρεσιών για την κάλυψη των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού 

 έλλειψη ομοιόμορφης γεωγραφικής ανάπτυξης βασικών κοινωνικών υπηρεσιών 

 επικάλυψη και πλεονασματική προσφορά παράλληλων υπηρεσιών από διάφορους 
φορείς της διοίκησης για τις ίδιες ανάγκες / ομάδες στόχου  

 αναπαραγωγή παραδοσιακών προτύπων παροχής υπηρεσιών φροντίδας, κυρίως 
ιδρυματικού χαρακτήρα, προς την κατεύθυνση της ιατροκεντρικής περίθαλψης, 
που δεν συνοδεύονται από μέτρα κοινωνικής αποκατάστασης / επανένταξης των 
χρηστών 

 περιορισμένη συμβολή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στην παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας και ένταξης σε ομάδες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού1 

 απουσία συντονισμού των φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με άλλους 
τομείς του συστήματος κοινωνικής προστασίας (απασχόληση, υγεία, εκπαίδευση) 

 δυσκολία πρόσβασης του πληθυσμού στις υπηρεσίες φροντίδας και αδυναμία 
ορθολογικής αξιοποίησής τους. 

Η κοινωνικοπολιτική συζήτηση για την αναθεώρηση του Ελληνικού συστήματος 
κοινωνικής πρόνοιας δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στα μέσα της δεκαετίας του 2000. 
                                                 
1 Σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, ο κοινωνικός αποκλεισμός προσδιορίζεται ως σώρευση ποικίλων 
μορφών περιθωριοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, τις άσχημες συνθήκες 
υγείας, την έλλειψη στέγης, την απουσία οικογενειακής στήριξης, την αδυναμία συμμετοχής στον 
κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό και την έλλειψη απασχόλησης. Ο συνδυασμός όλων αυτών των μορφών 
θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση του ατόμου, οδηγώντας συχνά σε συνθήκες περιθωριοποίησης, 
αποστέρησης και παραβατικής συμπεριφοράς. 
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Εντοπίζονται, βέβαια, αναφορές της επιστημονικής κοινότητας στην αναγκαιότητα 
ουσιαστικών παρεμβάσεων, οι οποίες δεν καλύπτουν ένα συνολικό πλάνο μεταρρύθμισης 
αλλά επικεντρώνονται σε επιμέρους άξονες: 

- θεσμική κατοχύρωση και συνδρομή των ενδιαφερομένων να χρησιμοποιήσουν το 
πλέγμα προνοιακών πολιτικών2 

- σύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με τις παροχές εισοδηματικής ενίσχυσης που 
χορηγούνται από το δημόσιο σύστημα πρόνοιας3 

- προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα, των εθελοντικών φορέων 
και των ιδιωτικών επιχειρήσεων4 

- ενίσχυση του ρόλου των άτυπων δικτύων φροντίδας5. 

Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις συγκροτούν ένα αξιόλογο θεωρητικό πλαίσιο για την 
περαιτέρω διερεύνηση των κύριων διαστάσεων της διαδικασίας εκσυγχρονισμού του 
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Και τούτο, γιατί όχι μόνο επισημαίνουν βασικά 
θεσμικά κενά ή διοικητικές στρεβλώσεις στη λειτουργία του συστήματος, αλλά 
αξιοποιούν καλές πρακτικές και θετικές εμπειρίες από τη διεθνή συζήτηση, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Παρά την αναμφισβήτητη σημασία του επιστημονικού διαλόγου για την αναγκαιότητα 
μεταρρύθμισης του συστήματος, δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι σήμερα μία μακροπρόθεσμη 
στρατηγική του δημόσιου προνοιακού τομέα για τις αρχές και τους μηχανισμούς της 
μεταρρύθμισης. Από την άλλη πλευρά, δεν έχει αναπτυχθεί μία ουσιαστική συζήτηση 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τις κατευθύνσεις της αναθεώρησης6, ενώ 
ούτε η κοινωνία των πολιτών προβάλλει οργανωμένες πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης, 
παρά το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα φαίνεται να αποδέχονται από τις αρχές της 
δεκαετίας του 2000 την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος. 

Το κύριο πρόβλημα για την τυποποίηση ενός γνήσιου κοινωνικοπολιτικού διαλόγου στο 
πεδίο αυτό εντοπίζεται στην αδυναμία της κεντρικής διοίκησης να συγκροτήσει ένα 
πλαίσιο κοινών αξόνων συζήτησης για τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις τεχνικές 
μεταρρύθμισης των προνοιακών πολιτικών. Πράγματι, σε αντίθεση με άλλες παρεμβάσεις 
του τομέα της κοινωνικής ασφάλειας (μεταρρύθμιση του δημόσιου συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας), οι φορείς της 
κεντρικής διοίκησης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας 
επικεντρώνουν τις παρεμβάσεις τους σε επιμέρους, συχνά συγκυριακούς, άξονες (π.χ. 
επιδότηση ανασφάλιστων ηλικιωμένων, αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία, 
ενίσχυση πολυτέκνων), χωρίς να εξασφαλίζουν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο 
προγραμματισμού7 για μία τουλάχιστον δεκαετία, που θα έθετε τις βάσεις ενός ευρύτερου 

                                                 
2 Η ανάγκη αυτή επισημαίνεται από τον Κ. Κρεμαλή, Το δικαίωμα του ατόμου για κοινωνική πρόνοια, 
1991, σ. 59. 
3 Η πρόταση αυτή έχει κατατεθεί από τον Γ. Αμίτση, Θεσμική κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων 
διαβίωσης στην Ελληνική και διεθνή έννομη τάξη, 2001, σ. 548. 
4 Βλ. ενδεικτικά Χ. Μουζακίτης, “Οικογενειακή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικές Υπηρεσίες – Μια 
Πρόταση”, Κοινωνική Εργασία, 37, 1995, σ. 36. 
5 Η πρόταση αυτή αναπτύσσεται από την Ο. Στασινοπούλου, Ζητήματα σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής – 
Από το κράτος πρόνοιας στο νέο προνοιακό  πλουραλισμό, 1996. 
6 Η προσέγγιση αυτή ερμηνεύεται με βάση την επικέντρωση του ενδιαφέροντος των κοινωνικών εταίρων 
(ιδίως των εκπροσώπων των εργαζομένων) στην αναθεώρηση του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης, που φαίνεται ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης την επόμενη τουλάχιστον πενταετία. 
7 Η αδυναμία αυτή είχε επισημανθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Βλ. σχετικά Δ. Ιατρίδης, 
“Κοινωνικός σχεδιασμός στην Ελλάδα - Πρόνοια και αδιαφορία”, Εκλογή, 1990, σ. 3. 
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θεσμικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού του συστήματος. Δεν προχωρούν επομένως 
στην κατασκευή «επιπέδων παρέμβασης» που κρίνονται αναγκαία για την προώθηση 
σύνθετων ενεργειών, οι οποίες αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν: 

• την κάλυψη άμεσων αναγκών του πληθυσμού με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
φροντίδας και ένταξης σε επίπεδο κοινότητας 

• την επίλυση των διαρθρωτικών και οργανωτικών προβλημάτων του συστήματος8   

• την εξειδίκευση των σχέσεων συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού 
και εθελοντικού τομέα 

• την υποστήριξη του ρόλου των άτυπων δικτύων φροντίδας. 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση και κάλυψη των συγκεκριμένων στρεβλώσεων / κενών 
επιβάλλει την επεξεργασία μίας νέας Στρατηγικής Μεταρρύθμισης, που θα προωθηθεί 
την περίοδο 2007 – 2013 από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με κύριο εργαλείο το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη”. Οι βασικοί άξονες του Προγράμματος προσανατολίζονται στην προώθηση 
της διαδικασίας εκσυγχρονισμού ενός υπολειμματικού και απαρχαιωμένου 
υποσυστήματος κοινωνικής προστασίας, αξιοποιώντας την συστηματική αξιολόγηση του 
υφιστάμενου θεσμικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος ανάπτυξής του. 

 

1. Το θεσμικό περιβάλλον ανάπτυξης των προνοιακών πολιτικών 
Το Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας χαρακτηρίζεται από σοβαρά θεσμικά 
μειονεκτήματα και ελλείψεις, με κυριότερη την απουσία κατοχύρωσης ενός γενικού 
προγράμματος ελαχίστου εισοδήματος που θα καλύπτει κάθε άτομο σε κατάσταση 
ανάγκης μέσω δράσεων εισοδηματικής ενίσχυσης και κοινωνικής φροντίδας, 
εξασφαλίζοντας την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος στην κοινωνική ένταξη9. 
Από την άλλη πλευρά, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διαμόρφωσης και άσκησης των 
προνοιακών πολιτικών (πρόκειται για το σύνολο των νόμων και κανονιστικών 
διοικητικών πράξεων, που ρυθμίζουν την εσωτερική λειτουργία της προνοιακής 
διοίκησης και τις σχέσεις της με τους πολίτες και τους ιδιωτικούς / εθελοντικούς φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας) εξακολουθεί να επηρεάζεται από σοβαρές 
δυσλειτουργίες, όπως ιδίως: 

• η ατελής προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων 

                                                 
8 Ένα από τα βασικά προβλήματα που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του Λατινικού μοντέλου κοινωνικών 
υπηρεσιών (στο οποίο εντάσσεται και το Ελληνικό σύστημα) είναι η χαμηλή ποιότητα των διοικητικών 
παρεμβάσεων και η εμφάνιση γραφειοκρατικών συμπτωμάτων ιδίως στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης. 
9 Ο σκληρός πυρήνας του δικαιώματος στην κοινωνική ένταξη εντοπίζεται στην εξασφάλιση συνθηκών και 
όρων διαβίωσης που επιτρέπουν τη συμμετοχή του ατόμου  στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό μίας 
περιοχής, περιφέρειας ή χώρας. Μία τέτοια συμμετοχή εμπεριέχει ποιοτικές διαστάσεις που 
απομακρύνονται από την παραδοσιακή αντίληψη της χορήγησης παροχών εισοδηματικού χαρακτήρα, 
επιβάλλοντας στους σχεδιαστές πολιτικών την παράλληλη υιοθέτηση μέτρων ανάπτυξης των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων του ατόμου, χωρίς προσβολή της αυτονομίας του. Βλ. σχετικά Γ. Αμίτσης, Η Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης – Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 2006. 
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• η περιορισμένη προσαρμογή στο υπερεθνικό πλαίσιο προστασίας των κοινωνικών 
δικαιωμάτων 

• η περιορισμένη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. 

 

1.1. Η κατοχύρωση και προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ως βασικοί παράγοντες μειωμένης προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος οριοθετούνται: 

α) η έλλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατοχυρώνουν δικαιώματα σε 
συγκεκριμένες παροχές (ελάχιστο εισόδημα), υπηρεσίες (ενεργοποίηση ληπτών για την 
εργασιακή τους επανένταξη) και πλεονεκτήματα (νομική συνδρομή για την δικαστική και 
εξώδικη διεκδίκηση δικαιωμάτων), προωθώντας μεσοπρόθεσμα το εργασιακό ήθος των 
ενδιαφερομένων με την μείωση της εξάρτησής τους από το προνοιακό σύστημα 

β) η αδυναμία ενεργοποίησης και ουσιαστικής εφαρμογής, μέσω της έκδοσης 
κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, νομοθετικών ρυθμίσεων που είτε κατοχυρώνουν 
προνοιακά δικαιώματα (π.χ. αποϊδρυματοποίηση, προστατευόμενη απασχόληση ατόμων 
με αναπηρία), είτε θέτουν το στρατηγικό πλαίσιο κατοχύρωσης δικαιωμάτων (π.χ. η 
ανάπτυξη των Εθνικών Προγραμμάτων του Ν. 2646/98) 

γ) η έλλειψη κωδικοποίησης της διάσπαρτης προνοιακής νομοθεσίας που δυσχεραίνει 
τόσο την ορθολογική της εφαρμογή από τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, όσο ιδίως 
την κατανόησή της από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τους φορείς της Κοινωνίας 
των Πολιτών (ΜΚΟ)  

δ) η απουσία τεχνικών / διαδικασιών απλούστευσης και εξορθολογισμού της 
προνοιακής νομοθεσίας 

ε) η περιορισμένη χρήση διαδικασιών κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των 
άμεσα ενδιαφερομένων στο σύστημα παραγωγής των νομοθετικών και διοικητικών 
πράξεων 

στ) η απουσία τεχνικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης της 
ποιότητας της προνοιακής νομοθεσίας 

ζ) η διατήρηση σε ισχύ νομοθετικών ρυθμίσεων που αποκλίνουν από τις γενικές αρχές 
της κοινωνικής πρόνοιας (επικουρικότητα, εξατομίκευση της ανάγκης) με αποτέλεσμα 
να αναπαράγονται συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ομάδων στόχου των 
προνοιακών πολιτικών (π.χ. χορήγηση προνοιακών επιδομάτων χωρίς έλεγχο 
οικονομικών πόρων, διαβίωση απόρων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης) 

η) η τυπολατρική συχνά εφαρμογή των ρυθμίσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Παράλληλα, μόλις από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 άρχισαν να εφαρμόζονται νέες 
τεχνικές προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού (Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας10, Συνήγορος του Παιδιού11, 

                                                 
10 Συστάθηκε με το Ν. 2920/2001 και άρχισε να λειτουργεί από το 2002 (Π.Δ. 278/2002  «Οργάνωση του 
Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας»). Η δραστηριοποίηση των στελεχών 
(Επιθεωρητές) του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. γίνεται είτε με βάση ειδική εντολή του ιεαραρχικού προϊστάμενου (Γενικού 
Επιθεωρητή) για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν εντολής του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε μετά από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη, εφόσον πρόκειται 
για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.  
11 Συστάθηκε με το Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 
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Συνήγορος για την Υγεία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη12), που επιδρούν θετικά και 
στις διαδικασίες σχεδιασμού / αξιολόγησης των προνοιακών πολιτικών, καθώς 
παρακολουθούν την εφαρμογή στην πράξη των βασικών αξόνων του προνοιακού 
θεσμικού πλαισίου.  

 

Το γενικό νομοθετικό πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας 

 
 
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις»  
Νόμος 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α) «Ενίσχυση της Οικογένειας και άλλες   
διατάξεις»  
Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»  
Ν. 3293/2004 (ΦΕΚ 231Α) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»  
Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας 
για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»  
Ν. 3209/2003 (ΦΕΚ 304Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας»  
Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197Α) «Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός των 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας» 
Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37Α) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»  
Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131Α) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και 
Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και άλλες διατάξεις» 
Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236Α) «Οργάνωση και Λειτουργία του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας» 
Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213Α) «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από 
φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις»  
Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158Α)  «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και 
καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» 
Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125Α)  «Ρύθμιση του επαγγέλματος του ειδικού τεχνικού 
προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών 
αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» 
Ν.Δ. 162/73 «Περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως 
πασχόντων ατόμων» 

 

 

                                                 
12 Συστάθηκε με το Ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
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1.2. Η προσαρμογή της εθνικής έννομης τάξης στο υπερεθνικό πλαίσιο προστασίας 
των κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ως βασικοί παράγοντες περιορισμένης προσαρμογής της εθνικής έννομης τάξης στο 
υπερεθνικό πλαίσιο προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων οριοθετούνται: 

α) η αδυναμία εφαρμογής συγκεκριμένων ρυθμίσεων Διεθνών Συμβάσεων που έχουν 
επικυρωθεί από την Ελληνική πολιτεία (άρθρα 13 και 14 Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη13 του Συμβουλίου της Ευρώπης, άρθρα 20 – 25 Σύμβασης της Γενεύης για την 
προστασία των προσφύγων) 14 

β) η καθυστέρηση επικύρωσης συγκεκριμένων Διεθνών Συμβάσεων που θα βελτίωναν - 
παρά την έλλειψη άμεσης αγωγιμότητας15 - την προστασία κοινωνικών δικαιωμάτων 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα τα άτομα με αναπηρία (Σύμβαση 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία)16 και τα άτομα σε κατάσταση 
κοινωνικού αποκλεισμού (Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης) 17. 

 

1.3. Η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου 
Η θεσμική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λειτουργία του Ελληνικού 
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, όπως αυτό συγκροτείται με βάση την ενεργοποίηση των 
φορέων του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα, εντοπίζεται σε τέσσερα  σχετικά 
αυτόνομα επίπεδα: το πρώτο επίπεδο αντιστοιχεί στην εγγύηση των δικαιωμάτων σε 
υπηρεσίες / παροχές, ενώ τα άλλα τρία επικεντρώνονται στους εξυπηρετουμένους, τους 
φορείς παροχής υπηρεσιών και την φύση των κοινωνικών υπηρεσιών αντίστοιχα.  

α) Η επίδραση των ρυθμίσεων του πρωτογενούς και παράγωγου κοινοτικού δικαίου στην 
κατοχύρωση ή ανάπτυξη δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών σε κοινωνικές υπηρεσίες ή 
παροχές είναι περιθωριακή. Παρά την προώθηση διακηρύξεων και ανακοινώσεων 
αυξημένης κοινωνικοπολιτικής σημασίας, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπει δυνατότητες θεμελίωσης κοινωνικών 

                                                 
13  Υιοθετήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1961 και τέθηκε σε ισχύ στις 26 Φεβρουαρίου 1965, περιέχοντας έναν 
αναλυτικό κατάλογο κοινωνικών δικαιωμάτων που διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: δικαιώματα 
που αφορούν κάθε άτομο (υγεία, κοινωνική ασφάλεια, κοινωνική πρόνοια, χρήση κοινωνικών υπηρεσιών) 
και δικαιώματα που αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ή κατηγορίες προσώπων (προστασία των παιδιών και 
των νέων, της μητέρας και του παιδιού, της οικογένειας, των μεταναστών εργαζομένων και των μελών της 
οικογένειάς τους). 
14 Η Σύμβαση της Γενεύης επικυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νομοθετικό Διάταγμα 3989/1959 “Περί 
κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (ΦΕΚ201Α/59) 
και αποτελεί ως διεθνές κείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ελληνικό εσωτερικό 
δίκαιο, και μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύος. Συνοδεύεται από το Πρωτόκολλο του 1967 για το 
Καθεστώς των Προσφύγων, που κυρώθηκε με τον Αναγκαστικό Νόμο 389/26-4/4-6-1968 “Περί κυρώσεως 
του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης της 31.1.1967 εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων 
(ΦΕΚ125Α/68). 
15 Πρόκειται για την δυνατότητα άμεσης επίκλησης και αξιοποίησης των διατάξεων των Διεθνών 
Συμβάσεων από τους ενδιαφερόμενους πολίτες ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων. 
16 Η Σύμβαση υπογράφθηκε στις 30 Μαρτίου 2007 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ογδόντα Κράτη Μέλη 
του ΟΗΕ, ενώ θα τεθεί σε ισχύ όταν επικυρωθεί από τουλάχιστον είκοσι εκ των συμβαλλομένων Κρατών. 
17 Οι νέες πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εισάγονται το 
1996 με την υιοθέτηση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος προβλέπει στα 
άρθρα 29 και 30 την προστασία του δικαιώματος για λήψη παροχών και υπηρεσιών σε περίπτωση ανάγκης 
λόγω φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Οι σχετικές ρυθμίσεις δεν έχουν όμως ενσωματωθεί στην 
εθνική έννομη τάξη, καθώς η Ελληνική Πολιτεία δεν έχει προχωρήσει στην επικύρωση του Χάρτη. 
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δικαιωμάτων των πολιτών σε προνοιακές παροχές ή υπηρεσίες18. Επομένως οι 
σχετικές αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται από τις εθνικές διοικήσεις.  

                                                

β) Η προώθηση των ρυθμίσεων για την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων στο εσωτερικό 
της Κοινότητας κατοχυρώνει στην πράξη τα δικαιώματα ίσης μεταχείρισης των 
Ευρωπαίων πολιτών και στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών. Με βάση το υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο, οι πολίτες ενός Κράτους Μέλους που μετακινούνται σε κάποιο άλλο 
Κράτος έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τις ίδιες κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες που 
χορηγούνται και στους εθνικούς υπηκόους19. Δεν δικαιούνται όμως να απαιτήσουν το ίδιο 
επίπεδο υπηρεσιών / ύψος εισοδηματικών παροχών που λάμβαναν και στη χώρα 
προέλευσής τους20.  

Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στα Κράτη Μέλη 
του Μεσογειακού Νότου (ανάμεσά τους και η Ελλάδα), γιατί αυτά συγκεντρώνουν το 
μεγαλύτερο αριθμό διακινούμενων συνταξιούχων από τις χώρες της Κεντρικής και 
Βόρειας Ευρώπης. Επομένως, πρέπει όχι απλώς να εξασφαλίσουν υπηρεσίες σε ισότιμη 
βάση, αλλά να αναβαθμίσουν την υφιστάμενη υποδομή τους, ώστε να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά στην αναμενόμενη αυξημένη ζήτηση για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών21, 
που παρουσιάζει και υψηλό οικονομικό ενδιαφέρον. 

γ) Από την άλλη πλευρά, η κατοχύρωση της Ενιαίας Αγοράς και η προώθηση των 
ελευθεριών διακίνησης των αγαθών και των υπηρεσιών δημιουργεί νέες δυνατότητες για 
τη μετακίνηση ιδιωτικών επιχειρήσεων, εθελοντικών φορέων και επαγγελματιών πρόνοιας 
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς 
μπορούν επομένως να εγκαταστήσουν παραρτήματά τους σε άλλα Κράτη Μέλη, 
αυξάνοντας έτσι τις συνθήκες ανταγωνισμού με τους «τοπικούς» φορείς του 
συγκεκριμένου κράτους. 

δ) Η προώθηση των κοινοτικών ρυθμίσεων στο πεδίο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας22 
αναμένεται, τέλος, να επηρεάσει και τις εθνικές προνοιακές πολιτικές, υποχρεώνοντας την 
υιοθέτηση ειδικών κανόνων με βάση αντίστοιχη δεσμευτική κοινοτική νομοθεσία. 

Ως βασικοί παράγοντες περιορισμένης προσαρμογής της Ελληνικής έννομης τάξης στο 
κοινοτικό κεκτημένο οριοθετούνται: 

• η αδυναμία αποτελεσματικής συμμετοχής στις νομοπαραγωγικές διαδικασίες της 
Ένωσης που τυποποιούν ή μεταρρυθμίζουν το κοινοτικό κεκτημένο (π.χ. η εφαρμογή 
των αρχών του ανταγωνισμού στις δημόσιες προνοιακές πολιτικές, οι όροι χορήγησης 
προνοιακών παροχών σε αλλοδαπούς κα.) 

• η πλημμελής εφαρμογή των δεσμευτικών κοινοτικών κανόνων (βλ. για παράδειγμα 
την καταδίκη της Ελληνικής Πολιτείας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

 
18 Βλ. Γ. Αμίτσης, Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης – Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 2006. 
19 Η δυνατότητα αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 7§2 του Κανονισμού 1612/68. 
20 Η χορήγηση προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών δεν καλύπτεται από τον κανόνα της εξαγωγιμότητας 
παροχών, που εφαρμόζεται στην περίπτωση των παροχών κοινωνικής ασφάλισης.  
21 Βλ. σχετικά A. Williams / R. King / T. Warnes, “A place in the sun: international retirement migration 
from northern to southern Europe”, European Urban and Regional Studies, 4, 2, 1997, σ. 130. 
22 Βλ. σχετικά Εuropean Commission, Implementing the Community Lisbon Programme: Social Services of 
General Interest in the European Union, A Communication from the Commission COM (2006)177, 
26.4.2006, Brussels. 
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Κοινοτήτων για τη μη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων σε Γερμανό υπήκοο 
που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα)23 

• η έλλειψη μηχανισμών προετοιμασίας και έκδοσης νομοθετικών / κανονιστικών 
πράξεων για την ορθολογική εφαρμογή δεσμευτικών κανόνων του κοινοτικού δικαίου 
στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας 

• η καθυστέρηση έγκαιρης αντίδρασης απέναντι στις πολιτικές πρωτοβουλίες 
στρατηγικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προετοιμάζουν δεσμευτικές 
παρεμβάσεις (π.χ. ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών ως υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
και η διαφοροποίησή τους από τις ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος24, η προώθηση της «ενεργοποίησης» των ληπτών κοινωνικών παροχών 
ως προϋπόθεση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων25 κ.α.). 

 

2. Το διοικητικό / επιχειρησιακό περιβάλλον άσκησης των προνοιακών πολιτικών 
Οι προνοιακές πολιτικές στην Ελλάδα προωθούνται από φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού 
και εθελοντικού τομέα. Οι φορείς του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν και υλοποιούν 
προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης και κοινωνικής φροντίδας των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού, στο πλαίσιο της προστασίας δικαιωμάτων που προβλέπονται στο 
Σύνταγμα και εξειδικεύονται από τη νομοθεσία. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν 
με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φροντίδας προς άτομα που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της αγοράς (καταβολή ανταλλάγματος για τη λήψη των υπηρεσιών) και δεν 
επιθυμούν (ή αδυνατούν) για διάφορους λόγους να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα, 
ενώ οι εθελοντικοί φορείς δραστηριοποιούνται για την προώθηση συλλογικών 
αιτημάτων των μελών τους ή για την κάλυψη των κενών προστασίας που συνεπάγεται 
συχνά είτε η επιλεκτική στόχευση των δημόσιων πολιτικών είτε η απουσία 
εξειδικευμένων προγραμμάτων κάλυψης. 

 

2.1. Οι προνοιακοί φορείς του δημόσιου τομέα 
Οι προνοιακοί φορείς του δημόσιου τομέα οργανώνονται και λειτουργούν σε τέσσερα 
επίπεδα: κεντρική διοίκηση, περιφερειακή διοίκηση, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και 
τοπική αυτοδιοίκηση. Υπηρεσίες φροντίδας παρέχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου που ιδρύονται και εποπτεύονται από φορείς της κεντρικής διοίκησης, 
της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

2.1.1. Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης 
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύη είναι ο κύριος φορέας της κεντρικής 
διοίκησης για την οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου συστήματος κοινωνικής 

                                                 
23 Βλ. την απόφαση του ΔΕΚ της 29.10.1998 στην υπόθεση C-185/96 «Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της 
Ελληνικής Δημοκρατίας», με την οποία η Ελλάδα καταδικάσθηκε για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου 
εξαιτίας του αποκλεισμού κοινοτικών υπηκόων από την αναγνώριση της ιδιότητας πολυτέκνου ενόψει της 
χορήγησης των παροχών που προβλέπονται για πολυμελείς οικογένειες.  
24 Βλ. Εuropean Commission, Implementing the Community Lisbon Programme: Social Services of General 
Interest in the European Union, A Communication from the Commission COM (2006)177, 26.4.2006, 
Brussels. 
25 Βλ. European Commission, A consultation at EU level to promote the active inclusion of the people 
furthest from the labour market, A Communication from the Commission, COM (2006)44, 8.2.2006, 
Brussels. 
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πρόνοιας. Παράλληλα, όμως, εντοπίζονται και σημαντικές παρεμβάσεις άλλων 
Υπουργείων στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας: πρόκειται για το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο πεδίο των 
κοινωνικών υπηρεσιών που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του θεσμού της Ειδικής 
Αγωγής για τα άτομα με αναπηρίες), το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας (οι δράσεις του αφορούν την  παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
κοινωνικής ένταξης σε συγκεκριμένες ομάδες ανεξάρτητα από το εργασιακό τους 
καθεστώς, την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άμεσα ή έμμεσα 
ασφαλισμένους και την ενίσχυση ατόμων που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας) και 
το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης (δράσεις 
κοινωνικής ένταξης μεταναστών). 

 

Α. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης26 είναι ο αρμόδιος φορέας της 
κεντρικής διοίκησης στην Ελλάδα για την χάραξη και προώθηση της κυβερνητικής 
πολιτικής στους τομείς της υγείας και πρόνοιας. Μέχρι το 1995 το συγκεκριμένο 
Υπουργείο ασκούσε και τις αρμοδιότητες του τομέα της κοινωνικής ασφάλισης με τον 
τίτλο «Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Το 1995 η 
αρμοδιότητα περί κοινωνικής ασφάλισης μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Εργασίας27, το 
οποίο μετονομάστηκε σε «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Η 
μεταβίβαση αυτή δεν επέφερε ιδιαίτερες συνέπειες σε σχέση με την άσκηση πολιτικής 
στο πεδίο της πρόνοιας, καθώς ούτως ή άλλως το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας28 δεν διαθέτει από την κείμενη νομοθεσία επιτελικές 
αρμοδιότητες για το πεδίο αυτό. 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαθέτει - μέσω του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - την πρωτογενή αρμοδιότητα ίδρυσης και 
εποπτείας προνοιακών φορέων, που λειτουργούν με την μορφή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. Η 
νομική φύση των φορέων καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσής τους, ενώ η 
λειτουργία τους εξειδικεύεται με την κατάρτιση Οργανισμών και Κανονισμών 
(εγκρίνονται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος).  

Οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
θεωρούνται κρατικοί φορείς του δημόσιου τομέα29, που διακρίνονται σε διαφορετικές 
κατηγορίες ανάλογα με τη νομική τους φύση, την χωροθέτησή τους, το περιεχόμενο των 
παρεχομένων υπηρεσιών και τις ομάδες στόχου που εξυπηρετούν. Από επιχειρησιακή 
άποψη, η βασική διάκριση των φορέων οδηγεί σε τρεις κατηγορίες: τους φορείς 
σχεδιασμού και παρακολούθησης τομεακών προνοιακών πολιτικών, τις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ κοινωνικής φροντίδας. 

α) Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι φορείς εκείνοι που ασκούν αρμοδιότητες 
σχεδιασμού, παρακολούθησης και υποστήριξης τομεακών προνοιακών πολιτικών, 
παρέχοντας, εκτός των άλλων, γνωμοδοτικές υπηρεσίες προς την κεντρική υπηρεσία 
                                                 
26 Ο συγκεκριμενος τίτλος υιοθετήθηκε στις αρχές του 2004, αντικαθιστώντας τον προηγούμενο τίτλο 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. 
27 Βλ. σχετικά τις διατάξεις του Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» 
(ΦΕΚ Α’ 95). 
28 Ο συγκεκριμενος τίτλος υιοθετήθηκε επίσης στις αρχές του 2004, αντικαθιστώντας τον προηγούμενο 
τίτλο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
29 Βλ. άρθρο 1 παρ.6 Ν. 1256/1982. 
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του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εδώ υπάγονται το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρία, το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας και επικουρικά οι Δοικήσεις Υγειονομικής 
Περιφέρειας (Δ.Υ.Π.Ε.). 
Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης30 αποτελεί εξέλιξη του 
Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας που είχε θεσμοθετηθεί με το άρθρο 7 Ν. 
2646/98. Λειτουργεί με τη μορφή ΝΠΔΔ για την προώθηση της έρευνας στο πεδίο της 
κοινωνικής πρόνοιας, εξασφαλίζοντας την παροχή γνωμοδοτικών / υποστηρικτικών 
υπηρεσιών προς την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελεί εξέλιξη του Εθνικού Κέντρου 
Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας που είχε θεσμοθετηθεί με το άρθρο 13 Ν. 2646/98. 
Λειτουργεί με την μορφή ΝΠΔΔ31, παρέχοντας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν επείγουσες 
κοινωνικές παρεμβάσεις, ενημέρωση για προνοιακά θέματα, συμβουλευτική στήριξη σε 
ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο και ψυχολογική βοήθεια βραχείας διάρκειας. Οι 
πλέον καινοτόμες δράσεις του αφορούν την τηλεφωνική γραμμή κοινωνικής βοήθειας, τη 
μονάδα επιτόπιας παρέμβασης, τους ξενώνες σύντομης φιλοξενίας και τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς παιδιά και εφήβους σε κατάσταση ανάγκης. 

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί ΝΠΙΔ που ιδρύθηκε με το 
άρθρο 10 του Ν. 3106/2003 και ρυθμίσθηκε εκ νέου με το άρθρο 11 του Ν. 3454/2006 
«Ενίσχυση της Οικογένειας και άλλες διατάξεις», ώστε να λειτουργήσει κατά το 
αποκεντρωτικό σύστημα (παραρτήματα σε ολόκληρη τη χώρα), προκειμένου να 
τυγχάνουν των ευεργετικών υπηρεσιών του όλα τα άτομα με αναπηρίες (ΑμΕΑ). 
Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό συντονιστικό όργανο, που θα σχεδιάζει και θα 
παρακολουθεί  τις διαδικασίες  για την εξίσωση των ευκαιριών  για τα ΑμΕΑ, 
αποτελώντας  σημείο αναφοράς  μεταξύ των φορέων του αναπηρικού κινήματος και του 
δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα.  

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.) θεσμοθετήθηκε με 
το άρθρο 11 του Ν. 3454 /2006 «Ενίσχυση της Οικογένειας και άλλες διατάξεις» ως 
ΝΠΙΔ με αντικείμενο την προώθηση ερευνητικού / συμβουλευτικού έργου στα πεδία 
της δημογραφίας και της κοινωνικής πολιτικής, ώστε να καλυφθεί ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό κενό, που έχει επισημανθεί τόσο στο Πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής 
της Βουλής για το Δημογραφικό (1992) όσο και στη Γνώμη Πρωτοβουλίας της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το Δημογραφικό (2002).  

Οι Δοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Π.Ε.) αποτελούν χωρικά ΝΠΔΔ 
ειδικού σκοπού που ιδρύθηκαν με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»32, 
αντικαθιστώντας τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας των Ν. 2889/2001 
και 3106/2003. Ασκούν αρμοδιότητες προγραμματισμού, συντονισμού, εποπτείας και 
ελέγχου όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 
(Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και άλλα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) στα χωρικά τους πλαίσια, 
παρακολουθώντας την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσεται σε κεντρικό επίπεδο 
                                                 
30 Βλ. άρθρο 38 Ν. 3370/2005 που κατοχυρώνει την μετονομασία του φορέα.  
31 Βλ. Π.Δ. 22 της 3/7.2.2006 (ΦΕΚ 18Α) «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 
32 Όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ.1. Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α’) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ 
νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις». 
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από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι φορείς αυτοί διοικούνται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διοικητή, διαθέτουν αυτοτελή προϋπολογισμό και 
λειτουργούν με βάση Επιχειρησιακά Σχέδια Δράσης και Οργανισμούς. 

β) Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι φορείς εκείνοι που ασκούν αρμοδιότητες 
παροχής υπηρεσιών ανοικτής ή κλειστής φροντίδας προς ομάδες στόχου των 
προνοιακών πολιτικών. Εδώ υπάγονται οι φορείς του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 3106/2003 
«Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις», που μετατράπηκαν με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» σε Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) υποκείμενα στον έλεγχο και την εποπτεία του 
Δοιηκητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας33. Οι φορείς αυτοί διοικούνται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διοικητή, διαθέτουν αυτοτελή προϋπολογισμό και 
λειτουργούν με βάση Επιχειρησιακά Σχέδια Δράσης και Οργανισμούς. 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την ίδρυση νέων Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που εξειδικεύει ζητήματα 
οργάνωσης και λειτουργίας, διάρθρωσης υπηρεσιών και στελέχωσης34. Κατοχυρώνεται, 
έτσι, η δυνατότητα ευελιξίας για την λειτουργία νέων προνοιακών υπηρεσιών, καθώς 
δεν επιβάλλεται πλέον η χρήση της νομοθετικής μεθόδου με πρωτοβουλία του αρμόδιου 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα απαιτούσε περισσότερο 
σύνθετες ενέργειες και θα συνεπαγόταν αυξημένη διάρκεια. 

γ) Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι φορείς εκείνοι που λειτουργούν με τη μορφή 
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ κοινωνικής φροντίδας και δεν εντάσσονται στον κατάλογο των 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 3106/2003 (π.χ. το Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών). 

 

Β. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες 
στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη του θεσμού της Ειδικής 
Αγωγής για τα άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για ένα σύνθετο θεσμό κοινωνικής ένταξης 
που εγκαινιάστηκε κανονιστικά τη δεκαετία του 1970, τυποποιήθηκε το 1985 με την 
υιοθέτηση του Ν. 1566/85 και εκσυγχρονίστηκε το 2000 με την υιοθέτηση του Ν. 
2817/2000. Οι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων ειδικής αγωγής διακρίνονται σε 
δύο κατηγορίες: 

- φορείς που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων  

- φορείς που υπάγονται στην εποπτεία άλλων Υπουργείων35. 

 

                                                 
33 Βλ. Υ.Α. Π3/Φ.ΝΟΜ/Γποικ.45162 (Υγείας) της 3/5.5.2005 (ΦΕΚ 604Β) «Έναρξη Λειτουργίας των 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 
34 Βλ. άρθρο 18 παρ.3 Ν. 3329/2005. 
35 Σύμφωνα πάντως με το Ν. 1566/85 «Μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
που ανήκουν στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία άλλων υπουργείων και οργανισμών και λειτουργούν είτε ως 
δημόσια σχολεία είτε ως σχολεία νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είτε ως ιδιωτικά σχολεία, υπάγονται 
εφεξής στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 
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Γ. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αποτελεί τον φορέα της 
κεντρικής διοίκησης που ασκεί αρμοδιότητες σε δύο βασικούς άξονες του Ελληνικού 
συστήματος κοινωνικής προστασίας: τον άξονα της κοινωνικής ασφάλισης και τον άξονα 
της προώθησης της απασχόλησης. Οι σχετικές αρμοδιότητες σχεδιάζονται από την 
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου36 (οι πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης σχεδιάζονται 
από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ οι πολιτικές απασχόλησης από 
τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου) και υλοποιούνται μέσω ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που 
υπάγονται στην εποπτεία του.  

Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο 
πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας είναι συμπληρωματικές σε σχέση με τις 
«πρωτογενείς αρμοδιότητες» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και εντοπίζονται σε δύο θεματικά επίπεδα: παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
εργασιακής ένταξης σε συγκεκριμένες ομάδες ανεξάρτητα από το εργασιακό τους 
καθεστώς και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άμεσα ή έμμεσα 
ασφαλισμένους37. 

1. Η παροχή υπηρεσιών εργασιακής ένταξης σχεδιάζεται από τη Διεύθυνση 
Απασχόλησης και προωθείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργαστικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Το πεδίο των σχετικών υπηρεσιών περιλαμβάνει δράσεις 
κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση ατόμων με αναπηρίες, παλιννοστούντων, 
αποφυλακισμένων, μακροχρόνια ανέργων, απεξαρτημένων και νεαρών παραβατικών 
ατόμων.  

Οι υπηρεσίες αυτές σχεδιάζονται από τη Διεύθυνση Απασχόλησης38 και συγκεκριμένα 
από το Τμήμα για την Αποκατάσταση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Λοιπών Ειδικών 
Κατηγοριών, στο οποίο εντάσσονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 

- η μέριμνα για τη διευκόλυνση της εισόδου στην απασχόληση ατόμων που χρήζουν 
ειδικής προστασίας από το κράτος 

- η μέριμνα για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την απασχόληση των 
παραπάνω ειδικών κατηγοριών εργαζομένων 

- ο συντονισμός των ενεργειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες. 

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει ειδικά προγράμματα κατάρτισης, επιδότησης της απασχόλησης και 
προώθησης της αυτοαπασχόλησης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που 
περιλαμβάνουν επικουρικές υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης. Τα 
προγράμματα αυτά τυποποιούνται στις εξής κατηγορίες: 

- προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών και νέων ελεύθερων επαγγελματιών για 
εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας ατόμων με αναπηρίες 

                                                 
36 Βλ. τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 – Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας. 
37 Ως έμμεσα ασφαλισμένοι ορίζονται τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του εργαζόμενου, τα οποία 
καλύπτονται για συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κινδύνους.  
38 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 368/89, η Διεύθυνση Απασχόλησης απαρτίζεται από τα  εξής Τμήματα: 
α) Τμήμα Μελέτης, Σχεδιασμού και Ελέγχου Εφαρμογής της Πολιτικής Απασχόλησης 
β) Τμήμα για την Αποκατάσταση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Λοιπών Ειδικών Κατηγοριών 
γ) Τμήμα Στήριξης Εργαζομένων στην Αλλοδαπή και Απασχόλησης Αλλοδαπών στην Ελλάδα 
δ) Τμήμα Συστημάτων Ασφάλισης της Ανεργίας και Κοινωνικών Παροχών. 
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- προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
για την απασχόληση απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων και νεαρών παραβατικών 
ατόμων 

- προγράμματα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ειδικών κατηγοριών. 

2. Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δεν διαθέτει  - όπως το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - αυτόνομες δομές για την άμεση 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς εργαζόμενους ή ασφαλισμένους. Προβλέπεται, 
όμως, από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η δυνατότητα συνεργασία εποπτευομένων 
φορέων του (φορείς κοινωνικής ασφάλισης) με φορείς κοινωνικής πρόνοιας που 
αποτελούν οργανισμούς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Έτσι, για παράδειγμα, οι 
ασφαλιστικοί φορείς συμβάλλονται με προνοιακούς φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και 
εθελοντικού τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την εξασφάλιση υπηρεσιών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης σε 
παιδιά ασφαλισμένων που αντιμετωπίζουν σωματικά ή νοητικά προβλήματα39. 

Για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων προβλέπεται επίσης η δυνατότητα 
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να ιδρύουν μονάδες παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών που λειτουργούν με τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου40. Η 
σύσταση των μονάδων αυτών γίνεται με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, που 
προτείνονται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, 
Οικονομικών, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, τα οποία ρυθμίζουν θέματα που αφορούν τη διοίκηση, την οργάνωση, 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και τη σύσταση των αναγκαίων θέσεων χωρίς 
επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι μονάδες υλοποιούν τις δράσεις τους 
σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο του οικείου ασφαλιστικού ή μετοχικού ταμείου και τους Υπουργούς Υγείας 
& Πρόνοιας και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Μέχρι τις αρχές του 2007, δεν είχαν ιδρυθεί αντίστοιχες μονάδες από ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Οι ανάγκες των ασφαλισμένων εξακολουθούν έτσι να εξυπηρετούνται 
από τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας που ιδρύονται και εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης . 

  

                                                 
39 Το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο θεμελιώνει μάλιστα την υποχρέωση των ασφαλιστικών οργανισμών 
να καταβάλλουν ημερήσιο νοσήλειο – τροφείο στους προνοιακούς φορείς που περιθάλπτουν τα παιδιά με 
ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις, το ύψος του νοσηλείου διαφέρει ανάλογα με τις 
κατηγορίες των προνοιακών φορεών και το είδος της περίθαλψης:  
α) Το ύψος είναι υψηλότερο για τα παιδιά που περιθάλπτονται σε μη επιδοτούμενα από το Κράτος 
Ιδρύματα για άτομα με βαριές σωματικές ή νοητικές αναπηρίες σε σχέση με τα παιδιά που περιθάλπτονται 
σε επιδοτούμενα από το κράτος Ιδρύματα. 
β) Το ύψος αυξάνεται σε περίπτωση μεταφοράς των παιδιών από και προς τα Ιδρύματα με αυτοκίνητα των 
Κέντρων. 
40 Το άρθρο 3§2 του Ν. 2345/95 ορίζει ότι «Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ή Θεραπευτήρια Χρονίων 
Παθήσεων ή βρεφονηπιακοί σταθμοί μπορούν να συστήνονται ως ΝΠΙΔ μετά από αίτημα των διοκητικών 
συμβουλίων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και των μετοχικών 
ταμείων, που μπορούν να συνεργάζονται για το σκοπό αυτό και με άλλους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού 
δικαίου». 
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Δ. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Δημόσιας 
Διοίκησης 
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί τον φορέα 
της κεντρικής διοίκησης που ασκεί παραλληλες αρμοδιότητες σε δύο βασικούς άξονες 
του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας: τον άξονα της ρύθμισης του 
καθεστώτος ένταξης των μεταναστών και τον άξονα της ένταξης των προσφύγων. 

Το νομικό καθεστώς κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα 
ρυθμίζεται από ένα σύνθετο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τις 
συνταγματικές εντολές για την προστασία των αλλοδαπών41 και τη νομοθετική τους 
εξειδίκευση. Παράλληλα, η εφαρμογή μηχανισμών των Διεθνών Οργανισμών συνθέτει 
ένα παράλληλο επίπεδο υπερνομοθετικής ισχύος που διέπει πλέον τις σχέσεις μεταξύ 
διοίκησης και αιτούντων άσυλο / προσφύγων σε διαφορετικά πεδία της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής.  

Οι διεθνείς ρυθμίσεις που αφορούν ζητήματα προσφύγων διακρίνονται σε δύο κύριες 
κατηγορίες: ρυθμίσεις γενικής εφαρμογής και ρυθμίσεις αποκλειστικής ισχύος για 
πρόσφυγες. 

α) Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει διατάξεις για τη μετανάστευση που περιέχονται σε 
διεθνείς μηχανισμούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για 
ρυθμίσεις που εντοπίζονται ενδεικτικά στο Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Νομικό Καθεστώς των 
Μεταναστών Εργαζομένων, στη Σύμβαση σχετικά με τη συμμετοχή των αλλοδαπών στη 
δημόσια ζωή σε τοπικό επίπεδο, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στις Διεθνείς 
Συμβάσεις Εργασίας.  

β) Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τη Σύμβαση του ΟΗΕ περί Νομικού Καθεστώτος 
των Προσφύγων (Γενεύη 1951) και το Συμπληρωματικό της Πρωτόκολλο (Νέα Υόρκη, 
1967) και τις ρυθμίσεις του κοινοτικού δικαίου για τους εκτοπισθέντες και τους αιτούντες 
άσυλο. Σύμφωνα με το άρθρο 1 Α (2) της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και 
το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών), που έχουν 
επικυρωθεί και από την Ελλάδα42, ως πρόσφυγας ορίζεται κάθε πρόσωπο που «συνεπεία 
γεγονότων επελθόντων προς της 1ης Ιανουαρίου 1951 και δικαιολογημένου φόβου διώξεως 
λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων 
ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή, λόγω του 
φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον 
υπηκοότητα τινά και ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της 
προηγουμένης συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν 
επιθυμεί να επιστρέψη εις ταύτην». 

Το υφιστάμενο εθνικό θεσμικό πλαίσιο προσδιορίζει τις διαδικασίες ρύθμισης από τις 
αρμόδιες ελληνικές αρχές των ακόλουθων κατηγοριών: 

                                                 
41 Οι σχετικές διατάξεις εντοπίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 και στο άρθρο 5 παρ. 2 και 4 του Συντάγματος.  
42 Η Σύμβαση της Γενεύης επικυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νομοθετικό Διάταγμα 3989/1959 “Περί 
κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (ΦΕΚ201Α/59) 
και αποτελεί ως διεθνές κείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ελληνικό εσωτερικό 
δίκαιο, και μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύος. Συνοδεύεται από το Πρωτόκολλο του 1967 για το 
Καθεστώς των Προσφύγων, που κυρώθηκε με τον Αναγκαστικό Νόμο 389/26-4/4-6-1968 “Περί κυρώσεως 
του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης της 31.1.1967 εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων 
(ΦΕΚ125Α΄). 
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- Άτομα που αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και εφοδιάζονται με άδεια παραμονής που  ανανεώνεται 
(πρόκειται για αναγνωρισμένους Πρόσφυγες με βάση τις διατάξεις των άρθρων 24 
και 25 του Ν.1975/1991 (όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 και 2 του Ν.2452/1996 
«Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του και άλλες 
διατάξεις» ΦΕΚ 236Α).   

- Άτομα που υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας (αιτούντες 
άσυλο) σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 61/1999 
(ΦΕΚ 63Α) . 

- Άτομα που δεν έχουν λάβει άσυλο και δεν έχουν χαρακτηριστεί επίσημα “πρόσφυγες” 
αλλά οι ελληνικές αρχές τους χορηγούν προσωρινή άδεια παραμονής, διάρκειας ενός 
έτους, για ανθρωπιστικούς λόγους (προσωρινά διαμένοντες) σύμφωνα με το άρθρο 8 
του Π.Δ. 61/1999. 

Οι πρόσφυγες αντιστοιχούν σε μια ομάδα στόχου που ήδη έχει αναγνωριστεί νομοθετικά 
ως αντικείμενο ειδικών παρεμβάσεων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης. Οι πλέον 
αντιπροσωπευτικές παρεμβάσεις εντοπίζονται στο Ν. 2646/98 «Ανάπτυξη του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας» και στο Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και 
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». 

Ο Ν. 2646/98 ρυθμίζει ζητήματα κοινωνικής κάλυψης, προβλέποντας στο άρθρο 18 ότι: 

«Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες 
και τις ομάδες που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθορίζονται Ειδικά 
Προγράμματα με στόχο: 

β. την κοινωνική ένταξη των  αναγνωρισμένων Προσφύγων, τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων και τη διαδικασία παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής και κοινωνικής συνδρομής σε 
άτομα που έχουν αναγνωρισθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή ως πρόσφυγες ή 
έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση ή τους έχει επιτραπεί η προσωρινή διαμονή 
προς αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών καταστάσεων ανάγκης». 

O Ν. 3386/2005 ρυθμίζει ευρύτερα ζητήματα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, 
εξαιρώντας ρητώς (άρθρο 2 παρ.1 γ΄) τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες από το 
προσωπικό πεδίο εφαρμογής του. Όμως, εντάσσει με ειδικότερη διάταξη (άρθρο 65 
παρ.2) τους πρόσφυγες και τα άτομα που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας στις 
κατηγορίες των επωφελουμένων από τις δράσεις κοινωνικής ένταξης που θα 
αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης  (άρθρο 66 
παρ.4). Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς καλύπτει ορθολογικά το 
κενό που προκύπτει από την αδυναμία ουσιαστικής εφαρμογής του Ν. 2646/98 και την 
παρεπόμενη έλλειψη υιοθέτησης του Ειδικού Προγράμματος ένταξης των προσφύγων. 
Επιχειρείται, έτσι, να αναπτυχθεί μία θεματική στρατηγική καταπολέμησης του 
αποκλεισμού της συγκεκριμένης ομάδας στόχου, με βάση μία πολυδιάστατη σύλληψη της 
ένταξης που δεν περιορίζεται στο ειδικό πεδίο της προνοιακής κάλυψης. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης επεξεργάζεται την 
περίοδο αυτή με το συναρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τους 
βασικούς άξονες του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης, που θα ρυθμίσει για 
πρώτη φορά ένα πλέγμα σύνθετων πολιτικών ένταξης των αλλοδαπών και προσφύγων 
στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας.   
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2.1.2. Η  περιφερειακή διοίκηση 
Οι Περιφέρειες αποτελούν ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του Κράτους που 
συμβάλλουν στον εθνικό σχεδιασμό μέσω του προγραμματισμού και της εφαρμογής 
πολιτικών οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Οι αρμοδιότητές τους 
(όπως ρυθμίζονται από το Ν.2503/97 "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις") στο 
πεδίο της πρόνοιας ασκούνται από τη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας και 
συγκεκριμένα από το Τμήμα Πρόνοιας. Οι σχετικές αρμοδιότητες προβλέπονται στο 
άρθρο 6§3 του Ν. 2503/97,  που ορίζει ότι η Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας: α) είναι 
υπεύθυνη για την προστασία της δημόσιας υγείας και την οργάνωση της πρόληψης, της 
αγωγής και προαγωγής της υγείας στην Περιφέρεια, β) συντονίζει το έργο των 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας, γ) εισηγείται μέτρα για την 
πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους 
κατοίκους της Περιφέρειας. 

Από οργανωτική άποψη, η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα: Τμήμα Δημόσιας 
Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Τμήμα Πρόνοιας. Το Τμήμα Πρόνοιας 
συντονίζει και αξιολογεί τη λειτουργία των φορέων πρόνοιας (οποιασδήποτε νομικής 
μορφής) της Περιφέρειας και μελετά / εισηγείται μέτρα για την αποδοτικότερη παροχή 
υπηρεσιών πρόνοιας στους κατοίκους της Περιφέρειας. 

 

2.1.3. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ασκούν αρμοδιότητες στο πεδίο της κοινωνικής 
πρόνοιας ως αποτέλεσμα της αυτοδίκαιης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας που κατοχυρώθηκε νομοθετικά το 1994. Παράλληλα, σχετικές 
αρμοδιότητες ασκούνται ύστερα από τη μεταγενέστερη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που 
προηγουμένως προωθούνταν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 

Οι αρμοδιότητες στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας ασκούνται κυρίως από τις 
Διευθύνσεις Πρόνοιας που λειτουργούν σύμφωνα με τους Οργανισμούς κάθε Ν.Α. Οι 
Διευθύνσεις αυτές υποκαθιστούν ουσιαστικά τις Διευθύνσεις Πρόνοιας των Νομαρχιών, 
οι οποίες αποτελούσαν μέχρι την εισαγωγή του θεσμού του Δεύτερου Βαθμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας στο πεδίο της πρόνοιας. 

Μετά την ψήφιση του Ν. 2218/94 "Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση 
διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις", 
οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Υπηρεσιών Πρόνοιας (Διευθύνσεις Πρόνοιας και 
αντίστοιχα Τμήματα, Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας, Περιφερειακά Γραφεία 
Πρόνοιας) ασκούνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η σχετική μεταρρύθμιση 
θεμελιώθηκε στις διατάξεις του άρθρου 3 § 1 Ν. 2218/94 (όπως συμπληρώθηκε με το 
αρ. 5 Ν. 2240/94), το οποίο προβλέπει ότι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
περιέρχονται όλες οι σχετικές αρμοδιότητες των νομαρχών και των νομαρχιακών 
υπηρεσιών, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν συγκαταλέγονται οι 
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το άρθρο 
5§2 Ν.2240/94 ορίζει μάλιστα ότι οι αρμοδιότητες αυτές  αρχίζουν να ασκούνται από τα 
όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως των εσωτερικών οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (δώδεκα μήνες από την έναρξη λειτουργίας τους). 
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Ουσιαστικά, η υιοθέτηση του Ν. 2218/94 αποτελεί την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας 
που είχε εγκαινιασθεί με το Ν.1622/86 για την "Τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή 
ανάπτυξη και το δημοκρατικό προγραμματισμό". Εισάγεται, έτσι, στη διοικητική 
διάρθρωση της χώρας η δεύτερη βαθμίδα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που 
έχουν προορισμό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειάς 
τους και δεν βρίσκονται σε ιεραρχική σχέση με τους Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας (Δήμοι 
και Κοινότητες). 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι αρμόδια για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων 
νομαρχιακού επιπέδου. Η εδαφική της περιφέρεια συμπίπτει με την περιφέρεια του 
νομού και έδρα της είναι η πρωτεύουσα του νομού. Από θεσμική άποψη, η θεμελίωση 
γενικών αρμοδιοτήτων (τοπικές υποθέσεις) συνεπάγεται τη δυνατότητα άσκησης 
αρμοδιοτήτων που ανήκαν στους νομάρχες και στις νομαρχιακές υπηρεσίες του 
προηγούμενου καθεστώτος. Όσον αφορά το πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας, η άσκηση 
γενικών αρμοδιοτήτων σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες άσκησης πολιτικής στον τομέα της 
κοινωνικής πρόνοιας σε νομαρχιακό επίπεδο περιέρχονται στο νέο θεσμό. Το κύριο 
όργανο της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο και η 
αντίστοιχη Νομαρχιακή Επιτροπή. 

Οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας αποτελούν τους φορείς άσκησης προνοιακής 
πολιτικής σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο (Π.Δ. 30/96 για την κωδικοποίηση των διατάξεων της Ν.Α), οι αρμοδιότητές 
τους καλύπτουν: 

 την προστασία και αγωγή της οικογένειας και του παιδιού 

 την προστασία των ηλικιωμένων 

 την προστασία των ατόμων με αναπηρία 

 την προστασία των οικονομικά αδυνάτων 

 την προώθηση προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας 

 την χορήγηση άδειας λειτουργίας και εποπτεία ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και 
σωματείων κοινωφελούς χαρακτήρα 

 την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων του προνοιακού τομέα. 

Εκτός από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας, κοινωνικές υπηρεσίες σε επίπεδο Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης παρέχονται και από Ιδρύματα και ΝΠΔΔ που ιδρύονται από τις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. 

α) Τα Ιδρύματα συστήνονται με Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από απόφαση του οικείου 
Νομαρχιακού Συμβουλίου. Υπάγονται στην εποπτεία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων και εξυπηρετούν κυρίως αναπτυξιακούς και 
κοινωνικούς σκοπούς, ανάμεσα στους οποίους εντάσσεται και η παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών. Διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και 
τον Πρόεδρο, όργανα τα οποία εκλέγονται από το Νομαρχιακό Συμβούλιο για όλη τη 
διάρκεια της νομαρχιακής περιόδου.  

β) Τα ΝΠΔΔ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συστήνονται με απόφαση του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του. Υπάγονται στην εποπτεία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των 
Νομαρχιακών Διαμερισμάτων και μπορούν να έχουν ως σκοπό τους την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών. Διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική 
Επιτροπή και τον Πρόεδρο.  
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2.1.4. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Σε τοπικό επίπεδο, αρμοδιότητες στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας ασκούνται από 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες). Με βάση μάλιστα 
το θεσμικό πλαίσιο για τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ (άρθρο 41 Ν. 2218/94), που 
κατάργησε την αναχρονιστική διάκριση ανάμεσα στις συντρέχουσες και τις 
αποκλειστικές αρμοδιότητες των ΟΤΑ, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υπάγεται πλέον 
στην κατηγορία των τοπικών υποθέσεων που διοικούνται αποκλειστικά από τους ΟΤΑ. 
Πράγματι, ο Ν. 2218/94 εισήγαγε μια γενική ρήτρα που ορίζει ότι "η διοίκηση όλων των 
τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων, κύρια 
μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών 
συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των 
κατοίκων της". Η κατάργηση αυτή επεκτείνει πλέον την αρμοδιότητα των ΟΤΑ στη 
διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων. 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 2218/94, οι αρμοδιότητες άσκησης πολιτικής 
στον προνοιακό τομέα αφορούν τις ακόλουθες ενότητες: 

• 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 καθώς και μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών 
προγραμμάτων 

• προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων και κατάρτιση ειδικών 
προγραμμάτων πρόληψης, άμεσης βοήθειας και θεραπείας. 

Οι προνοιακές αρμοδιότητες των ΟΤΑ προβλέπονται είτε στη νομοθεσία περί ΟΤΑ είτε 
σε ειδικές διατάξεις νόμων.  

α) Στο πρώτο πλαίσιο εντάσσονται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ίδιο τον 
Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Εδώ υπάγεται η αρμοδιότητα ίδρυσης και λειτουργίας 
παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας 
και αναψυχής ηλικιωμένων, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, ΚΑΠΗ και κέντρων 
υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και μελέτης και 
εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων, που ρυθμίζεται στο άρθρο 24§1δ' του Π.Δ. 
410/95. 

β) Στο δεύτερο πλαίσιο εντάσσονται οι προνοιακές αρμοδιότητες που είτε 
μεταβιβάζονται νομοθετικά στους Ο.Τ.Α, είτε προβλέπονται σε αυτοτελείς νομοθετικές 
ρυθμίσεις. Εδώ υπάγονται για παράδειγμα: 

• Η μεταβίβαση στους Δήμους των Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών ύστερα από απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 42 Ν. 2218/94, όπως κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 26 
Π.Δ. 410/95 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9§6 Ν. 2503/97, το οποίο προβλέπει 
ότι: "Κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που λειτουργούν βάσει των 
διατάξεων του από 2.11.1935 Αναγκαστικού Νόμου (ΦΕΚ 527Α') μεταφέρονται 
στους δήμους και στις κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό άνω των 4.000 κατοίκων, 
στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται και λειτουργούν ως δημοτικά ή 
κοινοτικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 203 του Προεδρικού Διατάγματος 410/1995 
(Δ.Κ.Κ.). Μπορεί επίσης να γίνει μεταφορά τέτοιων κρατικών παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών και σε δήμους ή κοινότητες, στην περιφέρεια των οποίων 
λειτουργούν αυτοί, με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων, με κοινή απόφαση των 
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Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και 
Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και λαμβάνεται 
ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι σχετικές 
αποφάσεις για τη μεταφορά πρέπει να έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997". 

• Η μεταβίβαση στους Δήμους των Βρεφικών / Παιδικών Σταθμών, 
Βρεφονηπιοκομείων και Νηπιαγωγείων του ΠΙΚΠΑ, του Κέντρου Βρεφών «Η 
ΜΗΤΕΡΑ» και αντίστοιχων δομών του ΕΟΠ (άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2646/98) 

• Η μεταβίβαση στους Δήμους των Κέντρων Φροντίδας Οικογένειας του ΕΟΠ 
(άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3106/2003) 

• Η σύσταση σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων 
κατοίκων Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ) με 
αντικείμενο τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση τοπικών δράσεων πρόληψης 
της εγκληματικότητας (άρθρο 16 παρ.1 Ν.2713/1999, άρθρο 84 Ν. 3463/2006). 

Οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας ενισχύθηκαν 
σημαντικά με την υιοθέτηση του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που 
εγκρίθηκε με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006). Σύμφωνα με το νέο θεσμικό 
πλαίσιο, οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ καλύπτουν πλέον και τον τομέα «Κοινωνική 
Προστασία και Αλληλεγγύη», στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως: 

«1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη 
και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την 
ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης 
και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λ.π. και 
τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.  

2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη 
μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή 
υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και 
κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με 
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης 
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 

3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών, με την 
παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών 
βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα. 

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια τους, με τη 
δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.  

5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις 
για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.  

6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη 
δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και 
ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την 
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υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της 
Κοινότητας».  

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι ΟΤΑ διαθέτουν την αρμοδιότητα ανάπτυξης δράσεων 
τόσο στα πεδία της ανοικτής και κλειστής φροντίδας (παρά την ρήτρα του άρθρου 3 
παρ. 2 του Ν. 2646/98, που ρητώς επικεντρώνει τον ρόλο των ΟΤΑ στην παροχή 
υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας), όσο και στο πεδίο της επιδοματικής στήριξης 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού43. Υιοθετείται, έτσι, ένα διευρυμένο πλαίσιο 
παρέμβασης των ΟΤΑ στην άσκηση προνοιακών πολιτικών, που αποτελεί εδώ και 
δεκαετίας θεσμικό και επιχειρησιακό κεκτημένο στα περισσότερα εθνικά συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας των χωρών της Ευρωπαϊκής περιφέρειας. Όμως, οι σχετικές 
αρμοδιότητες των ΟΤΑ περιορίζονται αυστηρά στο επίπεδο των τοπικών υποθέσεων 
(πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν τα χωρικά πλαίσια του οικείου ΟΤΑ και δεν 
επηρεάζουν την υπόλοιπη χώρα ή γενικότερα εθνικά συμφέροντα), με αποτέλεσμα να 
μην επεκτείνονται σε προνοιακές υποθέσεις κρατικού χαρακτήρα, που παραμένουν 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(π.χ. ο σχεδιασμός προγραμμάτων επιδοματικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο ή η 
ρύθμιση των όρων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων φροντίδας). 

Οι προνοιακές αρμοδιότητες «χωρικού χαρακτήρα» των ΟΤΑ ασκούνται μέσω των 
ακόλουθων υπηρεσιών / φορέων: 

α) Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας / Υπηρεσιών των ΟΤΑ (αποτελούν εσωτερικές 
υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο μονάδας χωρίς αυτοτελή νομική υπόσταση) που 
συντονίζουν τις κοινωνικές δράσεις των ΟΤΑ  

β) Δημοτικά ή Κοινοτικά Ιδρύματα (πρόκειται για ΝΠΔΔ που συνιστώνται με την 
έκδοση Προεδρικού Διατάγματος44 ύστερα από απόφαση του οικείου Συμβουλίου) που 
παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής και κλειστής φροντίδας45  

γ) Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (συνιστώνται με 
απόφαση του οικείου Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του) με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία δημοτικής ή 
κοινοτικής υπηρεσίας46 

δ) Δημοτικές ή Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις (συνιστώνται με απόφαση του 
οικείου Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών του, και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας) με αντικείμενο την 
οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή 
συνδεομένων με τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ47. 

 

                                                 
43 Το άρθρο 202 παρ.3 Ν. 3463/2006 προβλέπει ρητώς ότι «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την 
αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους 
κατοίκους και πολυτέκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και 
νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να 
χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα». 
44Το Προεδρικό Διάταγμα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 226 παρ.3 Ν. 3463/2006). 
45 Το άρθρο 226 παρ.1 Ν. 3463/2006 αναφέρεται χαρακτηριστικά σε «βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία και 
γηροκομεία». 
46 Το άρθρο 239 παρ.1 Ν. 3463/2006 τονίζει ενδεικτικά την «σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας». 
47 Το άρθρο 254 παρ.1 Ν. 3463/2006 περιλαμβάνει ρητώς ανάμεσα στις σχετικές αρμοδιότητες τον  τομέα 
της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. 
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2.1.5. Η χωροταξική κατανομή των φορέων του δημόσιου τομέα 
Οι φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που ιδρύονται και 
εποπτεύονται από τα αρμόδια επιτελικά όργανα της κεντρικής και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης είναι κατανεμημένοι σε όλες τις Δοικητικές Περιφέρειες της χώρας, 
παρουσιάζοντας τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσης στις Περιφέρειες με τα 
περισσότερα αστικά κέντρα. Από ουσιαστική άποψη, οι φορείς δραστηριοποιούνται στην 
παροχή υπηρεσιών ανοικτής και κλειστής φροντίδας, σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους. 

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας παρέχονται από: 

• τα Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» των ΟΤΑ 

• τα Γραφεία Συνοδευτικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ που χρηματοδοτούνται από το 
Μέτρο 3.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια» 

• τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των ΟΤΑ 

• τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων των ΟΤΑ 

• τα Κέντρα Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με 
Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 

• τις Κατασκηνώσεις 

• τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

• τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

• τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα.  

Από την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες κλειστής φροντίδας παρέχονται από: 

• τα Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων  

• τα Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης  

• τα Κέντρα Περίθαλψης Παιδιών 

• τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας - Παιδοπόλεις 

• τα Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας 

• τα Γηροκομεία. 

 

Οι Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τη χωροταξική κατανομή των πλέον 
αντιπροσωπευτικών μονάδων και προγραμμάτων ανοικτής και κλειστής φροντίδας στις 
Δοικητικές Περιφέρειες της χώρας.  
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 52 

2 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΤΡΟ 3.1 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-
2006») 

7 
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4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 4 

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ) 3 
6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ 2 

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ)  

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)  47 

9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ)  

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ)  

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ) 5 

12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
(ΚΔΑΠ)  

13 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
(ΚΑΑΜΕΑ) 1 

14 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 140 
15 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 29 
16 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 45 

2 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΤΡΟ 3.1 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-
2006») 

38 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.2 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006») 7 

4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 3 

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ) 2 
6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ 1 

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ) 9 

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)  216 

9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ) 2 

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) 2 

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ) 5 
12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ  
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ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) 
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14 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 290 
15 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 12 
16 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  6 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.2 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006»)  

4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 1 

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ)  
6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ 2 

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ) 3 

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)  27 

9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ)  

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  1 

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ) 3 

12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)  

13 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
(ΚΑΑΜΕΑ) 448

 

14 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 125 
15 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 6 
16 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 10 

2 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  3 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 2 

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ) 1 
6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ 5 

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ) 4 

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)  15 

                                                 
48 Στο Νομό Καστοριάς λειτουργεί ως Κέντρο Αποθεραπείας, Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης 
ΑΜΕΑ στο Άργος Ορεστικού. 
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9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ)  

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ)  

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ) 4 

12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ   

13 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
(ΚΑΑΜΕΑ) 349

 

14 ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2 
15 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 95 
16 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 5 
17 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 89 

2 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΤΡΟ 3.1 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-
2006») 

8 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.2 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006») 2 

4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 1 

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ) 2 
6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ  

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ) 3 

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)  59 

9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ) 1 

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) 2 

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ) 4 

12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ   

13 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
(ΚΑΑΜΕΑ) 1 

14 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 104 
15 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 5 
16 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 11 

2 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  1 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.2 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006»)  

                                                 
49 Στο Νομό Άρτας λειτουργεί ως Κέντρο Αποθεραπείας, Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης ΑΜΕΑ 
στην Άρτα. 
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4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 1 

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ) 150
 

6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ  

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ) 1 

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)   

9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ)  

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ)  

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ) 1 

12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ   

13 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
(ΚΑΑΜΕΑ) 1 

14 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 27 
15 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 6 
16 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 70 

2 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΤΡΟ 3.1 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-
2006») 

13 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.2 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006»)  

4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 2 

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ)  
6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ 2 

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ)  

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)  16 

9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ) 1 

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) 2 

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ) 4 

12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ   

13 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
(ΚΑΑΜΕΑ) 8 

14 ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 
15 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 102 
16 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 3 
17 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 1 

                                                 
50 Στο Νομό Ζακύνθου λειτουργεί ως «Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου» Γηροκομείο-
Θεραπευτήριο-Ορφανοτροφείο. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 84 

2 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΤΡΟ 3.1 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-
2006») 

10 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.2 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006»)  

4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 3 

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ) 2 
6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ 1 

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ)  

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)  24 

9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ)  

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ)  

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ) 2 

12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ   

13 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
(ΚΑΑΜΕΑ)  

14 ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 
15 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 77 
16 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 7 
17 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 70 

2 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΤΡΟ 3.1 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-
2006») 

29 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.2 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006») 3 

4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ)  

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ) 3 
6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ 4 

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ) 8 

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)  128 

9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ)  

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) 2 

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ) 27 
12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ  
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ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) 

13 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
(ΚΑΑΜΕΑ) 27 

14 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 420 
15 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 29 
16 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 13 

2 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΤΡΟ 3.1 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-
2006») 

8 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.2 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006»)  

4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 2 

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ)  
6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ  

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ)  

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)  12 

9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ)  

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) 1 

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ) 1 

12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)  

13 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
(ΚΑΑΜΕΑ) 3 

14 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 92 
15 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 9 
16 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 46 

2 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΤΡΟ 3.1 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-
2006») 

4 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.2 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006») 2 

4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 2 

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ)  
6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ  

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ) 2 

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)  10 
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9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ)  

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ)  

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ) 2 

12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ   

13 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  3 
14 ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 
15 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 34 
16 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 8 
17 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 35 

2 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΤΡΟ 3.1 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-
2006») 

8 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.2 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006»)  

4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 2 

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ) 1 
6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ 1 

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ) 6 

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)  9 

9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ)  

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) 1 

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ)  

12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)  

13 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
(ΚΑΑΜΕΑ)  

14 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 30 
15 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 12 
16 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 46 

2 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΤΡΟ 3.1 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-
2006») 

26 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.2 Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006») 1 

4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 1 

5 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΘΧΠ) 2 
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6 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ 2 

7 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΗΦΗ) 15 

8 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)  31 

9 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΠΕΠ) 1 

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ)  

11 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΑΚ) 2 

12 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ   

13 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
(ΚΑΑΜΕΑ) 1 

14 ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 
15 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 84 
16 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 7 
17 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2 
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2. 2. Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα 
Η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα πρόνοιας στην Ελλάδα κατοχυρώνεται από θεσμική 
άποψη στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οπότε και εισάγεται ειδικό νομοθετικό πλαίσιο 
για τη ρύθμιση των σχέσεων των ιδιωτικών φορέων με την κεντρική διοίκηση. Από τότε, 
οι παρεμβάσεις των ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων επικεντρώθηκαν στην 
κάλυψη συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι) μέσω παροχής 
παραδοσιακών υπηρεσιών κλειστής περίθαλψης.  

Η ρύθμιση του ιδιωτικού τομέα χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση ενός σύνθετου 
μοντέλου προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, το οποίο επικεντρώνεται στην 
υποχρέωση λήψης άδειας σύστασης και λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς της 
κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης. Αντίθετα, δεν προβλέπονται ειδικές διαδικασίες 
αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (με εξαίρεση το θεσμό των 
Κοινωνικών Συμβούλων που εισήχθηκε μόλις το 1995)51 ή της αποτελεσματικότητας των 
δράσεων σε σχέση με ευρύτερους κοινωνικούς στόχους (π.χ. καταπολκέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού).  

Οι ιδιωτικοί φορείς που ενεργοποιούνται στην Ελλάδα αντιστοιχούν κυρίως σε μικρές 
επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας με συμμετοχή επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας και 
νοσηλευτικές επιχειρήσεις (συνήθως συνεργάζονται ή υπάγονται στο οργανωτικό σχήμα 
εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης ή υγείας). Αντίθετα, δεν εντοπίζονται περιπτώσεις 
δραστηριοποίησης φορέων που κατά κανόνα εμφανίζονται σε άλλα κράτη, όπως 
ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκευαστικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες παροχής κατ’ 
οίκον υπηρεσιών.  

 

2.3. Οι φορείς του εθελοντικού τομέα  
Η λειτουργία του εθελοντικού τομέα στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται ιστορικά από την ανάπτυξη φιλανθρωπικών παρεμβάσεων και την 
προώθηση σχετικά αυτόνομων στρατηγικών που συμπληρώνουν τις δημόσιες πολιτικές 
πρόνοιας. Οι παρεμβάσεις αυτές εξελίσσονται πλέον σε νέες μορφές κοινωνικού 
εθελοντισμού που διαρθρώνονται με βάση τη λειτουργία των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων προνοιακού τύπου.  

Η νομική ρύθμιση των μη κυβερνητικών οργανώσεων εγκαινιάστηκε ουσιαστικά 
μόλις το 1999 μέσω της υιοθέτησης του Ν. 2731/99 «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς 
Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 135), το πεδίο εφαρμογής του οποίου όμως 
καλύπτει μια πολύ ειδική κατηγορία μη κυβερνητικών οργανώσεων και όχι τις 
οργανώσεις γνήσιου προνοιακού τύπου. Και τούτο διότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα 
εισάγει έναν περιοριστικό ορισμό των οργανώσεων, που καταγράφεται ως εξής: «Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) είναι μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου που έχουν ως αντικείμενο κυρίως την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής 
επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών, 
προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των χωρών». 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση καλύπτει τόσο ΜΚΟ που ιδρύονται και λειτουργούν στην 
Ελλάδα, όσο και παραρτήματα Διεθνών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. 

                                                 
51 Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213Α) «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας και άλλες διατάξεις». 
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Από οργανωτική άποψη, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ο αρμόδιος φορέας της 
κεντρικής διοίκησης για το συντονισμό των δράσεων που εκτελούνται από Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και αποβλέπουν σε αναπτυξιακούς σκοπούς ή στην 
παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας σε περίπτωση φυσικών 
καταστροφών ή άλλων έκτακτων καταστάσεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών προωθεί τις 
σχετικές δράσεις μέσω μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον 
Υπουργό και φέρει τον τίτλο «Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας» (ΥΔΑΣ). 
Γενική αρμοδιότητα της ΥΔΑΣ είναι η εποπτεία, ο συντονισμός και η προώθηση των 
δράσεων και προγραμμάτων επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής ή άλλης μορφής 
βοήθειας, καθώς και βοήθειας αναδιάρθρωσης και αποκατάστασης των αναπτυσσόμενων 
χωρών, που προωθούνται μέσω ΜΚΟ. 

Η θεσμική ρύθμιση των ιδιωτικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόνοιας προωθήθηκε το 1998 μέσω της 
υιοθέτησης του Ν. 2646/98, ο οποίος προβλέπει τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση των 
δράσεων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Θεσπίζεται μάλιστα ως 
απαραίτητη προϋπόθεση ένταξής τους στο σύστημα η ειδική πιστοποίησή τους από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης52.  

Η διαδικασία της πιστοποίησης και αναγνώρισης των ιδιωτικών οργανώσεων ως ειδικώς 
πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας εγκαινιάζεται 
με την εγγραφή των ενδιαφερομένων φορέων στο Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που τηρείται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται αφενός οι ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
που ήδη λειτουργούν  και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αφετέρου οι 
νέοι φορείς αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. Το Μητρώο αυτό 
αποστέλλεται με ευθύνη του Νομάρχη στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  

Οι ιδιωτικοί φορείς που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο μπορούν μετά από αίτησή τους 
στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να αναγνωριστούν ως ειδικώς πιστοποιημένοι 
φορείς. Ο Νομάρχης μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης, αποστέλλει όλα τα στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, με εισήγησή του για τη σκοπιμότητα της αναγνώρισης ή μη του φορέα ως 
ειδικώς πιστοποιημένου. 

Οι συνέπειες της πιστοποίησης συνδέονται με τη δυνατότητα επιχορήγησης των 
αναγνωρισμένων φορέων από τους φορείς του δημόσιου τομέα, την περιφέρεια και την 
τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Πρόκειται για τη θεσμοθέτηση 
κινήτρων ανάπτυξης των φορέων αυτών που δεν αντιστοιχούν όμως σε δεσμευτική 
υποχρέωση της διοίκησης αλλά εξαρτώνται από την άσκηση διακριτικής ευχέρειας. 

Οι ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες προνοιακού τύπου προς 
άτομα  ή ομάδες του πληθυσμού αποτελούν αντικείμενο ρυθμίσεων του Ν. 2646/98, ο 
οποίος θεσπίζει για πρώτη φορά τη σύσταση και λειτουργία ενός ειδικού μητρώου των 
φορέων αυτών. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται οι πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και 
τριτοβάθμιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που αποτελούν είτε ΝΠΙΔ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε σωματεία ή συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον 

                                                 
52 Βλ. σχετικά Υ.Α. ΓΠοικ.9287/1.10.2001 (ΦΕΚ 1268Β΄), «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, ενιαία 
κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί η ειδική πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»), όπως 
αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Γποικ.2858/18.1.2005 (ΦΕΚ 37Β΄). 
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τομέα της Υγείας ή της Κοινωνικής Φροντίδας, με αντικείμενο κυρίως την εθελοντική 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτομα ή ομάδες πληθυσμού. 

Οι προϋποθέσεις εγγραφής μια οργάνωσης στο ειδικό μητρώο περιλαμβάνουν: 

- υποβολή αίτησης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

- κατάθεση του καταστατικού της και ορισμός των οργάνων εκπροσώπησής της 

- αναγνώριση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της οργάνωσης  

- μη εξάρτηση της δράσης της από κανένα δημόσιο οργανισμό ή ιδιωτικό οργανισμό 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

- η δραστηριότητα της οργάνωσης να μην αντιβαίνει στη δημόσια τάξη και ασφάλεια 
και στη δημόσια υγεία ούτε να διαταράσσει τις διεθνείς σχέσεις της χώρας ή τη 
διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 

Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Ανάπτυξης Εθελοντισμού του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ανεξάρτητο τμήμα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου), 
το οποίο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

- σχεδιασμός, προώθηση και υλοποίηση μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
προγραμμάτων που αφορούν τον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας με 
βάση τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
και γενικά της κυβερνητικής πολιτικής 

- τήρηση των ειδικών μητρώων για τις οργανώσεις εθελοντικού χαρακτήρα 

- εξέταση των σχεδίων, υπομνημάτων και των εκθέσεων προόδου που υποβάλλουν οι 
οργανώσεις αναφορικά με την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν αναλάβει. 

Οι συνέπειες ένταξης των ενδιαφερομένων φορέων στο Μητρώο αντιστοιχούν στη 
δυνατότητα χρηματοδότησης των δαπανών επιστημονικής, διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης για την υλοποίηση προγραμμάτων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς 
άτομα ή ομάδες του πληθυσμού. Η χορήγηση χρηματοδότησης εξαρτάται από την 
πλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων: 

- εγγραφή των οργανώσεων στο ειδικό μητρώο 

- υποβολή αναλυτικού υπομνήματος για τους στόχους του προγράμματος, καθώς και 
λεπτομερούς σχεδίου δράσης που θα περιέχει τη μεθοδολογία υλοποίησης και τον 
προϋπολογισμό 

- ύπαρξη κατάλληλης υποδομής  

- συμπλήρωση διετούς τεκμηριωμένης εμπειρίας στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
(σε περίπτωση συνεργασίας δύο ή περισσότερων ΜΚΟ, για τον υπολογισμό της 
διετίας λειτουργεί σωρευτικά η εμπειρία κάθε μίας από τις οργανώσεις). 

 

2.4. Η ανάλυση του διοικητικού / επιχειρησιακού περιβάλλοντος 
Η ανάλυση του διοικητικού / επιχειρησιακού περιβάλλοντος ανάπτυξης και λειτουργίας 
του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας αναδεικνύει συγκεκριμένες 
οργανωτικές και διοικητικές στρεβλώσεις53, που εμποδίζουν την ορθολογική και 
                                                 
53 Βλ. ιδίως ΚΕΠΕ, Κοινωνική Πρόνοια, 1989, Κ. Κρεμαλής, Το δικαίωμα για κοινωνική πρόνοια, 1991, σ. 
15,  Ξ. Κοντιάδης, Η κοινωνική διοίκηση στην Ελλάδα, 1997, σ. 100 και Γ. Αμίτσης, Η θεσμική 
κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων διαβίωσης στην Ελληνική και διεθνή έννομη τάξη, 2001, σ. 145. 
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αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων του. Ως κυριότερες στρεβλώσεις καταγράφονται 
οι εξής: 

• αδυναμία συντονισμού των συστημάτων πρόνοιας, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και 
προώθησης της απασχόλησης 

• αδυναμία υποστήριξης των αποκεντρωτικών παρεμβάσεων 

• έλλειψη μηχανισμών κατοχύρωσης της ποιότητας και αξιολόγησης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

• αδυναμία πλήρους στελέχωσης του συστήματος. 

 

2.4.1. Η εφαρμογή των προνοιακών πολιτικών 
Παρά τις αξιόλογες νομοθετικές παρεμβάσεις της περιόδου 1995 – 2005 και τις τεχνικές 
αναδιοργάνωσης που προωθήθηκαν σταδιακά για τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό των 
φορέων του δημόσιου προνοιακού τομέα (νέος Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποκεντρωμένη λειτουργία των ΔΥΠΕ, Οργανισμοί των 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, υιοθέτηση του Ν.3230/2004 για την καθιέρωση 
Συστήματος Διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας), η ανάπτυξη των 
προνοιακών πολιτικών χαρακτηρίζεται από σοβαρές στρεβλώσεις, κενά και 
δυσλειτουργίες, που εντοπίζονται σε τρία επίπεδα. 

α) Επίπεδο επιτελικού σχεδιασμού και οργάνωσης πολιτικών, που εμφανίζει 
συμπτώματα: 

• αδυναμίας συντονισμού μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης που ασκούν 
αρμοδιότητες στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Δημόσιας Διοίκησης) ή χρηματοδοτούν δράσεις προνοιακών πολιτικών 
(Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)  

• αδυναμίας προώθησης των διαδικασιών αποκέντρωσης και μεταβίβασης «βιώσιμων» 
αρμοδιοτήτων στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

β) Επίπεδο διαχείρισης και άσκησης πολιτικών, που εμφανίζει συμπτώματα: 

• προσήλωσης στο παραδοσιακό μοντέλο οριζόντιας ανάπτυξης της ιεραρχικής 
πυραμίδας της προνοιακής διοίκησης, με αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση 
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, τον πολλαπλασιασμό των θέσεων ευθύνης και τον 
κατακερματισμό της οργάνωσης των υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες βάσης πολύ 
μικρού μεγέθους και αριθμού προσωπικού 

• απουσίας μηχανισμών οργάνωσης σε θέσεις εργασίας, καθηκοντολογίου και 
περιγραφών εργασίας των στελεχών της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης 

• έλλειψης εφαρμογής τεχνικών στοχοθεσίας, παρακολούθησης και μέτρησης των 
αποτελεσμάτων και αξιολόγησης της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών (ιδίως στο επίπεδο των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας)  

• αδυναμίας προσαρμογής των δομών και της οργάνωσης της εργασίας των υπηρεσιών 
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και αρμοδιότητες των δημόσιων οργανισμών 
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• σχετικά περιορισμένης αξιοποίησης των ΤΠΕ σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία 
των υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους με τους πολίτες και τους ιδιωτικούς / 
εθελοντικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

• περιπτωσιολογικής, έστω, εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης (π.χ. 
χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε μη δικαιούχους / μεταχείριση εξυπηρετουμένων 
σε δομές κλειστής φροντίδας).  

γ) Επίπεδο χρηματοδότησης πολιτικών54, που εμφανίζει συμπτώματα: 

• έλλειψης εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης και κοστολόγησης των 
υπηρεσιών φροντίδας 

• απουσίας διαδικασιών αξιολόγησης της οικονομικότητας και της ποιότητας των 
υπηρεσιών 

• στόχευσης των παρεμβάσεων σε παραδοσιακές μορφές επιδοματικής ενίσχυσης 
ομάδων του πληθυσμού 

• άνισης κατανομής των πόρων μεταξύ των ομάδων στόχου  

• περιορισμένης κάλυψης των αναγκών ανάπτυξης νέων υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας 

• αδυναμίας αξιοποίησης πόρων Διεθνών Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  Δαπάνες προνοιακών επιδομάτων ΥΥΚΑ (σε €) 

Οικονομικό 
έτος  

Εισοδηματικές 
ενισχύσεις - 
Σύνολο 

Επιδόματα 
πολυτέκνων 

Ειδικά επιδόματα 
κοινωνικής 
πρόνοιας 

(αναπροσαρμογή 
του ύψους των 
παροχών) 

Παροχές 
Λογαριασμού 
Πρώτων 

Κοινωνικών 
Βοηθειών 

2000 386.170.933,24 366.837.857,67 11.482.000,00 7.851.075,57 

2001 416.507.703,59 402.054.292,00 12.956.713,13 1.496.698,46 

2002 432.600.000,00 419.200.000,00 12.400.000,00 1.000.000,00 

2003 501.999.468,00 484.000.000,00 14.500.000,00 3.499.468,00 

2004 482.995.294,94 450.000.000,00 29.000.000,00 3.995.294,94 

2005 513.500.000,00 480.000.000,00 30.000.000,00 3.500.000,00 

2006 527.800.000,00 495.000.000,00 30.000.000,00 2.800.000,00 

Πηγή: Προϋπολογισμοί Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2000 - 2006 

 

                                                 
54 Η χρηματοδότηση των προνοιακών πολιτικών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους φορείς του 
δημόσιου τομέα διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των περιεχομένων υπηρεσιών και την έκταση 
συμμετοχής κάθε φορέα στη λειτουργία του προνοιακού συστήματος. Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης 
(Υπουργεία) προβλέπονται συγκεκριμένοι πόροι που εξειδικεύονται ανάλογα με τις επιμέρους θεματικές 
παρεμβάσεις, ενώ σε επίπεδο περιφερειακής (Περιφέρειες) και αποκεντρωμένης διοίκησης (Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ) περιλαμβάνονται είτε αυτοτελείς πόροι είτε πόροι από πιστώσεις των αρμόδιων 
Υπουργείων. 
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2.4.2. Οι ανθρώπινοι πόροι του συστήματος πρόνοιας 
Οι ανθρώπινοι πόροι του συστήματος χαρακτηρίζονται από υψηλή προσήλωση και 
διάθεση κοινωνικής προσφοράς, που περιπτωσιολογικά αμβλύνεται από 
αντιδεοντολογικές συμπεριφορές προσωπικού χαμηλών κατά βάση προσόντων απέναντι 
σε χρήστες κοινωνικών υπηρεσιών. Παρατηρούνται, όμως, κενά στην στελέχωση ιδίως 
δομών κλειστής φροντίδας και αδυναμίες ανανέωσης του προσωπικού της κεντρικής 
διοίκησης, που αναμφισβήτητα δυσχεραίνουν οποιαδήποτε απόπειρα περιορισμού των 
γραφειοκρατικών προσανατολισμών του συστήματος μέσω της εφαρμογής τεχνικών 
ανοικτής διοίκησης / διακυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, εντοπίζονται αυξημένα 
προβλήματα στα επίπεδα της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών του προνοιακού τομέα. 

Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και καταβάλλονται για την ποιοτική και 
ποσοτική αναβάθμιση του προσωπικού, η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων του 
συστήματος πρόνοιας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσλειτουργίες, που 
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά: 

• την αναντιστοιχία μεταξύ της στελέχωσης των υπηρεσιών και των πραγματικών 
αναγκών τους, σε ότι αφορά τα αριθμητικά μεγέθη, τα ουσιαστικά προσόντα, και τον 
χρονισμό των προσλήψεων 

• την αδυναμία προσέλκυσης στελεχών υψηλών προσόντων από τον ιδιωτικό τομέα 

• τις καθυστερήσεις στην πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ 

• την περιορισμένη αξιοποίηση του προσωπικού με βάση τα προσόντα και τις 
δεξιότητές του 

• την έλλειψη προσωπικού αυξημένων εκπαιδευτικών προσόντων (με μεταπτυχιακούς 
τίτλους σπουδών) σε κρίσιμους τομείς (π.χ. στον τομέα των ΤΠΕ ή στην ανάπτυξη 
διαδικασιών επιτελικού σχεδιασμού και επεξεργασίας καινοτομικών προγραμμάτων 
και πολιτικών φροντίδας)  

• την απουσία ουσιαστικής ατομικής αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων 
υπαλλήλων με βάση το παραγόμενο έργο 

• την προσήλωση των στελεχών μεσαίων βαθμίδων στην τυπολατρική εφαρμογή του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (συχνά σε βάρος της ποιότητας των παραγόμενων 
υπηρεσιών) 

• τη δυσκολία αποτελεσματικής και δημιουργικής συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα με 
βάση το πρότυπο της εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακής συνεργασίας σε 
αντιδιαστολή με το πρότυπο της συμβατικής σχέσης εργοδότη-προμηθευτή.  

Οι δυσλειτουργίες αυτές έχουν μια σειρά από αρνητικά αποτελέσματα για το ίδιο το 
προσωπικό της προνοιακής διοίκησης και για την εκπλήρωση της αποστολής της, όπως 
ιδίως: 

• περιορισμένες δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης των στελεχών (αποθάρρυνση 
επαγγελματικού έργου) 

• επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών της προνοιακής διοίκησης 
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• μειωμένη ικανότητα των προνοιακών φορέων για την επεξεργασία καινοτομικών 
πολιτικών και προγραμμάτων / παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 

Η συστηματική ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων55 αναδεικνύει, από την άλλη 
πλευρά, μία σειρά αδυναμιών και στρεβλώσεων, οι οποίες αφορούν τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των 
στελεχών του προνοιακού τομέα. 

α) Στο επίπεδο της εκπαίδευσης, τα προβλήματα εντοπίζονται στην υιοθέτηση ενός 
ιατρικο - κεντρικού μοντέλου αναφοράς στα προγράμματα σπουδών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ για 
τους επαγγελματίες πρόνοιας. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν εξειδικευμένα 
Τμήματα για την παραγωγή επιτελικών στελεχών πρόνοιας (με την εξαίρεση του 
Τμήματος «Κοινωνική Διοίκηση» του Πανεπιστημίου Θράκης και των τριών Τμημάτων 
ΑΤΕΙ «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας»), ενώ απουσιάζουν διεπιστημονικά 
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών παραδοσιακής (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) ή ανοικτής 
διδασκαλίας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο)56, που θα βελτίωναν σημαντικά  τις εκπαιδευτικές 
δεξιότητες τόσο των στελεχών φορέων πρόνοιας, όσο ιδίως νέων επιστημόνων, οι οποίοι 
θα ενδιαφέρονταν να ενταχθούν στον τομέα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη σταδιακή 
ανανέωση του υφιστάμενου προσωπικού. 

β) Στο επίπεδο της τυπικής επιμόρφωσης των στελεχών του δημόσιου τομέα 
πρόνοιας, τα προβλήματα εντοπίζονται στην αδυναμία αναβάθμισης των προσόντων των 
στελεχών των δημοσίων φορέων, εξαιτίας αφενός της έλλειψης μίας Ειδικής Σχολής 
Επιμόρφωσης στελεχών (στο πρότυπο της Σχολής Επιμόρφωσης του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας) και αφετέρου της 
απουσίας ενός εξειδικευμένου Προγράμματος Σπουδών για στελέχη του προνοιακού 
τομέα στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης57 της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης  (τα 
υφιστάμενα Προγράμματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Διοίκησης Οργανισμών 
Κοινωνικής Πολιτικής περιορίζονται στους τομείς της υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και 
απασχόλησης, αποκλείοντας ουσιαστικά την δυνατότητα εισόδου νέων στελεχών στο 
προνοιακό σύστημα, αφού οι επιτυχόντες στους Εισαγωγικούς Διαγωνισμούς της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης διορίζονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι).  

γ) Στο επίπεδο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών του 
προνοιακού τομέα, τα προβλήματα εντοπίζονται ιδίως στην αδυναμία συστηματικής 
καταγραφής των αναγκών κατάρτισης, στην έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού 
προσωπικού και στην υλικοτεχνική λειτουργία των δομών κατάρτισης.  

 Η μη καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού με συστηματικό 
τρόπο, ανάλογα με τις υπάρχουσες ή προβλεπόμενες υπηρεσίες των φορέων 
κοινωνικής φροντίδας, περιορίζει αισθητά τη βελτιστοποίηση των επιπτώσεων της 
επαγγελματικής κατάρτισης (η έλλειψη αυτή συνδέεται με την αδυναμία ένταξης 

                                                 
55 Βλ. χαρακτηριστικά ΙΤΥ, Επιχειρησιακό Σχέδιο "Ανάπτυξη της Πληροφορικής στην Υγεία - Πρόνοια", 
Μέτρο 2.7. - Δράση 8, Απρίλιος 2002, ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΕ - VFA ΕΠΕ, Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 
Ε.Π. "Υγεία - Πρόνοια" του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006, Αθήνα, Οκτώβριος 2003 και Ο1 
Πληροφορική / Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, Διερεύνηση, καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών 
επαγγελματικής κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού του τομέα υγείας – πρόνοιας, Αθήνα, 2005. 
56 Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου προβλέπεται ειδικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών μόνο για τον τομέα της υγείας («Διοίκηση Μονάδων Υγείας»), που περιλαμβάνει δύο Θεματικές 
Ενότητες προσανατολισμένες αποκλειστικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
57 Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί και να δέχεται εκπαιδευόμενους από τη Θ’ Εκπαιδευτική Σειρά 1994/95. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος στην πρώτη περίοδο εφαρμογής του διαρθρωνόταν σε δύο 
πεδία εξειδίκευσης, τα οποία υλοποιούνταν μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων: Πρόγραμμα Διοίκησης 
Νοσοκομείων και Πρόγραμμα Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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των προγραμμάτων κατάρτισης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό ανάπτυξης των 
φορέων, που συνήθως παραβλέπουν τις ανάγκες αναβάθμισης του προσωπικού 
τους για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών).  

 Η μη επαρκής στελέχωση των δομών κατάρτισης αφενός και αφετέρου η έλλειψη 
πιστοποιημένων εκπαιδευτών αναφέρονται ως τα σημαντικότερα προβλήματα που 
απορρέουν από τους υπάρχοντες ανθρώπινους πόρους (τα λίγα στελέχη με 
εμπειρία στην οργανωτικο-διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη των 
προγραμμάτων κατάρτισης αδυνατούν, προφανώς, να καλύψουν επαρκώς τις 
αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από την υλοποίηση των προγραμμάτων.  

 Η έλλειψη επαρκούς αριθμού εξειδικευμένων εκπαιδευτών, πιστοποιημένων ως 
προς την άσκηση εκπαιδευτικού έργου σε τομείς κατάρτισης ανάλογα με την 
επιστημονική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία58, αποτελεί μείζον πρόβλημα 
των ανθρωπίνων πόρων του συστήματος κατάρτισης (το πρόβλημα αυτό φαίνεται 
να διατηρείται παρά την προβλεπόμενη δυνατότητα άντλησης πιστοποιημένων 
εκπαιδευτών από το μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ και του ΥΥΚΑ).  

 Τα προβλήματα που απορρέουν από την υλικοτεχνική υποστήριξη αφορούν 
κυρίως στην επάρκεια των χώρων και του εξοπλισμού των δομών κατάρτισης. Οι 
χώροι, εάν και πληρούν σε μεγάλο βαθμό τις προδιαγραφές πιστοποίησης, 
εντούτοις δεν επαρκούν για την πλήρη και συστηματική ανάπτυξη προγραμμάτων 
κατάρτισης του προσωπικού. Ο διαθέσιμος εξοπλισμός θεωρείται επίσης πενιχρός, 
μη παρέχοντας τη δυνατότητα υποστήριξης σύγχρονων μορφών εκπαιδευτικής 
μεθοδολογίας που απαιτείται στην κατάρτιση ενηλίκων.  

Οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών πρόνοιας διαφοροποιούνται ανάλογα με την 
πηγή χρηματοδότησης των σχετικών προγραμμάτων. Στην περίπτωση των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, οι φορείς υλοποίησης είτε 
εφαρμόζουν τυπικές διαδικασίες είτε δεν υιοθετούν καθόλου αντίστοιχες διαδικασίες. 
Αντίθετα, στην περίπτωση των δράσεων που εντάσσονται σε Τομεακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του Κ.Π.Σ., οι φορείς υλοποίησης είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν 
πιστά τις διαδικασίες που προβλέπονται στο σχετικό Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης 
Ενεργειών Κατάρτισης του Ε.Κ.Τ.  
 

2.4.3. Οι προσανατολισμοί και οι προτεραιότητες των προνοιακών πολιτικών 

Τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα των προνοιακών πολιτικών αφορούν την 
ισόρροπη κάλυψη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, την αποτελεσματική χρήση των 
διατιθέμενων πόρων, την ποσότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας 
και την ισότητα πρόσβασης των ενδιαφερομένων / δικαιούχων σε υπηρεσίες / 
προγράμματα ένταξης. Η κατάτμηση της κάλυψης σε μεγάλο αριθμό φορέων δημιουργεί 
ανισότητες τόσο στις πηγές χρηματοδότησης όσο και στο επίπεδο και την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ των φορέων, δυσχεραίνοντας την ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού μοντέλου πρόληψης και φροντίδας. Από την άλλη πλευρά, έμφαση 
δίνεται στη διατήρηση μορφών κλειστής – ιδρυματικής περίθαλψης, αναπαράγοντας 
συχνά διακρίσεις σε βάρος των ατόμων εκείνων που δεν μπορούν να «αγοράσουν» 
υπηρεσίες περίθαλψης από ιδιωτικούς φορείς.  

                                                 
58 Είναι προφανές ότι οι φορείς επιζητούν κατά προτίμηση εξειδικευμένους εκπαιδευτές στα ποικίλα 
θεματικά πεδία των αντικειμένων κατάρτισης, οι οποίοι να διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία αφενός και 
αφετέρου να αξιολογούνται εκ των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού τους έργου.  
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Παράλληλα, εντοπίζονται αδυναμίες ως προς (α) τη λειτουργία του Δικτύου Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, (β) την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 
από εθελοντικούς φορείς φροντίδας, (γ) την πρόσβαση των δικαιούχων στο προνοιακό 
σύστημα μέσω  υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης, (δ) την κάλυψη ομάδων – 
στόχου (τσιγγάνοι, πρόσφυγες, άστεγοι) που μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζονται ενιαία 
από τους δημόσιους φορείς και (ε) την συμπληρωματικότητα / συνέργεια των δράσεων 
του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1980 – 2000, οι βασικοί προσανατολισμοί των  
σχεδιαστών πολιτικών επικεντρώθηκαν ουσιαστικά στην κατοχύρωση των διαδικασιών 
ανάπτυξης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέσω: 

 της δημιουργίας δομών για την κάλυψη αναγκών φροντίδας που είτε υπήρχαν 
(κάλυψη ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία εκτός του οικογενειακού 
περιβάλοντος) είτε προέκυψαν από τα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της 
περιόδου (ανάπτυξη φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στα 
αστικά κέντρα, αύξηση αριθμού γυναικών που εντάσσονται στη αγορά εργασίας, 
ενσωμάτωση αλλοδαπών, κλπ.)  

 της ανάπτυξης δικτύου παροχής υπηρεσιών ανοικτής κοινωνικής φροντίδας στο 
σύνολο της χώρας (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, ΚΑΠΗ, Πρόγραμμα « Βοήθεια στο Σπίτι» 
κλπ.) 

 της αποκέντρωσης προνοιακών υπηρεσιών σε περιφερειακό (ΠΕΣΥΠ – ΔΥΠΕ) 
και τοπικό επίπεδο (τοπική αυτοδιοίκηση) 

 της σταδιακής βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος και της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, με την υλοποίηση 
ενεργειών κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση επενδύσεων 
για τη βελτίωση των υποδομών 

 της αξιοποίησης του κοινωνικού έργου των εθελοντικών οργανώσεων. 

 

2.4.4. Οι νέες προκλήσεις των προνοιακών πολιτικών 

Οι νέες προκλήσεις των προνοιακών πολιτικών την περίοδο 2007 – 2013 εντοπίζονται 
στην προώθηση της ορθολογικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 
μέσω ενεργητικών πολιτικών και την βελτίωση της αποδοτικότητας των 
προγραμμάτων πρόληψης και ανοικτής φροντίδας, ώστε να ανταποκριθούν έγκαιρα 
στους κινδύνους που συνεπάγεται για την Ελληνική κοινωνία αφενός η εξέλιξη της 
δημογραφικής πυραμίδας και αφετέρου η εμφάνιση φαινομένων εισοδηματικής 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία δεν μπορούν πλέον να 
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά από τα οικογενειακά δίκτυα φροντίδας και δεν πρέπει 
να «παραπεμφθούν» μονόπλευρα στην οικονομία της αγοράς (δραστηριοποίηση 
ιδιωτικών επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας) ή την «φιλανθρωπική 
παρεμβατικότητα» οργανωμένων ΜΚΟ. 

 
Α. Η εξέλιξη της δημογραφικής πυραμίδας 

Το δημογραφικό πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα, καθώς η χώρα  
παρουσιάζει φθίνοντα ρυθμό αύξησης του πληθυσμού (2,9% έναντι 6,1% του μέσου 
όρου της ΕΕ των 15 το 2004), ενώ εξαιτίας της πτώσης των ποσοστών γονιμότητας και 
θνησιμότητας, ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας γηράσκει με ταχύ ρυθμό. Από την άλλη 
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πλευρά, ο πληθυσμός των νέων ηλικίας 15-24 ετών αναμένεται να μειωθεί έως και 
26% το 2015. Αντίθετα, ο πληθυσμός ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (55-64) 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 13% την ίδια περίοδο, ενώ για τα άτομα άνω των 65 ετών 
προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. 

Ο δείκτης συνολικής γονιμότητας (συνολικός αριθμός παιδιών ανά γυναίκα 
αναπαραγωγικής ηλικίας) αντιστοιχεί σε 1,27 παιδιά ανά γυναίκα (2004), ενώ ο  
δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων (μερίδιο των ατόμων άνω των 65 ετών στον 
πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας 15-64 ετών) είναι ήδη 26,4% (2004) και αναμένεται να 
αυξηθεί σημαντικά έως το 2015, με αποτέλεσμα στην ολοκλήρωση της περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013 η Ελλάδα να παρουσιάζει τιμές στο δείκτη εξάρτησης από 
τις υψηλότερες στην ΕΕ, με επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής (π.χ. βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, συνέπειες στο 
σύστημα υγείας, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αγορά εργασίας κλπ). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Δημογραφικοί Δείκτες 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

1951 7.632.801 - 25,1% 10,8% 

1961 

 

8.388.553 9,9% 29,2% 12,4% 

1971 8.768.372 4,5% 43,8% 17,2% 

1981 9.739.589 11,2% 58,7% 20,6% 

1991 10.259.900 5,3% 71,9% 20,6% 

2001 10.934.097 6,6% 111,3% 24,7% 

2004 11.041.100 - 119,9% 26,4% 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, 2006 

 

Οι συνέπειες του φαινόμενου της γήρανσης του πληθυσμού αναμένεται να είναι 
ιδιαίτερα αισθητές στη λειτουργία του προνοιακού συστήματος, καθώς θα αυξηθεί η 
ζήτηση υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης είτε από τους ίδιους τους ηλικιωμένους, είτε 
από μέλη των οικογενειών τους που αναλαμβάνουν την φροντίδα τους (οικογενειακοί 
φροντιστές). Παράλληλα, θα δημιουργηθούν νέες απαιτήσεις συμμετοχής ιδίως των 
ηλικιωμένων που ζούν στις αστικές περιοχές στην κοινωνική ζωή, που επιβάλλουν εκτός 
των άλλων την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας από τους 
φορείς του δημόσιου τομέα.   

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση ενός σύνθετου πλέγματος 
προνοιακών πολιτικών, που περιλαμβάνουν: 

 πολιτικές για τη συμφιλίωση του επαγγελματικού βίου με την οικογενειακή 
ζωή που θα συμβάλλουν σε υψηλότερα ποσοστά γεννητικότητας και συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας (πολιτικές ανοικτής και κλειστής φροντίδας 
εξαρτωμένων μελών, οικογενειακές πολιτικές) 
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 πολιτικές για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης 
των αλλοδαπών στην Ελλάδα (πολιτικές κοινωνικής φροντίδας και ένταξης 
μεταναστών και προσφύγων), που επηρεάζουν τις τάσεις σταδιακής συρρίκνσης 
του πληθυσμού 

 πολιτικές ένταξης ανενεργών ομάδων του πληθυσμού στην επαγγελματική 
ζωή (προετοιμασία και προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας 
επιδοτουμένων νεαρής ηλικίας από το προνοιακό σύστημα μέσω πολιτικών 
ενίσχυσης του εργασιακού τους ήθους και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητάς 
τους). 

 
 
Β. Η ανάπτυξη φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
Η σταθερή εδώ και χρόνια ανισότητα της κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα 
(6,6 το 2003)59, όπως και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, είναι εντονότερη από το μέσο 
όρο της ΕΕ, ενώ η διαχρονική εξέταση του δείκτη επιβεβαιώνει την τάση διεύρυνσης 
των κοινωνικών ανισοτήτων. Επιπλέον, τα ποσοστά σχετικής φτώχειας60 εξακολουθούν 
να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα (σταθερά πάνω από το 20%) παρά τις υψηλές 
σχετικά δαπάνες κοινωνικής προστασίας. Η φτώχεια πλήττει κυρίως άτομα που 
κατοικούν στην ύπαιθρο (42,1%), ενώ υψηλά ποσοστά καταμετρώνται στις 
μονογονεϊκές οικογένειες, στις πολύτεκνες οικογένειες, στα ζευγάρια ηλικιωμένων, 
στους ανέργους και τους συνταξιούχους.  

Τα νοικοκυριά σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 832.456 και τα μέλη τους σε 
2.088.701 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2004. Από την έρευνα 
προκύπτει ότι το 19,6% του πληθυσμού της χώρας διέμενε το 2004 σε νοικοκυριά με 
χαμηλό εισόδημα έναντι του αντίστοιχου ποσοστού 19,9% το 2003. Το ποσοστό κινδύνου 
οικονομικής επισφάλειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες (20,9%) σε σχέση με τους 
άνδρες (18,3%), ενώ ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών 
υπολογίζεται σε 27,9% και για τα άτομα ηλικίας 16 έως 24 ετών σε 22,7%. 

 Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία, απειλούνται από οικονομική 
επισφάλεια κατά 20%, ενώ αυτά που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία κατά 17,9%. 
Ο κίνδυνος οικονομικής επισφάλειας των νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά και χωρίς 
εργαζόμενα μέλη ανέρχεται σε 53,9%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για νοικοκυριά χωρίς 
παιδιά και χωρίς εργαζόμενα μέλη ανέρχεται σε 27,6%. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι τα  
μέλη των νοικοκυριών που διαμένουν σε αραιοκατοικημένες περιοχές, απειλούνται από 
τη φτώχεια περισσότερο από αυτά που διαμένουν σε πυκνοκατοικημένες και ενδιάμεσης 
πυκνότητας περιοχές.  

                                                 
59 Ο δείκτης ανισοκατανομής του εισοδήματος μετράται με το λόγο του συνολικού εισοδήματος που 
λαμβάνει το 20% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα προς εκείνο που λαμβάνει το 20% με το 
χαμηλότερο εισόδημα. 
60 Πρέπει να σημειωθεί ότι στον υπολογισμό του επιπέδου φτώχειας δεν λαμβάνονται υπόψη παράγοντες 
όπως η ιδιοκατοίκηση, η ιδιοκατανάλωση κλπ. 
 

 50 



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2005 

 

1.   Κατώφλι σχετικού κινδύνου οικονομικής επισφάλειας ανάλογα με τον τύπο 
νοικοκυριού 

Τύπος νοικοκυριού Κατώφλι οικονομικής επισφάλειας
Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 5.649,78 ευρώ 

Νοικοκυριά με 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα 
παιδιά 

11,864,54 ευρώ 

 

2. Σχετικός κίνδυνος οικονομικής επισφάλειας ανάλογα με την ηλικία 
και το φύλο Κάτω από τη γραμμή φτώχειας μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις 

Ηλικία Σύνολο Θήλεις Άρρενες 

Σύνολο 19.6 20.9 18.3 

0-15 19.4 19.5 19.3 

0-64 17.8 18.6 16.9 

16+ 19.7 21.1 18.1 

16-64 17.4 18.4 16.4 

16-24 22.7 24.8 20.5 

25-49 15.5 16.6 14.4 

50-64 18.3 18.5 18.0 

65+ 27.9 30.0 25.2 

 

       3. Σχετικός κίνδυνος οικονομικής επισφάλειας ανάλογα με το φύλο και τη 
δραστηριότητα Κατανομή του φτωχού πληθυσμού 

Δραστηριότητα Σύνολο Θήλεις Άρρενες
Σύνολο 100.0 100.0 100.0 

Εργαζόμενοι 31.8 20.4 45.9 

Μη εργαζόμενοι: Σύνολο 68.2 79.6 54.1 

Άνεργοι 7.9 7.2 8.7 

Συνταξιούχοι 27.3 25.8 29.2 

Λοιποί μη ενεργοί 33.0 46.5 16.2 
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Παράλληλα με την εισοδηματική φτώχεια στα μεγάλα αστικά κέντρα, η αυξημένη 
βαρύτητα της φτώχειας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, οδηγεί στην εμφάνιση 
φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που δεν καλύπτονται πάντοτε από τις 
παρεμβάσεις της οικογένειας και των άτυπων δικτύων φροντίδας. Αξίζει, μάλιστα, να 
επισημανθεί ότι η εφαρμογή σύνθετων δεικτών στο σύνολο του πληθυσμού (βλ. το 
μοντέλο των στατικών δεικτών στέρησης61 στον Πίνακα 3) αναδεικνύει μία συγκέντρωση 
του σκληρού πυρήνα του αποκλεισμού στην Ελλάδα, που πρέπει να αντιμετωπισθεί με 
ένα νέο πλέγμα στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, εκτός των 
παραδοσιακών επιδοματικών προγραμμάτων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Δείκτες στέρησης για την οριοθέτηση του αποκλεισμού στην Ε.Ε. 

Ποσοστό του πληθυσμού που θεωρούνται αποκλεισμένοι σε όρους 

Χώρα Εισοδήματος 
(φτώχεια) 

Συνθηκών 
διαβίωσης 

Βασικών 
αναγκών 

Κοινωνικών 
σχέσεων 

Αυστρία 14,0 6,8 11,7 6,0 

Βέλγιο  15,2 6,8 10,6 8,7 

Δανία 11,3 4,6 6,6 4,1 

Φιλανδία 17,0 4,1 11,1 3,0 

Γαλλία 19,1 6,6 15,3 4,4 

Γερμανία 10,3 6,3 11,9 4,6 

Ελλάδα 22,7 10,6 32,1 2,0 

Ιρλανδία 20,4 9,7 15,4 0,6 

Ιταλία 18,7 9,2 16,0 6,7 

Λουξεμβούργο 9,3 4,5 7,7 6,5 

Ολλανδία 14,4 4,2 9,8 5,2 

Πορτογαλία 23,0 19,6 15,9 4,5 

Ισπανία 19,8 8,6 15,6 2,3 

Ην. Βασίλειο 22,3 5,3 16,9 1,7 

Πηγή: P. Tsakloglou / F.  Papadopoulos, 2002, σ. 214 

 

3. Η αξιολόγηση του περιβάλλοντος των προνοιακών πολιτικών 
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού 
περιβάλλοντος των προνοιακών πολιτικών τυποποιούνται μέσω της εφαρμογής της 
τεχνικής της SWOT (Δυνατά και Αδύνατα Σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές / Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) Ανάλυσης, η οποία αποτελεί, ως διαδεδομένο 
μεθοδολογικό εργαλείο, ένα μοντελοποιημένο τρόπο καταγραφής των κυριοτέρων 
συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού 

                                                 
61 Οι στατικοί δείκτες στέρησης (static deprivation indicators) αναδεικνύουν τη σύνδεση του αποκλεισμού 
με τα φαινόμενα μακροχρόνιας σωρευτικής στέρησης, αξιοποιώντας δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Έρευνα 
Οικογενειακών Προϋπολογισμών (European Community Household Panel) της περιόδου 1994-1997.  
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και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός «τομέα παρέμβασης» (εν προκειμένω το σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας). 

Η Ανάλυση SWOT στηρίζεται στις ακόλουθες βασικές παραμέτρους:  

i. Δυνατά Σημεία: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τομέα παρέμβασης, τα οποία 
λειτουργούν υποβοηθητικά ως προς την επίτευξη των στόχων / αρμοδιοτήτων του 

ii. Αδύνατα Σημεία: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τομέα παρέμβασης, τα οποία 
είναι επιζήμια ως προς την επίτευξη των στόχων / αρμοδιοτήτων του 

iii. Ευκαιρίες: Εξωτερικές συνθήκες που λειτουργούν υποβοηθητικά ως προς την 
επίτευξη των στόχων 

iv. Απειλές: Εξωτερικές συνθήκες που λειτουργούν αρνητικά ως προς την επίτευξη 
των στόχων. 

Οι δύο πρώτες παράμετροι (Δυνατά και Αδύνατα Σημεία) καθορίζονται από την ανάλυση 
του εσωτερικού περιβάλλοντος του τομέα παρέμβασης και αφορούν αποκλειστικά στον 
προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων (εδώ αποτυπώνονται οι εξελίξεις 
και οι τάσεις που επικρατούν εντός του «τομέα παρέμβασης»). Αντίθετα, οι δύο 
τελευταίες παράμετροι (Ευκαιρίες και Απειλές) αφορούν στην αξιολόγηση των 
εξωτερικών παραγόντων που συνιστούν το ευρύτερο περιβάλλον του τομέα. 

Στην περίπτωση του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, τα δεδομένα του 
εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και αξιολόγησης ως 
στρατηγικά αξιοποιήσιμες ευκαιρίες για τον τομέα, αλλά και ως κίνδυνοι / απειλές που 
επιδρούν ανασχετικά στην εκπλήρωση θεσμικών δεσμεύσεων (Σύνταγμα, διεθνές δίκαιο) 
και την εκπλήρωση κοινωνικοπολιτικών προτεραιοτήτων του. Η αξιολόγηση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος παρουσιάζει την περίοδο αυτή αυξημένη σημασία, δεδομένου 
ότι η εσωτερική λειτουργία του συστήματος μπορεί να αξιολογηθεί μόνο υπό το πρίσμα 
των ιδιαιτέρων συνθηκών και προκλήσεων που ο τομέας αντιμετωπίζει στο εξωτερικό 
του περιβάλλον.  

Η τεχνική Ανάλυση SWOT αποτελεί βασικό εργαλείο της διαδικασίας σχεδιασμού των 
προτεραιοτήτων και των γενικών / ειδικών στόχων της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον εκσυγχρονισμό του 
συστήματος πρόνοιας την περίοδο 2007 - 2013. Ειδικότερα, με βάση την ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης και την κωδικοποίησή της με την μέθοδο της Ανάλυσης 
SWOT, τυποποιείται το πλέγμα της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής και προσδιορίζονται 
οι Άξονες Προτεραιότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή της Στρατηγικής. 
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3.1. Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης SWOT 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Συνθετική αξιολόγηση Ανάλυσης SWOT 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 Ισχυρή παρέμβαση του δημόσιου τομέα 
στην οργάνωση και παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών 

 Σταδιακή ανάπτυξη προγραμμάτων 
πρόληψης και πρωτοβάθμιας κοινωνικής 
φροντίδας  

 Δραστηριοποίηση των ΟΤΑ για την 
άσκηση πολιτικών κοινωνικής φροντίδας 

 Θεσμοθέτηση φορέων σχεδιασμού και 
παρακολούθησης τομεακών προνοιακών 
πολιτικών (Ινστιτούτο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης, Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό 
Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρία, 
Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και 
Έρευνας) 

 Ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου της 
διοικητικής δράσης (Σώμα Επιθεωρητών 
Υγείας και Πρόνοιας, Συνήγορος του 
Παιδιού, Συνήγορος για την Υγεία και 
την Κοινωνική Αλληλεγγύη) 

 Ικανοποιητική προσβασιμότητα 
υπηρεσιών στα μεγάλα αστικά κέντρα 

 Εκτεταμένη δομή υπηρεσιών ανοικτής 
φροντίδας 

 Αποκέντρωση των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας  

 Αναδιοργάνωση των ΔΥΠΕ 

 Σταδιακή επέκταση των προνοιακών 
πολιτικών στην ένταξη των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού μέσω 
ενεργητικών πολιτικών 

 Πιλοτική εφαρμογή δράσεων 
αποϊδρυματοποίησης ατόμων με 
αναπηρίες 

 Υψηλή προσήλωση των στελεχών και 
επαγγελματιών πρόνοιας του δημόσιου 
τομέα 

 Ενεργοποίηση εθελοντικών και 
εκκλησιαστικών φορέων για την παροχή 

 Ατελής προστασία των προνοιακών 
δικαιωμάτων, ιδίως στο επίπεδο 
κατοχύρωσης αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης μέσω εισοδηματικών παροχών 

 Αδυναμία συντονισμού των συστημάτων 
πρόνοιας, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης 
και προώθησης της απασχόλησης από τους 
φορείς της κεντρικής διοίκησης 

 Έλλειψη κεντρικού επιτελικού οργάνου για 
τον σχεδιασμό μεταρρυθμιστικών 
παρεμβάσεων 

 Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση 
νομοθετικών ρυθμίσεων από τους φορείς 
της κεντρικής διοίκησης 

 Αδυναμία υποστήριξης των 
αποκεντρωτικών παρεμβάσεων από τους 
ΟΤΑ 

 Μονοδιάστατη ανάπτυξη προγραμμάτων 
κλειστής φροντίδας (ιδρυματοποίηση)  

 Περιορισμένη ανάπτυξη μηχανισμών 
δικτύωσης και συνέργειας μεταξύ των 
φορέων παροχής υπηρεσιών 

 Έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας των κοινωνικών 
υπηρεσιών 

 Αδυναμία πλήρους στελέχωσης του 
συστήματος με εξειδικευμένο προσωπικό 

 Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και 
περιορισμένη χρήση υποστηρικτικών 
τεχνολογιών από τις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας 

 Επικέντρωση των χρηματοδοτικών πόρων 
στην επιδοματική στήριξη ομάδων πίεσης 

 Αδυναμία αξιοποίησης εθνικών και 
υπερεθνικών πηγών εξωτερικής 
χρηματοδότησης του συστήματος 

 Αδυναμία αξιοποίησης της βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας 

 Περιορισμένη κατανόηση και 
ευαισθητοποίηση των συντελεστών της 
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υπηρεσιών φροντίδας 

 Κοινωνική λειτουργία  άτυπων δικτύων 
φροντίδας (οικογενειακοί φροντιστές που 
παρέχουν υπηρεσίες χωρίς αντάλλαγμα) 

 

οικονομίας για τον αναπτυξιακό ρόλο και 
τις δυνατότητες του συστήματος 

 Χαμηλή αξιοπιστία του συστήματος στην 
κοινή γνώμη και τους διαμορφωτές 
πολιτικών 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Προώθηση της διαδικασίας 
εκσυγχρονισμού του Ελληνικού μοντέλου 
κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο της 
Αναθεωρημένης Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας 

 Βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την μεταρρύθμιση του 
προνοιακού συστήματος 

 Διακομματική συναίνεση για την 
αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων στην 
άσκηση προνοιακών πολιτικών 

 Συνεργασία και συμβολή φορέων του 
δημόσιου, ιδιωτικού και  εθελοντικού 
τομέα στον εκσυγχρονισμό του 
συστήματος 

 Δυνατότητα αξιοποίησης των 
μηχανισμών της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 

 Δυνατότητα αξιοποίησης πρωτοβουλιών 
Διεθνών Οργανισμών για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού 

 Δυνατότητα αξιοποίησης 
χρηματοδοτικών ευκαιριών από εθνικούς 
(ΣΔΙΤ) και υπερεθνικούς πόρους 
(Διακρατικές Συμφωνίες) 

 Δυνατότητα εξασφάλισης σημαντικών 
οικονομιών κλίμακας λόγω της χρήσης 
τεχνικών διασφάλισης ποιότητας 

 Δυνατότητα αξιοποίησης νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών 

 Δυνατότητα αξιοποίησης του κοινωνικού 
έργου της Εκκλησίας 

 Δυνατότητα αξιοποίησης των 
εθελοντικών φορέων για την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας 

 Εμφάνιση νέων κοινωνικών κινδύνων 
(εξέλιξη της δημογραφικής πυραμίδας, 
μετανάστευση, φτώχεια και κοινωνικός 
αποκλεισμός) 

 Άμβλυνση του κοινωνικού ρόλου της 
οικογένειας και των άτυπων δικτύων 
φροντίδας 

 Επικέντρωση της μεταρρύθμισης στην 
δημοσιονομική βιωσιμότητα των 
προνοιακών πολιτικών 

 Περιορισμός των παρεμβάσεων του 
δημόσιου τομέα στην παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών εξαιτίας της ενίσχυσης των 
πολιτικών προνοιακού πλουραλισμού 

 Έλλειψη επιτελικού οργάνου και σχεδίου 
για την προώθηση της μεταρρύθμισης  

 Καθυστέρηση νομικής κατοχύρωσης των 
αρχών και του περιεχομένου της 
μεταρρύθμισης 

 Αδυναμία ανανέωσης των ανθρώπινων 
πόρων του συστήματος με εξειδικευμένα 
στελέχη και επαγγελματίες πρόνοιας 

 Αδυναμία εφαρμογής τεχνικών 
ολοκληρωμένης ενημέρωσης των 
ενδιαφερομένων για τις δράσεις  φροντίδας 
και κοινωνικής ένταξης 

 Μεταφορά διεθνούς εμπειρίας και καλών 
πρακτικών χωρίς την απαραίτητη 
προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες της 
ελληνικής πραγματικότητας 

  Αδυναμία αξιοποίησης πόρων από το Δ’ 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

 Έλλειψη μηχανισμών υποστήριξης του 
ΥΥΚΑ για την διαχείριση σύνθετων 
διεθνών πηγών χρηματοδότησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Πεδία αξιοποίησης διεθνών καλών πρακτικών στο Ελληνικό 
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας  
Η αναλύση των πορισμάτων της συγκριτικής έρευνας των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια αποδεικνύει ότι οι στόχοι και το περιεχόμενο 
των εθνικών προνοιακών πολιτικών δεν είναι ενιαίοι, αλλά επηρεάζονται σε σημαντικό 
βαθμό από την εκάστοτε κοινωνικοπολιτική συγκυρία και διαμορφώνονται ιδίως με βάση 
την ιεραρχική θέση του προνοιακού τομέα στον κατάλογο προτεραιοτήτων άσκησης 
κοινωνικής πολιτικής, τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που δεσμεύονται για τη 
χρηματοδότηση των προνοιακών πολιτικών, την παρέμβαση των ομάδων πίεσης και τη 
λειτουργία των συστημάτων απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης. Η συγκριτική 
επισκόπηση αναδεικνύει, μάλιστα, συγκεκριμένους μηχανισμούς δημόσιων πολιτικών 
κοινωνικής φροντίδας, που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους 
σχεδιαστές των προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα. Όμως, η υιοθέτηση και αξιοποίηση 
των μηχανισμών αυτών δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε μία «αυτόματη τεχνική» μεταφοράς 
πολιτικών εκ των άνω, αλλά επιβάλλει την έναρξη μίας ευρύτερης διαδικασίας μάθησης 
και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των φορέων της προνοιακής διοίκησης και των 
ενδιαφερομένων μερών (κοινωνικοί εταίροι, χρήστες, οργανώσεις χρηστών, ΜΚΟ), ώστε 
αφενός να κατανοηθούν οι ιδιαιτερότητες των διεθνών πρακτικών και αφετέρου να 
προσαρμοσθούν τα πλεονεκτήματά τους στις ελληνικές συνθήκες και πρακτικές.  

O εντοπισμός καλών πρακτικών που αναπτύσσονται σε εθνικά συστήματα κοινωνικής 
φροντίδας συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο για τους σχεδιαστές πολιτικών κοινωνικής 
πρόνοιας, καθώς αναδεικνύει υποδείγματα μέτρων / προγραμμάτων που ήδη έχουν 
δοκιμασθεί και εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες  επιτυχίας. Ωστόσο, η δυνατότητα 
μεταφοράς (transferability) των καλών πρακτικών σε άλλες χώρες εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο και το αντίστοιχο περιβάλλον 
ανάπτυξης του εθνικού μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας. 

Βασική προϋπόθεση ανάπτυξης μιας ορθολογικής διαδικασίας μεταφοράς καλών 
πρακτικών σε ένα άλλο εξωτερικό σύστημα αποτελεί η κατανόηση του περιβάλλοντος 
και των προϋποθέσεων εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, η καλή πρακτική εξετάζεται ως 
προς τις δυνατότητες προσαρμογής στο νέο περιβάλλον και τις προοπτικές συμβολής της 
στην εκπλήρωση αντίστοιχων στόχων και προτεραιοτήτων, οι οποίες δεν ταυτίζονται de 
facto με τις προτεραιότητες του περιβάλλοντος ανάπτυξης.  

Ως κύρια κριτήρια αξιοποίησης διεθνών καλών πρακτικών στο Ελληνικό σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας μπορούν να τυποποιηθούν:  

• η κατανοήση και αποδοχή του πλαισίου στόχευσης των πρακτικών (περιβάλλον 
ανάπτυξης, σκοποί και αρχές) 

• η κατανόηση των τεχνικών οργάνωσης και ανάπτυξης των πρακτικών (θεσμικό 
πλαίσιο, διοίκηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση) 

• η χρήση των πρακτικών για την κάλυψη υφιστάμενων κενών ή την βελτίωση ενός 
συγκεκριμένου πλέγματος υπηρτεσιών 

• η ένταξη των πρακτικών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρύθμισης και 
εκσυγχρονισμού του Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας. 

Η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών αναδεικνύει τα πεδία αξιοποίησης διεθνών καλών 
πρακτικών στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, που θα αξιοποιηθούν από τους 
αρμόδιους σχεδιαστές πολιτικών σε μακροπρόθεσμη βάση. 
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1. Ο σχεδιασμός των πολιτικών  
Ο σχεδιασμός των πολιτικών αποτελεί πάντοτε αντικείμενο αρμοδιότητας των φορέων 
της κεντρικής διοίκησης, που υιοθετούν παρεμβάσεις με βάση τις παραδοσιακές γενικές 
αρχές στοχοθέτησης των προνοιακών πολιτικών: αρχή της επικουρικότητας και αρχή 
της εξατομίκευσης. 

α) Η αρχή της επικουρικότητας τυποποιεί την παρέμβαση των προνοιακών φορέων για 
την κάλυψη μόνο των αναγκών εκείνων, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Ως συνέπειες εφαρμογής της 
καταγράφονται συνοπτικά οι ακόλουθες: 

- Δεν επιτρέπεται η χορήγηση προνοιακών παροχών, όταν οι ανάγκες του 
ενδιαφερόμενου μπορούν να καλυφθούν εξ ίσου αποτελεσματικά από ένα φορέα 
κοινωνικής ασφάλισης, στο πλαίσιο λειτουργίας ενός συστήματος δημόσιας 
ασφάλισης 

- Δεν επιτρέπεται η χορήγηση προνοιακών παροχών, όταν οι ανάγκες του 
ενδιαφερόμενου μπορούν να καλυφθούν από την απασχόληση ή τα περιουσιακά 
του στοιχεία (τραπεζικές καταθέσεις, αξιόγραφα, ακίνητα, δικαιώματα σε ακίνητα 
κα)  

- Δεν επιτρέπεται η χορήγηση προνοιακών παροχών όταν οι ανάγκες του 
ενδιαφερόμενου μπορούν να καλυφθούν από άλλα μέλη της οικογένειάς του, 
ιδίως όταν αυτά έχουν υποχρέωση συντήρησής του (εδώ για παράδειγμα 
εντάσσεται το καθήκον διατροφής των γονέων απέναντι στα τέκνα τους), χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρέπειά τους 

- Επιβάλλεται η διακοπή της χορήγησης προνοιακών παροχών όταν εξασφαλισθούν 
οι δυνατότητες κάλυψης των αναγκών του ενδιαφερόμενου από τον ίδιο ή/και την 
οικογένειά του. 

β) Η αρχή της εξατομίκευσης προσανατολίζει την ενεργοποίηση των φορέων της 
προνοιακής διοίκησης σε σχέση με την εξειδίκευση της ανάγκης των ενδιαφερομένων να 
ενταχθούν σε προγράμματα προστασίας. Η εφαρμογή της συμβάλλει ουσιαστικά στην 
τυποποίηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάγκης, ύστερα από τη στάθμιση των 
επιθυμιών του ενδιαφερόμενου αναφορικά με τη μορφή και την έκταση της κοινωνικής 
κάλυψης. 

Από νομική άποψη, η κύρια συνέπεια της αρχής της εξατομίκευσης είναι ότι τα όργανα 
της διοίκησης δεσμεύονται να αιτιολογούν πλήρως τις αποφάσεις τους, όταν καθορίζουν 
την ανάγκη, τη μορφή και την έκταση κοινωνικής προστασίας. Κατά τη διάρκεια μιας 
παρόμοιας διαδικασίας υποχρεώνονται μάλιστα να λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους 
παράγοντες, οι οποίοι θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την ορθολογική προσαρμογή 
των προνοιακών μέτρων στις ιδιαίτερες περιστάσεις των εκάστοτε δικαιούχων: 

• την οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση του 
ατόμου 

• τα αίτια που έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση ή παράταση της συγκεκριμένης 
ανάγκης 

• τη δυνατότητα του ατόμου να καλύψει την αντίστοιχη ανάγκη χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η αξιοπρέπειά του 

• την αποτελεσματική υποστήριξη του ατόμου, με τρόπο που θα αμβλύνει τις 
πιθανότητες κοινωνικού στιγματισμού στο ευρύτερο περιβάλλον του. 
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Εκτός, όμως, από τις παραπάνω παραδοσιακές γενικές αρχές σχεδιασμού προνοιακών 
πολιτικών, προωθούνται από αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής περιφέρειας προνοιακές 
πολιτικές που στηρίζονται επιχειρησιακά σε δύο νέες αρχές: αρχή της συνέργειας μεταξύ 
των πολιτικών φροντίδας και απασχόλησης και αρχή της ενεργοποίησης των κοινωνικά 
αποκλεισμένων ατόμων. 

α) Η συνέργεια μεταξύ των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας και των πολιτικών 
απασχόλησης αποτελεί μία γενική αρχή που συνδέεται με την οικονομική ένταξη των 
ληπτών προνοιακών παροχών / υπηρεσιών, όπως αυτή έχει μετασχηματισθεί σε 
οργανωτικό επίπεδο μέσω της πρόβλεψης ενεργητικών μέτρων στα παραδοσιακά μοντέλα 
ελαχίστου εισοδήματος. Αρκετά εθνικά συστήματα προωθούν - ιδίως κατά τη διάρκεια 
μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων που φαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές από τη κοινή 
γνώμη62 - την ολοκληρωμένη υποστήριξη των προνοιακών ληπτών μέσω προγραμμάτων 
εξατομικευμένης προσέγγισης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, δια βίου 
μάθησης και επιδοτούμενης απασχόλησης63, παρέχοντας κίνητρα για τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων ένταξής τους στην αγορά εργασίας.  
β) Η ενεργοποίηση των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων είναι μία γενική αρχή που 
απορρέει από την ανάγκη ενσωμάτωσής τους (integration) στον οικονομικό και 
κοινωνικό ιστό64. Συνήθως, εξειδικεύεται μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων που 
εμφανίζουν το κοινό χαρακτηριστικό της ενθάρρυνσης των δικαιούχων να εμπλακούν με 
δικές τους πρωτοβουλίες στις διαδικασίες απασχόλησης και κοινωνικής συμμετοχής. 
Όμως, την περίοδο αυτή αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον η τυποποίηση των 
προϋποθέσεων εφαρμογής παρόμοιων τεχνικών65. Η σχετική συζήτηση αναδεικνύει, 
μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντικές διαστάσεις που απασχολούν τους σχεδιαστές μέτρων 
ενεργοποίησης των αποκλεισμένων ατόμων: α) το πλαίσιο λειτουργίας των τεχνικών (οι 
τεχνικές ενεργοποίησης μπορούν είτε να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο επίπεδο 
διαρθρωτικών πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, είτε να αποτελέσουν απλώς μηχανισμούς για τη διαχείριση των 
φαινομένων αυτών και την άμβλυνση των συνεπειών τους), β) οι στρατηγικές 
προτεραιότητες των τεχνικών (οι τεχνικές αυτές εμπνέονται συνήθως από την ανάγκη 
προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των δικαιούχων· υπάρχουν όμως και 
περιπτώσεις όπου η εισαγωγή τους απορρέει από αντιλήψεις περί κοινωνικού ελέγχου 
των προνοιακών δικαιούχων, οι οποίες επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα αποτροπής 
ενδεχομένων καταχρήσεων των δημοσίων συστημάτων πρόνοιας από άτομα που δεν 
δικαιούνται να υπαχθούν στο προστατευτικό τους πλαίσιο), γ) η διάρκεια εφαρμογής των 
τεχνικών (εδώ, το κύριο ζήτημα εντοπίζεται στους προσανατολισμούς των μέτρων σε 

                                                 
62 Σύμφωνα με την Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2001 για την Κοινωνική Αβεβαιότητα και την 
Κοινωνική Ενσωμάτωση, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών υποστηρίζει ότι οι 
άνεργοι θα πρέπει να υποχρεούνται να αποδέχονται άμεσα οποιαδήποτε προσφερόμενη θέση απασχόλησης, 
ακόμα και εάν δεν παρουσιάζει συνάφεια με τυχόν προηγούμενη απασχόλησή τους.   
63 Για μια συγκριτική επισκόπηση των πλέον αντιπροσωπευτικών σχετικών εθνικών στρατηγικών βλ. N. 
Gilbert / R. Van Voorhis (eds.), Activating the unemployed – A comparative analysis of work-oriented 
policies, 2001 και R. Van Berkel / I. Hornemman (eds.), Active Social Policies in the EU – Inclusion 
through Participation?, 2002. 
64 Για το θεωρητικό υπόβαθρο της αρχής της ενεργοποίησης βλ. I. Bohrer / I. Wallimann, Armut – 
Eingliederung als neue Herausforderung fur die Sozialhilfe, 1999, J. F. Handler, “Social citizenship and 
workfare in the US and Western Europe: from status to contract”, Journal of European Social Policy, 13, 3, 
2003, σ. 229 και U. Klammer / S. Leiber, “Activierung und Eigenverantwortung in 
europaischvergleichender Perspective”, WSI – Mitteilungen, 9, σ. 514, 2004.   
65 Βλ. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Linking welfare and 
work, 1999 και I. Lodemel / H. Trickey (eds.), An offer you can’t refuse – Workfare in international 
perspective, 2000. 
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σχέση με την εξασφάλιση της ολοκληρωμένης ενσωμάτωσης των δικαιούχων ή απλώς 
την παροχή κινήτρων και ευκαιριών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο), δ) η φύση των 
τεχνικών (υποχρεωτική ή ελεύθερη επιλογή τους από τους λήπτες και τους 
ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής ενός προνοιακού συστήματος), ε) οι 
συνέπειες εφαρμογής των τεχνικών (οι συνέπειες μπορούν να περιλαμβάνουν την 
εξασφάλιση νέων ευκαιριών και κινήτρων για εργασιακή και κοινωνική ένταξη, την 
επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των προβλεπόμενων 
προϋποθέσεων ή τη συνδυαστική εφαρμογή των δύο μοντέλων) και στ) τα εργαλεία 
εφαρμογής των τεχνικών. 

 

2. Το επίπεδο παροχής των πολιτικών  
Η ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες κάθε σύγχρονου 
δημοκρατικού κράτους. Όσον αφορά, μάλιστα, το πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας, η 
συζήτηση για την αυξημένη παρέμβαση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
επικεντρώνεται την περίοδο αυτή σε τρεις βασικούς άξονες, που αντιστοιχούν σε 
αντίστοιχα εμπειρικά δεδομένα: 

o κατά το στάδιο σχεδιασμού προνοιακών πολιτικών από την κεντρική 
διοίκηση, η τοπική κοινωνία είναι η μόνη που μπορεί να καταγράψει άμεσα 
τις τοπικές ανάγκες και να προσφέρει στους σχεδιαστές της κεντρικής 
διοίκησης μία πλήρη εικόνα των προβλημάτων και των αναγκών ανά περιοχή  

o κατά το στάδιο της εφαρμογής προνοιακών πολιτικών, η τοπική κοινωνία 
μέσω των δομών της μπορεί να προσαρμόζει τα προγράμματα που υλοποιεί 
στις τοπικές ιδιομορφίες, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα εκ των άνω 
ρύθμισης των κοινωνικών αναγκών 

o κατά το στάδιο της πρόληψης των κοινωνικών προβλημάτων, η τοπική 
κοινωνία συμβάλει στην εμπέδωση της ενδυνάμωσης και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης μεταξύ ατόμου και ομάδας, ώστε κάθε πολίτης να αισθάνεται 
υπεύθυνος και ικανός να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των τοπικών 
αναγκών με την προσωπική ενεργητική του συμμετοχή. 

Τα πορίσματα της συζήτησης για το ρόλο των τοπικών κοινωνιών στον προνοιακό τομέα 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αποκέντρωση δεν είναι μία ουδέτερη πολιτικά 
διαδικασία, καθώς η  αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από την πολιτική βούληση της 
εκάστοτε κυβέρνησης αλλά και από τις συνθήκες που διέπουν την ανάπτυξη των τοπικών 
κοινωνιών. Ειδικότερα, η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η αποκέντρωση έχει 
λειτουργήσει εντελώς διαφορετικά ανάλογα με το ιστορικό παρελθόν, την πολιτική 
εξέλιξη, τις κοινωνικές δομές και την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας. 

Είναι ενδεικτικό το παράδειγμα ανεπτυγμένων χωρών της Κεντρικής και Δυτικής 
Ευρώπης (Γερμανία, Σουηδία, Μ. Βρετανία, Γαλλία), στις οποίες το μοντέλο της 
αποκέντρωσης λειτουργεί εδώ και πολλές δεκαετίες με μεγάλη επιτυχία. Παράγοντες 
αποτελεσματικότητας της άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο στις χώρες 
αυτές ήταν η μακροχρόνια ιστορική τους παράδοση στο πεδίο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, οι δοκιμασμένοι και στέρεοι δημοκρατικοί θεσμοί, η έντονη 
δραστηριοποίηση εθελοντικών φορέων και πολιτών αλλά – κυρίως – η εξασφάλιση 
σταθερής χρηματοδότησης και η δυνατότητα των τοπικών αρχών να διαχειρίζονται τους 
χρηματοδοτικούς πόρους και να αποφασίζουν για το εύρος και την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Αντίθετα, στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα) η 
διαδικασία της αποκέντρωσης είναι πρόσφατο φαινόμενο, το οποίο σε σχέση με το πεδίο 
της πρόνοιας περιορίζεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα, ενώ η ρύθμιση των κοινωνικών 
παροχών παραμένει αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης. Ακόμα, όμως, και αυτή η 
εξέλιξη δεν υπήρξε ιδιαίτερα ευχερής, αφού πρόκειται για χώρες χωρίς παράδοση στην 
διαχείριση τοπικών υποθέσεων από τους ίδιους τους πολίτες, καθώς η συμμετοχή τους 
στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων περιοριζόταν στην αλληλεγγύη προς τα 
μέλη του στενού οικογενειακού τους κύκλου.  

Σε κάθε περίπτωση, η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η αποκέντρωση δεν είναι 
αυτοσκοπός ή πανάκεια και ότι, προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στην 
πρόληψη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, θα πρέπει να εφαρμόζεται υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν: 

 την μεταβίβαση ουσιαστικών αποφασιστικών αρμοδιοτήτων προς τις αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση τοπικών αναγκών 

 την σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση των κοινωνικών προγραμμάτων (από 
υπερεθνικούς, εθνικούς και τοπικούς πόρους) με ευθύνη διαχείρισης από τις 
ίδιες τις τοπικές κοινωνίες 

 την συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στον σχεδιασμό των κοινωνικών 
προγραμμάτων, με υποβολή προς την κεντρική διοίκηση σχεδίων παρέμβασης 
που θα αξιοποιούν μία όσο το δυνατόν αντικειμενική καταγραφή των τοπικών 
αναγκών 

 την ενθάρρυνση τοπικών εθελοντικών φορέων και την εμπλοκή τους στην 
εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας τοπικής εμβέλειας 

 την συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα 
κοινωνικής αλληλεγγύης.  

 

3. Η στόχευση των πολιτικών φροντίδας 
 

3.1. Καλές πρακτικές στο πεδίο της ανοικτής προστασίας οικογενειών και παιδιών 
Στο πεδίο των πιλοτικών προγραμμάτων για την συμφιλίωση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής μέσω της βελτίωσης και επέκτασης των υπηρεσιών ανοικτής 
φροντίδας, καλές πρακτικές εντοπίζονται σε πιλοτικές πρωτοβουλίες της Ιταλίας, της 
Γερμανίας, της Ιρλανδίας και της Μ. Βρετανίας. 

α) Το Πρόγραμμα Laboratorio del Tiempo (Εργαστήρι Διαχείρισης Χρόνου) που 
υλοποιήθηκε στο δήμο του Prato της Ιταλίας ανέπτυξε ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο 
ενίσχυσης των εργαζόμενων γονέων μέσω της κινητοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και των εργοδοτών. Η ιδιαίτερα καινοτομική προσέγγιση του προγράμματος συνδέεται με 
την ολιστική και πολύπλευρη αντιμετώπιση του προβλήματος της ορθής κατανομής 
χρόνου μεταξύ καρριέρας και οικογένειας, καθώς αναγνωρίζεται ότι η επιβάρυνση των 
εργαζόμενων γονέων και ιδιαίτερα των γυναικών οφείλεται σε παράγοντες που 
συνδέονται τόσο με την νοοτροπία του Μεσογειακού Νότου για τον ρόλο των δύο φύλων 
στην οικογένεια, όσο και με την τρόπο οργάνωσης της εργασίας αλλά και των υπηρεσιών 
φροντίδας που διαθέτει μία τοπικής κοινωνία. Με δεδομένο λοιπόν ότι για την 
αντιμετώπιση ενός σύνθετου φαινομένου απαιτούνται αντίστοιχες σύνθετες παρεμβάσεις, 
το Πρόγραμμα ανέπτυξε δράσεις που καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία: 
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o Δράσεις ευαισθητοποίησης και αλλαγής νοοτροπίας των αντρών σε σχέση με την 
ισότιμη κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων μεταξύ των δύο φύλων 
(μαθήματα νοικοκυριού για άντρες) 

o Δράσεις προσαρμογής των υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για τα παιδιά στις νέες 
μορφές οργάνωσης εργασίας στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (παράταση ωραρίου 
λειτουργίας παιδοκομικών σταθμών, δημιουργία ειδικών παιδοκομικών σταθμών 
για γονείς που εργάζονται σε ασυνήθιστα ωράρια ή για γονείς που 
παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης) 

o Δράσεις ευαισθητοποίησης των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων για την λήψη 
μέτρων στήριξης των εργαζομένων γονέων μέσα στην επιχείρηση (μεταφορά 
εργαζομένων, παραρτήματα υπηρεσιών και καταστημάτων μέσα στην επιχείρηση) 

o Δράσεις ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών 
μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων για την από κοινού ανάπτυξη υπηρεσιών ανοικτής 
φροντίδας παιδιών.  

β) Επιτυχημένο παράδειγμα για την εδραίωση τοπικών συμπράξεων στήριξης των 
εργαζόμενων γονιών και για την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών αποτελεί και το 
Πρόγραμμα Alliance for the Family που υλοποιήθηκε στην Γερμανία. Η υπεραξία της 
συγκεκριμένης πιλοτικής εφαρμογής έγκειται κατά κύριο λόγο στην εκπόνηση ενός 
πρότυπου υποδείγματος για την ανάλυση κόστους – οφέλους των μέτρων ενίσχυσης των 
εργαζόμενων γονέων που υιοθετούν οι επιχειρήσει,ς αλλά και στην ανάπτυξη συστήματος 
πιστοποίησης των “φιλικών προς την οικογένεια” επιχειρήσεων. Η ανάλυση κόστους-
οφέλους μίας ενδοεπιχειρησιακής πολιτικής υπέρ των εργαζόμενων γονέων αποτελεί το 
κλειδί για την κινητοποίηση των εργοδοτών, καθώς ο φόβος πρόσθετων οικονομικών 
επιβαρύνσεων συνιστά το βασικότερο αντι-κίνητρο για τις περισσότερες επιχειρήσεις. 
Εξάλλου, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέτρα υπέρ των εργαζόμενων γονέων 
έχουν ανάγκη υποστήριξης τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στην εφαρμογή των μέτρων, 
προκειμένου να επιλέξουν τις τεχνικές που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους και 
να αποφύγουν στρεβλώσεις κατά την υλοποίηση. Η απονομή του πιστοποιητικού 
«φιλικής προς την οικογένεια επιχείρησης» συνδέει τα μέτρα υπέρ των εργαζόμενων 
γονιών με τον θεσμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που αποτελεί πλέον βασικό 
άξονα της ανταγωνιστικότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων.  

γ) Το Πρόγραμμα Community Playgrounds που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας περιόδου 2001 - 2003 EQUAL στην Ιρλανδία αποτελεί μία 
επιτυχημένη πρακτική στο πεδίο της ενίσχυσης εθελοντικών καινοτομικών υπηρεσιών για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το Πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην παροχή τεχνικής 
υποστήριξης και χρηματοδότησης σε επιλεγμένες δομές δημιουργικής απασχόλησης 
νηπίων κατά τις ώρες που δεν λειτουργούν οι παιδοκομικοί σταθμοί. Συγκεκριμένα, οι 
επιλεγμένες δομές αναβάθμισαν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους, προσέλαβαν 
και κατάρτισαν νέο προσωπικό και οργάνωσαν υπηρεσίες στήριξης των γονιών.     

δ) Ειδικότερα στο πεδίο στήριξης των οικογενειών που φροντίζουν εξαρτώμενα μέλη 
(παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες) και αντιμετωπίζουν κινδύνους 
αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, στοιχεία καινοτομίας εντοπίζονται στο πρόγραμμα 
ACE National που υλοποιήθηκε στην Μ. Βρετανία στο πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL. Η 
καινοτομία της συγκεκριμένης πιλοτικής εφαρμογής συνδέεται με την επικέντρωσή της 
στις ανάγκες των άτυπων μη αμειβόμενων φροντιστών. Τα άτομα αυτά, που αποτελούν 
μία σημαντική μερίδα κυρίως του γυναικείου πληθυσμού, παρέχουν εξαιρετικά 
σημαντικές υπηρεσίες χωρίς να αμείβονται και κινδυνεύουν με αποκλεισμό από την 
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αγορά εργασίας και με απώλεια του αυτοσεβασμού τους, καθώς οι δεξιότητες που 
αποκτούν κατά το διάστημα της παροχής φροντίδας δεν αναγνωρίζονται στον 
επαγγελματικό βίο.  

Η προώθηση των άτυπων φροντιστών στην αγορά εργασίας ενισχύθηκε με την χρήση δύο 
καινοτομικών τεχνικών: 

o ανάπτυξη ενός συστήματος ανάδειξης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων που 
αποκτά ένας άτυπος φροντιστής κατά το διάστημα που φροντίζει εξαρτώμενο 
πρόσωπο 

o παροχή κινήτρων στους εργοδότες για την πρόσληψη ατόμων που είχαν 
εγκαταλείψει την εργασία τους για να φροντίσουν εξαρτώμενο άτομο ή για την 
στήριξη εργαζομένων που φροντίζουν εξαρτώμενο άτομο και για το λόγο αυτό 
δυσκολεύονται να παραμείνουν στην εργασία τους. 

Η επιτυχία της συγκεκριμένης πιλοτικής εφαρμογής (ενεργητική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και ορισμένων από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας που 
λειτούργησαν παραδειγματικά για τους υπόλοιπους εργοδότες) οδήγησε στην υιοθέτηση 
ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την παροχή ίσων ευκαιριών στους άτυπους 
φροντιστές, επηρεάζοντας καταλυτικά τη νοοτροπία των εργοδοτών έναντι της 
συγκεκριμένης ομάδας.  

 

3.2. Καλές πρακτικές στο πεδίο της στήριξης οικογενειών που απειλούνται με 
φτώχεια και αποκλεισμό 
Στο πεδίο των πιλοτικών προγραμμάτων για την στήριξη οικογενειών που απειλούνται 
με φτώχεια και αποκλεισμό μέσω προληπτικών παρεμβάσεων, καλές πρακτικές 
εντοπίζονται σε πρωτοβουλίες της Ιταλίας και της Μ. Βρετανίας. 

α) Στο πλαίσιο του Προγράμματος Mowgli που υλοποιήθηκε σε μία αγροτική περιοχή 
της Ιταλίας αναδείχθηκαν επιτυχημένες πρακτικές ανάπτυξης τοπικών δικτύων 
αλληλεγγύης για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν κρίση. Τα καινοτομικά στοιχεία του 
Προγράμματος εντοπίζονται στην κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την πρόληψη 
του αποκλεισμού των οικογενειών με προβλήματα, αλλά και στην χρήση μεθόδων 
κατ’οίκον φροντίδας και παρακολούθησης. Το Πρόγραμμα βοήθησε τους γονείς που 
συμμετείχαν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με τα παιδιά τους και να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά στα καθήκοντα της φροντίδας τους με αποτέλεσμα να αποφευχθεί η 
απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένειά τους. Παράλληλα, οι οικογένειες αυτές 
επανασυνδέθηκαν με τον τοπικό οικονομικό και κοινωνικό ιστό (δημόσιες υπηρεσίες, 
σχολεία, εργοδότες, γειτονιά) και έμαθαν να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις διαθέσιμες 
μορφές υποστήριξης.   

β) Οι πιλοτικές δράσεις που υλοποιούνται από τη Βρετανική διοίκηση στο Πρόγραμμα 
Sure Start ενσωματώνουν διαστάσεις καλής πρακτικής στην καταπολέμηση της παιδικής 
φτώχειας μέσω υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας. Οι φορείς που υλοποιούν το Πρόγραμμα 
(δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, Μ.Κ.Ο., σύλλογοι γονέων) επεξεργάζονται 
υποδείγματα αξιοποίησης των τεχνικών της ανοικτής φροντίδας με στόχο την άμβλυνση 
των δυσμενών συνεπειών της φτώχειας στην σωματική και ψυχική ανάπτυξη των 
παιδιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του 
οικογενειακού περιβάλλοντος μέσω της συμβουλευτικής γονέων, στην αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων παιδικής φροντίδας μέσω εξειδικευμένης βοήθειας στο σπίτι και υγειονομικής 
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εκπαίδευσης των γονέων και στην προαγωγή των μαθησιακών ικανοτήτων των παιδιών 
μέσω προσχολικής φροντίδας υψηλής ποιότητας. 

γ) Στο πεδίο των πιλοτικών προγραμμάτων για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης των 
απροστάτευτων παιδιών μέσω της προαγωγής της υιοθεσίας και της αναδοχής, 
ιδιαίτερα επιτυχημένη πρακτική συνιστά το Πρόγραμμα Pollicino Centre του Δήμου της 
Ρώμης. Οι βασικοί άξονες του συγκεκριμένου Προγράμματος περιλάμβαναν: 

o δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου παρακολούθησης και συντονισμού των 
υιοθεσιών και της ανάδοχης προστασίας για την εξυπηρέτηση των δημόσιων 
υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την προστασία των παιδιών (υπηρεσίες υγείας 
και πρόνοιας, αστυνομία, εισαγγελικές αρχές), των εθελοντικών οργανώσεων και 
των ιδιωτών που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ή να γίνουν ανάδοχοι γονείς 

o υποστήριξη και ενθάρρυνση των ατόμων που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ή να 
γίνουν ανάδοχοι γονείς κατά την διαδικασία έγκρισης του αιτήματός τους  

o υποστήριξη των θετών και ανάδοχων γονέων για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην ανατροφή των θετών ή ανάδοχων παιδιών 

o δικτύωση των θετών και ανάδοχων γονέων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών 
και την αλληλοϋποστήριξή τους.  

 

3.3. Καλές πρακτικές στο πεδίο της ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων 
Στο πεδίο των καινοτόμων δράσεων ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων, καλές πρακτικές 
έχουν αναδειχθεί στις πιλοτικές εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στην Ιταλία, την Δανία και 
την Ισπανία. 

α) Το Πρόγραμμα για Ηλικιωμένους του Ιδρύματος Del Monte που υλοποιήθηκε στις 
περιοχές της Μπολόνια και της Ραβέννα στην Ιταλία είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο στη 
σύλληψή του, καθώς στοχεύει αφενός στην αναβάθμιση της αγοράς υπηρεσιών κατ’οίκον 
φροντίδας ηλικιωμένων, αφετέρου στην προστασία των μεταναστών που παρέχουν 
υπηρεσίες σε καθεστώς «μαύρης» εργασίας. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, 
ενθαρρύνεται η δημιουργία μικρών επιχειρήσεων κατ’οίκον φροντίδας ηλικιωμένων που 
προσλαμβάνουν νόμιμα αλλοδαπούς, εξασφαλίζοντάς τους όλα τα προβλεπόμενα 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την ευκαιρία να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να πιστοποιηθούν στο συγκεκριμένο πεδίο οικονομικής 
δραστηριότητας (η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβάλλει καταλυτικά 
στην διασφάλιση της ποιότητάς τους εξασφαλίζοντας στους εξυπηρετούμενους 
ηλικιωμένους αναβαθμισμένη φροντίδα). 

β) Χαρακτήρα καλής πρακτικής εμφανίζει η λειτουργία του Δανικού πιλοτικού 
Προγράμματος Reaching out to users (Άνοιγμα προς τους χρήστες) που υλοποιείται σε 
μεγάλα αστικά κέντρα, προωθώντας πρωτότυπες τεχνικές κοινωνικής εργασίας, όπως την 
«κοινωνική εργασία στο δρόμο». Τα στελέχη των δημοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
κοινωνικής φροντίδας καλούνται να αναζητήσουν με δική τους πρωτοβουλία τα άτομα 
που χρειάζονται βοήθεια και να τα βοηθήσουν να εξασκήσουν αποτελεσματικά το 
δικαίωμά τους στις προνοιακές υπηρεσίες. 

γ) Χαρακτήρα καλής πρακτικής παρουσιάζει, επίσης, η θεσμική πρωτοβουλία της 
Ισπανικής Επαρχίας Galicia για σύσταση κινητών διεπιστημονικών μονάδων 
κοινωνικής φροντίδας, που επιχείρησε να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες κοινωνικής 
φροντίδας σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, όπου η δημιουργία μόνιμων δομών 
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ανοικτής προστασίας δεν ήταν εφικτή λόγω αυξημένου κόστους. Οι κινητές μονάδες 
εδρεύουν στον μεγαλύτερο δήμο της περιοχής και επισκέπτονται τους άλλους δήμους σε 
συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.   

 

3.4. Καλές πρακτικές στο πεδίο της ανοικτής φροντίδας ατόμων με αναπηρίες 
Στο πεδίο των θεσμικών παρεμβάσεων για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση και 
την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες και των φροντιστών τους, καλές πρακτικές 
εντοπίζονται στα εθνικά συστήματα της Ιρλανδίας, της Δανίας και της Ισπανίας. 

α) Με στόχο την ενοποίηση των πληροφοριών και της δράσης στο πεδίο προστασίας των 
ατόμων με αναπηρίες, η Ιρλανδική κυβέρνηση ίδρυσε το 2000 την ειδική υπηρεσία 
«Comhairle», η οποία παρακολουθεί τις υποστηρικτικές και ενημερωτικές δράσεις των 
δημόσιων προνοιακών υπηρεσιών και εξασφαλίζει την ενσωμάτωση σε αυτές 
εξειδικευμένων δράσεων για άτομα με αναπηρίες. Στο πεδίο της πρόσβασης των ατόμων 
με αναπηρίες στην πληροφόρηση, το Comhairle έχει να επιδείξει ιδιαίτερα αξιόλογα 
αποτελέσματα, παρέχοντας πλέον την δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να λαμβάνουν 
πληροφορίες απευθείας από τα 85 ανεξάρτητα Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών (Citzens 
Information Centres) που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να χρειάζεται να 
απευθυνθούν σε ξεχωριστή υπηρεσία.  

β) Στη Δανία, οι θεσμοί του «συνοδού» για άτομα με κινητικές αναπηρίες και του 
«κοινωνικού διερμηνέα» για κωφάλαλους ενισχύουν σημαντικά την αυτονομία των 
ατόμων με αναπηρίες ενθαρρύνοντας την ενεργητική συμμετοχή τους στην κοινωνική 
ζωή και αποφεύγοντας την απομόνωσή τους. Τα άτομα με αναπηρίες υποβάλλουν 
αιτήσεις στο δήμο κατοικίας τους και δικαιούνται υπηρεσίες «συνοδού» ή «κοινωνικού 
διερμηνεία» για 15 ώρες την εβδομάδα.  

Στο πεδίο των πιλοτικών εφαρμογών για την πρόληψη του αποκλεισμού και την 
ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες, καινοτόμες προσεγγίσεις αναδεικνύονται σε 
πιλοτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στην Γερμανία και την Γαλλία.  

α) Το Πρόγραμμα που υλοποιείται από το 1999 στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς 
του Γερμανικού κρατιδίου της Έσσης για την εξασφάλιση «θέσεων ένταξης» για παιδιά 
με ειδικές ανάγκες προωθεί ένα καινοτομικό μοντέλο προώθησης των ίσων ευκαιριών 
μέσω της κοινωνικής φροντίδας. Η έγκαιρη παρέμβαση για την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων με αναπηρίες σε μικρή ηλικία προλαμβάνει τον αποκλεισμό τους, διευκολύνει τις 
οικογένειές τους που δεν χρειάζεται να αναζητήσουν εξειδικευμένες δομές φύλαξης 
παιδιών μακριά από την κατοικία τους και εξοικειώνει από νωρίς τα υπόλοιπα παιδιά 
στην συμβίωση με άτομα με αναπηρίες. 

β)Υποδείγματα θεσμικών παρεμβάσεων για την πρόληψη ιατρικών και κοινωνικών 
προβλημάτων στην ανάπτυξη των παιδιών εντοπίζονται στο Γαλλικό προνοιακό 
σύστημα. Εδώ, τα Κέντρα Έγκαιρης Ιατρο-κοινωνικής Δράσης (Centres d’Action 
Medico-Sociale Precoce - CAMSPs) παρέχουν υπηρεσίες ιατρικής και κοινωνικής 
φροντίδας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και στις οικογένειές τους με στόχο την έγκαιρη 
διάγνωση αναπτυξιακών ανωμαλιών και την πρόληψη ψυχο-κοινωνικών προβλημάτων. 
Με τον τρόπο αυτό, οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες ενημερώνονται εγκαίρως 
για τις δυνατότητες θεραπείας και αποκατάστασης που μπορούν να θεραπεύσουν ή να 
αμβλύνουν σημαντικά τις αρνητικές συνέπειες του προβλήματος στο παιδί. Παράλληλα, 
η έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος βοηθά τους γονείς να αναζητήσουν έγκαιρα τις 
δομές ειδικής εκπαίδευσης που τους εξυπηρετούν, βοηθώντας άμεσα το παιδί να 
αναπτύξει τις αναγκαίες δεξιότητες για την καθημερινή του αυτοεξυπηρέτηση. 
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4. Οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών φροντίδας 
Η αξιοποίηση των συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών 
φροντίδας που έχουν αναπτυχθεί σε εθνικά μοντέλα κοινωνικής φροντίδας αναδεικνύει 
τόσο θετικές, όσο και αρνητικές πρακτικές, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από 
τους Έλληνες σχεδιαστές προνοιακών πολιτικών κατά την διάρκεια της διαδικασίας 
μεταρρύθμισης του συστήματος. 

α) Η υιοθέτηση γραφειοκρατικών μοντέλων διοίκησης, ιδίως στο επίπεδο των φορέων 
του δημόσιου τομέα, δυσχεραίνει το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την προώθηση 
μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων: 

β) Η εφαρμογή ενός μοντέλου δημόσιας χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών 
(κυρίως από το δημόσιο προϋπολογισμό ή ειδική φορολογία) που δεν συνοδεύεται από 
αναλυτικό επιχειρησιακό πλαίσιο για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών συχνά 
οδηγεί στην άμβλυνση της «νομιμοποίησης» των υπηρεσιών από την κοινή γνώμη 
(φορολογούμενοι που χρηματοδοτούν την λειτουργία των υπηρεσιών). Στην περίπτωση 
αυτή, υιοθετούνται ευκολότερα πρωτοβουλίες της διοίκησης που αποβλέπουν στη μείωση 
της δημόσιας συμμετοχής και στην ενίσχυση του ρόλου των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
(ενδεχομένως με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τους ίδιους τους χρήστες, ανάλογα 
με την οικονομική τους κατάσταση).  

γ) Η επιχειρησιακή διάκριση μεταξύ φορέων που σχεδιάζουν τη λειτουργία των 
κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων που αναλαμβάνουν τη χρηματοδότησή τους 
διευκολύνει κατά κανόνα την επέκταση του προσωπικού και υλικού πεδίου εφαρμογής66 
των υπηρεσιών. Και τούτο γιατί στην περίπτωση αυτή, οι φορείς που σχεδιάζουν 
μπορούν ευκολότερα να υποστηρίξουν την επέκταση των υπηρεσιών, καθώς δεν 
επιφορτίζονται με τους μηχανισμούς χρηματοδότησής τους.  

δ) Η επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών και η κάλυψη των αναγκών περισσότερων 
ομάδων στόχου επιτυγχάνεται σε περίπτωση εξασφάλισης της χρηματοδότησης των 
φορέων παροχής υπηρεσιών από περισσότερες πηγές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί το μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης προνοιακών προγραμμάτων από τους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, που περιλαμβάνει επιχορηγήσεις από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, την επιβολή τοπικών φόρων και την αξιοποίηση ιδίων πηγών 
(περιουσία).  

ε) Η συμμετοχή των χρηστών στην οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών 
εξασφαλίζει κατά κανόνα τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εάν 
μάλιστα η συμμετοχή αυτή καλύπτεται θεσμικά, τότε προωθούνται ευκολότερα 
παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών σε 
σχέση με παρεμβάσεις που αποβλέπουν απλώς και μόνο στην εξοικονόμηση δαπανών. 

στ) Η έλλειψη τεχνικών και μεθόδων συντονισμού των υπηρεσιών που παρέχονται από 
διαφορετικούς φορείς (κεντρικό / περιφερειακό / τοπικό επίπεδο, δημόσιος / ιδιωτικός / 
εθελοντικός τομέας) δημιουργεί σημαντικά προβλήματα διαχείρισης των υλικών και 
ανθρώπινων πόρων ενός προνοιακού συστήματος, τα οποία αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά με τη σύσταση ειδικών συντονιστικών οργάνων (δημιουργούνται 
συνήθως σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και ασκούν συμβουλευτικές αρμοδιότητες) ή 

                                                 
66 Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής αφορά τα πρόσωπα ή τις ομάδες του πληθυσμού που καλύπτονται από 
τις υπηρεσίες, ενώ το υλικό πεδίο αφορά το είδος, τις κατηγορίες και τις προϋποθέσειες λήψης των 
υπηρεσιών. 
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την εφαρμογή συστημάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού που υποστηρίζονται από τις νέες 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.  

ζ) Η εκτεταμένη συμμετοχή θρησκευτικών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων στο σύστημα 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών δυσχεραίνει κατά κανόνα τις απόπειρες μεταρρύθμισης 
και υποβαθμίζει το κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον για την κάλυψη νέων αναγκών των 
χρηστών (π.χ. αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία) ή ακόμα και νέων ομάδων 
στόχου (π.χ. εργαζόμενοι φτωχοί, υπερχρεωμένα νοικοκυριά) στις περιπτώσεις εκείνες 
όπου η μεταρρύθμιση δεν εμφανίζεται ως αντικειμενική επιλογή δημοσίου συμφέροντος  
προς όφελος των πλέον ευπαθών ομάδων, αλλά ως απόπειρα «ιδιωτικοποίησης» του 
συστήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η επίδραση των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων στην 
ανάπτυξη του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας 
Η Ελλάδα ανήκει στις περιφέρειες της Ευρώπης που καλύπτονταν μέχρι το 2006 από τον 
πρώτο στόχο των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων «Προώθηση της ανάπτυξης και 
διαρθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών». Πρόκειται 
για περιφέρειες με ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανά κάτοικο κατώτερο του 75% του 
κοινοτικού μέσου όρου67, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο εκβιομηχάνισης 
και αυξημένες ενδοπεριφερειακές ανισότητες.  

Η χρηματοδοτική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εκσυγχρονισμό του 
Ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας εμφανίζεται περιορισμένη την περίοδο 1990 
– 2006, σε σχέση τόσο με τις αυξημένες ανάγκες και απειλές βιωσιμότητας / 
αποτελεσματικότητας των προνοιακών πολιτικών, όσο ιδίως με την ανάπτυξη εξωτερικών 
πιέσεων υιοθέτησης μίας ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής, που θα ενίσχυε τις 
δυνατότητες / προϋποθέσεις σύγκλισης του συστήματος με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Μοντέλο68. Ανεξάρτητα από τις αιτίες και τους παράγοντες που επηρέασαν τις 
διαδικασίες τυποποίησης των περιορισμένων χρηματοδοτικών πόρων από τα Κοινοτικά 
Διαρθρωτικά Ταμεία και τις οποιεσδήποτε καθυστερήσεις αποτελεσματικής τους 
απορρόφησης, είναι προφανές ότι η απουσία ενός ολοκληρωμένου εσωτερικού 
στρατηγικού πλάνου του τομέα αφενός εμπόδισε την τεκμηρίωση αιτημάτων που θα 
μπορούσαν να καλυφθούν θεσμικά από το κοινοτικό πεδίο αναφοράς (Κανονισμοί των 
Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων) και αφετέρου δυσχέρανε αποφασιστικά την 
προώθηση μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων που είχαν ενταχθεί στα προηγούμενα 

ς

ρογραμμάτων των τριών Κοινοτικών Πλαισίων 
τήριξης της περιόδου 1989 - 2006.  

 

26.4.1990). Από άποψη περιεχομένου, διαρθρωνόταν σε 

                                                

Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξη .   

Παρά τις αντικειμενικές αυτές αδυναμίες, η διερεύνηση των έργων κοινωνικού 
προσανατολισμού που είχαν ενταχθεί στα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης 
οδηγεί στον εντοπισμό ενός πλέγματος ενεργειών «προνοιακού χαρακτήρα», οι οποίες 
αφορούσαν ιδίως την λειτουργία νέων υπηρεσιών φροντίδας από φορείς του δημόσιου 
τομέα. Οι ενέργειες «προνοιακού χαρακτήρα» προωθήθηκαν μέσω των Τομεακών και των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Π
Σ

 

1. Οι χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του Α’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης  
Το Α’ Ελληνικό Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1989-1993) εγκρίθηκε στις 30 Μαρτίου 
1990 με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Σχετικά με την κατάρτιση του 
κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις ελληνικές 
περιφέρειες, τις οποίες αφορά ο Στόχος 1, δηλαδή στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας» (EE L 106/26 – 
πέντε άξονες προτεραιότητας: 

 
67 Βλ. χαρακτηριστικά τα άρθρα 1 και 8§1 του Κανονισμού 2081/93.    
68 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα τυπολογίας της φιλοσοφίας και των 
στόχων των εθνικών πολιτικών της ευρωπαϊκής περιφέρειας στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και 
χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την δημόσια κάλυψη κοινωνικών 
αναγκών και κινδύνων. Για τις διαδικασίες συγκρότησης και μετασχηματισμού του βλ. ενδεικτικά  M. Buti 
/ D. Franco / L. Pench (eds.), The Welfare State in Europe, 1999, N. Adnett, “Modernizing the European 
Social Μodel: Developing the Guidelines”, Journal of Common Market Studies, 39, 2, 2001, σ. 353, M. 
Ferrera, “The European Social Model and the Open Method of Coordination”, Revue Belge de Securite 
Sociale, 44, 3, 2002, σ. 469 και D. Vaughan – Whitehead, EU Enlargement versus Social Europe? The 
uncertain future of the European Social Model, 2003. 
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- Άξονας 1: Βελτίωση της βασικής οικονομικής υποδομής 

- Άξονας 2: Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών περιοχών 

ν επιχειρήσεων 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Regional Multifund Operational 

γα του τομέα της κοινωνικής 
ρόνοιας εντάχθηκαν στα ακόλουθα ΠΕΠ του Α’ ΚΠΣ. 

 
ΠΙΝ ιας στ υ Α’ ΚΠΣ 

Υ  ΜΕΤΡΟ 

- Άξονας 3: Αύξηση της ανταγωνιστικότητας τω

- Άξονας 4: Ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού 

- Άξονας 5: Ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων. 

Παράλληλα, προβλέφθηκε ένα πλαίσιο δράσης για την ανάπτυξη των Περιφερειών της 
χώρας, που εξειδικεύθηκε με το σχεδιασμό και την κατάρτιση δεκατριών 
Περιφερειακών 
Programmes).  

Η ανάλυση και των πέντε Αξόνων Προτεραιότητας (ο καθένας περιλάμβανε 
συγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο τομέας της 
πρόνοιας δεν αποτέλεσε αυτοτελές πεδίο παρέμβασης του Α’ ΚΠΣ, καθώς ενέργειες 
«προνοιακού χαρακτήρα» δεν εντάχθηκαν σε κανένα από τα Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα. Ο αρμόδιος, τότε, φορέας της κεντρικής διοίκησης 
(Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) περιορίσθηκε στην 
υπόδειξη συγκεκριμένων παρεμβάσεων παραδοσιακής στόχευσης (υπηρεσίες ανοικτής 
και κλειστής φροντίδας), που προωθήθηκαν μόνο μέσω των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Ειδικότερα, έρ
π

ΑΚΑΣ 5. Έργα πρόνο α ΠΕΠ το

ΠΕΠ ΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ 
Ανατολική 
Μακεδονία – 

1 - ν 
υποδομών 

6 «Α ν 
και παιδικών σταθμών» 

Θράκη 

Βελτίωση τω νέγερση βρεφονηπιακώ

Κεντρική 
Μακεδονία 

1 - ν 
υποδομών 

6 «Βελτίωση τω Παιδι φικοί 
Σταθμοί» 
κοί και Βρε

Δυτική Μακεδονία   «Π ς 
για με 
αρεμβάσεις σε υποδομέ

 παιδιά και άτομα 
ειδικές ανάγκες» 

Θεσσαλία 
κοινωνκής υποδομής 

1 «Κ η 
υποδ  και 

2 - Βελτίωση της ατασκευή και ανάπτυξ
ομών υγείας
πρόνοιας» 

Ιονίων Νήσων   
σ  
άτο ες 

Παρεμβάσεις σε παιδικούς 
ταθμούς και υποδομές για

μα με ειδικές ανάγκ
Δυτική Ελλάδα 

 ξη 
πα

5 «Υγεία – α» 2 - Βελτίωση υποδομών 
και στήρι
ραγωγικών τομέων 

 Πρόνι
 

Στερεά Ελλάδα 1.1. των 4 «Υγε ική - Βελτίωση 
υποδομών 

ία – Κοινων
Πρόνοια» 

Πελοποννήσου 1 - ΕΤΠΑ 6 «Κρα ικοί τικοί Παιδ
Σταθμοί» 

Κρήτη   
υποδομές για ΑμΕΑ» 
«Παιδικοί σταθμοί - 
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Οι ενέργειες «προνοιακού χαρακτήρα» επικεντρώθηκαν στην προστασία 
συγκεκριμένων ομάδων – στόχου των προνοιακών πολιτικών (εργαζόμενες γυναίκες με 
εξαρτημένα τέκνα, άτομα με αναπηρίες, χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένοι με ανάγκες 
φροντίδας) μέσω της χρηματοδότησης φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, που 

ν (5) 

γκες (2) 

τας των έργων, οι ενέργειες «προνοιακού χαρακτήρα» αφορούσαν 

ν) 

ντίδας 

ίδας  

ίδας 

 έργων πρόνοιας απορροφήθηκε το 97% 

υψη των 
αναγκών των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω ενεργητικών πολιτικών. 

τυποποιούνται ως εξής: 

 Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί  (17) 

 Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων Ενηλίκω

 Ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανά

 Ιδρύματα χρονίως πασχόντων (2). 

Από άποψη ωριμότη
τη χρηματοδότηση: 

- ανέγερσης 17 νέων κτιρίων (δημιουργία αντίστοιχων υποδομώ

- επέκτασης εγκαταστάσεων σε 3 μονάδες κλειστής φρο

- προσθήκης χώρων σε 3 μονάδες κλειστής φροντ

- αποπεράτωσης 3 μονάδων κλειστής φροντ

- εξοπλισμού ενός προνοιακού ιδρύματος. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν για την υλοποίηση των 
έργων κρίνονται ιδιαίτερα επιτυχημένες με κριτήριο την επίτευξη υψηλού βαθμού 
απορρόφησης των κονδυλίων που είχαν εγκριθεί. Από τα διαθέσιμα στοιχεία της 
διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης 
του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1994) προκύπτει, 
μάλιστα, ότι για την κατασκευή ή επέκταση των
του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Οι επιδράσεις των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών παρεμβάσεων στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων και των ελλείψεων του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας 
ήταν εκ των πραγμάτων περιορισμένες. Τόσο η φύση / στόχευση των έργων 
(παραδοσιακές υπηρεσίες ανοικτής και κλειστής φροντίδας), όσο κυρίως το μικρό 
χρηματοδοτικό τους βάρος εμπόδισαν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων 
απέναντι στα ελλείμματα του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, που 
αναμφισβήτητα διογκώνονται σε περιόδους αδράνειας ή καθυστέρησης υιοθέτησης 
μακροπρόθεσμων επιλογών. Με βάση την προσέγγιση αυτή, οι δράσεις όχι μόνο δεν 
συνέβαλαν σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των Ελληνικών 
Περιφερειών, αλλά μάλλον επικύρωσαν το χαμηλό – και συχνά αναποτελεσματικό – 
προφίλ των δημόσιων παρεμβάσεων στον τομέα της πρόνοιας. Από τη μια πλευρά 
παρέμειναν οι βασικές ελλείψεις σε κοινωνικές υποδομές (ιδίως σε τοπικό επίπεδο) και 
από την άλλη δεν προωθήθηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις που θα προσανατολίζονταν 
στην αποτελεσματική πρόληψη των κοινωνικών κινδύνων και στην κάλ
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2. Οι χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης  
Το Β’ Κ.Π.Σ. (1994-1999) εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 199469 και διαρθρώθηκε σε πέντε 
Άξονες Προτεραιοτήτων που συνθέτουν την αναπτυξιακή στρατηγική των δράσεων:  

- Άξονας Προτεραιοτήτων Α’ “Μείωση της Περιφερειακότητας”,  

- Άξονας Προτεραιοτήτων Β’ “Βελτίωση των Συνθηκών Ζωής”,  

- Άξονας Προτεραιοτήτων Γ’  “Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας”  

- Άξονας Προτεραιοτήτων Δ’ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 

- Άξονας Προτεραιοτήτων Ε’ “Μείωση των Περιφερειακών Ανισοτήτων και Άρση της 
Απομόνωσης των Νησιωτικών Περιοχών”. 

Από την άποψη της χωρικής στόχευσης των δράσεων, οι τέσσερις πρώτοι Άξονες 
υλοποιήθηκαν μέσω Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (σχεδιάστηκαν και 
εφαρμόστηκαν από φορείς της κεντρικής διοίκησης – Υπουργεία), ενώ ο Άξονας 
Προτεραιοτήτων Ε’ υλοποιήθηκε μέσω δεκατριών Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. Όσον αφορά τις ειδικές παρεμβάσεις στο πεδίο των προνοιακών 
πολιτικών, εντοπίζονται δύο επίπεδα αναφοράς (το πρώτο επίπεδο επικεντρώνεται στον 
τομέα των υπηρεσιών ανοικτής και κλειστής φροντίδας και το δεύτερο επίπεδο στον 
τομέα των καινοτομικών υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας), τα οποία 
υποστηρίχθηκαν από οριζόντιες παρεμβάσεις στα πεδία των υποδομών και των 
ανθρώπινων πόρων αντίστοιχα. 

Έργα ανάπτυξης παραδοσιακών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας χρηματοδοτήθηκαν 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» (Άξονας Προτεραιοτήτων Β’), ενώ 
καινοτομικές υπηρεσίες εργασιακής και κοινωνικής ένταξης χρηματοδοτήθηκαν από το 
Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» (Άξονας 
Προτεραιοτήτων Δ’) 70.  

 

2.1. Έργα στο πεδίο των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών 
Οι ειδικές δράσεις στο πεδίο των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών (ανοικτή και 
κλειστή φροντίδα) εντάχθηκαν στο Υποπρόγραμμα "Πρόνοια" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» που σχεδιάσθηκε από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 
Ιουλίου 199471. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υγεία – Πρόνοια” εντάχθηκε στον 

                                                 
69 Το Κ.Π.Σ. εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Ε(94)1716 Απόφαση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 1994 «Σχετικά 
με την κατάρτιση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις 
ελληνικές περιφέρειες τις οποίες αφορά ο στόχος αριθμός 1, δηλαδή στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας». 
70 Στον Άξονα Προτεραιοτήτων Δ’ υπάγονταν τα ακόλουθα Επιχειρησιακά Προγράμματα: 
- “Εκπαίδευση και Αρχική Κατάρτιση” 
- “Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης” 
- “Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας” 
- “Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης”. 
71 Βλ. την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε (94) 1833/3/29.7.1994 σχετικά με τη χορήγηση 
συνδρομής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
για την υλοποίηση ενός Πολυταμειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Υγεία και Πρόνοια, το 
οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες του 
στόχου αριθ. 1 στην Ελλάδα. 
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Άξονα Προτεραιοτήτων 3 του Β’ Κ.Π.Σ., επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη των υγειονομικών και κοινωνικών υποδομών της χώρας. Διαρθρώθηκε σε 
τέσσερα Υποπρογράμματα που κάλυπταν τους στρατηγικούς του προσανατολισμούς. 

α) Υποπρόγραμμα «Υγεία», που περιλάμβανε τα Μέτρα: 

- Μέτρο 1.1: Υποδομή και επιστημονικός εξοπλισμός νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 
άλλων υπηρεσιών Υγείας του Δημόσιου Τομέα. 

- Μέτρο 1.2: Βελτίωση των υποδομών για Έρευνα και Δημόσια Υγεία 

- Μέτρο 1.3: Βελτίωση της υποδομής και του εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των 
μονάδων του ΕΚΑΒ 

- Μέτρο 1.4: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος των υπηρεσιών υγείας. 

- Μέτρο 1.5: Ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 

β) Υποπρόγραμμα «Πρόνοια», που περιλάμβανε τα Μέτρα: 

- Μέτρο 2.1: Υποδομές και εξοπλισμοί εθνικού δικτύου κέντρων κοινωνικής ενίσχυσης 
και κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες 

- Μέτρο 2.2: Ανέγερση, επέκταση και εξοπλισμοί κέντρων ανοικτής και κλειστής 
περίθαλψης και μέριμνας ανήλικων, ατυχηματιών, χρονίως πασχόντων και 
εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ 

- Μέτρο 2.3: Υποδομές και εξοπλισμοί για την ανάπτυξη υπηρεσιών που στοχεύουν 
στην καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. 

γ) Υποπρόγραμμα «Ανθρώπινοι Πόροι», που περιλάμβανε τα Μέτρα: 

- Μέτρο 3.1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού για την Υγεία 

- Μέτρο 3.2: Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού για την Πρόνοια 

δ) Υποπρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια». 

Η συστηματική ανάλυση των δράσεων του Υποπρογράμματος «Πρόνοια» οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι υιοθετήθηκε μία σχετικά σύνθετη στρατηγική ανάπτυξης νέων 
υπηρεσιών που θα στηρίζονταν σε σύγχρονες υποδομές. Πρόκειται αναμφισβήτητα για 
μια ορθολογική σύλληψη των σχεδιαστών των προνοιακών πολιτικών που επιτρέπει τη 
χρήση υποδομών για την ανάπτυξη πλέγματος κοινωνικών υπηρεσιών προς τις λιγότερο 
ευνοημένες ομάδες του πληθυσμού. Η επιλογή αυτή προφανώς επιχείρησε να καλύψει 
τα προβλήματα που προκαλούσαν οι μέχρι τότε παγιωμένες πολιτικές εξαγγελίες 
ίδρυσης κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν συνοδεύονταν από την εξασφάλιση των 
απαραίτητων προϋποθέσεων (τεχνική υποδομή και εξοπλισμός φορέων) για τη 
λειτουργική ανάπτυξη των υπηρεσιών και την μακροπρόθεσμη ορθολογική ένταξή τους 
στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. 

Το περιεχόμενο του Υποπρογράμματος "Πρόνοια" επικεντρώθηκε στις ακόλουθες 
ενότητες: 

- ανάπτυξη δικτύου κέντρων ΑΜΕΑ σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας 

- χρηματοδότηση φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς ΑΜΕΑ για την 
κατασκευή, βελτίωση ή αποπεράτωση προνοιακών υποδομών 

- ανάπτυξη δικτύου κέντρων για τον αυτισμό σε συγκεκριμένες περιφέρειες της 
χώρας 
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- ίδρυση Ειδικών Κέντρων Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 

- ίδρυση Κέντρων Συμβουλευτικής για θέματα κοινωνικού αποκλεισμού 

- ίδρυση Κοινωνικών Ξενώνων για συγκεκριμένες ομάδες - στόχους (άστεγοι, 
μονογονεϊκές οικογένειες, απροστάτευτες γυναίκες, παλιννοστούντες) 

- κατασκευή μιας μονάδας απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων. 

Οι ομάδες στόχοι των δράσεων διακρίθηκαν σε τρεις θεματικές κατηγορίες: άτομα με 
ειδικές ανάγκες, άτομα που αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα αποκλεισμού από την 
αγορά εργασίας.και ηλικιωμένοι. Από  χρηματοδοτική άποψη όμως, έμφαση δόθηκε 
στην ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χωρίς την τεκμηρίωση αντίστοιχων 
κατευθύνσεων πολιτικής.  

Οι δράσεις που εντάχθηκαν στο Υποπρόγραμμα 1 αφορούσαν την ίδρυση ενός 
σύνθετου δικτύου Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης και Αποκατάστασης Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες. Σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια», προβλεπόταν να ιδρυθούν 50 Κέντρα, ένα σε κάθε 
νομό της χώρας. Τελικά όμως αποφασίστηκε η ίδρυση 23 Κέντρων. Η επιλογή των 
συγκεκριμένων έργων αξιοποίησε τα αποτελέσματα μίας διαδικασίας εσωτερικής 
αξιολόγησης (με κριτήρια τη λειτουργία αντίστοιχων υποδομών σε κάθε νομό και την 
καταλληλότητα  των υφιστάμενων κτιρίων να στεγάσουν τα Κέντρα). 

Οι δράσεις που εντάχθηκαν στην Ενέργεια 1 του Μέτρου 2 αφορούσαν τη λειτουργία 
ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τελικά αποφασίστηκε η 
χρηματοδότηση των ακόλουθων Κέντρων: 

o Κέντρο Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης Αιγίου 

o Κέντρο Νοσηλείας, θεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ Κισσάμου Χανίων 
(Αννουσάκειο) 

o Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων Πατρών 

o Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Ανπαήρων Αθηνών 

o Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αμφιλοχίας 

o Εταιρεία Σπαστικών Β. Ελλάδας 

o Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» 

o Κέντρο Αποθεραπείας, Αποκατάστασης και Κοινωνιής Στήριξης ΑΜΕΑ 
Καστοριάς 

o Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Αθηνών 

o Κέντρο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης 

Οι δράσεις που εντάχθηκαν στην ενέργεια 2 του Μέτρου 2 αφορούσαν την 
κατασκευή ειδικών Μονάδων κοινωνικής φροντίδας των αυτιστικών ατόμων. Η αρχική 
επιλογή κατευθύνθηκε στην ίδρυση δύο Μονάδων (Μαγνησία και Θεσσαλονίκη)72, με 
βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

- έλλειψη προνοιακών δομών στις συγκεκριμένες περιφέρειες Θεσσαλίας και 
Μακεδονίας – Θράκης  

                                                 
72 Στη συνέχεια κατατέθηκε πρόταση για ίδρυση κέντρου προστασίας αυτιστικών και στην Περιφέρεια 
Αττικής. Έτσι, η συγκεκριμένη ενέργεια κάλυψε την ίδρυση τριών μονάδων. 
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- υποστήριξη των δομών από φορείς του εθελοντικού τομέα που δραστηριοποιούνται 
σε αυτές τις περιοχές 

- στήριξη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την παραχώρηση εκτάσεων για το σκοπό 
αυτό 

- σύνδεση με τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης καθώς και 
με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

Οι δράσεις που εντάχθηκαν στην Ενέργεια 1 του Μέτρου 3 αφορούσαν στην ίδρυση 
και λειτουργία ενός δικτύου μονάδων άμεσης κοινωνικής βοήθειας. Αρχικά 
αποφασίστηκε να περιοριστεί η ανάπτυξη του δικτύου στην Αττική και συγκεκριμένα 
στους ακόλουθους Δήμους: 

- Δήμοι Περιστερίου και Αθήνας για υποστήριξη μονογονεϊκών οικογενειών, ΑΜΕΑ, 
ανέργων και αστέγων 

- Δήμοι Δραπετσώνας, Περάματος, Κερατσινίου για υποστήριξη αποφυλακισμένων, 
φορέων AIDS και ανέργων 

- Δήμοι Ιλίου, Άνω Λιοσίων. Μενιδίου, Καματερού, Αγίας Βαρβάρας για υποστήριξη 
παλιννοστούντων, προσφύγων και τσιγγάνων. 

Στη συνέχεια επιλέχθηκαν και προτάθηκαν για οριστική ένταξη 23 συνολικά Κέντρα 
Υποδοχής και Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας (20 στην Αθήνα και 3 στη 
Θεσσαλονίκη). 

Όσον αφορά την Ενέργεια 2 του Μέτρου 3, προβλέφθηκε η κατασκευή ενός Κέντρου 
Απεξάρτησης Ναρκομανών Κρατουμένων (ιδρύθηκε τελικά σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Κοινότητα Ελαιώνα της επαρχίας Θηβών).  

 

2.2. Έργα  προώθησης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης 
Εκτός από τις παραδοσιακές δράσεις στο πεδίο των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών 
που προωθήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, το Β’ Κ.Π.Σ. 
χρηματοδότησε συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικής ενίσχυσης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Οι δράσεις αυτές 
εντοπίζονται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιοτήτων Δ’ και εντάσσονται στο Ε.Π. 
«Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας».  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά 
Εργασίας» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1994 και αναθεωρήθηκε το 1998, 
λειτουργώντας ως συμπληρωματικός μηχανισμός των δράσεων του Υποπρογράμματος 
"Πρόνοια" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια». Σύμφωνα με την 
αρχική εγκριτική απόφαση, η διάρθρωση του Προγράμματος περιλάμβανε πέντε 
Υποπρογράμματα (τα τρία πρώτα κάλυπταν συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, ενώ τα 
υπόλοιπα δύο περιείχαν “οριζόντιες” δράσεις):  

- Υποπρόγραμμα 1: Ένταξη/επανένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες και ψυχικές 
ασθένειες 

- Υποπρόγραμμα 2: Ένταξη/επανένταξη μεταναστών, παλιννοστούντων, προσφύγων 

- Υποπρόγραμμα 3: Ένταξη/επανένταξη λοιπών αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων 

- Υποπρόγραμμα 4: Κοινές Υποδομές & Υπηρεσίες 

- Υποπρόγραμμα 5: Εφαρμογή / Τεχνική Βοήθεια.  
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Η διάρθρωση του Προγράμματος διευρύνθηκε το 1998, οπότε και υιοθετήθηκε η 
ανακατανομή των δράσεων του Υποπρογράμματος 1, ανάλογα με τις δύο ομάδες-στόχους 
που εξυπηρετούσε. Αυτή η επέκταση οδήγησε στην τυποποίηση έξι Υποπρογραμμάτων: 

- Υποπρόγραμμα 1: Ένταξη/επανένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες (κινητικά 
προβλήματα, αισθητηρίων οργάνων, νοητική υστέρηση)  

- Υποπρόγραμμα 2: Ένταξη/επανένταξη μεταναστών, παλιννοστούντων, προσφύγων 

- Υποπρόγραμμα 3: Ένταξη/επανένταξη λοιπών αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων 

- Υποπρόγραμμα 4: Ένταξη / επανένταξη ατόμων με ψυχικές ασθένειες 

- Υποπρόγραμμα 5: Κοινές υποδομές και υπηρεσίες 

- Υποπρόγραμμα 6: Εφαρμογή / Τεχνική Βοήθεια.  

Από άποψη στόχευσης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επικεντρώθηκε στις ακόλουθες 
παρεμβάσεις: 

α) Δράσεις ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Προκατάρτιση, Κατάρτιση, 
Προώθηση της Απασχόλησης στην Αγορά Εργασίας, Συνοδευτικές Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες - ΣΥΥ)  

β) Δράσεις ενίσχυσης των Μεταναστών, Παλιννοστούντων και Προσφύγων 
(Προκατάρτιση, Κατάρτιση, Προώθηση της Απασχόλησης στην Αγορά Εργασίας, 
Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - ΣΥΥ)  

γ) Δράσεις ενίσχυσης των ατόμων με ψυχικές ασθένειες.  

Προβλέφθηκαν επίσης και ειδικές ενέργειες (υπηρεσίες προκατάρτισης, κατάρτισης, 
προώθησης στην απασχόληση και συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες) για άλλες 
ομάδες στόχους που διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Φυλακισμένοι / Αποφυλακισμένοι / Ανήλικοι Παραβάτες και Ανήλικοι που 
απειλούνται από παρεκκλίνουσα συμπεριφορά  

- Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών 

- Άτομα Απομακρυσμένων Ορεινών και Νησιωτικών Περιοχών 

- Άτομα με Πολιτιστικές και Θρησκευτικές Ιδιαιτερότητες (Τσιγγάνοι, Πομάκοι) 

- Αποθεραπευμένοι και πρώην Χρήστες Ναρκωτικών Ουσιών   

- Άνεργοι 45 – 64 ετών.  

Σε αντίθεση με τις δράσεις του Υποπρογράμματος «Πρόνοια» του Ε.Π. «Υγεία – 
Πρόνοια» που σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν αποκλειστικά από εποπτευόμενους 
φορείς του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, οι δράσεις στο πεδίο του κοινωνικού 
αποκλεισμού υλοποιήθηκαν από ένα σύνολο φορέων του δημόσιου, ιδιωτικού και 
εθελοντικού τομέα, που υπάγονταν στην εποπτεία διαφορετικών Υπουργείων: 

- Γενικές Γραμματείες (Γενική Γραμματεία Ισότητας, Γενική Γραμματεία Λαϊκής 
Επιμόρφωσης, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού) 

- ΝΠΔΔ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΟΑΕΔ, 
Εργατική Εστία) 

- ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας  

- ΝΠΔΔ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 74 



- Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

- Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις 

- Εθελοντικούς Φορείς. 

Αξίζει, μάλιστα, να τονιστεί ότι για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων που 
αφορούν το σκέλος των συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, προβλέφθηκε η 
θεσμοθέτηση δύο νέων κατηγοριών φορέων. Πρόκειται για τα Κέντρα Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ) και τα Εξειδικευμένα Κέντρα που 
πιστοποιήθηκαν από το ΕΚΕΠΙΣ73  και άρχισαν να λειτουργούν τον Οκτώβριο του 
1998.  

α) Τα ΚΕ.ΣΥ.Υ. παρέχουν συνοδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε μία ή 
περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες στόχους, αποβλέποντας τόσο στην καταπολέμηση 
των αντικειμενικών και υποκειμενικών παραγόντων και συνθηκών που οδηγούν στον 
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας ατόμων ή πληθυσμιακών ομάδων όσο και στην 
προώθηση  της ένταξής τους στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Οι υπηρεσίες 
επαγγελματικού επιπέδου που παρέχονται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες  
κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

- Υπηρεσίες κοινωνικής - νομικής συμβουλευτικής (ατομικής - ομαδικής) 

- Υπηρεσίες συμβουλευτικής οικογένειας και ατόμου για κοινωνική ένταξη/επανένταξη 

- Υπηρεσίες προώθησης - στήριξης στην απασχόληση 

- Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής κι επαγγελματικού προσανατολισμού 

- Υπηρεσίες πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης 

- Υπηρεσίες κοινωνικοπαιδαγωγικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης 

- Υπηρεσίες υποστήριξης για τη φύλαξη παιδιών 

- Λειτουργία ξενώνων για προσωρινή φιλοξενία των ομάδων στόχου 

- Υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου 

- Υπηρεσίες υποστήριξης  συμβουλευτικών σταθμών 

β) Τα Εξειδικευμένα Κέντρα. παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση καθώς 
και εξειδικευμένες συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες στις προαναφερόμενες 
πληθυσμιακές κατηγορίες, άτομα και ομάδες στόχου που για αντικειμενικούς ή 
υποκειμενικούς λόγους δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες των ΚΕΚ.  
Τα  Κέντρα αυτά λειτουργούν από φορείς που προβλέπουν στην ιδρυτική τους πράξη ή 
στον οργανισμό τους την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και υπηρεσιών κοινωνικής 
στήριξης προς προνοιακές ομάδες του πληθυσμού.   

 

2.3. Οι παρεμβάσεις στο πεδίο βελτίωσης των προνοιακών υποδομών 

Εκτός από τις δράσεις κοινωνικής φροντίδας και καταπολέμησης του αποκλεισμού από 
την αγορά εργασίας, έργα του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας που αφορούσαν την 
δημιουργία / βελτίωση  των κοινωνικών υποδομών εντάχθηκαν στον Άξονα 
Προτεραιοτήτων Ε’ “Μείωση των Περιφερειακών Ανισοτήτων και Άρση της 
Απομόνωσης των Νησιωτικών Περιοχών” και υλοποιήθηκαν μέσω των δεκατριών 
                                                 
73 Η πιστοποίηση στηρίχθηκε στα κριτήρια που προβλέφθηκαν στην  υπ’ αρ. 111238/12/12/1997 Απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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ΠΕΠ. Τα έργα αυτά αφορούσαν κυρίως την δημιουργία δομών φροντίδας παιδιών, 
ηλικιωμένων και ατόμων με προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης. 

 

2.4. Οι παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του προνοιακού 
τομέα 
Οι δράσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του προνοιακού τομέα 
προωθήθηκαν μέσω έργων κατάρτισης και επιμόρφωσης που εντάχθηκαν στα Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα «Υγεία – Πρόνοια», «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και 
Προώθηση της Απασχόλησης», «Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης» και 
«Έρευνα και Τεχνολογία». 

Α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια» χρηματοδότησε ενέργειες 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους και ανέργους του 
προνοιακού τομέα, που εντάχθηκαν στο Μέτρο 3.2 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 
για την Πρόνοια» του Υποπρογράμματος  3 "Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων". 
Συγκεκριμένα, οι σχετικές ενέργειες κατάρτισης υλοποιήθηκαν από εννέα (9) Κέντρα 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, στα οποία 
καταρτίστηκαν συνολικά περίπου 1.200 στελέχη και επαγγελματίες πρόνοιας (ποσοστό 
που δεν υπερβαίνει το 3% του συνόλου των εργαζομένων στους δημόσιους 
προνοιακούς φορείς εποπτείας του ΥΥΚΑ)74. 

Β. Το Ε.Π. «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση της  
Απασχόλησης»75 χρηματοδότησε ενέργειες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
για εργαζόμενους και ανέργους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  

α) Δράσεις κατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 
πρόνοιας προβλέφθηκαν στο Υποπρόγραμμα 2 "Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση 
Εργαζομένων" και συγκεκριμένα στην Ενέργεια 1 (ανάπτυξη προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ευελιξίας των επιχειρήσεων μέσω της αναβάθμισης του 
ανθρώπινου δυναμικού τους). Υλοποιήθηκαν είτε από εσωτερικές δομές 
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης των επιχειρήσεων είτε από πιστοποιημένα ΚΕΚ.   

β) Δράσεις κατάρτισης για ανέργους του τομέα πρόνοιας προβλέφθηκαν στο 
Υποπρόγραμμα 3 "Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση της 
Απασχόλησης Ανέργων" που επικεντρώνεται σε δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και 
σε μέτρα προώθησης της απασχόλησης των ανέργων. Υλοποιήθηκαν από ΚΕΚ, τα οποία 
είχαν πιστοποιηθεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στο θεματικό πεδίο "Επαγγέλματα υγείας - 
πρόνοιας".  

Γ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης» 
χρηματοδότησε ενέργειες επιμόρφωσης στελεχών του δημόσιου τομέα πρόνοιας  μέσω 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης και Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης). 

Δ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Έρευνα και Τεχνολογία»  χρηματοδότησε 
ενέργειες βασικής εκπαίδευσης στελεχών των δημόσιων φορέων υγείας - πρόνοιας σε 
θέματα νέων τεχνολογιών και πληροφορικής. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν προγράμματα 
σε 13 Νοσοκομεία για 740 εκπαιδευόμενους (το 50% αφορούσε σε νοσηλευτικό 
                                                 
74 Υπολογίζονται σε 40.000 άτομα (2006). 
75 Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29.7.1994 (υπ' αρ. Ε 1421/94 Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής). 
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προσωπικό, το 30% σε ιατρικό, το 10% σε διοικητικό και το υπόλοιπο 10% σε βοηθητικό 
προσωπικό).  

 

3. Οι χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης  
Το Γ’ Κ.Π.Σ. (2000 – 2006) εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2000 και περιέχει ένα σύνθετο 
πλέγμα παρεμβάσεων για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σύμφωνα 
με την εγκριτική του απόφαση, υιοθετήθηκαν επτά Άξονες Προτεραιοτήτων: 

- Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση της απασχόλησης 

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας  

- Επικοινωνίες 

- Γεωργία και αλιεία 

- Ποιότητα ζωής 

- Κοινωνία της πληροφορίας 

- Περιφερειακή ανάπτυξη. 

Οι στόχοι που προβλέπονται σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας προωθούνται μέσω της 
εφαρμογής έντεκα  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας και δεκατριών  
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με 
την ακόλουθη διάταξη: 

Α. Άξονας 1. - Ε.Π. «Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» 

- Ε.Π. «Προώθηση της απασχόλησης και συνεχιζόμενη κατάρτιση» 

Β. Άξονας 2. - Ε.Π. «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης» 

Γ. Άξονας 3. - Ε.Π. «Οδικές συγκοινωνίες – Λιμάνια – Μετρό» 

- Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι – Αεροδρόμια – Αστικές Συγκοινωνίες» 

Δ Άξονας 4. - Ε.Π. «Γεωργική Ανάπτυξη» 

- Ε.Π. «Αλιεία» 

Ε. Άξονας 5. - Ε.Π. «Περιβάλλον και φυσική κληρονομιά» 

- Ε.Π. «Πολιτισμός» 

- Ε.Π. «Υγεία και πρόνοια» 

Στ. Άξονας 6. - Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

Ζ. Άξονας 7. - 13 Π.Ε.Π. (ένα ανά κάθε Περιφέρεια). 

Όσον αφορά τις ειδικές παρεμβάσεις στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών, αυτές 
εντοπίζονται σε τρία επίπεδα: το πρώτο επίπεδο επικεντρώνεται στα έργα που 
εντάχθηκαν στο Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια», το δεύτερο αφορά έργα προνοιακού χαρακτήρα 
που εντάχθηκαν σε άλλα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και το τρίτο καλύπτει τις 
δράσεις προνοιακού χαρακτήρα που εντάχθηκαν στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα. Παράλληλα, εντοπίζονται οριζόντιες δράσεις για την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού του προνοιακού τομέα. 
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3.1. Οι ειδικές δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια» 
Οι ειδικές δράσεις προνοιακού χαρακτήρα προωθούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια», το οποίο εγκρίθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18.4.2001. Το χρηματοδοτικό ύψος του Προγράμματος 
ανέρχεται στα 500 εκ. ευρώ (ποσοστό 75% καλύπτεται από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά 
Ταμεία). Το Ε.Π. κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση βασικών στόχων κοινωνικής πολιτικής 
της χώρας και κυρίως στην εξυπηρέτηση των στόχων της μεταρρύθμισης του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και της ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. 
Οι ειδικοί στόχοι του προσανατολίζονται  : 

 στην ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας και βελτίωση της Υγείας και της Κοινωνικής 
Προστασίας του πληθυσμού 

 στην αναβάθμιση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 

 στην ενίσχυση της αυτοδυναμίας των περιφερειών με την άρση των 
περιφερειακών ανισοτήτων στην κατανομή και παροχή υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικής φροντίδας 

 στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους 
πολίτες 

 στη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πολιτών από την παροχή 
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών που είναι φιλικές προς τους χρήστες και 
προσιτές σε όλους. 

Το Ε.Π. διακρίνεται σε τέσσερις θεματικούς άξονες προτεραιοτήτων: 

α) Άξονας 1  «Υγεία», που περιλαμβάνει τα 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». 

β) Άξονας 2  «Ψυχική Υγεία», που περιλαμβάνει τα Μέτρα: 

- Μέτρο 2.1 : «Εκσυγχρονισμός ψυχιατρείων / αποασυλοποίηση ψυχικά ασθενών» 

- Μέτρο 2.2 : «Ανάπτυξη δομών στην κοινότητα» 

- Μέτρο 2.3 : «Πολιτικές πρόληψης, ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και της 
κοινωνικής ένταξης» 

- Μέτρο 2.4 : «Κατάρτιση του προσωπικού για τη στήριξη της αποϊδρυματοποίησης, 
της κοινωνικοοικονομικής επανένταξης και της συνεχούς στήριξης των ψυχικά 
ασθενών». 

γ) Άξονας 3 «Πρόνοια», που περιλαμβάνει τα Μέτρα: 

- Μέτρο 3.1 : «Λειτουργικός  εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Πρόνοιας. Ενίσχυση / 
ανάπτυξη δομών και μηχανισμών υποδοχής - στήριξης και (επαν)ένταξης ευπαθών 
ομάδων» 
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- Μέτρο 3.2 : «Σταδιακή επανένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνική - 
οικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση». 

δ) Άξονας 4  «Ανθρώπινοι πόροι», που περιλαμβάνει τα Μέτρα: 

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

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

 

3.1.1. Νέα προγράμματα ένταξης και κοινωνικής φροντίδας 
Οι σχετικές παρεμβάσεις ενσωματώνονται στο Υποπρόγραμμα «Πρόνοια», το οποίο 
συμπυκνώνει ένα πλέγμα δράσεων με στόχο:  

- την 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 

- την εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων που ζουν στις παρυφές του κοινωνικού ιστού 
και βιώνουν αποκλεισμό αφενός από την αγορά εργασίας και αφετέρου από την 
δυνατότητα πρόσβασης στις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να έχουν 
ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

- την διασύνδεση των προνοιακών υπηρεσιών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις 
υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, καθώς και τις δομές προώθησης στην απασχόληση για την 
στήριξη δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού, οικονομικού και 
εργασιακού αποκλεισμού. 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι εξειδικεύονται μέσω της εφαρμογής ειδικών δεικτών που 
προσανατολίζονται να τυποποιήσουν τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις. Οι δείκτες που 
έχουν επιλεγεί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

- Ο πρώτος δείκτης αντιστοιχεί στην εξασφάλιση εξειδικευμένων υπηρεσιών  προς το 
2-3% του συνόλου των ειδικών ευπαθών ομάδων (πρόκειται για υποστηρικτικές 
υπηρεσίες προς συγκεκριμένες ομάδες στόχους που προσανατολίζονται στην 
κατοχύρωση ίσων ευκαιριών και στην προώθηση στην απασχόληση). 

- Ο δεύτερος δείκτης αντιστοιχεί στην αποϊδρυματοποίηση ενός ποσοστού τουλάχιστον 
6% από το σύνολο των ατόμων που περιθάλπτονται σε ιδρύματα κλειστής 
φροντίδας76 μέσω της προώθησης στην αυτόνομη διαβίωση και  την εξασφάλιση 
κοινωνικο-οικονομικής επανένταξης.  

                                                

Οι δράσεις που εξυπηρετούν τους παραπάνω στόχους ενσωματώνονται σε δύο Μέτρα, τα 
οποία εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις της εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη της 
κοινωνικής πρόνοιας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία 
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Ν. 2646/98 και μεταγενέστερη 
νομοθεσία): 

- 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. 

 
76 Το σύνολο των περιθαλπτομένων σε προνοιακούς φορείς κλειστής φροντίδας υπολογίζεται σε 2.500 
άτομα (2006). 
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α) Το πρώτο Μέτρο κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση ατόμων που αντιμετωπίζουν  τόσο 
προβλήματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας όσο και δυσχέρειες πρόσβασης στις 
υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καινοτομικό Μέτρο, που 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:  

- διάγνωση αναγκών και παραπομπή των συγκεκριμένων ατόμων σε κατάλληλες 
υπηρεσίες στήριξης και καταπολέμησης του κοινωνικο – οικονομικού αποκλεισμού 
(εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση) με εξατομικευμένη προσέγγιση  

- διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρήση υπηρεσιών επανένταξης (άμεση σύνδεση με 
τους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης, τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση 
του ΟΑΕΔ και τα Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) 

- κατάρτιση των στελεχών που παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1. έχουν συσταθεί 152 Γραφεία Κοινωνικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, ενώ λειτούργησαν 130 σχετικές δομές (100% του 
στόχου), που στελεχώθηκαν από 210 Κοινωνικούς Επιστήμονες, παρέχοντας 504.294 
περίπου ανθρωποώρες υπηρεσιών (αριθμός που αντιστοιχεί στο 91% του αρχικού 
στόχου). Οι ώρες αυτές αντιστοιχούν σε συνολικά 61.279 εξυπηρετούμενους, 
επιτυγχάνοντας την κάλυψη του αρχικού στόχου (52.000 ωφελούμενα άτομα ευπαθών 
ομάδων) κατά 117%.  

Η λειτουργία των Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών αποτελεί 
θεμελιώδες εργαλείο καταπολέμησης της εξάρτησης από προνοιακές παροχές 
(dependency on welfare benefits) και πρόκειται να εξελιχθεί σε βασικό άξονα των 
στρατηγικών παρεμβάσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά 
τη διάρκεια της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 με στόχο την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων (social inclusion of vulnerable target groups) 
και την ενίσχυση του εργασιακού τους ήθους μέσω στοχευμένων πολιτικών (workfare 
policies). Η εξάρτηση από παροχές κοινωνικής προστασίας αναπαράγει φαινόμενα 
αποκλεισμού σε περίπτωση που οι λήπτες εγκλωβίζονται στη δημόσια συνδρομή για την 
κάλυψη των αναγκών τους και δεν καταβάλλουν προσπάθειες για την μακροπρόθεσμη 
αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων. Όταν, μάλιστα, οι εισοδηματικές παροχές 
εξασφαλίζουν αξιόλογο ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματος από απασχόληση, 
δημιουργούνται κίνδυνοι συστηματικής επιλογής τους σε σχέση με την ένταξη στην 
αγορά εργασίας που δεν θα βελτιώσει σημαντικά τους πόρους των ενδιαφερομένων 
(παγίδα της φτώχειας), αναπαράγοντας την κουλτούρα εξάρτησης των ληπτών. 

β) Το δεύτερο Μέτρο προσανατολίζεται στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες που διαβιούν σε δομές κλειστής περίθαλψης 
και στη στήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις 
υποστήριξης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (κινητικές αναπηρίες και νοητική υστέρηση), οι 
οποίες εξειδικεύονται μέσω των ακόλουθων ενεργειών: 

- Προετοιμασία τόσο των εξυπηρετουμένων όσο και του προσωπικού που ήδη 
εργάζεται στα ιδρύματα για την ένταξή τους σε δομές ημιαυτόνομης και αυτόνομης 
διαβίωσης.  

- Προώθηση παρεμβάσεων στην τοπική κοινωνία με στόχο την αποδοχή των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες και την ένταξή τους στην ζωή της κοινότητας.  

- Δημιουργία υποστηρικτικών δομών επανένταξης (ξενώνες, διαμερίσματα).  

- Ένταξη σε προγράμματα κατάρτισης – απασχόλησης των ατόμων που θα 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης 
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- Ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης και κοινωνικής συμμετοχής, 
καθώς και εναλλακτικών μορφών απασχόλησης των ατόμων που συνεχίζουν να 
περιθάλπονται, με τη συμμετοχή της κοινότητας. 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 3.2. λειτούργησαν 20 Δομές αποασυλοποίησης και 
αποϊδρυματοποιήθηκαν 87 άτομα με αναπηρίες, που περιθάλπονταν σε δομές κλειστής 
περίθαλψης (Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ). Αναμένεται με τα 
νέα έργα της 3ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 3.2. (θα υλοποιηθούν την 
περίοδο 2006 – 2008) να λειτουργήσουν άλλες 15 δομές και να αποϊδρυματοποιηθούν 
επιπλέον 65 άτομα, ανεβάζοντας το σύνολο των εξυπηρετουμένων σε 152 άτομα. 

 

3.1.2. Δράσεις ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων  
Οι σχετικές παρεμβάσεις προβλέπονται στο Μέτρο 4.2. «Ανάπτυξη ανθρωπίνου 
δυναμικού του τομέα της πρόνοιας», που σχεδιάσθηκε για να καλύψει την αδυναμία του 
προσωπικού των προνοιακών φορέων να αντεπεξέλθουν στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις 
κάλυψης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις 
προϋποθέσεις εξειδικευμένης κατάρτισης ατόμων που επιθυμούν να απασχοληθούν στον 
τομέα της πρόνοιας. Το Μέτρο προσανατολίζεται στη βελτίωση της ποιότητας και στην 
αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προνοιακών πολιτικών, μέσω 
των ακόλουθων παρεμβάσεων: 

- ενέργειες κατάρτισης του προσωπικού των προνοιακών υπηρεσιών που 
εναρμονίζονται με τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στο επίπεδο διοίκησης, 
οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των υπηρεσιών  

- 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 της πρόνοιας, 
προκειμένου να βελτιώσουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους. 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2. είχαν καταρτισθεί μέχρι τις 31.12.2006 περίπου 3.500 
στελέχη και επαγγελματίες πρόνοιας (ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου 
των εργαζομένων στους δημόσιους προνοιακούς φορείς εποπτείας του ΥΥΚΑ). 

 

3.2. Οι δράσεις άλλων Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

 

3.2.1. Το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 
Το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» προβλέπει ένα πλέγμα σύνθετων 
παρεμβάσεων με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού77: 

                                                 
    77 Ως ιδιαίτερα ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό από την αγορά 
εργασίας και κατ’ ακολουθία τον κοινωνικό αποκλεισμό, ή κινδυνεύουν να αποκλεισθούν από την αγορά 
εργασίας, ορίζονται στο κείμενο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» οι εξής 
κατηγορίες πληθυσμού: α) Άτομα με κινητικές αναπηρίες, β) Πόντιοι πρόσφυγες από την πρώην Σοβιετική 
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α) Το Μέτρο 2.1 «Υποστηρικτικές και Προπαρασκευαστικές (προκατάρτιση), καθώς και 
Συνοδευτικές ενέργειες Προώθησης της ισότητας των ευκαιριών» προβλέπει ενέργειες 
συνδυασμένης κατάρτισης προετοιμασίας (προκατάρτιση) και συμβουλευτικής για την 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ανάπτυξης των «βασικών δεξιοτήτων» 
επαγγελματικής ένταξης, καθώς και τόνωσης της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και 
των τεχνικών αναζήτησης εργασίας. Οι συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνουν υπηρεσίες 
συμβουλευτικής / ψυχολογικής υποστήριξης, προκατάρτισης και λοιπές συνοδευτικές 
ενέργειες, ώστε οι επωφελούμενοι να αποκτήσουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα 
για την κοινωνική ένταξη ή / και την ένταξή τους σε εργασιακό περιβάλλον. 

β) Το Μέτρο 2.2 «Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων» 
προβλέπει ενέργειες επιδότησης νέων θέσεων εργασίας και νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών για την απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η προώθηση 
στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικά ομάδων πραγματοποιείται παράλληλα με την 
παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής, μέσω εξατομικευμένης προσέγγισης και 
εξειδικευμένων παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, τα άτομα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων 
που εντάσσονται σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης υποβοηθούνται από 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (τους Συμβούλους Παροχής Σ.Υ.Υ.), με το οποίο 
έχουν στελεχωθεί τα Γραφεία που λειτουργούν στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του 
Οργανισμού (π.χ. Κ.Π.Α.).  

γ) Το Μέτρο 2.3 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων και 
υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας» αποσκοπεί στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ενσωμάτωση των 
ομάδων που αντιμετωπίζουν διαφορετικά και πολυδιάστατα προβλήματα κοινωνικής 
(επαν)ένταξης.  

δ) Το Μέτρο 5.3 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών» αποσκοπεί στην 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας των δύο φύλων και στη δημιουργία των 
προϋποθέσεων διάγνωσης, μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης των συνολικών 
παρεμβάσεων υπέρ του γυναικείου πληθυσμού, της ένταξής του στην αγορά εργασίας και 
της υποστήριξής του σε θέσεις απασχόλησης. 

 

3.2.2. Το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 
Το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση» ενσωματώνει «πρωτογενείς» 
δράσεις πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών 
ένταξης στο σύστημα εκπαίδευσης, καθώς και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας 
των ατόμων με αναπηρία. Οι σχετικές δράσεις εντάχθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας 
178 του Ε.Π. και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών» και στο Μέτρο 1.2 «Καταπολέμηση 
της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και ενίσχυση της μαθησιακής και κοινωνικής 
διάστασης του σχολείου». 

                                                                                                                                                  
Ένωση, Μετανάστες, άλλοι Πρόσφυγες, γ) Φυλακισμένοι, προσφάτως αποφυλακισμένοι, ανήλικοι 
παραβάτες και ανήλικοι που απειλούνται από παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, δ) Αρχηγοί μονογονεϊκών 
οικογενειών, ε) Άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, στ) Αποθεραπευμένοι και πρώην 
χρήστες ναρκωτικών ουσιών και φορείς του AIDS, ζ) Άνεργοι 45-64 ετών, η) Άτομα με νοητική υστέρηση 
και θ) Άτομα με ψυχικές ασθένειες. Βλ. χαρακτηριστικά Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική 
Κατάρτιση», Αναθεωρημένη έκδοση 2005, σ. 82. 
78 Βλ. Άξονα Προτεραιότητας 1 Ε.Π. «Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Κεφάλαιο 2: Δομή και 
ανάλυση προγράμματος, σ. 34. 

 82 



α) Το Μέτρο 1.1 περιλαμβάνει δράσεις που ενισχύουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους τομείς της ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης ενηλίκων: 

• ένταξη παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό 
σύστημα 

• εκπαίδευση ενηλίκων (λειτουργία «σχολείων δεύτερης ευκαιρίας») 

• έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με 
μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα λόγου και ομιλίας και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

• βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες 

• επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε προγράμματα ειδικής αγωγής. 

β) Το Μέτρο 1.2 περιλαμβάνει δράσεις που ενισχύουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους τομείς της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

• αναπροσαρμογή της διδασκαλίας σε πιο εξατομικευμένες-συμμετοχικές μεθόδους 

• προώθηση προγραμμάτων πρόσθετης διδακτικής στήριξης 

• προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε «Ολοήμερα Σχολεία». 

Επιπλέον το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση» περιλαμβάνει δράσεις για 
τη βελτίωση της εκπαιδευτικής προετοιμασίας των γυναικών προκειμένου να ξεπεράσουν 
προβλήματα που συναντούν κατά την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας (Άξονας 
Προτεραιότητας 4). Συγκεκριμένα στο Μέτρο 4.1 προβλέπεται «Πρόγραμμα προώθησης 
της ισότητας των φύλων με έμφαση στην υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των γυναικών»79 και στο Μέτρο 4.2 «Προγράμματα 
υποστήριξης των γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές - Προγράμματα 
σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες»80. 

Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας 5 «Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την 
υλοποίηση των Μέτρων ΕΚΤ» επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό των 
εκπαιδευτικών μονάδων για τα παιδιά με αναπηρίες. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του 
Μέτρου 5.1 «Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμών για την προώθηση ισότητας 
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας» περιλαμβάνονται ενέργειες δημιουργίας 
κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και των 
Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης, με σκοπό τη διευκόλυνση της 
ένταξης των μαθητών με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα, την επαγγελματική 
κατάρτιση και την ενίσχυση της δυνατότητάς τους για αυτόνομη διαβίωση81. 

3.2.3. Το Ε.Π. «Πολιτεία» 

Το Ε.Π. «Πολιτεία» προβλέπει ένα πλέγμα παρεμβάσεων διοικητικού / οργανωτικού 
χαρακτήρα με στόχο την εξυπηρέτηση ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν 
                                                 
79 Σκοπός του Μέτρου 4.1 είναι η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στον χώρο της εκπαίδευσης και 
της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. 
80 Σκοπός του Μέτρου 4.2 είναι η στήριξη των γυναικών που σπουδάζουν σε ιδρύματα της ανώτατης 
εκπαίδευσης τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους και να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν πρόσθετα 
ακαδημαϊκά προσόντα και να ανταποκριθούν καλύτερα στις απατήσεις της αγοράς εργασίας. 
81 Βλ. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού «Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Δεκέμβριος 2006 σ. 
304. 
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προβλήματα ενσωμάτωσης (άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι, κα)82. Οι κυριότερες 
δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού εντάσσονται στο Υποπρόγραμμα 1 «Εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων». 
Ειδικότερα το Μέτρο 1.2 «Εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων πολιτών» προσανατολίζεται 
στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρίες, μέσω της παροχής 
εναλλακτικών τρόπων φυσικής και ηλεκτρονικής πρόσβασης στις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τη δημόσια διοίκηση. Επίσης, αποσκοπεί στη βελτίωση της 
εξυπηρέτησης των ειδικών κατηγοριών χρηστών που έχουν προβλήματα χειρισμού της 
ελληνικής γλώσσας (π.χ. οικονομικοί μετανάστες, παλιννοστούντες, ευρωπαίοι πολίτες), 
καθώς και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των απομονωμένων 
περιοχών (ορεινές ή νησιωτικές) καθώς και των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
χειρισμού της ελληνικής γλώσσας83. 

Επιπλέον, το Μέτρο 1.3 «Άρση διοικητικών εμποδίων (Cut red tape) και ανασχεδιασμός 
διοικητικών διαδικασιών» εστιάζεται στην προώθηση δράσεων για τη βελτίωση της 
εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρίες, μέσω της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για 
ειδικές ομάδες χρηστών και στον εντοπισμό / άρση των πολύπλοκων διαδικασιών 
εξυπηρέτησής τους από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης84. 

 

3.2.4. Το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
Το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» ενσωματώνει δράσεις που αφορούν το πεδίο των 
προνοιακών πολιτικών στα Μέτρα 2.6 «Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην 
Υγεία και Πρόνοια» και 2.7 «Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην Υγεία και Πρόνοια»85 του 
Άξονα  Προτεραιότητας 2 «Πολίτης και Ποιότητα Ζωής». 

1. Βασικοί στόχοι του Μέτρου 2.6 είναι ο πληροφοριακός εκσυγχρονισμός των μονάδων 
υγείας – πρόνοιας και των μηχανισμών διοίκησής τους, η προώθηση θεσμικών και 
οργανωτικών παρεμβάσεων για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πολίτη 
με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ και η λειτουργική διασύνδεση του ΕΣΥ με 
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός 
αναθεωρημένου συστήματος κοινωνικής φροντίδας86 που αξιοποιεί τις σύγχρονες 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικών 
συστημάτων και εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς πρόνοιας και ψυχικής υγείας σε ηλικιωμένους 
και άτομα με αναπηρίες87. 

Αντιπροσωπευτικά έργα προνοιακού ενδιαφέροντος που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο 
του Μέτρου είναι: 
                                                 
82 Βλ. Ε.Π. «Πολιτεία» - Η επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης, Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Αθήνα 2005, σ. 12. 

    83 Για την επίτευξη των στόχων του Μέτρου 1.2 αναπτύσσονται εφαρμογές για την εξυπηρέτηση ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, διαμορφώνονται τα δημόσια κτήρια για άνετη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες, 
ανασχεδιάζονται οι μηχανισμοί πληροφόρησης του κοινού (π.χ. ιστοσελίδες). ώστε να είναι λειτουργικοί 
και για τα άτομα με αναπηρίες. Βλ. σχετικά Ε.Π. «Πολιτεία» ό.π., σ. 35. 
84 Βλ. Ε.Π. «Πολιτεία» ό.π., σ. 39. 

    85 Βλ. την Αναθεωρημένη έκδοση Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε 
(2005) 5839 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

    86 Βλ. σχετικά Ετήσια έκθεση υλοποίησης 2005, Ε.Π.  «Κοινωνία της Πληροφορίας», Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Ιούνιος 2006, 
σ. 42. 
87 Για το περιεχόμενο του Μέτρου βλ. αναλυτικά http://www.infosoc.gr/infosoc/el-
GR/epktp/priority_actions/customerservice/hiddenchannel01/ metro6.htm. 
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α) Το έργο «Σύστημα καταγραφής και μηχανογραφικής υποστήριξης του 
Συντονιστικού Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας» (ολοκληρώθηκε το 
2004).  

β) Το έργο «Υποστήριξη οπτικά μειονεκτούντων ατόμων μέσω εφαρμογών ΤΠΕ στο 
ΚΕΑΤ» (ολοκληρώθηκε το 2005). 

γ) Τα έργα του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης «Ανάπτυξη 
Πληροφοριακού Συστήματος Ταξινόμησης και Αξιολόγησης Αναπηριών για τη 
χορήγηση Κάρτας Λειτουργικότητας», «Προμήθεια εργαλείων υποστηρικτικής 
τεχνολογίας στα Κέντρα Αξιολόγησης Λειτουργικότητας ΑμεΑ» και «Ανάπτυξη 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και Πληροφοριακού Συστήματος 
Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας» (προκηρύχθηκαν το 
2006), καθώς και τα έργα για τις ψηφιακές υπηρεσίες προς άτομα με αναπηρία στο 
πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακή Τηλεόραση για ΑμΕΑ». 
δ) Το έργο «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων του ιατρικού κλάδου για την προμήθεια 
και εγκατάσταση εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής», που κάλυπτε και 
ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Οίκοι Ευγηρίας).  
ε) Το έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοκήσεων – Λειτουργικές Περιοχές Υγείας, ΔημόσιαςΥγιεινής και Κοινωνικής 
Πρόνοιας».  
2. Το Μέτρο 2.7 αποσκοπεί στην εξασφάλιση των βασικών προϋποθέσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του Μέτρου 2.6, ώστε να προωθηθούν νέες προνοιακές 
πολιτικές που θα αξιοποιούν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ). Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκονται σημαντικά έργα, τα οποία αφορούν στη 
δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες που χρησιμοποιούν τις δομές 
υγείας και πρόνοιας (π.χ. η «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΕΣΥ και 
εξυπηρέτηση του πολίτη») και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των 
αντίστοιχων δομών (π.χ. η κατάρτιση των απασχολούμενων σε Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας)88. 

 

3.2.5. Το Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» 

Το Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» ενσωμάτωσε δράσεις που 
αφορούν το πεδίο των προνοιακών πολιτικών στο Μέτρο 1.4 «Εκσυγχρονισμός ΗΣΑΠ» 
και ειδικότερα στην Δράση Αναβάθμισης των Σταθμών του ΗΣΑΠ (αισθητική και 
λειτουργική αναβάθμιση 22 Σταθμών και ένταξή τους στο πολεοδομικό και 
περιβαλλοντικό περιβάλλον, με έμφαση στη δημιουργία εγκαταστάσεων για την 
εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες).  

 

3.3. Οι δράσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  
Εκτός από τις δράσεις κοινωνικής φροντίδας και καταπολέμησης του αποκλεισμού από 
την αγορά εργασίας που εντάχθηκαν στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, έργα 
του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας που αφορούσαν την δημιουργία / βελτίωση των 
κοινωνικών υποδομών εντάχθηκαν στον Άξονα 7 «Περιφερειακή ανάπτυξη» του Γ’ 
ΚΠΣ και υλοποιούνται μέσω των δεκατριών ΠΕΠ. Τα έργα αυτά διακρίνονται σε δύο 
κύριες κατηγορίες με κριτήριο την στόχευση και τα χρηματοδοτικά τους μέσα: έργα στο 
πεδίο των υπηρεσιών τύπου ΕΚΤ και έργα στο πεδίο των υποδομών τύπου ΕΤΠΑ. 
                                                 
88 Βλ. Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», Μάρτιος 2007, σ. 41. 
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3.3.1. Τα έργα τύπου ΕΚΤ 
Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) προβλέπουν εξειδικευμένες 
δράσεις Σ.Υ.Υ. για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και των Ολοκληρωμένων 
Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης – Ε.Κ.Τ. Οι δράσεις αυτές αφορούν άτομα που 
αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (άτομα με κινητικές 
αναπηρίες, άτομα με βαριές κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες, άτομα με νοητική 
στέρηση, άτομα με προβλήματα αισθητηρίων οργάνων, άτομα με ψυχικές ασθένειες που 
διαβιούν εκτός ιδρυμάτων, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αποφυλακισμένοι, 
πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, ειδικές 
πολιτισμικές ομάδες, άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας σε 
περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας, άνεργοι άνω των 55 ετών, μακροχρόνια άνεργοι 
άνω των 45 ετών, ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό 
αποκλεισμό). Η ανάπτυξη των δράσεων Σ.Υ.Υ. δεν είναι όμως υποχρεωτική, αλλά 
εξαρτάται από το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

Οι ομάδες που επωφελούνται από το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 
και τις συναφείς δράσεις των Π.Ε.Π. εξειδικεύονται κάθε φορά σε επιμέρους 
προσκλήσεις ενδιαφέροντος, οι οποίες διέπονται από: 

- την υπ’ αρ. 5387/8.10.2001 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου 
Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. (2000-2006)», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 112810/18.6.2002. 

- την υπ’ αρ. 112852/19.06.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστημα 
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής των 
Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στα πλαίσια του Μέτρου “Τοπικές Πρωτοβουλίες για την 
Απασχόληση”, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) κατά το Γ΄ 
Κ.Π.Σ., που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)». 

 

3.3.1. Τα έργα τύπου ΕΤΠΑ 

Α. Το ΠΕΠ «Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» 
Στο ΠΕΠ «Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»  προβλέφθηκε η δημιουργία παιδικών 
σταθμών και δομών στήριξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καθώς και η 
ανάπτυξη «συμβατών» δράσεων προνοιακού χαρακτήρα με το ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια»89. 
Οι σχετικές δράσεις εντάχθηκαν σε δύο Μέτρα: 

α) Το Μέτρο 5.2 «Υποδομές Υγείας - Πρόνοιας» αποσκοπεί στην εξασφάλιση των 
βασικών υποδομών προστασίας της ανθρώπινης υγείας και της πρόνοιας σε περιφερειακό 
επίπεδο, στοχεύοντας στην κατασκευή νέων αλλά και στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της 
παρεχόμενης ιατρό-νοσηλευτικής περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας.  

                                                 
89 Βλ. ΠΕΠ «Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», Κεφάλαιο 3: Μέτρα υλοποίησης των προτεραιοτήτων,  
σ. 90. 
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β) Το Μέτρο 5.4 «Δράσεις κοινωνικής υποστήριξης» αποσκοπεί στη λειτουργία 
κοινωνικών υπηρεσιών / δομών παροχής κοινωνικής φροντίδας για την προώθηση της 
απασχόλησης των γυναικών και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 
περιλαμβάνοντας τρεις κατηγορίες δράσεων: (α) Δράσεις που προωθούν τις ίσες 
ευκαιρίες για τις γυναίκες (παροχή κινήτρων για τη δημιουργία και τη στήριξη ΜΜΕ, 
ΠΜΕ και γυναικείων συνεταιρισμών, παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα σχεδιασμού, 
υλοποίησης και διαχείρισης, ενέργειες εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης, επιδότησης της 
απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την υποστήριξη και ενίσχυση φορέων, δομών και 
δικτύων για τη βελτίωση και αύξηση της απασχόλησης των γυναικών), (β) Δράσεις 
ενίσχυσης της λειτουργίας δομών δημιουργικής απασχόλησης, εξυπηρέτησης, φύλαξης 
και προστασίας βρεφών, νηπίων και παιδιών, (γ) Δράσεις ενίσχυσης δομών κοινωνικής 
φροντίδας σε εξαρτώμενα από την οικογένεια άτομα (ηλικιωμένοι, ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες κ.λπ.).  

 

Β. Το ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας» 
Στο ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας» προβλέφθηκαν παρεμβάσεις στον τομέα της 
πρόνοιας, κυρίως για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό και κτηριακές υποδομές90. 
Συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.2 «Εκσυγχρονισμός των υποδομών Υγείας - Πρόνοιας» 
εντάχθηκαν οι ανεγέρσεις κτηριακών υποδομών παιδικών σταθμών και προνοιακών 
ιδρυμάτων, καθώς και υποδομές προνοιακού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α.91  

Από την άλλη πλευρά, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Μείωση της ανεργίας και παροχή 
ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες» προβλέφθηκε η παροχή υπηρεσιών προς 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που συνδέονται με τις ενεργητικές πολιτικές της αγοράς 
εργασίας. Συγκεκριμένα, το Μέτρο 5.1 «Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης» 
χρηματοδοτεί την ανάπτυξη δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ομάδες του 
πληθυσμού που χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης, με παράλληλη δημιουργία ευκαιριών 
ένταξης στην αγορά εργασίας των γυναικών. Ειδικότερα, προβλέπονται δράσεις που 
αφορούν την ανάπτυξη / παροχή ή και λειτουργία δομών/ υπηρεσιών που εξυπηρετούν 
βρέφη, νήπια, παιδιά, ηλικιωμένους και άλλες ομάδες του πληθυσμού92. 

Επίσης, στο Μέτρο 5.3 του ίδιου Άξονα Προτεραιότητας προβλέφθηκε η εφαρμογή 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο με την προώθηση εξειδικευμένων 
παρεμβάσεων βελτίωσης και αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης για ευπαθείς ομάδες 

                                                 
    90 Εξαίρεση αποτελεί ο Νομός Θεσσαλονίκης που σύμφωνα με το κείμενο του ΠΕΠ παρουσιάζει στους 
συγκεκριμένους τομείς υψηλές τιμές, με ικανοποιητικό επίπεδο υποδομών υγείας – πρόνοιας. Βλ. ΠΕΠ 
«Κεντρικής Μακεδονίας», Κεφάλαιο 3: Μέτρα υλοποίησης των προτεραιοτήτων, Δεκέμβριος 2006, σ. 70. 

   91 Η ανάπτυξη υποδομών πρόνοιας κατευθύνεται προς την παιδική προστασία, με τη δημιουργία δικτύου 
Παιδικών σταθμών και τη δημιουργία υποδομών για την άσκηση εναλλακτικών προνοιακών πολιτικών 
(ειδική αγωγή, αποασυλοποίηση κ.λπ.). Όμως χαρακτηρίζεται ως δράση χαμηλής προτεραιότητας διότι από 
τις 14 κατηγορίες πράξεων για την υλοποίηση του Μέτρου 3.2 μόνο οι δύο αφορούν στην ανάπτυξη 
υποδομών πρόνοιας. Βλ. σχετικά Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας», 
Νοέμβριος 2006, σ. 105. 

   92 Προτεραιότητα του Μέτρου 5.1 δίνεται στην ίδρυση νέων δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – 
Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΑΜΕΑ), παιδικών σταθμών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, 
ανάπτυξη Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), βλ. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού 
ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας», ό.π., σ. 240. 
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του πληθυσμού, με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την κοινωνική 
ένταξη και την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους93. 

 

Γ. Το ΠΕΠ «Δυτικής Μακεδονίας» 
Στο ΠΕΠ «Δυτικής Μακεδονίας» προβλέφθηκαν παρεμβάσεις στον τομέα της πρόνοιας, 
κυρίως για τη δημιουργία νέων υποδομών (νοσοκομειακών και προνοιακών μονάδων) 
δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της λειτουργίας και τον σύγχρονο εξοπλισμό.94 
Συγκεκριμένα, το Μέτρο 3.1 «Ανάπτυξη υποδομών και δομών για παροχή υγειονομικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας στις αστικές περιοχές» χρηματοδοτεί παρεμβάσεις για 
την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας προς άτομα με αναπηρίες, παιδιά, 
ηλικιωμένους κ.λπ. Αντίστοιχοι είναι και οι στόχοι του Μέτρου 5.10 «Ανάπτυξη 
υποδομών και δομών για παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας της 
υπαίθρου» με τη διαφορά ότι δεν αφορά αστικές περιοχές.95 

 

Δ. Το ΠΕΠ «Στερεάς Ελλάδας» 
Το ΠΕΠ «Στερεάς Ελλάδας» χρηματοδοτεί παρεμβάσεις για τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγειάς και πρόνοιας προς τους κατοίκους των ορεινών/ 
αγροτικών περιοχών με στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού.96 Συγκεκριμένα, στο 
Μέτρο 1.12 «Υγεία - Πρόνοια» προβλέπονται δράσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση 
των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας στον ορεινό χώρο. Από την άλλη 
πλευρά, το Μέτρο 3.3 «Ενίσχυση υπηρεσιών πρόνοιας»97 επικεντρώνεται στην 
αναβάθμιση και επέκταση υποδομών και δικτύων κοινωνικής φροντίδας98. 

 

Ε. Το ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας» 
Στο ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας» προβλέφθηκαν ενέργειες κάλυψης της ζήτησης για παροχή 
προνοιακών υπηρεσιών (κάλυψη ελλείψεων κυρίως σε κτιριακές υποδομές, εξοπλισμό 
και ειδικευμένο προσωπικό, καθώς και στη δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των δομών 
/ υπηρεσιών εντός της Περιφέρειας)99, που εντάχθηκαν σε τρία Μέτρα: 

α) Το Μέτρο 4.1 «Υγεία - Πρόνοια» περιλαμβάνει δράσεις δημιουργίας νέων παιδικών 
σταθμών για την ικανοποίηση αναγκών σε επίπεδο Δήμων, αναβάθμιση και 
                                                 

    93 Στο Μέτρο 5.3 προβλέπονται κατηγορίες δράσεων αναφορικά με την παροχή συνοδευτικών 
υποστηρικτικών υπηρεσιών, συμβουλευτικής, δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, βλ. 
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας», ό.π., σ. 258. 

   94 Βλ. ΠΕΠ «Δυτικής Μακεδονίας», Κεφάλαιο 3: Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα, Αναθεωρημένη 
έκδοση 30/09/2005, σ. 30. 
95 Βλ. ΠΕΠ «Δυτικής Μακεδονίας», ό.π., σ. 53. 

   96 Βλ. ΠΕΠ «Στερεάς Ελλάδας», Κεφάλαιο 3: Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα, Αναθεωρημένη έκδοση 
Οκτώβριος 2005, σ. 88. 
97 Το συγκεκριμένο Μέτρο ενσωματώνει τις πλέον γνήσιες διαστάσεις ενίσχυσης των προνοιακών 
υποδομών σε όλα τα ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ. 

   98 Στο Μέτρο 3.3 περιλαμβάνονται δράσεις όπως: δημιουργία ανοιχτών δομών στήριξης ατόμων με 
αναπηρίες, προστατευόμενων διαμερισμάτων βραχείας φιλοξενίας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ κ.λπ., βλ. ΠΕΠ «Στερεάς Ελλάδας», ό.π., σ. 97. 

   99 Ενδεικτικά το κείμενο του ΠΕΠ αναφέρει ότι «Στον τομέα της πρόνοιας, απαραίτητη είναι η αναβάθμιση 
των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και η παροχή νέων, προσαρμοσμένων στην σύγχρονη πραγματικότητα, 
με την προώθηση δράσεων που θα συμβάλλουν στην παύση της αποσπασματικής παροχής προνοιακών 
υπηρεσιών». Βλ. ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας», Μέρος Τρίτο: Άξονες Προτεραιότητας, Ενδιάμεση 
Αναθεώρηση, Ιούνιος 2004, Β’ Έκδοση, σ. 40. 
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εκσυγχρονισμός υποδομών πρόνοιας, επιλεγμένες παρεμβάσεις σε Κέντρα Κοινωνικής 
Υποστήριξης και Κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες, δημιουργία υποδομών για την 
φιλοξενία ασθενών που υποβάλλονται σε μακροχρόνια θεραπευτική αγωγή (ογκολογικοί 
ασθενείς, νεφροπαθείς κ.λπ.)100. 

β) Το Μέτρο 5.1 «Ενδυνάμωση και ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης» 
αποσκοπεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών ανδρών/ γυναικών και περιλαμβάνει δράσεις 
που παρέχουν τις προϋποθέσεις για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 
(φροντίδα ηλικιωμένων, λειτουργία Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών κ.λπ.)101. 

γ) Το Μέτρο 6.3 «Συγκρότηση ορεινών κέντρων - βελτίωση ποιότητας ζωής» δίνει 
προτεραιότητα στα Κέντρα Μικροπεριφερειών, τα οποία θα λειτουργήσουν ως Κέντρα 
Ανάπτυξης και θα καλύπτουν ανάγκες του πληθυσμού σε βασικές υπηρεσίες υγείας -
πρόνοιας, εκπαίδευσης / κατάρτισης και πολιτισμού. 

 

ΣΤ. Το ΠΕΠ «Αττικής» 
Στο ΠΕΠ «Αττικής» προβλέφθηκαν δράσεις αναβάθμισης των προνοιακών υπηρεσιών 
και υποδομών102, που εντάχθηκαν σε τρία Μέτρα: 

α) Το Μέτρο 2.7 «Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια περίθαλψη και πρόνοια» περιλαμβάνει δράσεις στήριξης και 
εξυπηρέτησης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, μέσω της αναβάθμισης, αλλά και 
επέκτασης των προνοιακών υπηρεσιών και υποδομών και συγκεκριμένα των υποδομών 
για ηλικιωμένους, παιδιά, και άτομα με αναπηρίες103. 

β) Το Μέτρο 3.3 «Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας - 
Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων» προσανατολίζεται στη διευκόλυνση της 
απεμπλοκής των γυναικών από τις οικογενειακές υποχρεώσεις που συνδέονται με την 
ύπαρξη παιδιών, ηλικιωμένων και εξαρτημένων μελών και στην καλύτερη απόδοσή τους 
στην αγορά εργασίας, ενώ συμβάλλει στην ενεργοποίησή τους και στην προώθηση της 
ισότιμης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης σε καινοτόμους τομείς νέων τεχνολογιών104. 

                                                 
100 Το Μέτρο 4.1 προβλέπει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχομένων προνοιακών 
υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των αναγκών φύλαξης παιδιών των εργαζομένων, ώστε να διευκολυνθεί η 
είσοδος του γυναικείου πληθυσμού στην αγορά εργασίας, καθώς και την εξασφάλιση μιας ολοκληρωμένης 
κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που αναδεικνύεται ως κρίσιμο 
σημείο για τη κοινωνική συνοχή. Βλ. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας», Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.1 «Υγεία - Πρόνοια», σ. 7. 

    101 Το Μέτρο 5.1 περιλαμβάνει δράσεις ανάπτυξης των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών (βρεφονηπιακοί και 
παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κ.λπ.), φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ, πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»), 
φροντίδας ατόμων με αναπηρίες (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί με τμήματα ΑΜΕΑ, ΚΔΑΠ-
ΑΜΕΑ). Βλ. σχετικά Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας», Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 
5.1 «Ενδυνάμωση και ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης», σ. 6. 

    102 Βλ. ΠΕΠ «Αττικής», Κεφάλαιο 3: Συνοπτική Περιγραφή Μέτρων, Απρίλιος 2001, σ. 88. 
103 Βλ. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ «Αττικής», Άξονας 2, σ. 69. 

    104 Το Μέτρο 2.7 αφορά στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας με την παροχή κινήτρων για 
τη δημιουργία και τη στήριξη ΜΜΕ, ΠΜΕ και γυναικείων συνεταιρισμών, με την παροχή τεχνογνωσίας σε 
θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης. Προβλέπει, επίσης, ενέργειες εκπαίδευσης, 
επανεκπαίδευσης, επιδότησης της απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης για την υποστήριξη και ενίσχυση 
φορέων, δομών και δικτύων για τη βελτίωση και αύξηση της απασχόλησης των γυναικών. Επιπλέον 
προωθεί την ενίσχυση της λειτουργίας δομών δημιουργικής απασχόλησης, εξυπηρέτησης, φύλαξης και 
προστασίας βρεφών, νηπίων και παιδιών καθώς και δομών κοινωνικής στήριξης για την προσφορά 
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γ) Το Μέτρο 5.2 «Αποκατάσταση υποδομών Υγείας και Πρόνοιας» περιλαμβάνει σειρά 
έργων αποκατάστασης των επιπτώσεων από τον σεισμό των υποδομών κοινωνικής 
πρόνοιας (επισκευές ή κατασκευές κτιρίων παιδικών σταθμών, γηροκομείων, ΚΑΠΗ, 
ιδρυμάτων κοινωνικής φροντίδας).105 

 

Ζ. Το ΠΕΠ «Ιονίων Νήσων» 
Στο ΠΕΠ «Ιονίων Νήσων» προβλέφθηκε η προώθηση έργων υποδομών για άτομα που 
χρήζουν κοινωνικής μέριμνας106. Συγκεκριμένα, το Μέτρο 2.2 «Υγεία - Πρόνοια» 
επικεντρώνεται στην ορθολογική διαχείριση των υποδομών υγείας και πρόνοιας στην 
Περιφέρεια, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες, και ειδικότερα στη δημιουργία - βελτίωση υποδομών πρόνοιας (π.χ. 
γηροκομεία). Από την άλλη πλευρά, το Μέτρο 5.3 «Ανάπτυξη της γυναικείας 
απασχόλησης  – Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων» χρηματοδοτεί την ανάπτυξη  
παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών και ατόμων με αναπηρία, μονάδων «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κέντρων 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, καθώς και ένα πλέγμα δράσεων συμβουλευτικών – 
υποστηρικτικών ενεργειών για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

 

Η. Το ΠΕΠ «Κρήτης» 
Στο ΠΕΠ «Κρήτης» προβλέφθηκε η δημιουργία δομών για την κάλυψη βασικών αναγκών 
και την ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην 
Περιφέρεια107. Συγκεκριμένα, στο Μέτρο 4.2 «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος και 
ποιότητα ζωής», στο Μέτρο 5.6 «Υποδομές ορεινών κέντρων ανάπτυξης και δυνατότητες 
πρόσβασης των εσωτερικών ζωνών στα ορεινά κέντρα στα πλαίσια του μέτρου 5.5 
(ολοκληρωμένα σχέδια)» και στο Μέτρο 5.7 «Υποδομές ορεινών κέντρων ανάπτυξης και 
δυνατότητες πρόσβασης των εσωτερικών ζωνών στα ορεινά κέντρα» εντάχθηκαν έργα 
αναβάθμισης των υποδομών και υπηρεσιών πρόνοιας. 

Από την άλλη πλευρά, έργα κοινωνικής φροντίδας χρηματοδοτήθηκαν από το Μέτρο 6.1 
«Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης για την προώθηση ίσων ευκαιριών» 
(βρεφονηπιακοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών, ΚΗΦΗ, 
«Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.) και το Μέτρο 6.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» 
(δράσεις συμβουλευτικής, στήριξης της απασχόλησης μέσω ενεργειών κατάρτισης – 
προκατάρτισης κ.λπ.). 

 

Θ. Το ΠΕΠ «Νοτίου Αιγαίου» 
Στο ΠΕΠ «Νοτίου Αιγαίου» προβλέφθηκαν παρεμβάσεις στον τομέα της πρόνοιας, 
κυρίως για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό και κτηριακές υποδομές. Συγκεκριμένα, 
το Μέτρο 1.5 «Υγεία - Πρόνοια» χρηματοδότησε έργα υποδομών σε βρεφονηπιακούς / 
παιδικούς σταθμούς, κέντρα στήριξης της τρίτης ηλικίας και άλλες υπηρεσίες 

                                                                                                                                                  
υπηρεσιών σε εξαρτώμενα από την οικογένεια άτομα (ηλικιωμένοι, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κ.λπ.), βλ. 
ΠΕΠ «Αττικής», ό.π., σ. 77. 
105  Βλ. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ «Αττικής», ό.π., Άξονας 5, σ. 135. 

    106 Βλ. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ «Ιονίων Νήσων», 10η τροποποίηση (12η Ε.Π. Γ.Δ. 
30/3/2006), Μέτρο 2.2, σ. 2. 
107 Βλ. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ «Κρήτης», Ιανουάριος 2006, σ. 88. 
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πρόνοιας108. Από την άλλη πλευρά, το Μέτρο 4.2 «Υπηρεσίες φροντίδας για την 
προώθηση ίσων ευκαιριών» κάλυψε δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων 
(κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα ημερήσιας 
φροντίδας ηλικιωμένων) καθώς και υπηρεσίες άλλων εξαρτώμενων ατόμων («Βοήθειας 
στο Σπίτι»). 

 

Ι. Το ΠΕΠ «Βορείου Αιγαίου» 
Στο ΠΕΠ «Βορείου Αιγαίου» προβλέφθηκαν παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου 
των προνοιακών πολιτικών, το οποίο παραμένει αρκετά χαμηλό, με βασικό 
χαρακτηριστικό στοιχείο την αδυναμία προώθησης της μεταρρύθμισης και 
αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας109. Συγκεκριμένα, το Μέτρο 2.2 
«Υγεία - Πρόνοια» χρηματοδότησε την επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων 
περίθαλψης και πρόνοιας, ενώ το Μέτρο 2.5 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής 
ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας - ΕΚΤ» κάλυψε δράσεις ανάπτυξης, 
ενσωμάτωσης και προώθησης στην απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο 
των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης, με έμφαση στην ενίσχυσης της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας.110 

 

ΙΑ. Το ΠΕΠ «Ηπείρου» 
Στο ΠΕΠ «Ηπείρου» προβλέφθηκαν παρεμβάσεις για την επίλυση ιδίως των βασικών 
προβλημάτων / ελλείψεων κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού των προνοιακών 
φορέων. Συγκεκριμένα: 

α)  Το Μέτρο 2.2 «Υποδομές Υγείας - Πρόνοιας - Εκπαίδευσης» καλύπτει την 
χρηματοδότηση δράσεων αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών και του εξοπλισμού 
των προνοιακών φορέων111. 

β) Το Μέτρο 2.4 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης - ΕΚΤ» 
επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας των προνοιακών πολιτικών, 
περιλαμβάνοντας δράσεις κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση, συμβουλευτικής 
ανέργων, καθώς και δημιουργίας νέων δομών κοινωνικών υπηρεσιών. 

γ) Το Μέτρο 5.1 «Προώθηση των κοινωνικών υπηρεσιών και της ισότητας των 
ευκαιριών» αποσκοπεί στη δημιουργία προνοιακών δομών και στην παροχή κινήτρων, 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον γυναικείο πληθυσμό να δραστηριοποιηθεί στην αγορά 
εργασίας112. Περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη της  γυναικείας 
επιχειρηματικότητας με την παροχή κινήτρων για τη δημιουργία και τη στήριξη ΜΜΕ, 
ΠΜΕ και γυναικείων συνεταιρισμών, με την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα 
σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης. Επίσης, προβλέπει την ενίσχυση των 
κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, όπως την λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών 
                                                 
108 Βλ. ΠΕΠ «Νοτίου Αιγαίου», Κεφάλαιο 3: Συνοπτική περιγραφή Μέτρων, Ιανουάριος 2006, σ. 58.  

    109 Βλ. Συμπλήρωμα προγραμματισμού ΠΕΠ «Βορείου Αιγαίου», Δεκέμβριος 2006, σ. 81. 
110 Βλ. ΠΕΠ «Βορείου Αιγαίου», Κεφάλαιο 3: Συνοπτική παρουσίαση των Μέτρων, σ. 102.  

    111 Η σημαντική υστέρηση στον τομέα των προνοιακών υποδομών και εξοπλισμού, καθώς και στην 
στελέχωση των προνοιακών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις υπηρεσίες για τις πλέον ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, τρίτη ηλικία, νηπιακή ηλικία κ.λπ.) τονίζεται και στο 
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ «Ηπείρου», Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 2.2 «Υποδομές Υγείας - 
Πρόνοιας - Εκπαίδευσης», Νοέμβριος 2006, σ. 3. 
112 Βλ. ΠΕΠ «Ηπείρου», ό.π., σ. 69. 
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σταθμών, καθώς και την ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για άτομα 
προχωρημένης ηλικίας (πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»). 

δ) Το Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» αποσκοπεί στην τοπική 
ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης και αύξησης της απασχόλησης σε περιοχές ή τομείς που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, καθώς και σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 
Περιλαμβάνει δράσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και προώθησης στην 
απασχόληση (επιδότηση της απασχόλησης, επιδότηση της αυτοαπασχόλησης, απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας, επιδότηση νέων μορφών απασχόλησης, κατάρτιση, προκατάρτιση 
και παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών)113. 

 

ΙΒ. Το ΠΕΠ «Πελοποννήσου» 
Στο ΠΕΠ «Πελοποννήσου» προβλέφθηκαν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των 
υποδομών κοινωνικής πρόνοιας, που θα συμβάλλουν άμεσα στην υποστήριξη και στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας, καθώς και στη δημιουργία 
δυνατοτήτων ένταξης στην αγορά εργασίας του οικονομικά ενεργού γυναικείου 
πληθυσμού114. Ειδικότερα, το Μέτρο 4.1 «Υποδομές Υγείας - Πρόνοιας στα αστικά και 
ημιαστικά κέντρα» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση αστικών και ημιαστικών 
κέντρων» αποβλέπει στην κάλυψη των αδυναμιών που παρουσιάζει η ανάπτυξη 
προνοιακών πολιτικών στην Περιφέρεια115, προβλέποντας την αναδιοργάνωση των 
υπηρεσιών για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου κοινωνικής φροντίδας, που 
θα παρέχει υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (π.χ. βρέφη, νήπια, παιδιά, 
ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες). Από την άλλη πλευρά, το Μέτρο 5.3 «Διευκόλυνση 
της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας / Ανάπτυξη και ενδυνάμωση των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών Απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Υποστήριξη και 
ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» στοχεύει στην προώθηση της γυναικείας συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας κυρίως μέσω της απεμπλοκής τους από τις αυξημένες υποχρεώσεις 
που αναλαμβάνουν λόγω της ανατροφής παιδιών και της φροντίδας ηλικιωμένων 
προσώπων (παραπομπή σε δομές ανοικτής φροντίδας) 116.  

 

ΙΓ. Το ΠΕΠ «Θεσσαλίας» 
Στο ΠΕΠ «Θεσσαλίας» προβλέφθηκαν παρεμβάσεις για την ενίσχυση του τομέα της 
πρόνοιας κυρίως σε υποδομές. Συγκεκριμένα, το Μέτρο 3.1 «Υποδομές Υγείας - 
Πρόνοιας» χρηματοδότησε την κατασκευή Παιδικών Σταθμών και Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (κατά προτεραιότητα στα Αστικά και Ημιαστικά 
Κέντρα), την αναβάθμιση των Δομών Πρόνοιας της τρίτης Ηλικίας, τη βελτίωση / 
συμπλήρωση / επέκταση υποδομών προς όφελος πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν 
ιδιαίτερης φροντίδας, καθώς και την λειτουργία Κέντρου στήριξης ατόμων με αναπηρίες 
(ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ)117. Το Μέτρο 3.6 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε 
τοπικές ζώνες μικρής κλίμακος - ΕΚΤ» κάλυψε δράσεις αύξησης των ευκαιριών 

                                                 
    113 Βλ. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ «Ηπείρου», Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 5.3 «Τοπικές 
Πρωτοβουλίες Απασχόλησης», Νοέμβριος 2006, σ. 6. 
114 Βλ. Προτεινόμενο αναθεωρημένο ΠΕΠ «Πελοποννήσου», Νοέμβριος 2006, σ. 51. 
115 Βλ. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του αναθεωρημένου ΠΕΠ  «Πελοποννήσου», Δεκέμβριος 2006, σ. 
164. 
116 Βλ. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ  «Πελοποννήσου», ό.π., σ. 220. 
117 Βλ. ΠΕΠ «Θεσσαλίας», Κεφάλαιο 3: Τα Μέτρα, Νοέμβριος 2004, σ. 86. 
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απασχόλησης, ενίσχυσης της απασχολησιμότητας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και 
ενδυνάμωσης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής υποβαθμισμένων αστικών 
περιοχών της περιφέρειας Θεσσαλίας σε ζώνες μικρής κλίμακος. Το Μέτρο 5.2 «Τοπικές 
πρωτοβουλίες απασχόλησης για ανέργους και ειδικές κοινωνικές ομάδες» επικεντρώθηκε 
στην προώθηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
εμφανίζονται στον τομέα της απασχόλησης σε περιοχές ή τομείς που πλήττονται από την 
παραγωγική αναδιάρθρωση με τη δημιουργία προϋποθέσεων για την επαγγελματική 
επανένταξη των ανέργων, καθώς και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
με την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων στήριξης και ένταξης στην αγορά 
εργασίας. Τέλος, το Μέτρο 5.3 «Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας και προώθηση της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλων» 
χρηματοδότησε δράσεις ενίσχυσης της λειτουργίας δομών εξυπηρέτησης - φύλαξης και 
προστασίας βρεφών, νηπίων και παιδιών, ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής 
αλληλεγγύης για την προσφορά υπηρεσιών σε εξαρτώμενα άτομα, όπως ηλικιωμένοι και 
ΑΜΕΑ και ενέργειες ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας (παροχή τεχνικής 
υποστήριξης για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των επιχειρηματικών 
σχεδίων τους).  

 

3.4. Οι οριζόντιες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του 
προνοιακού τομέα 
Οι δράσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του προνοιακού τομέα 
προωθούνται μέσω έργων κατάρτισης και επιμόρφωσης που εντάχθηκαν στα Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα «Υγεία – Πρόνοια», «Απασχόληση και Επαγγελματική 
Κατάρτιση» και «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια» χρηματοδοτεί ενέργειες 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους και ανέργους του 
προνοιακού τομέα, που εντάχθηκαν στο Μέτρο 4.2 « Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 
για την Πρόνοια» του Υποπρογράμματος  4 "Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων". Το Μέτρο 
4.2. προσανατολίζεται στη βελτίωση της ποιότητας και στην αύξηση της αποδοτικότητας 
και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών πρόνοιας, μέσω των ακόλουθων ενεργειών: 

• ενέργειες κατάρτισης στελεχών όλων των κατηγοριών προσωπικού, με 
προτεραιότητα σε στελέχη με αυξημένες διοικητικές αρμοδιότητες σε θέματα που 
εναρμονίζονται με τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στο επίπεδο διοίκησης, 
οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των υπηρεσιών πρόνοιας, καθώς και σε 
επιστημονικό προσωπικό σε νέες μεθόδους και τεχνικές κοινωνικής υποστήριξης και 
φροντίδας 

• 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 

• ενέργειες κατάρτισης ανέργων επαγγελματιών του προνοιακού τομέα. 

Οι σχετικές ενέργειες απευθύνονται αφενός σε εργαζόμενους σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. 
Κοινωνικής Φροντίδας που εποπτεύονται από το ΥΥΓΚΑ και αφετέρου σε ανέργους 
επαγγελματίες που έχουν αρχική κατάρτιση ή / και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα 
της πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας. 
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Ως φορείς υλοποίησης των ενεργειών ορίζονται δομές προνοιακών φορέων118, οι οποίοι: 

α) Περιλαμβάνονται στην με αριθ. ΔΥ2γ/οικ.80/26-1-2001 Απόφαση των Υπουργών 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας "Εξαίρεση Φορέων από 
την υποχρέωση σύστασης ΚΕΚ με αυτοτελή νομική Προσωπικότητα" (ΦΕΚ 490/27-4-
2001 τ. Β΄) που ορίζει ως καταρχήν φορείς κατάρτισης τους ακόλουθους: 

• Εθνικό Ίδρυμα Κωφών 

• Κέντρο Περιθάλψεως Παιδιών "Άγιος Δημήτριος" 

• Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Άγιος Παντελεήμων" 

• Κέντρο Αποκατάστασης ΑμεΑ Σερρών 

• Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης (Κέντρο Αποκατάστασης Αμεα 
Κρήτης) 

• Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων 

• Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) 

• ΕΛΕΠΑΠ Παράρτημα Θεσσαλονίκης 

• Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών παιδιών 

• Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος 

• Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας 

• Κέντρο Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Σωματείου 
Γονέων και Κηδεμόνων "Ο ΕΡΜΗΣ" 

• Φάρος Τυφλών Ελλάδας 

• Κέντρο Εκπαίδευσης και Εργασίας Αναπήρων της ΠEΓΚΑΠ- ΝΥ 

• Ίδρυμα για το Παιδί "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 

• Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" 

• Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων "ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ" 

• Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) 

• Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος (Ξάνθη) 

• Κέντρο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης 

• Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Απροσαρμόστων Παίδων "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" 
(Πάτρα) 

• Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων του Σωματείου "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 
(Σπάρτη) 

• Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας - Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (ΕΟΠ) 

• Μονάδα Αυτιστικών Ατόμων Θεσσαλονίκης "Η ΕΛΠΙΔΑ" 

• Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (Αιγάλεω) 

• Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) 

                                                 
118 Οι δομές αυτές δεν αντιστοιχούν σε νομικά πρόσωπα, καθώς οι προνοιακοί φορείς εξαιρούνται από την 
υποχρέωση σύστασης ΚΕΚ με αυτοτελή νομική προσωπικότητα. 
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• Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής Αθήνας. 

β) Έχουν πιστοποιηθεί119 από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ) 
σύμφωνα με την 115910/9.10.2000 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.  

Οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2. υλοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στο "Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, 
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. (2000-
2006), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης" 
(Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.)120 και τις Οδηγίες εφαρμογής διαχείρισης, αξιολόγησης, παρακολούθησης 
και ελέγχου των ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του Ε.Π. "Υγεία - 
Πρόνοια"121. 

Β. Δράσεις κατάρτισης για το ανθρώπινο δυναμικό του προνοιακού τομέα  προβλέπονται 
επίσης και στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», που σχεδιάσθηκε 

                                                 
119 Οι πιστοποιημένοι φορείς είναι: 
- Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Απροσαρμόστων Παίδων "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" 
- ΚΕΚ του ΚΕ.ΠΕ.Π. Άγιος Δημήτριος 
- ΚΕΚ Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος 
- ΚΕΚ Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας 
- Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων 
Παίδων 
- Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης "ΕΡΜΗΣ" 
- Κ.Ε.Κ. Ιδρύματος για το Παιδί "Η Παμμακάριστος" 
- Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης 
- Κ.Ε.Κ. Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής 
- Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής 
- Κ.Ε.Κ. Θ.Χ.Π. Χανίων. 
120 Βλ. την υπ' αρ. 4033/26.7.2001 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αρ.112809/18.6.2002 Απόφαση, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: 
"Για Προγράμματα Κατάρτισης Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης 
- Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης από 
θεσμοθετημένες δομές κατάρτισης του Δημοσίου Τομέα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία τους. 
- Στην περίπτωση μη ύπαρξης κανονιστικών διατάξεων για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων, 
ακολουθούνται οι προαναφερθείσες προδιαγραφές για τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και 
αυτοαπασχολουμένων. 
- Στην περίπτωση υλοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων  από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, ακολουθούνται ομοίως οι προαναφερθείσες προδιαγραφές για τα προγράμματα κατάρτισης 
εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων. 
Κριτήρια επιλογής καταρτιζόμενων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης 
Βασικά κριτήρια επιλογής των καταρτιζόμενων - εργαζόμενων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και 
την Αυτοδιοίκηση αποτελούν: 

- Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο της εργασίας του 
- Οι ενδεχόμενες νέες αρμοδιότητες του εργαζόμενου που θα προκύψουν είτε από αναδιάρθρωση της 

υπηρεσίας στην οποία απασχολείται, είτε από αλλαγή θέσης εργασίας. 
- Ο βαθμός, η θέση στη διοικητική ιεραρχία και ο κλάδος στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος. 
- Το επίπεδο σπουδών και δεξιοτήτων του εργαζόμενου. 
- Η αποφυγή παρακολούθησης περισσοτέρων των δύο προγραμμάτων κατάρτισης από τον ίδιο υπάλληλο 

κατά τον ίδιο χρόνο". 
121 Οι οδηγίες προσδιορίζονται με την υπ' αρ. ΔΥ2γ/οικ.30958/26.3.2002 Απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. ΔΥ2γ/οικ.73530/23.7.2002 και ΔΥ2γ/ΓΠ 4302/21.1.2004 
Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. 
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και παρακολουθείται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι 
σχετικές δράσεις αφορούν: 

α) Εργαζόμενους του δημόσιου τομέα (μόνιμοι, συμβασιούχοι, μετακλητοί, επί θητεία 
κ.λπ.) που εντάσσονται στο Μέτρο 4.4 "Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων 
του Δημόσιου Τομέα" και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων : 

• Προεισαγωγική Εκπαίδευση μελλοντικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης 

• Αρχική Κατάρτιση νεοεισερχόμενων δημοσίων υπαλλήλων 

• Συνεχιζόμενη Κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων. 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα στην περίπτωση των εργαζομένων του προνοιακού τομέα  
σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, το ΙΝ.ΕΠ και 
από Κ.Ε.Κ. Εθνικής ή Περιφερειακής Εμβέλειας με ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία. 

β) Εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο Μέτρο 4.3 "Αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις". Εδώ αναπτύσσονται δράσεις 
επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όλων των τομέων 
και κλάδων, σε αντικείμενα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τα 
οποία δεν αφορούν αποκλειστικά τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης αλλά 
καλύπτουν τις ανάγκες ενός ευρύτατου φάσματος επιχειρήσεων και αφορούν γενική 
επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων.  

Όσον αφορά δράσεις του προνοιακού τομέα, έχουν ήδη υλοποιηθεί από πιστοποιημένα 
ΚΕΚ προγράμματα κατάρτισης στο θεματικό πεδίο "Υγεία- Πρόνοια" και στη θεματική 
ενότητα "πρόληψη ατυχημάτων σε ανθυγιεινά και βαρέα επαγγέλματα που 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη επικινδυνότητα" στους Νομούς Έβρου, Ξάνθης, Κιλκίς, 
Σερρών, Χαλκιδικής, Λάρισας, Αχαΐας και Αττικής. 

γ) Ανέργους που επιθυμούν να απασχοληθούν στους τομείς υγείας - πρόνοιας. Τα άτομα 
αυτά παραπέμπονται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης 
κατάρτισης στη θεματική ενότητα "Επαγγέλματα Υγείας", τα οποία υλοποιούνται από 
ΚΕΚ που έχουν πιστοποιηθεί στο θεματικό πεδίο "Υγεία - Πρόνοια". Οι σχετικές δράσεις 
εντάσσονται στο Μέτρο 1.3. "Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών 
υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας" του Ε.Π.  

Οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο των παραπάνω Μέτρων  
υλοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στο "Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, 
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. (2000-
2006), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης" 
(Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.). 

Γ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» χρηματοδοτεί 
ενέργειες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους και ανέργους του 
προνοιακού τομέα, που εντάχθηκαν στο Μέτρο 2.7 "Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην 
υγεία και πρόνοια" (προσανατολίζεται στην αξιοποίηση και αποτελεσματική 
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα συστήματα υγείας και πρόνοιας). Οι ενέργειες 
που περιλαμβάνει αφορούν αφενός την εκπαίδευση επιστημονικού και διοικητικού 
προσωπικού σε εφαρμογές ιατρικής τηλεματικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, 
καθώς και κατάρτιση των χρηστών των συστημάτων ΤΠΕ και αφετέρου την εκπαίδευση 
και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της λειτουργίας κέντρων και 
μονάδων υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές. 
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Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών έχουν προωθηθεί οι ακόλουθες δράσεις: 

• εκπαίδευση του προσωπικού του προνοιακού τομέα σε βασικά εργαλεία 
πληροφορικής και επικοινωνίας με στόχο την εξοικείωση των χρηστών στη χρήση 
νέων τεχνολογιών 

• εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού και του προσωπικού μονάδων των ΠεΣΥΠ 
στα συστήματα λογιστικής παρακολούθησης των κέντρων κόστους 

• εκπαίδευση στις νέες κωδικοποιήσεις δεδομένων, συστήματα κοστολόγησης, νέες 
διαδικασίες και πρακτικές προμηθειών. 

Οι σχετικές δράσεις σχεδιάζονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και τους εποπτευόμενους φορείς του, ενώ υλοποιούνται σύμφωνα με τους 
όρους που περιέχονται στο "Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. (2000-2006), για όλα 
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης". 

 

4. Η εκτίμηση των επιδράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων στην λειτουργία του 
προνοιακού συστήματος  
Η ανάλυση του ρόλου των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων στην λειτουργία του 
Ελληνικού προνοιακού συστήματος επιβάλλει τον σχεδιασμό και εφαρμογή μίας 
ιδιαίτερα σύνθετης μεθοδολογίας, που θα συνοδεύεται από εξειδικευμένους δείκτες και 
κριτήρια αξιολόγησης σε επίπεδο διαδικασιών και αποτελεσμάτων. Από συστηματική 
άποψη, η μεθοδολογία αυτή θα οδηγούσε στην ανάπτυξη / τεκμηρίωση μίας ευρύτερης 
διαδικασίας εκ των υστέρων αξιολόγησης της συμβολής (ex post impact evaluation) 
των χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ένωσης σε ένα εθνικό μοντέλο κοινωνικής 
προστασίας, αναδεικνύοντας ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την έκταση και ένταση 
αξιοποίησης της Πολιτικής της Συνοχής στην Ελλάδα, που θα εξασφάλιζαν μία 
περισσότερο ρεαλιστική αποτύπωση της πραγματικότητας σε σχέση με γενικές ή 
αόριστες υποθέσεις εργασίας (π.χ. το επιχείρημα της αποτυχίας υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου των δράσεων με την επίκληση δεικτών χαμηλής απορρόφησης ή το 
επιχείρημα της αδυναμίας βιωσιμότητας των παρεμβάσεων στον κοινωνικό τομέα μετά 
τη λήξη της κοινοτικής συγχρηματοδότησης).  

Παρά την έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων εκ των υστέρων αξιολόγησης της συμβολής 
της Πολιτικής της Συνοχής στην εξέλιξη των πολιτικών κοινωνικής προστασίας στην 
Ελλάδα (περίοδος 1989 – 2006), η εκτίμηση των επιδράσεων των Κοινοτικών 
Διαρθρωτικών Ταμείων στην λειτουργία του Ελληνικού προνοιακού συστήματος 
μπορεί να συζητηθεί μέσω της εφαρμογής δύο βασικών δεικτών: (α) της έκτασης 
κάλυψης από τις δράσεις προνοιακού χαρακτήρα των τριών προηγούμενων Κοινοτικών 
Πλαισίων Στήριξης των βασικών προβλημάτων και απειλών του Ελληνικού προνοιακού 
συστήματος και (β) της επικέντρωσης δράσεων προνοιακού χαρακτήρα των τριών 
προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης στις ομάδες – στόχου των προνοιακών 
πολιτικών. 

α) Η σύλληψη του πρώτου δείκτη αξιοποιεί τα αποτελέσματα της Συνθετικής 
αξιολόγησης  του συστήματος με την τεχνική Ανάλυσης SWOT, εξετάζοντας την  
κάλυψη από τις δράσεις προνοιακού χαρακτήρα των τριών προηγούμενων Κοινοτικών 
Πλαισίων Στήριξης των βασικών προβλημάτων και απειλών του Ελληνικού προνοιακού 
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συστήματος, που απορρέουν από την συστηματική ανάλυση του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του.  

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης τεκμηριώνει το επιχείρημα 
περί μειωμένης επίδρασης των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων της Ένωσης στην 
διαδικασία εκσυγχρονισμού του Ελληνικού προνοιακού συστήματος, καθώς – 
ανεξάρτητα από την έκταση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των σχετικών 
δράσεων – τα έργα που επιλέχθηκαν να χρηματοδοτηθούν δεν κάλυψαν τις βασικές 
θεσμικές, επιχειρησιακές και διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος, αλλά 
περιορίσθηκαν σε παραδοσιακές ενέργειες δημιουργίας υποδομών ή διαχείρισης 
ανθρώπινων πόρων. Ως εξαιρέσεις πρέπει να θεωρηθούν η στόχευση του 
Υποπρογράμματος «Πρόνοια» του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» του Β’ ΚΠΣ  και η 
φιλοσοφία του Μέτρου 3.1. του Άξονα «Πρόνοια» του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» του Γ’ 
ΚΠΣ, που δεν αναπτύχθηκαν, όμως, ορθολογικά από θεσμική122 και επιχειρησιακή123 
άποψη.    

Ο ακόλουθος Πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του πρώτου δείκτη 
για την εκτίμηση των επιδράσεων των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων στο Ελληνικό 
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, αναδεικνύοντας ουσιαστικά τα πεδία που πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο κάλυψης κατά την διάρκεια της επόμενης Προγραμματικής 
περιόδου 2007 – 2013. 

                                                 
122 Οι καινοτομικές (για την περίοδο σχεδιασμού τους) δράσεις του Υποπρογράμματος «Πρόνοια» του Ε.Π. 
«Υγεία – Πρόνοια» του Β’ Κ.Π.Σ. κατοχυρώθηκαν θεσμικά και ουσιαστικά άρχισαν να εφαρμόζονται με το 
Ν. 2646/98 (τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 1998), τέσσερα δηλαδή ολόκληρα χρόνια μετά την τυπική 
έγκριση του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 1994).   
123 Η ορθολογική ανάπτυξη των καινοτομικών παρεμβάσεων του Μέτρου 3.1. του Άξονα «Πρόνοια» του 
Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» του Γ’ Κ.Π.Σ. (πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού σε επίπεδο κοινότητας) 
προσκρούει εκτός των άλλων στην έλλειψη τεχνικής / επιστημονικής υποστήριξης της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του ΥΥΚΑ, καθώς, παρά την δέσμευση των 
σχετικών κονδυλίων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια», δεν λειτουργεί 
από τα μέσα του 2006 μέχρι σήμερα (Σεπτέμβριος 2007) η Μονάδα Υποστήριξης που προβλέπεται στο 
Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Η επιχειρησιακή κάλυψη των διαρθρωτικών προβλημάτων του προνοιακού 
συστήματος από τις δράσεις των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 

 
Πεδίο κάλυψης Α’ Κ.Π.Σ. Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. 

Προστασία των προνοιακών 
δικαιωμάτων / καταπολέμηση των 

διακρίσεων σε βάρος ευπαθών ομάδων 

- - 
- 

Ποιότητα θεσμικού και κανονιστικού 
πλαισίου 

- - - 

Συντονισμός των συστημάτων πρόνοιας, 
υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και 
προώθησης της απασχόλησης 

- - - 

Προώθηση αποκεντρωτικών 
παρεμβάσεων 

- - √ 

Οργανωτικός Εκσυγχρονισμός των 
Προνοιακών Πολιτικών 

- - - 

Εκπαίδευση στελεχών και επαγγελματιών 
πρόνοιας 

- - - 

Επιμόρφωση / συνεχιζόμενη κατάρτιση 
στελεχών και επαγγελματιών πρόνοιας 

- √ √ 

Ενίσχυση προγραμμάτων ανοικτής 
φροντίδας 

√ √ √ 

Βελτίωση υποδομών κλειστής φροντίδας √ √ √ 
Πρόληψη και καταπολέμηση της 

ασυλοποίησης ατόμων με αναπηρία 
- - √ 

Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης του 
κοινωνικού αποκλεισμού 

- √ √ 

Ανάπτυξη προγραμμάτων εργασιακής και 
κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων 

- - √ 

Προώθηση της ένταξης στην αγορά 
εργασίας επιδοτουμένων από το 

προνοιακό σύστημα 

- - - 

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών - - √ 
Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στο 
πεδίο της κοινωνικής φροντίδας 

- - - 

Αξιοποίηση των εθελοντικών 
οργανώσεων 

- - √ 

Προώθηση της βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας 

- - - 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού 

- - - 
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β) Η σύλληψη του δεύτερου δείκτη αξιοποιεί την διαδικασία «επιχειρησιακής  
οριοθέτησης» των ομάδων στόχου των πολιτικών ένταξης κατά την προγραμματική 
περίοδο 2000-2006124, εξετάζοντας την κάλυψη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από 
δράσεις του Γ’ Κ.Π.Σ.  

Το ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια» προβλέπει δύο θεματικές κατηγορίες δράσεων σε σχέση με 
τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού: το Υποπρόγραμμα 2 «Ψυχική Υγεία» (αφορά την 
ενίσχυση ατόμων με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν σε ιδρύματα ή παραπέμπονται σε 
δομές ανοικτής περίθαλψης και φροντίδας) και το Υποπρόγραμμα 3 «Κοινωνική 
Πρόνοια» (αφορά την ενίσχυση ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται  με αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου κοινωνικών – 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο και τη σταδιακή επανένταξη των ατόμων 
με αναπηρίες στην κοινωνικο-οικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση). 
Οι ειδικότερες κατηγορίες που εντάσσονται – ως άμεσα ή έμμεσα ωφελούμενοι – στο 
πεδίο εφαρμογής των δύο Μέτρων είναι: 

o Τα μέλη οικογενειών που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε άλλα εξαρτώμενα 
μέλη τους και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζουν δυσχέρειες 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 αναπηρίες και ηλικιωμένους, από μέλη της οικογένειάς τους)  

o Τα άτομα με αναπηρίες  

o Οι μονογονεϊκές οικογένειες 

o Οι κακοποιημένες γυναίκες 

o Οι αποφυλακισμένοι 

o Οι πρώην χρήστες ναρκωτικών 

o Οι αλλοδαποί  

o Οι Τσιγγάνοι  

o Τα άτομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες 

o Οι άστεγοι 

o Οι παλιννοστούντες ομογενείς 

o Άλλες κατηγορίες ατόμων που βιώνουν ή απειλούνται με αποκλεισμό από την 
αγορά εργασίας 

o 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. 

o Άτομα με νοητική υστέρηση και άλλες αναπηρίες, που διαβιούν σε προνοιακούς 
φορείς κλειστής περίθαλψης. 

Το ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» προβλέπει περισσότερες 
θεματικές κατηγορίες δράσεων σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού125: 
                                                 
124 Βλ. σχετικά Αμίτσης Γ.  / Βουλγαράκη Α. / Μαρίνη Φ., Εγχειρίδιο ορισμού και πιστοποίησης των ομάδων 
στόχου του κοινωνικού αποκλεισμού, 2005. 
125 Ως ιδιαίτερα ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό από την 
αγορά εργασίας και κατ’ ακολουθία τον κοινωνικό αποκλεισμό, ή κινδυνεύουν να αποκλεισθούν από την 
αγορά εργασίας, ορίζονται στο κείμενο του Ε.Π. οι εξής κατηγορίες πληθυσμού: 
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Μέτρο 2.1 «Υποστηρικτικές, προπαρασκευαστικές, καθώς και συνοδευτικές ενέργειες 
προώθησης της ισότητας ευκαιριών», Μέτρο 2.2. «Προώθηση στην απασχόληση ατόμων 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων», Μέτρο 2.3 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών 
μειονεκτουσών ομάδων και υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας» 
για την ανάπτυξη συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) (στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης, και συμπληρωματικά με τις ενέργειες προκατάρτισης ή κατάρτισης) 
και Μέτρο 5.3 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών».  

Στις παραπάνω δράσεις εντάσσονται άνεργοι με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

o άτομα με αναπηρίες 

o άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων 

o παλιννοστούντες 

o πρόσφυγες 

o μετανάστες 

o φυλακισμένοι 

o αποφυλακισμένοι 

o ανήλικοι παραβάτες 

o ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ. Τσιγγάνοι-Πομάκοι) 

o ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό 

o μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών 

o λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας 

o πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης 

o oροθετικοί. 

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση» προβλέπει ειδικές θεματικές 
κατηγορίες δράσεων σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού: Μέτρο 1.1 
«Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών 
κατηγοριών», Μέτρο 1.2 «Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και 
ενίσχυση της μαθησιακής και κοινωνικής διάστασης του σχολείου», Μέτρο 4.1 
«Πρόγραμμα προώθησης της ισότητας των φύλων με έμφαση στην υποστήριξη της Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των γυναικών» και Μέτρο 4.2 
«Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές. 
Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες». 

Οι ειδικότερες κατηγορίες που εντάσσονται – ως άμεσα ή έμμεσα ωφελούμενοι – στο 
πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω Μέτρων είναι: 

                                                                                                                                                  
- Άτομα με κινητικές αναπηρίες 
- Πόντιοι πρόσφυγες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, Μετανάστες, άλλοι Πρόσφυγες 
- Φυλακισμένοι, προσφάτως αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες και ανήλικοι που απειλούνται από 

παρεκκλίνουσα συμπεριφορά 
- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 
- Άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες 
- Αποθεραπευμένοι και πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών και φορείς του AIDS 
- Άνεργοι 45-64 ετών 
- Άτομα με νοητική υστέρηση και 
- Άτομα με ψυχικές ασθένειες. 
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o παιδιά με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες 

o μαθητές με μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα λόγου και ομιλίας και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

o άτομα με αναπηρίες 

o άτομα που πλήττονται ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό 

o γυναίκες (για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων). 

Το  ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» προβλέπει υποστηρικτικές δράσεις σε σχέση με 
τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (στο πλαίσιο του Μέτρου 2.6 «Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας  στην Υγεία και Πρόνοια» προβλέπεται η ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων, με την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, για τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς πρόνοιας και ψυχικής υγείας 
προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού), που απευθύνονται σε ηλικιωμένους και άτομα 
με αναπηρίες. 

Το  ΕΠ «Πολιτεία» προβλέπει υποστηρικτικές δράσεις σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού (Μέτρο 1.2 «Εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων πολιτών»), που απευθύνονται 
σε άτομα με αναπηρίες, μετανάστες, παλιννοστούντες και πρόσφυγες 

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) προβλέπουν εξειδικευμένες 
δράσεις Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών 
Απασχόλησης και των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης – Ε.Κ.Τ. Οι 
ειδικότερες κατηγορίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών δράσεων 
είναι τα άτομα που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας 
και συγκεκριμένα: 

o άτομα με κινητικές αναπηρίες 

o άτομα με βαριές κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες 

o άτομα με νοητική στέρηση 

o άτομα με προβλήματα αισθητηρίων οργάνων 

o άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων 

o παλιννοστούντες 

o πρόσφυγες 

o μετανάστες 

o αποφυλακισμένοι 

o πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης 

o ειδικές πολιτισμικές ομάδες 

o άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας σε περιοχές ή 
κλάδους υψηλής ανεργίας 

o άνεργοι άνω των 55 ετών 

o μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών 

o ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 
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Ο ακόλουθος Πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του δεύτερου 
δείκτη για την εκτίμηση των επιδράσεων των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων στο 
Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, αναδεικνύοντας ουσιαστικά τις ομάδες στόχου 
των προνοιακών πολιτικών που πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα κάλυψης κατά την 
διάρκεια της επόμενης Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Η επιχειρησιακή κάλυψη των ευπαθών ομάδων από δράσεις του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

 
ΕΠ 

«Υγεία-
Πρόνοια» 

ΕΠ 
«Απασχόληση &     
Επαγγελματική 
Κατάρτιση» 

ΕΠ  

«Εκπαίδευση 
/Επαγγελματι

κή 
Κατάρτιση» 

ΕΠ 

«Κοινωνία 
της 

Πληροφορί
ας» 

ΕΠ 
«Πολιτεία

» 
ΠΕΠ 

Οικονομικά αδύναμοι       

Ηλικιωμένοι ●      

Συνταξιούχοι     ●   

Άτομα με αναπηρίες – 
Χρονίως πάσχοντες ● ● ● ● ● ● 

Άτομα με ψυχικές 
παθήσεις ● ●    ● 

Παιδιά & έφηβοι  σε 
συνθήκες κρίσης  ●     

Ανασφάλιστες μητέρες ● ●    ● 

Πολύτεκνες οικογένειες       

Ομογενείς & 
επαναπατριζόμενοι ●    ● ● 

Άτομα σε κατάσταση 
ανάγκης ●      

Άτομα με προβλήματα 
στέγασης ●      

Αναλφάβητοι       

Αποφυλακισμένοι ● ●    ● 

Πρώην χρήστες τοξικών 
ουσιών ● ●    ● 

Νεοεισερχόμενοι στην 
αγορά εργασίας       

Άνεργοι που 
καλύπτονται από τον 
ΟΑΕΔ 

 ●     

Άτομα με χαμηλά 
εισοδήματα       

Τσιγγάνοι ● ● ●   ● 

Έλληνες Μουσουλμάνοι  ● ●   ● 

Πρόσφυγες και οι 
αιτούντες άσυλο ● ●   ● ● 

Μετανάστες ● ●   ● ● 
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KEΦΑΛΑΙΟ 4. Η Αναπτυξιακή Στρατηγική του προνοιακού τομέα για την περίοδο 
2007 – 2013 
Η Αναπτυξιακή Στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
την περίοδο 2007 – 2013 αποτελεί μία θεμελιώδη επιλογή αναβάθμισης του προνοιακού 
τομέα, αντανακλώντας τις προτεραιότητες εκσυγχρονισμού των προνοιακών πολιτικών 
στο πλαίσιο μίας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρύθμισης του Ελληνικού μοντέλου 
κοινωνικής προστασίας, που προωθείται από το 2004 με τρεις άξονες παρέμβασης: 

• κατοχύρωση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης με διατήρηση του κοινωνικού ρόλου του πρώτου πυλώνα (δημόσια 
υποχρεωτική ασφάλιση) και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δεύτερου 
πυλώνα (επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης), εφαρμόζοντας στρατηγικές 
προτεραιότητες για την βελτίωση της επάρκειας, της οικονομικής βιωσιμότητας 
και του εκσυγχρονισμού των παροχών 

• ωρίμανση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, υιοθετώντας στρατηγικές προτεραιότητες για την 
προώθηση της αλληλεγγύης, της ισότητας και της καθολικότητας στην πρόσβαση 

• εκσυγχρονισμός του υπολειμματικού μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας και 
μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο σύστημα φροντίδας και προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με αναπτυξιακούς 
στόχους και προσανατολισμούς. 

Η στρατηγική μεταρρύθμισης του Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας ξεκίνησε 
ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, υπό την επίδραση της αναγκαιότητας 
επίτευξης του στόχου ένταξης της Ελληνικής οικονομίας στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και συνεχίσθηκε στο πλαίσιο της Αναθεωρημένης 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας126, που κατοχύρωσε το νέο σύστημα συντονισμού μεταξύ 
των τριών πυλώνων της οικονομικής πολιτικής, της πολιτικής απασχόλησης και της 
πολιτικής κοινωνικής προστασίας. Το σύστημα προσανατολίζεται στην ενιαία 
παρακολούθηση της διαδικασίας της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (ΑΜΣ)127 στον 
τομέα της κοινωνικής προστασίας και των διαδικασιών συντονισμού στους τομείς της 
οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης.   

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας ενσωματώνει δύο βασικά χαρακτηριστικά: 

α) Ολοκληρώνει ουσιαστικά τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στα δύο άλλα 
υποσυστήματα κοινωνικής προστασίας (κοινωνική ασφάλιση, υγεία), καλύπτοντας ένα 

                                                 
126 Βλ. σχετικά την Ανακοίνωση της Επιτροπής, Delivering Lisbon: Reforms for the enlarged Lisbon, 
COM(2004)29.  
127 Από νομική άποψη, η Α.Μ.Σ. αποτελεί μία νέα τεχνική ρύθμισης των παρεμβάσεων της Ένωσης στην 
κοινωνική σφαίρα που διαφοροποιείται από τις κλασσικές θεσμικές διευθετήσεις δεσμευτικού χαρακτήρα 
για τα Κράτη Μέλη και από τις μη δεσμευτικές κοινοτικές πράξεις / soft law instruments (συστάσεις, 
ανακοινώσεις, κοινωνικοπολιτικές διακηρύξεις), που συνθέτουν το «χαλαρό» θεσμικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιστοιχεί σε μία σύνθετη διαδικασία θέσπισης κατευθυντηρίων γραμμών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιολόγησης της εφαρμογής τους από τα Κράτη Μέλη μέσω επιλεγμένων δεικτών 
και κριτηρίων. Στο επίπεδο της κοινοτικής έννομης τάξης η Α.Μ.Σ. θεμελιώνεται στα άρθρα 137 και 140 
της  Συνθήκης του Άμστερνταμ, εμφανίζει κοινές διαστάσεις έλλειψης νομικών συνεπειών και αυξημένου 
κοινωνικοπολιτικού ενδιαφέροντος με τις μη δεσμευτικές πράξεις των κοινοτικών οργάνων και 
συγκαταλέγεται στα εργαλεία πολιτικής για την προώθηση του συντονισμού των εθνικών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας. 
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ιδιαίτερα σημαντικό έλλειμμα πολιτικής, που έχει ήδη εντοπισθεί από Διεθνείς 
Οργανισμούς (ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης) και συζητείται από τα όργανα της Ένωσης 
στο πλαίσιο της ΑΜΣ του πεδίου της κοινωνικής προστασίας 

β) Εισάγει και κατοχυρώνει σύγχρονες τεχνικές και διαδικασίες για την αποτελεσματική 
κάλυψη νέων αναγκών και κινδύνων, που αναπτύσσονται ραγδαία στο υφιστάμενο 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον («νέα φτώχεια», ακραίες μορφές αποκλεισμού, 
δημογραφική γήρανση, άμβλυνση του οικογενειακού δικτύου προστασίας και των 
άτυπων μορφών φροντίδας, παραβατικότητα, μετανάστευση κα), απειλώντας την 
κοινωνική συνοχή και υποσκάπτοντας την ανταγωνιστικότητα. της Ελληνικής 
οικονομίας. 

 

1. Το Όραμα και οι Επιδιώξεις της Στρατηγικής 

Το Όραμα της Στρατηγικής αντιστοιχεί στον θεσμικό και επιχειρησιακό 
εκσυγχρονισμό του υπολειμματικού μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας, που θα 
κατοχυρώσει την σταδιακή μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο σύστημα φροντίδας και 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με γνήσιους 
αναπτυξιακούς στόχους, οι οποίοι θα αμβλύνουν τους μονοδιάστατους επιδοματικούς 
προσανατολισμούς των κοινωνικών προγραμμάτων, περιορίζοντας παράλληλα την 
«εξάρτηση» των ευπαθών κατηγοριών του πληθυσμού από ομάδες πίεσης, άτυπα δίκτυα 
φροντίδας και φορείς οργανωμένης φιλανθρωπίας. Με βάση την προσέγγιση αυτή που 
αξιοποιεί καλές πρακτικές άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής περιφέρειας, η διαδικασία 
εκσυγχρονισμού δεν αποτελεί ένα απλό πλάνο εκ των άνω επιχειρησιακής αναβάθμισης 
του συστήματος, αλλά μία σύνθετη εσωτερική διεργασία που εξυπηρετεί "πρωτογενείς" 
και "δευτερογενείς" επιδιώξεις (primary and secondary objectives).  

Οι πρωτογενείς επιδιώξεις αντιστοιχούν στο κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο 
«νομιμοποίησης» της Αναπτυξιακής Στρατηγικής: 

− αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού σε όλες του τις διαστάσεις / 
καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των λιγότερο ευνοημένων ομάδων του 
πληθυσμού 

− άμβλυνση των κοινωνικών και εισοδηματικών ανισοτήτων 

− αναστροφή των τάσεων εσωτερικής μετανάστευσης του πληθυσμού και 
απομάκρυνσής του από περιοχές που δεν εξασφαλίζουν την παροχή ποιοτικών 
κοινωνικών υπηρεσιών (υποχρεωτική κοινωνική κινητικότητα) 

− ικανοποίηση των κατοίκων από τον τόπο και τις συνθήκες διαβίωσής τους.  

Οι δευτερογενείς επιδιώξεις είναι ουσιαστικά οι μηχανισμοί για την εκπλήρωση των 
πρωτογενών επιδιώξεων, που περιλαμβάνουν: 

− την ισόρροπη περιφερειακή χωροθέτηση των προνοιακών υπηρεσιών 

− την κατοχύρωση των δυνατοτήτων ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας 
τόσο των ληπτών προνοιακών υπηρεσιών όσο και των οικογενειών τους που 
παραμένουν αναγκαστικά εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος για να παρέχουν 
φροντίδα 

− την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη 
πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας, της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού 
αποκλεισμού 
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− την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της δημόσιας διοίκησης, των κοινωνικών 
εταίρων και των εθελοντικών οργανισμών. 

 

2. Οι Στρατηγικοί Στόχοι 
Ο κύριος Στρατηγικός Στόχος της Αναπτυξιακής Στρατηγικής είναι η πρόληψη και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού 
στην Ελληνική κοινωνία, ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική συνοχή, να καταπολεμηθούν οι 
διακρίσεις και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών 
της χώρας. Πρόκειται για ένα στόχο που διαρθρώνεται επιχειρησιακά στους επιμέρους 
ακόλουθους στόχους:  

 βελτίωση του επιπέδου της κοινωνικής προστασίας των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού μέσω μηχανισμών πρόληψης, φροντίδας, αποκατάστασης και ένταξης 

 ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχή των περιφερειών μέσω 
ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού και αποκέντρωσης των προνοιακών 
υπηρεσιών.  

 

3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι 
Οι Γενικοί Στόχοι της Αναπτυξιακής Στρατηγικής αξιοποιούν το εσωτερικό 
κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο «νομιμοποίησής» της και ενσωματώνουν τις βασικές αρχές 
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης128, κατοχυρώνοντας υψηλό βαθμό  
συμβατότητας με το υφιστάμενο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα 
(όπως αναπτύσσεται στην Εθνική Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την 
Κοινωνική Ένταξη του 2006 – Hellenic National Report on Strategies for Social 
Protection and Social Inclusion) και συμβάλλοντας στην προώθηση της εφαρμογής των 
Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στην Ελλάδα 
(διαδικασία που αποτυπώνεται επιχειρησιακά στην Πρώτη Έκθεση Εφαρμογής του 
Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
του 2005 – Hellenic National Reform Programme on Growth and Jobs). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Γενικοί Στόχοι της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 

Στόχος Περιεχόμενο 

Ενεργητική Ένταξη 
Προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας επιδοτουμένων από το 
προνοιακό σύστημα / Πρόληψη του αποκλεισμού ευπαθών ατόμων και 
ομάδων 

Ποιοτική Κοινωνική Φροντίδα 
Πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες /  Καταπολέμηση όλων των 
διακρίσεων που δημιουργούν ή αναπαράγουν φαινόμενα αποκλεισμού σε 
χρήστες κοινωνικών υπηρεσιών 

Συμφιλίωση επαγγελματικού και Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πολιτικών 
                                                 
128 Η κοινωνική ένταξη αποτελεί, ένα αυτοτελές πεδίο παρεμβάσεων της Ένωσης στο πεδίο της κοινωνικής 
ασφάλειας, που διαφοροποιείται από τις υφιστάμενες τυπικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής κοινωνικής 
νομοθεσίας, προωθείται μέσω επιχειρησιακών τεχνικών οριζόντιου χαρακτήρα και ρυθμίζεται από ένα 
σύνθετο πλέγμα κανόνων του πρωτογενούς και παράγωγου κοινοτικού δικαίου. Οι κανόνες αυτοί 
συγκροτούν το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης που προσανατολίζεται στο στρατηγικό 
συντονισμό των αντίστοιχων εθνικών πολιτικών, ενσωματώνοντας παράλληλα τάσεις εναρμόνισης σε 
επίπεδο ελάχιστων ορίων. 
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κοινωνικού βίου μακροχρόνιας φροντίδας / Προώθηση της ισότητας των φύλων 

 

Οι παραπάνω Γενικοί Στόχοι εξυπηρετούνται από ένα πλέγμα Ειδικών Στόχων που 
καταγράφονται ως εξής: 

- κατοχύρωση του θεσμικού ρόλου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ως επιτελικού φορέα σχεδιασμού, παρακολούθησης και εποπτείας των 
προνοιακών πολιτικών  στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας   

- εκσυγχρονισμός των τεχνικών διοίκησης και βελτίωση των προσόντων / δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού των προνοιακών πολιτικών 

- προσαρμογή των προνοιακών πολιτικών στις ανάγκες εργασιακής / κοινωνικής 
ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

- χρηματοδοτική βιωσιμότητα των προνοιακών πολιτικών 

- ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 

- προώθηση του προνοιακού πλουραλισμού129.   

 

4. Οι μηχανισμοί υλοποίησης της Στρατηγικής – Το Εθνικό Πρόγραμμα «Κοινωνική 
Συνοχή και Αλληλεγγύη» 
Οι Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι της Αναπτυξιακής Στρατηγικής θα προωθηθούν μέσω του 
Εθνικού Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» (National Cohesion 
and Solidarity Plan), που αντιστοιχεί σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την 
ορθολογική εκπλήρωση του κύριου Στρατηγικού Στόχου. Το Πρόγραμμα συνθέτει και 
κωδικοποιεί τις βασικές προνοιακές πολιτικές για την περίοδο 2007 – 2013 με στόχο την 
προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των λιγότερο ευνοημένων ομάδων 
και την κατοχύρωση της εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης. Πρόκειται για 
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων οριζόντιας κλίμακας, που επιδιώκουν την 
κάλυψη των αναγκών κάθε ατόμου που αντιμετωπίζει προβλήματα συμμετοχής στον 
κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας και την ενίσχυση της συμβολής των πολιτικών 
κοινωνικής φροντίδας στην αναπτυξιακή διαδικασία της Ελλάδας. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα θα εξειδικευθεί μέσω Θεματικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, τα 
οποία θα περιλαμβάνουν τις αρχές, τους στόχους και τις τεχνικές υλοποίησης κάθε Άξονα 
Προτεραιοτήτων, τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης και τους μηχανισμούς 
χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλισθούν οι δυνατότητες αποτελεσματικής εφαρμογής 
και ανάπτυξης των Μέτρων του την περίοδο 2007-2013. 

 

4. 1. Οι Επιχειρησιακοί Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος «Κοινωνική 
Συνοχή και Αλληλεγγύη» 
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιοτήτων και Θεματικά 
Μέτρα, που παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 
                                                 
129 Η προσέγγιση του προνοιακού πλουραλισμού (welfare pluralism) διακρίνεται από την ευρύτερη 
αντίληψη του μεικτού προνοιακού καθεστώτος (welfare mix), η οποία επικεντρώνεται στην κατανομή της 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ του κράτους, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και των άτυπων δικτύων φροντίδας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Η Αρχιτεκτονική του Εθνικού Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και 

Αλληλεγγύη» 

 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 

« Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Α.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Α.2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Α.3. ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Α.4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2 

«Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ» 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Β.1. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Β.2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Β.3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Β.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 3 

«ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Γ.1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Γ.2. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Γ.3. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Γ.4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Γ.5. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 4 

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ» 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Δ.1. ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΏΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ 

Δ.2. ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΏΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 5 

«Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Ε.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Ε.2.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 6 

«Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ 

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ» 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΣΤ1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤ2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΣΤ3. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 7 

«ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΩΤΑ» 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Ζ.1. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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4.1. 1. Η Θεσμική Ενδυνάμωση του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ο συγκεκριμένος Άξονας προωθεί τον Ειδικό Στόχο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 
«Κατοχύρωση του θεσμικού ρόλου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ως επιτελικού φορέα σχεδιασμού, παρακολούθησης και εποπτείας των προνοιακών 
πολιτικών στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας», εξυπηρετώντας άμεσα τον 
κύριο Στρατηγικό της Στόχο. Από άποψη θεματικών παρεμβάσεων, ο Άξονας 1 
διαρθρώνεται σε τέσσερα Μέτρα. 

α) ΜΕΤΡΟ Α.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Το Μέτρο αποβλέπει στην βελτίωση της ποιότητας του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης 
της δημόσιας δράσης στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη 
διεθνείς καλές πρακτικές άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής περιφέρειας, που στήριξαν τις 
διαδικασίες μεταρρύθμισης των προνοιακών πολιτικών με ολοκληρωμένες θεσμικές και 
κανονιστικές παρεμβάσεις. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Θεσμική κατοχύρωση των Αξόνων του Εθνικού Προγράμματος «Κοινωνική 
Συνοχή και Αλληλεγγύη» 

 Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των οικογενειών με χαμηλά 
εισοδήματα 

 Προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρίες 

 Κατοχύρωση των πολιτικών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

 Κατοχύρωση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας των ηλικιωμένων 

 Κατοχύρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 Θεσμοθέτηση διαδικασιών και προτύπων ποιότητας στις υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας 

 Απλούστευση και συστηματοποίηση της προνοιακής νομοθεσίας. 

β) ΜΕΤΡΟ Α.2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

Το Μέτρο αποβλέπει στην ενίσχυση του επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ενσωμάτωση από 
την Ελληνική πολιτεία του διεθνούς συστήματος αρχών και μηχανισμών καταπολέμησης 
των διακρίσεων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

- Επικύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 

- Επικύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

γ) ΜΕΤΡΟ Α.3. ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

Το Μέτρο αποβλέπει στην αναβάθμιση του διεθνούς προφίλ του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω ανάπτυξης της διακρατικής συνεργασίας για 
θέματα κοινωνικής πρόνοιας με φορείς άλλων χωρών. 

δ) ΜΕΤΡΟ Α.4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ 

Το Μέτρο αποβλέπει στην προσαρμογή της εθνικής έννομης τάξης στο δίκαιο της ΕΕ 
που επηρεάζει δεσμευτικά την άσκηση προνοιακών πολιτικών. 
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ΜΕΤΡΟ Α.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Α.1.1 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Θεσμική κατοχύρωση των 
Αξόνων του 

Προγράμματος 

Ρύθμιση των Αξόνων του 
Προγράμματος 

Θεσμοθέτηση οργάνων 
παρακολούθησης και ελέγχου 

Θεσμοθέτηση πηγών 
χρηματοδότησης 

Α.1.2 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

 

 

Καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού 

των οικογενειών με 
χαμηλά εισοδήματα  

Εισαγωγή ενός νέου 
προγράμματος εισοδηματικής 
ενίσχυσης οικογενειών με 
χαμηλά εισοδήματα που 
συντηρούν ανήλικα ή 
εξαρτημένα τέκνα (μηνιαίες 
παροχές σε επιλεγμένους 
τύπους νοικοκυριών με βάση 
τις αρχές της επικουρικότητας 
και της ανάγκης) 

Α.1.3 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΡΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

Προώθηση της κοινωνικής 
και εργασιακής ένταξης 
των ατόμων με αναπηρίες 

Θεσμοθέτηση της Κάρτας 
Λειτουργικότητας  (όργανα, 
διαδικασίες, πόροι) 

Α.1.4 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Κατοχύρωση των 
πολιτικών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας 

Θεσμοθέτηση του δικτύου 
(όργανα, διαδικασίες, πόροι) 

Α.1.5 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Κατοχύρωση των 
πολιτικών κοινωνικής 

προστασίας των 
ηλικιωμένων 

Θεσμοθέτηση ενός πλέγματος 
ολοκληρωμένων πολιτικών 
προστασίας των ηλικιωμένων 
και δημιουργία οργάνων για 
την παρακολούθησή τους 

Α.1.6 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΧΑΡΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Εισαγωγή διαδικασιών  και 
προτύπων ποιότητας 

Θεσμοθέτηση διαδικασιών  και 
προτύπων ποιότητας 

Α.1.7 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
 

Απλούστευση και 
συστηματοποίηση της 
προνοιακής νομοθεσίας 

Κωδικοποίηση των διατάξεων 
των Νόμων 2072/92, 2082/92, 
2345/95, 2646/98, 2920/01, 
3204/03, 3209 /03, 3293/04, 
3329/05, 3545/06 και ειδικών 
νόμων (π.χ. ερανική νομοθεσία) 

ΜΕΤΡΟ Α.2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Α.2.1. 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

Ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των ατόμων 
που απειλούνται από 
φτώχεια και κοινωνικό 

Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
έννομη τάξη των διατάξεων του 
Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη 
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ΧΑΡΤΗ αποκλεισμό 

Α.2.2. 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ   

Ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των ατόμων 

με αναπηρίες 

Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
έννομη τάξη των διατάξεων της 

Σύμβασης 

ΜΕΤΡΟ Α.3. ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Α.3.1. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ……………… 

ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Ενίσχυση της διακρατικής 
συνεργασίας για θέματα 
κοινωνικής πρόνοιας 
μεταξύ του ΥΥΚΑ και 

Υπουργείων άλλων χωρών 

Ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών ανάμεσα στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες των 
Συμβαλλόμενων Μερών σε 
μόνιμη βάση 

Ανταλλαγή στελεχών και 
εμπειρογνωμόνων για τη 
μελέτη εξειδικευμένων 
θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας  

Συμμετοχή στελεχών των 
αρμόδιων υπηρεσιών των 
Συμβαλλόμενων Μερών σε 
κοινά προγράμματα  
ενημέρωσης, εκπαιδευτικά    
προγράμματα, σεμινάρια, 
συμπόσια 

Εφαρμογή προγραμμάτων 
έρευνας και τεχνικής βοήθειας  

ΜΕΤΡΟ Α.4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ 

ΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Α.4.1 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ      

Παρακολούθηση των 
διαδικασιών ενσωμάτωσης 

και εφαρμογής του 
παράγωγου κοινοτικού 

δικαίου και της 
διαδικασίας της Ανοικτής 
Μεθόδου Συντονισμού σε 

θέματα κοινωνικής 
πρόνοιας 

Θεσμοθέτηση του 
Παρατηρητηρίου 

Εκπόνηση Επιχειρησιακού 
Σχεδίου και Οργανισμού 
Λειτουργίας του 
Παρατηρητηρίου 

Στελέχωση του 
Παρατηρητηρίου 

Α.4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 

Προετοιμασία και Έκδοση 
νομοθετικών / 

κανονιστικών πράξεων για 
την εφαρμογή 

δεσμευτικών κανόνων του 
κοινοτικού δικαίου στο 
Ελληνικό σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας 

Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
έννομη τάξη των διατάξεων του 
κοινοτικού δικαίου 
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4.1.2. Ο Οργανωτικός Εκσυγχρονισμός των Προνοιακών Πολιτικών 
Ο συγκεκριμένος Άξονας προωθεί τον Ειδικό Στόχο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 
«Εκσυγχρονισμός των τεχνικών διοίκησης και βελτίωση των προσόντων / δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού», εξυπηρετώντας άμεσα τον κύριο Στρατηγικό της Στόχο. Από 
άποψη θεματικών παρεμβάσεων, ο Άξονας 2 διαρθρώνεται σε τέσσερα Μέτρα. 

α) ΜΕΤΡΟ Β.1. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Το Μέτρο αποβλέπει στην ανάπτυξη της απαραίτητης δομής επιτελικού χαρακτήρα 
για την προώθηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη», λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς καλές πρακτικές άλλων κρατών της 
Ευρωπαϊκής περιφέρειας, που στήριξαν τις διαδικασίες μεταρρύθμισης των προνοιακών 
πολιτικών με νέες ή εκσυγχρονισμένες δομές διοίκησης. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
κατηγορίες Δράσεων: 

 Σύσταση ενός νέου διοικητικού τομέα «Ειδική Γραμματεία Πολιτικών Κοινωνικής 
Ένταξης» στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των Διευθύνσεων Πρόνοιας και σύσταση νέων 
Διευθύνσεων 

 Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης 

 Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 Έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρία. 

β) ΜΕΤΡΟ Β.2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
Το Μέτρο αποβλέπει στην βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων προνοιακών 
πολιτικών και ενίσχυση της ανοιχτής διοίκησης, ώστε να υποστηριχθούν άμεσα - σε 
επίπεδο εφαρμογής - οι νέες παρεμβάσεις του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη». Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 ανάπτυξη των αρχών του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας 

 εισαγωγή της Διοίκησης Ολικής ποιότητας στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας 
και τους φορείς κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ 

 ανάπτυξη των τεχνικών αξιολόγησης των κοινωνικών υπηρεσιών 

 εισαγωγή τεχνικών κοινωνικής διαβούλευσης για τον σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση των προνοιακών πολιτικών 

γ) ΜΕΤΡΟ Β.3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Το Μέτρο αποβλέπει στην βελτίωση της παραγωγικότητας των προνοιακών φορέων 
με την ορθολογική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, 
που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων πολιτών. 
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Δημιουργία Δικτυακής Πύλης Κοινωνικής Φροντίδας 
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 Ανάπτυξη Ενιαίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας των Μονάδων Κοινωνικής 
φροντίδας 

 Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων καταγραφής των ληπτών προνοιακών 
παροχών / εξυπηρέτησης ευπαθών ομάδων. 

δ) ΜΕΤΡΟ Β.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Το Μέτρο αποβλέπει στην βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και στην αναβάθμιση 
των προσόντων / δεξιοτήτων των στελεχών και επαγγελματιών πρόνοιας, 
αξιοποιώντας τις διαδικασίες επιμόρφωσης και αρχικής / συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Ενιαίος Στρατηγικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός των ανθρώπινων πόρων του 
προνοιακού συστήματος 

 Επιμόρφωση στελεχών και επαγγελματιών πρόνοιας 

 Αρχική κατάρτιση στελεχών πρόνοιας 

 Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στελεχών και επαγγελματιών πρόνοιας. 
 

ΜΕΤΡΟ Β.1. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Β.1.1 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

Σύσταση ενός νέου 
διοικητικού τομέα στο 
Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
αντικείμενο την 

παρακολούθηση της 
εφαρμογής του 

Προγράμματος και την 
κατοχύρωση της 

συμβατότητάς του με τις 
Ευρωπαϊκές / υπερεθνικές 

πολιτικές 

Κατοχύρωση μέσω τεχνοκρατικών 
και επιστημονικά τεκμηριωμένων 

διαδικασιών στρατηγικού 
σχεδιασμού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των δημόσιων 
πολιτικών κοινωνικής ένταξης και 

φροντίδας, οι οποίες σήμερα 
υλοποιούνται από ένα πλήθος 
Υπουργείων / φορέων διοίκησης 

χωρίς τεχνικές οριζόντιου 
συντονισμού, αξιοποίησης των 
καλών πρακτικών ή ακόμα και 

δημοσιότητας στους 
ενδιαφερόμενους πολίτες 

Β.1.2 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

Εκσυγχρονισμός της 
λειτουργίας των Διευθύνσεων 
Πρόνοιας και σύσταση νέων 

Διευθύνσεων 

Αξιολόγηση του υφιστάμενου 
μοντέλου οργάνωσης των 
Διευθύνσεων Πρόνοιας και 
υιοθέτηση νέου πλάνου 
επιχειρησιακού εκσυγχρονισμού 
με την χρήση Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος 

Β.1.3 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΏΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

Εκσυγχρονισμός της 
λειτουργίας του ΙΚΠΑ και 

του ΕΚΚΑ 

Αξιολόγηση του υφιστάμενου 
μοντέλου οργάνωσης και 
υιοθέτηση νέου πλάνου 
επιχειρησιακού εκσυγχρονισμού 

Β.1.4 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΏΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

Έναρξη λειτουργίας του 
Εθνικού Παρατηρητηρίου 
Ατόμων με Αναπηρία  

Εκπόνηση Επιχειρησιακού 
Σχεδίου και Οργανισμού 
Λειτουργίας του Εθνικού 
Παρατηρητηρίου Ατόμων με 
Αναπηρία 
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ΜΕΤΡΟ Β.2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Β.2.1 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 

Εκπόνηση και εφαρμογή  
του ετήσιου επιχειρησιακού 
Σχεδίου Δράσης κάθε 
Μονάδας Κοινωνικής 
Φροντίδας 

Αποστολή και στρατηγικοί στόχοι 
ανάπτυξης κάθε Μονάδας 

Προτεραιότητες δράσης για την 
εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων 

Εθνικές και διεθνείς πηγές 
χρηματοδότησης των παρεμβάσεων  

Εξειδίκευση των παρεμβάσεων 
ανάλογα με την στόχευση και το 
θεματικό τους περιεχόμενο  

Β.2.2 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ 

ΟΤΑ  

Εκπόνηση και εφαρμογή 
Σχεδίων Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας στις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας 

Διαγνωστική επιθεώρηση της 
υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση 
με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 
9001:2000 

Σχεδιασμός της απαραίτητης 
οργανωτικής υποδομής για τη 
λειτουργία του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας 

Προσαρμογή στις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2000 και 
εκπόνηση Εγχειριδίων Ποιότητας 

Εκπαίδευση του προσωπικού στη 
διαχείριση και εφαρμογή του 
Συστήματος Ποιότητας 

Β.2.3 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΏΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

Εκπόνηση και εφαρμογή  
ενός μεθοδολογικού 
πλαισίου και αντίστοιχων 
εργαλείων αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας, του 
οφέλους και της 
χρησιμότητας των 
προγραμμάτων κοινωνικής 
φροντίδας 

Ενίσχυση του Σώματος 
Επιθεωρητών Υγείας - Πρόνοιας 

Σχεδιασμός εξειδικευμένων 
εργαλείων κοινωνικο-οικονομικής 
αξιολόγησης προγραμμάτων 
κοινωνικής φροντίδας  

Πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων 
σε αντιπροσωπευτικά προγράμματα 
ή δομές πρόνοιας 

Β.2.4 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Εισαγωγή τεχνικών 
κοινωνικής διαβούλευσης 
για τον σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση των 
προνοιακών πολιτικών 

Σχεδιασμός εξειδικευμένων 
εργαλείων και πιλοτική εφαρμογή 

Ίδρυση και λειτουργία «Βήματος 
Πολιτών για την Κοινωνική 
Ένταξη» σε κάθε ΔΥΠΕ 

ΜΕΤΡΟ Β.3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Β.3.1 

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (e-

welfare) 

Ανάπτυξη της 
απαιτούμενης  
οργανωτικής, θεσμικής 
και πληροφοριακής 
υποδομής για την 

Μελέτη – εφαρμογή  

Εκπαίδευση του προσωπικού 
στη διαχείριση και εφαρμογή 
της Δικτυακής Πύλης 
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συστηματική συλλογή, 
διαχείριση και 
επεξεργασία προνοιακών 
δεδομένων με 
γεωγραφική αναφορά  

 

Β.3.2 

ΕΝΙΑΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
ενός ενιαίου 
Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΟΠΣ) για 
τις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας 

Εκπόνηση προδιαγραφών του 
συστήματος 

Εγκατάσταση – πιλοτική 
εφαρμογή σε επιλεγμένες 
Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας 

Εκπαίδευση του προσωπικού 
στη διαχείριση και εφαρμογή 
του συστήματος 

Πανελλαδική εφαρμογή 

Β.3.3 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΛΗΠΤΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΏΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ / 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ 

Μελέτη, σχεδιασμός, 
ανάπτυξη και υποστήριξη 
εξειδικευμένων 
συστημάτων 
παρακολούθησης και 
ελέγχου των 
επιδοματικών παροχών 
από δημόσιους φορείς του 
συστήματος πρόνοιας / 
εξυπηρέτησης ευπαθών 
ομάδων 

Εκπόνηση προδιαγραφών του 
συστήματος 

Εγκατάσταση – πιλοτική 
εφαρμογή σε επιλεγμένες 
υπηρεσίες  

Εκπαίδευση του προσωπικού 
στη διαχείριση και εφαρμογή 
του συστήματος 

Πανελλαδική εφαρμογή 

ΜΕΤΡΟ Β.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Β.4.1 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ενιαίος Στρατηγικός και 
Επιχειρησιακός σχεδιασμός  

Επιτάχυνση των 
διαδικασιών πρόσληψης 
προσωπικού από τους 
φορείς του δημόσιου τομέα 

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου 
για τις εργασιακές σχέσεις στον 
προνοιακό τομέα 

Εκπόνηση επαγγελματικών 
περιγραμμάτων στελεχών του 
προνοιακού τομέα 

Θεσμοθέτηση του Εθνικού 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Πόρων 
Κοινωνικής Φροντίδας 
(γνωμοδοτικό όργανο που θα 
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης) 

Β.4.2 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων  Ι.Ε.Κ. υπό 
το πρίσμα των νέων 
προτεραιοτήτων σε μάκρο - 
και μίκρο - επίπεδο 

Ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης  

Εφαρμογή συστημάτων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Εκπόνηση εκπαιδευτικών πακέτων 

Β.4.3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών 

Ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης  

Σχεδιασμός συστημάτων 
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

προγραμμάτων  υπό το 
πρίσμα των νέων 
προτεραιοτήτων και 
αναγκών του προνοιακού 
συστήματος 

παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Εκπόνηση εκπαιδευτικών πακέτων 

Ίδρυση ΚΕΚ πανελλαδικής 
εμβέλειας με την μορφή ΝΠΙΔ του 
ΥΥΚΑ (θα υλοποιεί προγράμματα 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης για επαγγελματίες 
πρόνοιας που απασχολούνται σε 
φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και 
εθελοντικού τομέα, καθώς και 
ανέργους) 

Σχεδιασμός και εφαρμογή κάρτας 
δια βίου κατάρτισης για όλους τους 
εργαζόμενους των δημόσιων 
φορέων κοινωνικής φροντίδας 

Β.4.4 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
διεπιστημονικών 
προγραμμάτων εισαγωγικής 
εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης 

Εκπόνηση και ανάπτυξη πακέτων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης 

Ίδρυση Εθνικής Σχολής Κοινωνικής 
Φροντίδας με την μορφή ΝΠΙΔ του 
ΥΥΚΑ 
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4.1.3. Νέες Πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης και Φροντίδας 
Ο συγκεκριμένος Άξονας προωθεί τον Ειδικό Στόχο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 
«Προσαρμογή των προνοιακών πολιτικών στις ανάγκες εργασιακής / κοινωνικής ένταξης 
των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», εξυπηρετώντας άμεσα τον κύριο Στρατηγικό της 
Στόχο. Από άποψη θεματικών παρεμβάσεων, ο Άξονας 3 διαρθρώνεται σε πέντε Μέτρα. 

α) ΜΕΤΡΟ Γ.1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Το Μέτρο αποβλέπει στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης του 
κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων, τα οποία είτε αντιμετωπίζουν αντικειμενικές ή 
υποκειμενικές δυσχέρειες πρόσβασης και αξιοποίησης των κοινωνικών παροχών και 
υπηρεσιών που δικαιούνται (παραδοσιακές ομάδες στόχου των προνοιακών πολιτικών), 
είτε αδυνατούν να διαχειριστούν καταστάσεις ανάγκης σε ατομικό και οικογενειακό 
επίπεδο εξαιτίας σύνθετων κοινωνικών (παραβατικότητα), βιολογικό – κοινωνικών 
(αναπηρία) ή οικονομικών φαινομένων (υπερχρεωμένα νοικοκυριά). Περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Ανάπτυξη Δικτύου Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας με στόχο αφενός την 
παροχή υπηρεσιών βραχείας συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης, διασύνδεσης και 
διαμεσολάβησης για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση ατόμων που απειλούνται 
από κοινωνικό αποκλεισμό και αφετέρου την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
καταστάσεων ανάγκης 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης υπερχρεωμένων νοικοκυριών 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων καταπολέμησης της παραβατικότητας ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού 

 Δημιουργία Κέντρων Πρόγνωσης και Αξιολόγησης της αναπηρίας 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων νομικής βοήθειας και συνδρομής (legal aid) που θα 
εξασφαλίζουν τη δικαστική και εξώδικη προστασία των ενδιαφερομένων να 
κάνουν χρήση κοινωνικών υπηρεσιών. 

β) ΜΕΤΡΟ Γ.2. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Το Μέτρο αποβλέπει στην προετοιμασία και προώθηση της ένταξης στην αγορά 
εργασίας επιδοτουμένων από το προνοιακό σύστημα μέσω πολιτικών ενίσχυσης του 
εργασιακού τους ήθους και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητάς τους. Περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Ανάπτυξη ενός γενικού συστήματος «Ενεργοποίησης των ληπτών προνοιακών 
παροχών» που θα προωθεί εξατομικευμένες παρεμβάσεις κατοχύρωσης 
αξιοπρεπών όρων διαβίωσης με ενεργητικά μέτρα απασχόλησης (επαγγελματική 
κατάρτιση, συμβουλευτική, κλπ) 

 Ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω της 
αποτελεσματικής πρόσβασης και αξιοποίησης γενικών ενεργητικών μέτρων 
απασχόλησης (κατάρτιση, επιδότηση της απασχόλησης) και εξειδικευμένων 
τεχνικών (προστατευόμενα εργαστήρια και εργαστήρια επαγγελματικής 
κατάρτισης, όπου παρέχονται υπηρεσίες εκμάθησης επαγγελματικών δεξιοτήτων 
με σκοπό την αυτονομία, την κοινωνική επανένταξη και την επαγγελματική 
αποκατάσταση ατόμων με αναπηρίες) 
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 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω 
μηχανισμών κοινωνικής οικονομίας και διευκόλυνσης της πρόσβασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

γ) ΜΕΤΡΟ Γ.3. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
Το Μέτρο αποβλέπει στην διευκόλυνση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
ανοικτής / κλειστής φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και εξαρτωμένων προσώπων, 
ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη, επανένταξη ή η παραμονή στην αγορά εργασίας ατόμων 
(ιδίως γυναικών και νέων νοικοκυριών) με αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας, που είτε 
αναβάλλουν την έναρξη απασχόλησης τους είτε δυσχεραίνονται να την διατηρήσουν. 
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Επέκταση και ανάπτυξη αποκεντρωμένων δομών ανοικτής φροντίδας (Κέντρα 
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων,  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Παιδικοί / 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικές Εξοχές και 
Κατασκηνώσεις, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, κλπ) 

 Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας δομών κλειστής φροντίδας ηλικιωμένων και 
ατόμων με αναπηρία του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα 

 Ενίσχυση των οικογενειών που παρέχουν άτυπα υπηρεσίες φροντίδας 

 Ενίσχυση των φτωχών εργαζομένων με αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας. 

δ) ΜΕΤΡΟ Γ.4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Το Μέτρο αποβλέπει στην άμβλυνση του στιγματισμού και την αντιμετώπιση των 
ιατροκοινωνικών συνεπειών της παραπομπής ατόμων με οικογενειακά / ιατρικά 
προβλήματα σε υπηρεσίες κλειστής φροντίδας, στοχεύοντας μακροπρόθεσμα στην 
αντικατάσταση των παραδοσιακών προγραμμάτων ιδρυματικής περίθαλψης από μορφές 
φροντίδας στην κοινότητα. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων υιοθεσίας και αναδοχής 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και επανένταξης παιδιών και 
εφήβων που διαβιούν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας κλειστής περίθαλψης 
(Παιδοπόλεις, Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων Παίδων) 

 Ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία 
(«Σ.Υ.Δ.-Α.με.Α.») με σκοπό την εξασφάλιση μόνιμης κατοικίας σε διαμερίσματα 
ενός έως τεσσάρων Α.με.Α ή οικοτροφείων έως εννέα Α.με.Α. 

 Ανάπτυξη Δικτύου υπηρεσιών αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και 
επανένταξης ατόμων με αναπηρίες (προστατευόμενα διαμερίσματα, ξενώνες και 
οικοτροφεία) που διαβιούν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας κλειστής 
περίθαλψης (Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων και Ιδρύματα): στους ξενώνες και 
στα οικοτροφεία παρέχεται στέγη, θεραπεία, κοινωνική στήριξη, καλλιτεχνικές, 
πολιτιστικές και άλλες υπηρεσίες, ενώ στα προστατευόμενα διαμερίσματα 
παρέχονται υπηρεσίες ήπιας θεραπείας, παρακολούθηση και εποπτεία 
περιορισμένης μορφής από εξειδικευμένα στελέχη.  
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ε) ΜΕΤΡΟ Γ.5. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 

Το Μέτρο αποβλέπει στην προώθηση ειδικών παρεμβάσεων για την κοινωνική και 
εργασιακή ένταξη ειδικών ομάδων στόχου, που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες 
αξιοποίησης των παραδοσιακών μέτρων και πολιτικών ένταξης. 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Εθνικό Πρόγραμμα υποστήριξης μονογονεϊκών οικογενειών 

 Εθνικό Πρόγραμμα υποστήριξης και φροντίδας αστέγων 

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων 

 Εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής των προσφύγων και αιτούντων 
άσυλο 

 Ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις»)130.  

 
 

ΜΕΤΡΟ Γ.1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Γ.1.1 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Ανάπτυξη της απαιτούμενης  
οργανωτικής, θεσμικής και 
πληροφοριακής υποδομής για 
την αποτελεσματική 
λειτουργία του Δικτύου  

Εφαρμογή Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Δράσης 

Λειτουργία δομών  
συντονισμού, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης του δικτύου 

Γ.1.2 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

Ανάπτυξη προγραμμάτων 
στήριξης υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Λειτουργία εξειδικευμένων 
υπηρεσιών σε συνεργασία με 
άλλους φορείς της κεντρικής 
διοίκησης  

Γ.1.3 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Ενεργοποίηση των Τοπικών 
Συμβουλίων 
Παραβατικότητας των ΟΤΑ 

Καταγραφή και μελέτη της 
παραβατικότητας σε τοπικό 
επίπεδο (έμφαση σε ομάδες που 
απειλούνται από κοινωνικό 
αποκλεισμό)  

Σχεδιασμός και εφαρμογή 
προγραμμάτων από ΟΤΑ  

Γ.1.4 
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Ανάπτυξη της απαιτούμενης  
οργανωτικής, θεσμικής και 
πληροφοριακής υποδομής  για 
την λειτουργία των Κέντρων 

Εκπόνηση και εφαρμογή 
Επιχειρησιακού Σχεδίου 
Δράσης από το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής  Προστασίας και 
Αλληλεγγύης 

Πρόσληψη / Εκπαίδευση 
προσωπικού 

Λειτουργία των Κέντρων 
                                                 
130 Η διάταξη προβλέπει ότι «Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας δικαιούνται ηθικής συμπαράστασης και της 
αναγκαίας υλικής συνδρομής από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν ειδικά για 
τους σκοπούς αυτούς υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από 
κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».  
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ΜΕΤΡΟ Γ.2. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Γ.2.1 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΛΗΠΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ 

Καταπολέμηση της εξάρτησης 
των ατόμων που λαμβάνουν 
επιδοματικές παροχές και δεν 
εργάζονται  

Λειτουργία προγραμμάτων 
καταπολέμησης της εξάρτησης  
-εξατομικευμένες παρεμβάσεις 
κατοχύρωσης αξιοπρεπών όρων 
διαβίωσης με ενεργητικά μέτρα 
απασχόλησης (επαγγελματική 
κατάρτιση, συμβουλευτική, 
κλπ) 

Γ.2.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού 

Ανάπτυξη μηχανισμών 
πρόσβασης και αξιοποίησης 
προγραμμάτων κατάρτισης και 
επιδότησης της απασχόλησης 

Δημιουργία και υποστήριξη 
προστατευόμενων εργαστηρίων 
και εργαστηρίων 
επαγγελματικής κατάρτισης για 
άτομα με αναπηρίες 

Γ.2.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας ευπαθών 
ομάδων  

Δημιουργία και υποστήριξη 
κοινωνικών επιχειρήσεων και 
συνεταιρισμών 

Διευκόλυνση της πρόσβασης 
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

ΜΕΤΡΟ Γ.3. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Γ.3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Επέκταση και ανάπτυξη 
αποκεντρωμένων δομών 
ανοικτής φροντίδας (Κέντρα 
Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων,  Πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι» για 
ηλικιωμένους και άτομα με 
αναπηρίες, Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων, 
Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών, 
Παιδικοί / Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας, Παιδικές Εξοχές 
και Κατασκηνώσεις, 
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 

Εφαρμογή προτύπων ποιότητας 

Στελέχωση και κατάρτιση 
προσωπικού 

Λειτουργία των δομών 

 

Γ.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Εκσυγχρονισμός της 
λειτουργίας δομών κλειστής 
φροντίδας ηλικιωμένων και 
ατόμων με αναπηρία του 
δημόσιου, ιδιωτικού και 
εθελοντικού τομέα 

Εφαρμογή προτύπων ποιότητας 

Στελέχωση και κατάρτιση 
προσωπικού 

Λειτουργία των δομών 

Γ.3.3 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 

Ενίσχυση των οικογενειών 
που παρέχουν άτυπα 
υπηρεσίες φροντίδας 

Προγράμματα ενημέρωσης, 
κατάρτισης και υποστήριξης 
οικογενειακών φροντιστών 
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Ανάπτυξη κέντρων ημερήσιας 
νοσηλείας 

Γ.3.4 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΦΤΩΧΟΥΣ 

Ενίσχυση των φτωχών 
εργαζομένων με αυξημένες 
υποχρεώσεις φροντίδας 

Ανάπτυξη μηχανισμών 
πρόσβασης και αξιοποίησης 
προγραμμάτων κοινωνικής 
φροντίδας 

ΜΕΤΡΟ Γ.4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Γ.4.1 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΟΧΗΣ 

Ανάπτυξη της απαιτούμενης  
οργανωτικής, θεσμικής και 
πληροφοριακής υποδομής για 
την αποτελεσματική 
λειτουργία των προγραμμάτων 
υιοθεσίας και αναδοχής 

Εκπόνηση Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Δράσης 

Εφαρμογή διαδικασιών  
συντονισμού, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των 
προγραμμάτων  

Γ.4.2 
ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 

Ανάπτυξη προγραμμάτων 
αποϊδρυματοποίησης παιδιών 
και εφήβων που διαβιούν σε 
Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας κλειστής 
περίθαλψης (Παιδοπόλεις, 
Θεραπευτήρια Χρονίων 
Παθήσεων Παίδων) 

Εκπόνηση και εφαρμογή 
Σχεδίων Δράσης από τις 
Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας 

Εκπαίδευση προσωπικού στην 
ανάπτυξη και διαχείριση  των 
Σχεδίων 

Λειτουργία των Προγραμμάτων 

Γ.4.3 

ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Ανάπτυξη προγραμμάτων 
αποϊδρυματοποίησης ατόμων 
με αναπηρίες 
(προστατευόμενα 
διαμερίσματα, ξενώνες και 
οικοτροφεία) που διαβιούν σε 
Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας κλειστής 
περίθαλψης 

Εκπόνηση και εφαρμογή 
Σχεδίων Δράσης από φυσικά / 
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου 
(κερδοσκοπικού ή μη 
χαρακτήρα) 

Πρόσληψη / Εκπαίδευση 
προσωπικού στην ανάπτυξη και 
διαχείριση  των Σχεδίων 

Λειτουργία των Προγραμμάτων 

Γ.4.4 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Ίδρυση και λειτουργία Στεγών 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
Ατόμων με Αναπηρία 

Ίδρυση Στεγών από φυσικά / 
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου 
(κερδοσκοπικού ή μη 
χαρακτήρα) 

Πρόσληψη / Εκπαίδευση 
προσωπικού στην ανάπτυξη και 
διαχείριση  των Σχεδίων 

Λειτουργία των Στεγών 
ΜΕΤΡΟ Γ.5. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Γ.5.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΑΣΤΕΓΩΝ 

Δημιουργία Μονάδων άμεσης 
υποστήριξης αστέγων 

 

Εκπόνηση και εφαρμογή 
Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης 
από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

Εκπαίδευση προσωπικού στη 
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διαχείριση και εφαρμογή του 
Σχεδίου  

Λειτουργία των Μονάδων 

Γ.5.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 

Επικαιροποίηση του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τους 
Τσιγγάνους  

Επέκταση των Ιατροκοινωνικών 
Κέντρων 

Εκπαίδευση προσωπικού στη 
διαχείριση και εφαρμογή 
προγραμμάτων εξατομικευμένης 
παρέμβασης  

 

Γ.5.3 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ 

ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 

Ενεργοποίηση του 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Δράσης  για την κοινωνική 
ένταξη μεταναστών (άρθρο 66 
παρ.4 Ν. 3386/2005) 

Επέκταση των Κέντρων Φιλοξενίας 
και Περίθαλψης προσφύγων 

Σχεδιασμός και εφαρμογή 
προγραμμάτων εργασιακής και 
κοινωνικής ένταξης  

 

Γ.5.4 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΘΥΜΑΤΩΝ 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ 
ΒΙΑΣ 

Ανάπτυξη δομών και 
προγραμμάτων υποστήριξης 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
(άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3500/2006) 

Σχεδιασμός και εφαρμογή 
προγραμμάτων εργασιακής και 
κοινωνικής ένταξης 

Γ.5.5 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  

Προγράμματα  υποστήριξης 
μονογονεϊκών οικογενειών 

 

Σχεδιασμός και εφαρμογή 
προγραμμάτων εργασιακής και 
κοινωνικής ένταξης 
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4.1.4. Η Οικονομική Βιωσιμότητα του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ο συγκεκριμένος Άξονας  προωθεί τον Ειδικό Στόχο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 
«Χρηματοδοτική Βιωσιμότητα των προνοιακών πολιτικών», εξυπηρετώντας άμεσα τον 
κύριο Στρατηγικό της Στόχο. Από άποψη θεματικών παρεμβάσεων, ο Άξονας 4 
διαρθρώνεται σε δύο Μέτρα. 

α) ΜΕΤΡΟ Δ.1. ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΏΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ 
Το Μέτρο αποβλέπει στην ενίσχυση της μακροοικονομικής βιωσιμότητας του 
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέσω αξιοποίησης πρόσθετων εσωτερικών πηγών 
χρηματοδότησης, που είτε θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα είτε δεν αναπτύχθηκαν ακόμα 
αποτελεσματικά. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Αξιοποίηση του θεσμού των Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα 

 Ανάπτυξη των Προγραμματικών Συμβάσεων  

 Αξιοποίηση του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΥΚΑ. 

β) ΜΕΤΡΟ Δ.2. ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΏΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ 
Το Μέτρο αποβλέπει στην ενίσχυση της μακροοικονομικής βιωσιμότητας του 
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέσω αξιοποίησης πόρων που προέρχονται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, 
Συμβούλιο της Ευρώπης). Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Αξιοποίηση πόρων από τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την υποστήριξη δράσεων των δημόσιων φορέων 
πρόνοιας 

 Αξιοποίηση πόρων από τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ιδιωτών στο 
πεδίο της κοινωνικής φροντίδας (κρατικές ενισχύσεις που δεν προσκρούουν στην αρχή 
του ασυμβιβάστου των κρατικών ενισχύσεων, αλλά αντιστοιχούν σε νόμω ή εν δυνάμει 
συμβατές ενισχύσεις) 

 Αξιοποίηση πόρων από Προγράμματα και Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη – PROGRESS, 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων σε άπορα άτομα, Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 
«Ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες»,  Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών 
για Όλους, Πρωτοβουλία e-Europe, Πρόγραμμα «Νεολαία» κ.α.)  

 Αξιοποίηση πόρων από Προγράμματα και πρωτοβουλίες Διεθνών Οργανισμών. 
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ΜΕΤΡΟ Δ.1. ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Δ.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΔΙΤ 
Αξιοποίηση του θεσμού των 
Συμπράξεων Δημόσιου – 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

Χρηματοδότηση έργων 
προνοιακού χαρακτήρα από 
ιδιωτικά κεφάλαια 

Δ.1.2 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΏΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

Ανάπτυξη των 
Προγραμματικών 
Συμβάσεων 

Υλοποίηση προγραμμάτων 
κοινωνικής φροντίδας με 
χαμηλό κόστος από ιδιωτικούς 
και εθελοντικούς φορείς  

 

Δ.1.3 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΚΕ  

Αξιοποίηση του θεσμού της 
Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (ΕΚΕ) 

Χρηματοδότηση έργων 
προνοιακού χαρακτήρα από 
δράσεις ΕΚΕ ελληνικών και 
πολυεθνικών επιχειρήσεων 

Δ.1.4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΥΚΑ 

Αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας του ΥΥΚΑ 

Προώθηση θεσμικής ρύθμισης 
για τις τεχνικές διαφανούς και 
αποτελεσματικής αξιοποίησης 
της ακίνητης περιουσίας του 
ΥΥΚΑ 

Επιλογή Συμβούλων 
Διαχείρισης με διαδικασίες 
ανοικτών διεθνών διαγωνισμών 

ΜΕΤΡΟ Δ.2. ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ 
ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Δ.2.1 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ Δ’ ΕΣΠΑ 

Αξιοποίηση πόρων από τα 
Τομεακά και Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα 
του Δ  ́Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης 

Ένταξη δράσεων του 
Προγράμματος σε Τομεακά και 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του Δ  ́Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης 

Δ.2.2 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Αξιοποίηση πόρων από 
Προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Σύσταση του Παρατηρητηρίου 
για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης 

Συμμετοχή του ΥΥΚΑ και 
προνοιακών φορέων σε δράσεις  
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Δ.2.3 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ 
ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αξιοποίηση πόρων από 
Προγράμματα και 
Πρωτοβουλίες Διεθνών 
Οργανισμών 

Συμμετοχή του ΥΥΚΑ και 
προνοιακών φορέων σε δράσεις  
Διεθνών Οργανισμών 
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4.1.5. Η ενίσχυση της καινοτομίας και έρευνας  
Ο συγκεκριμένος Άξονας προωθεί τον Ειδικό Στόχο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 
«Ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας», εξυπηρετώντας άμεσα τον κύριο 
Στρατηγικό της Στόχο. Από άποψη θεματικών παρεμβάσεων, ο Άξονας 5 διαρθρώνεται 
σε δύο Μέτρα. 

α) ΜΕΤΡΟ Ε1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Το Μέτρο αποβλέπει στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προσόντων και 
δεξιοτήτων των στελεχών που απασχολούνται ήδη ή πρόκειται να ενταχθούν σε φορείς 
πρόνοιας του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα, ώστε να εξασφαλίσει την 
κρίσιμη μάζα για την αποτελεσματική προώθηση  των σύνθετων παρεμβάσεων της 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής – 
επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα των επαγγελμάτων πρόνοιας 

 Διεύρυνση των προπτυχιακών προγραμμάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στο πεδίο της 
κοινωνικής πρόνοιας 

 Ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στο πεδίο της κοινωνικής 
πρόνοιας. 

β) ΜΕΤΡΟ Ε2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Το Μέτρο αποβλέπει στην ενίσχυση της έρευνας στο πεδίο των προνοιακών 
πολιτικών, επιδιώκοντας την αξιοποίηση των πορισμάτων ερευνητικών έργων και 
προγραμμάτων για την βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής και 
αξιολόγησης καινοτομικών προγραμμάτων. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες 
Δράσεων: 

 Ενίσχυση των διαδικασιών χρηματοδότησης της βασικής προνοιακής έρευνας  

 Ενίσχυση των διαδικασιών χρηματοδότησης της εφαρμοσμένης προνοιακής 
έρευνας. 

 
 

ΜΕΤΡΟ Ε1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ε.1.1 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ – 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Εκσυγχρονισμός των 
προγραμμάτων της 
δευτεροβάθμιας 
τεχνικής – 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στον 
τομέα των 
επαγγελμάτων 
πρόνοιας 

Εκπόνηση επαγγελματικών 
περιγραμμάτων στελεχών του 
προνοιακού τομέα 

Αναμόρφωση σπουδών των ΤΕΛ 
(εκπαιδευτικά προγράμματα και 
εγχειρίδια) 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

Σύνδεση της πρακτικής άσκησης 
των μαθητών ΤΕΛ με το σύστημα 
και τους φορείς πρόνοιας 
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Δ.1.2 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Διεύρυνση των 
προπτυχιακών 
προγραμμάτων ΑΕΙ 
και ΑΤΕΙ στο πεδίο 
της κοινωνικής 
πρόνοιας 

Αναμόρφωση σπουδών σε Τμήματα 
ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (εκπαιδευτικά 
προγράμματα και εγχειρίδια) για 
επαγγελματίες και στελέχη πρόνοιας 

Δημιουργία νέου Τμήματος ΑΕΙ ή 
ΑΤΕΙ για στελέχη πρόνοιας 

Δ.1.3 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ανάπτυξη 
μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων ΑΕΙ 
και ΑΤΕΙ στο πεδίο 
της κοινωνικής 
πρόνοιας. 

Δημιουργία μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σε εξειδικευμένα 
θεματικά πεδία διεπιστημονικού 
χαρακτήρα 

Δημιουργία  Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών στο 
πλαίσιο του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  

ΜΕΤΡΟ Ε.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ε.2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ 

Ενίσχυση των 
διαδικασιών 
χρηματοδότησης της 
βασικής προνοιακής 
έρευνας 

Έναρξη λειτουργίας 
του Εθνικού 
Ινστιτούτου 
Κοινωνικής 
Δημογραφίας και 
Έρευνας 

Νέοι θεσμοί και προγράμματα 
χρηματοδότησης 

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου 
και Οργανισμού Λειτουργίας του 
Ινστιτούτου 

Ε.2.2 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Ενίσχυση των 
διαδικασιών 
χρηματοδότησης της 
εφαρμοσμένης 
προνοιακής έρευνας 

Θεσμοθέτηση ειδικών 
προγραμμάτων από την Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας 
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4.1.6. Η προώθηση του προνοιακού πλουραλισμού 
Ο συγκεκριμένος Άξονας εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 
«Προώθηση του προνοιακού πλουραλισμού», που αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο του 
κύριου Στρατηγικού της Στόχου. Η προώθηση του προνοιακού πλουραλισμού (welfare 
pluralism) αντιστοιχεί σε μία νέα διαδικασία αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου στο 
πεδίο της κοινωνικής προστασίας, που διαφοροποιείται σαφώς τόσο από το μοντέλο της 
ιδιωτικοποίησης (privatisation) του δημόσιου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας 
(υποχρεωτική χρήση των μηχανισμών της αγοράς ως βασικών τεχνικών παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών), όσο και από το μοντέλο της φιλανθρωπίας (επιλεκτική 
παρέμβαση οργανωμένων ιδιωτών για την κάλυψη των απόρων). 

Η φιλοσοφία ανάπτυξης του προνοιακού πλουραλισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες βασικές 
διαστάσεις: 

- κατοχύρωση του εποπτικού ρόλου της κεντρικής διοίκησης και εισαγωγή τεχνικών 
παρακολούθησης της λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων και εθελοντικών 
φορέων στο πεδίο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

- ενίσχυση της ανταγωνιστικής επενδυτικότητας του ιδιωτικού τομέα 

- βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών  κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται από 
ιδιωτικούς και εθελοντικούς φορείς 

- αναγνώριση και ενδυνάμωση του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας 

- εξασφάλιση της συμμετοχής τόσο των ενδιαφερομένων χρηστών όσο και των 
φορέων παροχής υπηρεσιών στις δημόσιες διαδικασίες σχεδιασμού των μέτρων και 
προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας 

- αξιοποίηση ιδιωτών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (αξιοποίηση του θεσμού 
παροχής κοινωφελούς εργασίας131 από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας). 

 

Από άποψη θεματικών παρεμβάσεων, ο Άξονας 6 διαρθρώνεται σε τρία Μέτρα. 

α) ΜΕΤΡΟ ΣΤ1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Το Μέτρο αποβλέπει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα 
και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) του προνοιακού τομέα, ώστε να 
αξιοποιηθεί η οργανωμένη εθελοντική προσφορά για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

- Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη του εθελοντισμού  

- Διαδικασίες ενδυνάμωσης των Μ.Κ.Ο. του προνοιακού τομέα.  

β) ΜΕΤΡΟ ΣΤ2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

Το Μέτρο αποβλέπει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα για την εξασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

- ενδυνάμωση της ιδιωτικής οικονομίας για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών  

                                                 
131 Ο θεσμός προβλέπεται στο άρθρο 64 του Ν. 2776/99 «Σωφρονιστικός Κώδικας». 
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- ανάπτυξη του κοινωνικού τουρισμού 

- κατοχύρωση ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας από ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

γ) ΜΕΤΡΟ ΣΤ3. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
Το Μέτρο αποβλέπει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα 
και των εκκλησιαστικών φορέων για την εξασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

- Στρατηγικός Σχεδιασμός για τον συντονισμό δράσεων μεταξύ του δημόσιου τομέα 
και των εκκλησιαστικών φορέων στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας 

- Διαδικασίες ενδυνάμωσης των εκκλησιαστικών φορέων στο πεδίο της κοινωνικής 
φροντίδας. 

 
 

ΜΕΤΡΟ ΣΤ1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΣΤ.1.1 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Επιχειρησιακό Σχέδιο του 
ΥΥΚΑ για την ανάπτυξη 
του εθελοντισμού 

Εκπόνηση Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Δράσης από το 
Ινστιτούτο Κοινωνικής  
Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Σύστημα Διοίκησης και 
Παρακολούθησης του Σχεδίου 
Δράσης 

ΣΤ.1.2 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ 
ΜΚΟ 

Νέοι θεσμοί 
χρηματοδότησης των ΜΚΟ 

 

 

 

 

Βελτίωση ποιότητας 
υπηρεσιών 

  

 

Αναβάθμιση ανθρώπινων 
πόρων των ΜΚΟ 

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας 
για το κρατικό λαχείο 

Ενεργοποίηση του θεσμού των 
προγραμματικών συμβάσεων 

Ανάπτυξη δομών κοινωνικής 
οικονομίας 

 

Πιστοποίηση και αξιολόγηση 
ΜΚΟ 

Συστήματα ποιότητας υπηρεσιών 

 

Κατάρτιση στελεχών ΜΚΟ 

 

ΜΕΤΡΟ ΣΤ2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΣΤ.2.1 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Επιδότηση ειδικών 
επενδυτικών σχεδίων σε 
τομείς υψηλής 
προτεραιότητας για το 
ΥΥΚΑ 

Δημιουργία μηχανισμού 
επιχορήγησης / εγγυοδοσίας 
επιχειρήσεων για την αναβάθμιση 
υφιστάμενων ή την δημιουργία 
νέων δομών κοινωνικής 
φροντίδας  
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ΣΤ.2.2 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Ενίσχυση ιδιωτικών 
επιχειρήσεων κοινωνικού 
τουρισμού 

Επιχορήγηση / εγγυοδοσία 
επιχειρήσεων για την δημιουργία 
μονάδων φροντίδας σε περιοχές 
υψηλής τουριστικής ζήτησης 

Επιχορήγηση τουριστικών 
μονάδων για την εξασφάλιση 
ειδικών υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας σε οικογένειες με 
εξαρτημένα μέλη (ηλικιωμένοι, 
άτομα με αναπηρία κ.λπ.). 

ΣΤ.2.3 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανάπτυξη προτύπων 
ποιότητας από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις φροντίδας 

Θεσμικό, επιχειρησιακό και 
χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

ΜΕΤΡΟ ΣΤ3. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΣΤ.3.1 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Επιχειρησιακό Σχέδιο του 
ΥΥΚΑ  

Εκπόνηση Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Δράσης  

Σύστημα Διοίκησης και 
Παρακολούθησης του Σχεδίου 
Δράσης 

ΣΤ.3.2 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

 

Βελτίωση ποιότητας 
υπηρεσιών 

  

Αναβάθμιση ανθρώπινων 
πόρων  

Πιστοποίηση και αξιολόγηση 
φορέων 

Συστήματα ποιότητας υπηρεσιών 

 

Κατάρτιση στελεχών  
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4.1.7. Οι Πολίτες Πρώτα 
Ο συγκεκριμένος Άξονας εξυπηρετεί «οριζόντια» την προώθηση όλων των Ειδικών 
Στόχων της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ, καθώς εξασφαλίζει την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους στόχους και το περιεχόμενο της Στρατηγικής, 
αποβλέποντας αφενός στην κατανόηση των νέων δράσεων από τις άμεσα ενδιαφερόμενες 
ομάδες του πληθυσμού (που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα χρήσης και 
πρόσβασης στις υπηρεσίες ένταξης και φροντίδας) και αφετέρου στην ενημέρωση των 
συντελεστών της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας των πολιτών για τις δυνατότητες 
απασχόλησης / ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (καταπολέμηση των 
διακρίσεων). Από άποψη θεματικών παρεμβάσεων, ο Άξονας 7 διαρθρώνεται σε ένα 
Μέτρο. 

α) ΜΕΤΡΟ Ζ1. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Μέτρο αποβλέπει στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης Επικοινωνιακής 
Στρατηγικής του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», 
περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Σχεδιασμός της Επικοινωνιακής Στρατηγικής (εκπόνηση των βασικών αξόνων 
ενός προκαταρκτικού Πλάνου Δημοσιότητας εστιασμένων δράσεων προβολής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, που θα αντανακλά την γενικότερη Επικοινωνιακή 
Στρατηγική του ΥΥΚΑ κατά την διάρκεια της διαδικασίας προώθησης της 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό του προνοιακού συστήματος) 

 Υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής (επιβάλλει τόσο την απασχόληση 
εξειδικευμένων στελεχών με αυξημένη γνώση και εμπειρία στις διαδικασίες 
προβολής και δημοσιότητας δημόσιων πολιτικών, όσο και την χρήση 
μεθοδολογιών και εργαλείων επικοινωνίας που συνήθως δεν είναι διαθέσιμα σε 
ένα «τυπικό» περιβάλλον δημόσιας διοίκησης) 

 Ειδικές καμπάνιες ενημέρωσης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού / κοινωνικών 
εταίρων / επιχειρήσεων / κοινής γνώμης για τις πολιτικές καταπολέμησης των 
διακρίσεων, αποασυλοποίησης, ανοικτής φροντίδας, πρόληψης και αντιμετώπισης 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 
 

ΜΕΤΡΟ Ζ1. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΡ.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ζ.1.1 

Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

Σχεδιασμός της 
Επικοινωνιακής Στρατηγικής 

Εκπόνηση σχετικής μελέτης και 
ανάπτυξη αναλυτικού Σχεδίου 
Μέσων (Media Plan) για τη 
Δημοσιότητα του Προγράμματος  

Ζ.1.2 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Υλοποίηση της 
Επικοινωνιακής Στρατηγικής 

Παραγωγή τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών spots  

Παραγωγή μακετών / 
καταχωρήσεων που θα 
εμφανιστούν σε εφημερίδες και 
περιοδικά  

Προβολές τηλεοπτικού 
μηνύματος και μεταδόσεις 
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ραδιοφωνικού μηνύματος  

Καταχωρήσεις σε εφημερίδες και 
περιοδικά  

Παραγωγή  και διανομή εντύπων  

Απευθείας επιστολή (Direct mail)  

Οργάνωση ενημερωτικών 
ημερίδων  

Ζ.1.3 
ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Ειδικές καμπάνιες 
ενημέρωσης 

Παραγωγή εντύπων, οδηγών / 
εγχειριδίων 

Παραγωγή τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών spots 
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4.2. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» 
O Προϋπολογισμός του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» 
περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτείται να δεσμευθούν για την υλοποίηση 
των αναγκαίων δραστηριοτήτων αποτελεσματικής εκπλήρωσης των στρατηγικών στόχων της 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ για την περίοδο 2007 – 2013 στο πεδίο της 
κοινωνικής πρόνοιας. Με την έννοια αυτή δεν θεωρούνται δαπάνες του Προγράμματος 
εκείνες που αντιστοιχούν στα πρόσθετα έξοδα λειτουργίας που θα προκύψουν 
αναπόφευκτα από την εφαρμογή συγκεκριμένων Μέτρων προώθησης της Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής (το κόστος νέων προσλήψεων για την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων σε 
επίπεδο της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου, των ΔΥΠΕ, των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας και των επιτελικών φορέων που εποπτεύονται από το ΥΥΚΑ, οι δαπάνες ίδρυσης 
και λειτουργίας νέων φορέων, οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης νέων συστημάτων 
πληροφορικής, νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κλπ.). Κατά την διάρκεια ανάπτυξης, 
όμως, των Μέτρων του Προγράμματος, τα αρμόδια όργανα της κεντρικής διοίκησης 
(ΥΥΚΑ) θα επιδιώξουν να καλύψουν τα πρόσθετα αυτά έξοδα λειτουργίας με τις ακόλουθες 
διαδικασίες: 

α) Εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας στη λειτουργία του δημόσιου τομέα κοινωνικής 
πρόνοιας, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν ιδίως από: 

 την βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών / κανονιστικών ρυθμίσεων 

 την ενίσχυση της απόδοσης συστημάτων και διαδικασιών (ως αποτέλεσμα της 
υιοθέτησης νέων μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης των προνοιακών πολιτικών) 

 την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 

 την αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών και επαγγελματιών πρόνοιας 

 την καταπολέμηση φαινομένων κακοδιαχείρισης των οικονομικών πόρων του 
συστήματος 

 την εξοικονόμηση πόρων από τα παραδοσιακά προγράμματα επιδοματικής 
ενίσχυσης λόγω της διαδικασίας εργασιακής ένταξης των ληπτών 

 την δραστική μείωση δαπανών για υποδομές και προσωπικό προγραμμάτων 
κλειστής φροντίδας λόγω της ανάπτυξης των πολιτικών αποϊδρυματοποίησης 

 την υιοθέτηση πολιτικών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και πρόληψης της 
παραβατικότητας ευπαθών ομάδων που θα περιορίσουν σημαντικά την 
επιβάρυνση του συστήματος φροντίδας. 

β) Αξιοποίηση ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν 
ιδίως από: 

 την επιδότηση επιχειρηματιών για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της 
κλειστής φροντίδας 

 την ανάπτυξη έργων προνοιακού χαρακτήρα από Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ) 

 την ανάπτυξη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προνοιακού χαρακτήρα από 
ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. 
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 Οι Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μπορούν να αποτελέσουν μία από τις 
κατάλληλες μεθόδους για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων όπου δεν υπάρχουν 
σημαντικά περιθώρια συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, ειδικά σε τομείς όπου δεν είναι 
εφικτό ή σκόπιμο να αποκλεισθεί ο δημόσιος τομέας ή να λειτουργήσει μόνο η αγορά, 
όπως ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας. Εκτός από τους οικονομικούς πόρους που 
εξασφαλίζει η εταιρική σχέση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο έργου, βελτιώνει 
επίσης την ποιότητα της υλοποίησης και τη μεταγενέστερη διαχείριση των έργων. Τα 
σημαντικότερα οφέλη των ΣΔΙΤ για την χρηματοδότηση σύνθετων έργων στο πεδίο της 
κοινωνικής φροντίδας (καθώς δεν πρέπει να αναμένεται ενδιαφέρον ιδιωτών για 
παρεμβάσεις στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης) είναι τα ακόλουθα: 

- ο δημόσιος τομέας εξασφαλίζει την πρόσβασή του σε ένα φάσμα δεξιοτήτων του 
ιδιωτικού τομέα που του επιτρέπουν να παρέχει αποτελεσματικότερες και λιγότερο 
δαπανηρές υπηρεσίες προς ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού 

- ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει μια σειρά από κινδύνους τους οποίους, στο πλαίσιο 
μιας παραδοσιακής δημόσιας σύμβασης, θα τους ανελάμβανε ο δημόσιος τομέας  

 

γ) Αξιοποίηση υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν 
ιδίως από: 

 πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 πόρους από Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, 
Συμβούλιο της Ευρώπης). 

 

4.2.1. Οι κατηγορίες δαπανών του Προγράμματος 
Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του Προγράμματος εντάσσονται στις 
ακόλουθες γενικές κατηγορίες: 

• Κατηγορία 1: Δαπάνες για την εκπόνηση Μελετών, Ερευνών και 
Εμπειρογνωμοσυνών, που θεωρούνται αναγκαίες για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την 
τεκμηρίωση νέων θεσμικών παρεμβάσεων, δομών, προτύπων, οργανωτικών και 
λειτουργικών συστημάτων που απαιτούνται για την προώθηση των στόχων της 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ  

• Κατηγορία 2: Δαπάνες για την προδιαγραφή και την ανάπτυξη Λογισμικού και 
Βάσεων Δεδομένων, καθώς και για την προμήθεια του αναγκαίου 
τυποποιημένου λογισμικού 

• Κατηγορία 3: Δαπάνες για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού 
(hardware) των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων, περιλαμβανομένων και 
του λογισμικού συστήματος και των δικτύων 

• Κατηγορία 4: Δαπάνες για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την 
αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, επιμόρφωσης και 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προσωπικού των προνοιακών φορέων 

• Κατηγορία 5: Δαπάνες για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των Μελετών, 
Ερευνών και Εμπειρογνωμοσυνών της Κατηγορίας 1 (εκτός των δαπανών των 
Κατηγοριών 2, 3 και 4), όπως π.χ. οι δαπάνες εγκατάστασης και εξοπλισμού νέων 
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δομών ή  φορέων . 

• Κατηγορία 6: Δαπάνες για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας και των επιτελικών φορέων που εποπτεύονται από το ΥΥΚΑ  

• Κατηγορία 7: Δαπάνες για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τον 
εκσυγχρονισμό εξοπλισμού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των επιτελικών 
φορέων που εποπτεύονται από το ΥΥΚΑ  

• Κατηγορία 8: Δαπάνες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
προτεινόμενων παρεμβάσεων στους Άξονες Προτεραιότητας 5 , 6 και 7 

• Κατηγορία 9: Δαπάνες για τη διοίκηση, διαχείριση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του Προγράμματος (Σύμβουλοι Υποστήριξης, Σύμβουλοι Διαχείρισης, 
Σύμβουλοι Αξιολόγησης κα). 

Καθίσταται προφανές ότι το μέγεθος του Προϋπολογισμού του Προγράμματος θα 
εκτιμηθεί αφενός μετά την εκπόνηση όλων των Επιχειρησιακών Σχεδίων που προβλέπονται 
στους επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου μετά την ωρίμανση των προτεινόμενων 
νομοθετικών ρυθμίσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1, που θα καθορίσουν ουσιαστικά και την 
έκταση των παρεμβάσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού του προνοιακού συστήματος (καθώς τα σχέδια νόμου θα συζητηθούν στο 
Υπουργικό Συμβούλιο και θα αποτελέσουν αντικείμενο «εσωτερικών διαπραγματεύσεων» με τα 
συναρμόδια Υπουργεία και ιδίως με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών).   

 

4.2.2. Οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος 
Η χρηματοδότηση των δαπανών του Προγράμματος θα καλυφθεί κατά σειρά προτεραιότητας 
από τις ακόλουθες πηγές: 

α) Πόροι του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων 

β) Πόροι από τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Δ΄ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης. 

γ) Πόροι του Εθνικού Προγράμματος «Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Ελλάδα» μέσω της 
λειτουργίας του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, που επεξεργάζονται την περίοδο αυτή τα 
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης132 

δ) Πόροι από τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης. 

ε) Ιδιωτικοί πόροι στο πλαίσιο προώθησης έργων προνοιακού χαρακτήρα από Συμπράξεις 
Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα 

στ) Πόροι από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ζ)  Ιδιωτικοί πόροι στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προνοιακού 
χαρακτήρα από ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις 

       η) Πόροι από Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, 
Συμβούλιο της Ευρώπης). 

                                                 
132 Οι προνοιακές πολιτικές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα 
ενταχθούν στο Πρόγραμμα θα εξειδικευθούν με βάση τα πορίσματα ειδικής εμπειρογνωμοσύνης.  
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4.3. Οι διαδικασίες διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης του Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» 

 

4.3.1. Όργανα και Σύστημα Διοίκησης του Προγράμματος 
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναλαμβάνει - στο πλαίσιο του 
θεσμικού ρόλου του ως φορέα της κεντρικής διοίκησης με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό 
και την οριζόντια παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών ένταξης και φροντίδας 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού - την οργάνωση και διοίκηση του Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» με την επεξεργασία και προώθηση νομοθετικής 
(Σχέδιο Νόμου για την εφαρμογή του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη») ή κανονιστικής ρύθμισης, που εκτός των άλλων 
θα προβλέπει την ίδρυση του επιτελικού οργάνου διαχείρισης του Προγράμματος με την 
μορφή μίας νέας «Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης». Η σύσταση της 
Ειδικής Γραμματείας συνδέεται άμεσα με τις νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης, όπως αυτές προωθούνται πλέον από το πρίσμα της 
Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού των εθνικών προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας με 
βάση κοινές προτεραιότητες, στόχους και δείκτες. Συγκεκριμένα, η Ειδική Γραμματεία 
θα αναλάβει – σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής) και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας (Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας) – την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των αντίστοιχων κοινοτικών πολιτικών στην Ελλάδα, συντονίζοντας και τις συναφείς 
παρεμβάσεις άλλων Υπουργείων για την προστασία ευπαθών ομάδων, όπως ενδεικτικά: 

• οι δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
για τους μετανάστες και τους Τσιγγάνους 

• οι δράσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη νομική συνδρομή ατόμων χωρίς 
επαρκείς πόρους συντήρησης 

• οι δράσεις του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης για την υποδοχή και αναγνώριση των 
προσφύγων 

• οι δράσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και την ενισχυτική διδασκαλία 

• οι δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση των απόρων 
οικογενειών μέσω της διανομής τροφίμων 

• οι δράσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για την προσπελασιμότητα ατόμων με αναπηρίες. 

Παράλληλα, η Ειδική Γραμματεία θα αναλάβει την εφαρμογή ενός ειδικού Συστήματος 
Διοίκησης του Προγράμματος, ώστε να είναι σε θέση να ετοιμάζει και να προωθεί έγκαιρα 
όλες τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις, να παρακολουθεί την πρόοδο της υλοποίησης του 
Προγράμματος και να λαμβάνει όλες τις τροποποιητικές αποφάσεις που θα αποδειχθούν 
αναγκαίες κατά την πορεία ανάπτυξής του την περίοδο 2007 - 2013. 

Σε κυβερνητικό επίπεδο, η παρακολούθηση του Προγράμματος θα αναληφθεί από 
Διυπουργική Επιτροπή για τον συντονισμό των προνοιακών πολιτικών, στην οποία 
θα προεδρεύει ο Υφυπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΥΥΚΑ και θα συμμετέχουν 
οι  αρμόδιοι Υφυπουργοί των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημοσίας Τάξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Η Διυπουργική Επιτροπή θα λειτουργεί ως το συντονιστικό όργανο που θα 
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παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», 
εξασφαλίζοντας, παράλληλα, διαδικασίες του συντονισμού δράσεων που θα 
συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Δ' ΚΠΣ 2017 – 2013 

 

4.3.2. Η Διαχείριση του Προγράμματος 

Από διαχειριστική άποψη το Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» 
περιλαμβάνει Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα και Δράσεις, που αναλύονται σε 
συγκεκριμένα έργα (projects) και υποέργα (συγκεκριμένες συμβάσεις προμηθειών, 
υπηρεσιών ή τεχνικών έργων), τα οποία θα χρηματοδοτηθούν στην πλειοψηφία τους με 
βάση τις διαδικασίες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Οι 
διαδικασίες αυτές θα προωθούνται από τις εντεταλμένες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διεύθυνση Προγραμματισμού) και των 
Περιφερειών (ΔΥΠΕ). 

Ένα σημαντικό μέρος των έργων / υποέργων προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Δ' 
ΚΠΣ 2017 – 2013 ή άλλων δράσεων (Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Προγράμματα – 
Πλαίσιο κα). Για αυτά ακριβώς τα έργα / υποέργα θα εφαρμόζονται και οι ειδικότερες 
διαδικασίες διαχείρισης, όπως προκύπτουν από τους αναθεωρημένους Κοινοτικούς 
Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων (2006), με ευθύνη ιδίως των Διαχειριστικών 
Αρχών των αντίστοιχων Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος αποτελεί σημαντικότερη και 
συνθετότερη λειτουργία από την απλή διαχείριση των δράσεών του. Ειδικότερα, η 
διαδικασία της παρακολούθησης προσανατολίζεται να εξασφαλίσει ότι κάθε μέτρο, 
δράση, έργο και υποέργο που πρέπει να υλοποιηθεί για την επίτευξη των γενικών και 
των ειδικών στόχων της Αναπτυξιακής Στρατηγικής: 

• θα υλοποιηθεί εντός των προγραμματισμένων χρονικών περιθωρίων που έχουν 
σχέση με τον χρονικό προγραμματισμό όλου του Προγράμματος και τις 
συνέργειες των μέτρων / δράσεων /έργων / υποέργων μεταξύ τους. 

• θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές και τα επιθυμητά 
πρότυπα ποιότητας. 

• θα καλύψει τα όρια του  αντίστοιχου προϋπολογισμού. 

Βασικά εργαλεία για την λειτουργία της παρακολούθησης αποτελούν : 

• ο σχεδιασμός, η συμπλήρωση και η υποβολή προς τα όργανα του 
Συστήματος Διοίκησης Περιοδικών Αναφορών Προόδου των επιμέρους 
Μέτρων / Δράσεων / Έργων / Υποέργων του Προγράμματος 

• οι επί τόπου παρατηρήσεις για την διαπίστωση της υλοποίησης και της 
ποιότητας των έργων / υποέργων 

• ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία ειδικού Συστήματος Πληροφορικής 
για την τεκμηρίωση των στοιχείων προόδου και την δυνατότητα επεξεργασίας 
και παρουσίασης στοιχείων προόδου  

• η αξιοποίηση δοκιμασμένων τεχνικών Programme και Project Management. 

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του κατάλληλου Συστήματος Παρακολούθησης της 
προόδου του Προγράμματος και η τροφοδότηση των οργάνων του Συστήματος 
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Διοίκησης με την αναγκαία πληροφόρηση θα αποτελέσουν αντικείμενο μίας Μονάδας 
Υποστήριξης του Προγράμματος, που θα εξασφαλίσει τεχνογνωσία και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες στα στελέχη του ΥΥΚΑ.  

 

4.3.3. Η Αξιολόγηση του Προγράμματος  
Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» επιδιώκει να εξυπηρετήσει ένα 
σύνθετο πλέγμα παρεμβάσεων για την ανάπτυξη και αποτελεσματική εφαρμογή των 
προνοιακών πολιτικών, που χαρακτηρίζονται από σχέσεις αυξημένης αλληλεξάρτησης 
και συνέργειας. Για τους λόγους αυτούς θεωρείται απαραίτητη η περιοδική αξιολόγηση 
του Προγράμματος, βασικό αντικείμενο της οποίας θα αποτελέσουν: 

• η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων μέτρων / δράσεων / 
έργων ως προς την προώθηση των στόχων του Προγράμματος 

• ο έλεγχος της δυνατότητας επίτευξης των στόχων του Προγράμματος τόσο με 
βάση τις δράσεις και τα έργα που έχουν προγραμματισθεί, όσο και με βάση 
τις δράσεις / έργα που έχουν προγραμματισθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί  

• η διατύπωση εισηγήσεων για την τυχόν αναγκαία τροποποίηση της 
στρατηγικής επίτευξης των στόχων του Προγράμματος (κατάργηση, 
τροποποίηση ή αντικατάσταση συγκεκριμένων δράσεων ή έργων). 

Για τη λειτουργία της αξιολόγησης του Προγράμματος θα εφαρμοσθεί αναλυτικό 
Σύστημα Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των επιμέρους μέτρων 
/ δράσεων / έργων του Προγράμματος (περιλαμβάνει τις αναγκαίες διαδικασίες, δείκτες 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, μεθοδολογία συλλογής στοιχείων, 
μεθοδολογία επεξεργασίας στοιχείων και παρουσίασης αποτελεσμάτων), που θα 
υποστηριχθεί από ειδικό Σύστημα Πληροφορικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η συμβολή της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ στις 
Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

1. Η συνάφεια της Στρατηγικής με την Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

 

1.1. Στόχοι και περιεχόμενο της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας 
Η Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας (2005 – 2010) αποτελεί τη νέα 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης, που ουσιαστικά συμπληρώνει τις παρεμβάσεις της περιόδου 2000 – 2004 
στους αντίστοιχους τομείς. Υιοθετήθηκε στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2005 
(Βρυξέλλες, Μάρτιος 2005) και στηρίζεται σε ένα νέο μοντέλο συντονισμού των 
πολιτικών απασχόλησης με τις οικονομικές πολιτικές, που θα εφαρμοσθεί κατά τη 
διάρκεια ενός τριετούς κύκλου (2005-2008)133, με βάση ένα πλέγμα ενιαίων 
κατευθυντήριων γραμμών απασχόλησης και οικονομίας. Με βάση το νέο μοντέλο, τα 
Κράτη Μέλη σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που εγκρίθηκαν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
του Μαρτίου και Ιουνίου 2005 και δημοσιεύθηκαν ως Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες 
Γραμμές134 εκπονούν και καταθέτουν στην Επιτροπή Εθνικά Προγράμματα 
Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (National Reform Programmes 
on Growth and Jobs) τριετούς διάρκειας135, τα οποία περιλαμβάνουν τις εθνικές 
στρατηγικές για την επίτευξη των κοινών στόχων (μακροοικονομικές / μικροοικονομικές 
προτεραιότητες και προτεραιότητες στο πεδίο της απασχόλησης) και συνοδεύονται από 
ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής. Τα πρώτα Εθνικά Προγράμματα αξιολογήθηκαν από την 
Επιτροπή στις αρχές του 2006 με τη μορφή της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου (1st 
Commission Annual Progress Report), η οποία περιείχε και προτάσεις αναθεώρησης των 
ενιαίων κατευθυντήριων γραμμών. 

Οι τυπικές υποχρεώσεις των Κρατών Μελών κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006 – 2008 
περιλαμβάνουν: 

 Εκπόνηση δύο Εθνικών Εκθέσεων Εφαρμογής (Οκτώβριος 2006136 και 2007 
αντίστοιχα) 

 Εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης (Οκτώβριος 2008) 

 Διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση 
των ενιαίων κατευθυντήριων γραμμών. 

Οι ουσιαστικές υποχρεώσεις των Κρατών Μελών κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006 – 
2008 περιλαμβάνουν: 

 Εφαρμογή των ενιαίων κατευθυντήριων γραμμών μέσω υιοθέτησης νέου / 
αναθεώρησης του υφιστάμενου εθνικού θεσμικού πλαισίου 

                                                 
133 European Commission, Working together for Growth and Jobs – Next steps in implementing the revised 
Lisbon Strategy, SEC(2005)622 / 29.4.2005. 
134 Οι Γραμμές αναπτύσσονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής, Integrated Guidelines for Growth and 
Jobs (2005-2008), COM(2005)141 /12.4.2005. 
135 Τα πρώτα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρύθμισης εκπονήθηκαν και κατατέθηκαν στην Επιτροπή από όλα 
τα Κράτη Μέλη (με εξαίρεση τη Γερμανία και την Πολωνία) τον Οκτώβριο του 2005. Για το περιεχόμενό 
τους βλ. www.europa.eu.int/growthandjobs/key/index_en.htm.  
136 Οι πρώτες Εκθέσεις Εφαρμογής εκπονήθηκαν και κατατέθηκαν στην Επιτροπή από όλα τα Κράτη Μέλη 
τον Οκτώβριο του 2006. Για το περιεχόμενό τους βλ. www.europa.eu.int/growthandjobs/key/index_en.htm.  
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 Χρηματοδότηση μέτρων εφαρμογής των γραμμών 

 Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εφαρμογής των  ενιαίων 
κατευθυντήριων γραμμών.  

Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
συγκεντρώνουν σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και απλοποιημένο κείμενο τις συστάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών 
(ΓΠΟΠ), καθώς και τις προτάσεις σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση για την περίοδο 2005-2008.  

Οι σχετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του 
διαλόγου για τον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, ο οποίος 
διεξάγεται πλέον σε μία μεταβατική περίοδο για την ταυτότητα της Ένωσης, που 
χαρακτηρίζεται από την απόπειρα σύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης με τα «ιδανικά» 
της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Στο επίπεδο αυτό, η προώθηση πολιτικών 
κοινωνικής ένταξης αποτελεί βασικό μηχανισμό ενίσχυσης του κοινωνικού προφίλ της 
Ένωσης, καθώς συνδέεται άμεσα με την εξασφάλιση των δυνατοτήτων συμμετοχής των 
Ευρωπαίων πολιτών στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό137.   

                                                 
137 Η οριοθέτηση του κοινωνικού αποκλεισμού ως βασικής απειλής για τη βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Μοντέλου αναγνωρίζεται πανηγυρικά από τα ίδια τα κοινοτικά όργανα. Βλ. χαρακτηριστικά 
την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της κοινωνικής προστασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση», C (97) 102/12.3.1997, σ. 11, που επισημαίνει ότι: «Τα προβλήματα αυτά - τα μεγάλα 
δημόσια ελλείμματα και η αποτυχία όσον φορά την ένταξη – αποτελούν την πραγματική απειλή για το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Η σοβαρότητα της κατάστασης μπορεί να εξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις 
αλλαγές στις βασικές συνθήκες για την κοινωνική προστασία».  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση 

 
Μακροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές 

(1) Να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα 

(2) Να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα. 

(3) Να προωθηθεί η αποτελεσματική κατανομή των πόρων 

(4) Να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των μακροοικονομικών και των διαρθρωτικών πολιτικών.  

(5) Να εξασφαλιστεί ότι οι μισθολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στη μακροοικονομική σταθερότητα 
και την οικονομική ανάπτυξη. 

(6) Να καταβληθούν προσπάθειες για μια δυναμική / εύρυθμα λειτουργούσα ΟΝΕ. 
 

Μικροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές 

(7) Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά.  

(8) Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές. 

(9) Να δημιουργηθεί περιβάλλον ελκυστικότερο για την επιχειρηματικότητα. 

(10) Να προωθηθεί μια περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον 
ευνοϊκό για τις ΜΜΕ. 

(11) Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές και να ολοκληρωθούν τα 
συμφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας. 

(12) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της Ε&Α. 

(13) Να διευκολυνθούν η καινοτομία και η υιοθέτηση των ΤΠΕ. 

(14) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνεργίες μεταξύ της 
περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονομικής ανάπτυξης.  

(15) Να προωθηθεί η δημιουργία ισχυρής βιομηχανικής βάσης. 

 

Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 

(16) Να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη 
βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής. 

(17) Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής.  

(18) Να δημιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για όσους αναζητούν εργασία και για τα 
μειονεκτούντα άτομα. 

(19) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. 

(20) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και να μειωθεί ο 
κατακερματισμός της αγοράς εργασίας. 

(21) Να εξασφαλιστεί ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη των μισθών και άλλων στοιχείων κόστους 
που συνδέονται με την εργασία. 

(22) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό.  

(23) Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες. 
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1.2. Η επίδραση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στον τομέα των προνοιακών 
πολιτικών 
Στο πλαίσιο προώθησης της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η 
Ανακοίνωση της Επιτροπής που καθορίζει τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές 
για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005 – 2008 εντάσσει τις παρεμβάσεις στον 
τομέα των προνοιακών πολιτικών ανάμεσα στους «δευτερογενείς» άξονες 
προτεραιοτήτων κοινωνικής στόχευσης138 των εθνικών στρατηγικών. Συγκεκριμένα, 
τα Κράτη Μέλη καλούνται να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις στα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και να τις ενσωματώσουν στα Εθνικά Προγράμματα 
Μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλες κοινοτικές δράσεις που προωθούνται 
στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας μέσω της διαδικασίας της Ανοικτής Μεθόδου 
Συντονισμού (Open Method of Coordination). 

Οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
συγκεντρώνουν σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και απλοποιημένο κείμενο τις συστάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών 
(ΓΠΟΠ) καθώς και τις προτάσεις σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση για την περίοδο 2005-2008. Αποτελούν το κύριο πολιτικό μέσο για την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή της νέας στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

Οι εθνικές στρατηγικές μεταρρύθμισης των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας 
συνδέονται με συγκεκριμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (Κ.Γ.), που αφορούν τόσο την 
επίτευξη του στόχου της μακροοικονομικής σταθερότητας, όσο και την εκπλήρωση 
του στόχου της αύξησης της απασχόλησης. 
α) Οι παρεμβάσεις στο πεδίο της χρηματοδότησης και διαχείρισης των δημόσιων 
πολιτικών πρόνοιας εξυπηρετούν άμεσα την προώθηση της Μακροοικονομικής Κ.Γ. (2) 
Να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα, καθώς «Τα Κράτη Μέλη πρέπει να 
μεταρρυθμίσουν τα εθνικά συστήματα περίθαλψης, ώστε να καταστούν οικονομικά βιώσιμα 
και από κοινωνικής άποψης επαρκή και προσβάσιμα» (σ.11 Ανακοίνωσης), ενώ 
επηρεάζουν σημαντικά την προώθηση της Μακροοικονομικής Κ.Γ. (3) Να προωθηθεί η 
αποτελεσματική κατανομή των πόρων και της Κ.Γ. για την απασχόληση (17) Να 
προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής, καθώς «ο 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων υγείας, διασφαλίζοντας την καταλληλότητά τους, την 
χρηματοοικονομική βιωσιμότητά τους και την ικανότητα προσαρμογής στην εξέλιξη των 
αναγκών» συμπεριλαμβάνεται ρητώς ανάμεσα στα μέτρα εκπλήρωσης της Κ.Γ. (σ.24 
Ανακοίνωσης). 

β) Οι παρεμβάσεις στο πεδίο ρύθμισης των όρων ανάπτυξης και λειτουργίας του 
ιδιωτικού τομέα κοινωνικής φροντίδας εξυπηρετούν άμεσα την προώθηση της 
Μικροοικονομικής Κ.Γ. (9) Να δημιουργηθεί περιβάλλον ελκυστικότερο για την 
επιχειρηματικότητα, καθώς «Η ρύθμιση της αγοράς είναι ουσιαστική για τη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος χαμηλού κόστους στο οποίο μπορούν να λαμβάνουν χώρα εμπορικές 
συναλλαγές» (σ.16 Ανακοίνωσης). 

 γ) Οι παρεμβάσεις στο πεδίο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων των στελεχών και 
επαγγελματιών πρόνοιας εξυπηρετούν άμεσα την προώθηση της Μικροοικονομικής 
Κ.Γ. (7) Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά, καθώς «Τα 

                                                 
138 Στους «πρωτογενείς» άξονες προτεραιοτήτων κοινωνικής στόχευσης εντάσσονται οι παρεμβάσεις στα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης. 
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Κράτη Μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην αυστηρότερη και αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά» (σ.15 Ανακοίνωσης). 

δ) Οι παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών εξυπηρετούν άμεσα την προώθηση της 
Μικροοικονομικής Κ.Γ. (12) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον 
τομέα της Ε&Α. 
ε) Οι παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από 
δημόσιους φορείς πρόνοιας εξυπηρετούν έμμεσα την προώθηση της Κ.Γ. για την 
απασχόληση (16) Να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην 
πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην 
εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 
στ) Οι παρεμβάσεις στο πεδίο των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας εξυπηρετούν 
άμεσα την προώθηση της Κ.Γ. για την απασχόληση (17) Να προωθηθεί προσέγγιση της 
εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής, καθώς «ο καλύτερος συνδυασμός 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής μέσω προσβάσιμων και οικονομικώς προσιτών 
κέντρων φροντίδας των παιδιών και άλλων εξαρτωμένων ατόμων» συμπεριλαμβάνεται 
ρητώς ανάμεσα στα μέτρα εκπλήρωσης της Κ.Γ. (σ.23 Ανακοίνωσης). 

ζ) Οι παρεμβάσεις στο πεδίο των υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης εξυπηρετούν άμεσα 
την προώθηση της Κ.Γ. για την απασχόληση (18) Να δημιουργηθούν αγορές εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς για όσους αναζητούν εργασία και για τα μειονεκτούντα άτομα, 
καθώς «η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητη για την ενσωμάτωση των 
μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας» συμπεριλαμβάνεται ρητώς ανάμεσα στα 
μέτρα εκπλήρωσης της Κ.Γ. (σ.24 Ανακοίνωσης). 

η) Οι παρεμβάσεις στο πεδίο της αξιοποίησης του δυναμικού των ιδιωτικών, 
εθελοντικών και εκκλησιαστικών φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας 
εξυπηρετούν άμεσα την προώθηση της Κ.Γ. για την απασχόληση (22) Να αυξηθούν και 
να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό. 
θ) Οι παρεμβάσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών και 
επαγγελματιών πρόνοιας εξυπηρετούν άμεσα την προώθηση της Κ.Γ. για την 
απασχόληση (23) Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες. 

  

1.3. Η συμβολή της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ στην προώθηση των 
στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 
Η συμβολή της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ στην προώθηση των στόχων της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας τεκμηριώνεται με την εφαρμογή δύο κριτηρίων:  

• συνάφεια της στοχοθεσίας του ΥΥΚΑ με τους στόχους της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας 

• συνάφεια των παρεμβάσεων του ΥΥΚΑ με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες 
Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.  

α) Η αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως τυποποιήθηκε από την 
Επιτροπή139 με βάση τα αποτελέσματα διαδικασιών αξιολόγησης του πρώτου κύκλου 

                                                 
139 European Commission, Working together for Growth and Jobs – A new Start for the Lisbon Strategy, A 
Communication from the Commission, COM (2005) 24 / 2.2. 2005.    
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εφαρμογής της140 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2005, 
σηματοδοτεί το νέο ξεκίνημα της Ένωσης για την επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας. Το Πρόγραμμα Δράσης της Επιτροπής για την προώθηση της Στρατηγικής 
της Λισσαβόνας141 προβλέπει μία συγκεκριμένη  προτεραιότητα δράσης για τα Κράτη – 
Μέλη (Recommended Actions to Member – States) στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. 
Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας αποτελεί 
προτεραιότητα στο πλαίσιο του όγδοου κεντρικού στόχου (Central Policy Area 8), 
που αφορά την προσέλκυση περισσοτέρων ατόμων στην απασχόληση και τον 
εκσυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ως βασικοί στόχοι της 
διαδικασίας μεταρρύθμισης εντοπίζονται η εξασφάλιση της χρηματοδοτικής 
βιωσιμότητας των συστημάτων, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, η μείωση του 
αριθμού των φτωχών ηλικιωμένων, η εργασιακή και κοινωνική ένταξη των 
αποκλεισμένων ατόμων, η προώθηση της συμφιλίωσης οικογενειακού και εργασιακού 
βίου και η καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών και νέων. 

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική του ΥΥΚΑ στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας για την Δ΄ 
Προγραμματική Περίοδο εξυπηρετεί ουσιαστικά τους θεμελιώδεις στόχους της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθώς οι Επιχειρησιακοί Άξονες Προτεραιότητας που 
επιλέγονται ενδυναμώνουν την εισαγωγή μεταρρυθμιστικών διαδικασιών για την 
προσέλκυση περισσοτέρων ατόμων στην απασχόληση μέσω μίας μακροπρόθεσμης 
διαδικασίας εκσυγχρονισμού των εθνικών προνοιακών πολιτικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν, μάλιστα, οι αναπτυξιακές διαστάσεις των παρεμβάσεων εκείνων που 
αναμένεται αφενός να ενισχύσουν την εργασιακά προσανατολισμένη λειτουργία των 
προνοιακών πολιτικών (Δράσεις Γ.2.1, Γ.2.2 και Γ.2.3) και αφετέρου να βελτιώσουν την 
βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας (Άξονας 4). 

β) Οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
αποτελούν τα κοινοτικά εργαλεία εξειδίκευσης των στόχων της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση 
του ΕΣΣΑ 2007 – 2013 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του. Η εφαρμογή του 
κριτηρίου της συνάφειας των παρεμβάσεων του Προγράμματος του ΥΥΚΑ με τις 
Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Εθνικό 
Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή 
συνάφεια με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές, καθώς η πλειοψηφία των 
Μέτρων του αναπτύσσει de facto ισχύ εργαλείων αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των 
Αρχών, όπως τεκμηριώνεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

                                                 
140 W. Kok et al., Facing the challenge – The Lisbon Strategy for growth and employment, Report of the 
High-Level Group for the European Commission, 2004. 
141 European Commission, Lisbon Action Plan incorporating EU Lisbon Programme and Recommendations 
for actions to Member States for inclusion in their National Lisbon Programmes, Companion Document to 
the Communication COM (2005) 24, SEC (2005) 192/3.2.2005. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Εκτίμηση της συνάφειας των Μέτρων του Προγράμματος με τις 
Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ) 

 

Μέτρο Συνάφεια με ΟΚΓ Έκταση συνάφειας 

Α.1. 3 Μεσαία 

Α.2. - - 

Α.3. - - 

Α.4. 7 Υψηλή 

Β.1. 2 Υψηλή 

Β.2. 16 Μεσαία 

Β.3. 16 Μεσαία 

Β.4. 23 Υψηλή 

Γ.1. 18 Υψηλή 

Γ.2. 18 Υψηλή 
Γ.3. 17 Υψηλή 
Γ.4. 17 Υψηλή 
Γ.5. 18 Υψηλή 

Δ.1. 2 Υψηλή 

Δ.2. 2 Υψηλή 

Ε.1. 23 Υψηλή 

Ε.2. 12 Μεσαία 

ΣΤ.1. 22 Μεσαία 

ΣΤ.2. 9 Υψηλή 

ΣΤ.3. 22 Μεσαία 

Ζ.1. 18 Μεσαία 
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2. Η συνάφεια της Στρατηγικής με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της 
Κοινότητας για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή 
 

2.1. Έννοια και περιεχόμενο των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών 
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού 1083 / 2006 (EΚ) «Γενικές διατάξεις για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(EΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής», το Συμβούλιο καθορίζει, μετά την έγκριση των 
Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων και βάσει πρότασης της Επιτροπής, τις νέες 
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για την Οικονομική, 
Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή. Η σχετική πρόταση της Επιτροπής κατατέθηκε με τη 
μορφή Ανακοίνωσης142, τυποποιώντας τις κατευθύνσεις των δράσεων που 
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής προς τις ακόλουθες τρεις 
προτεραιότητες143: (α) βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών μελών, των 
περιφερειών και των πόλεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης, της εξασφάλισης 
επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της διατήρησης των περιβαλλοντικών τους 
δυνατοτήτων, (β) ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της 
ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, 
περιλαμβανομένων και των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, (γ) 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας με την προσέλκυση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την ενθάρρυνση για την ανάληψη 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων 
και των επιχειρήσεων και αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας εγκρίθηκαν τελικά με την 
Απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 «Στρατηγικές 
Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για τη Συνοχή»144, που προβλέπει τρεις 
βασικές προτεραιότητες για την προώθηση της συνοχής: 

- βελτίωση της ελκυστικότητας των Κρατών Μελών, των περιφερειών και των πόλεων 
μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και της διατήρησης του περιβάλλοντος, 

- ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της 
οικονομίας της γνώσης μέσω των δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 

- δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας με την προσέλκυση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη 
βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και την 
αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν τη βάση για την 
προετοιμασία των Εθνικών Στρατηγικών ή των Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων 

                                                 
142 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση «Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013», COM(2005) 299 τελικό, 
5.7.2005.  
143 Οι προτεραιότητες αυτές έχουν καθορισθεί με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “Συνεργασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση – μία καινούργια αρχή για τη 
στρατηγική της Λισσαβόνας”, COM (2005) 24, 2.2.2005. 
144 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 291 της 21. 10.2006 σ. 0011 – 0032.  
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Αναφοράς και, σε δεύτερη φάση, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Βασίζονται στους 
ακόλουθους στόχους και αρχές: 

o η πολιτική της συνοχής έχει καταστεί βασικό μέσο, σε κοινοτικό επίπεδο, για την 
υλοποίηση της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση, όπως καθορίσθηκε με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

o το νέο πλαίσιο για την πολιτικής της συνοχής 2007-2013 βασίζεται τόσο στη 
συγκέντρωση χρηματοοικονομικών πόρων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές 
όσο και στην ισχυρή θεματική συγκέντρωση στο πλαίσιο των νέων 
προγραμμάτων της Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

o τα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται για την Πολιτική της Συνοχής είναι τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία (το EΤΠΑ και το EΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής  

o οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν μόνο το μέρος των εθνικών και 
περιφερειακών επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής  

o οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να εξετασθούν σε συνδυασμό με το νομοθετικό 
πλαίσιο (το οποίο προσδιορίζει τον στόχο και το εύρος της ενίσχυσης από κάθε 
ταμείο, ενώ οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας έχουν ως 
στόχο τον εντοπισμό εντός αυτού του πλαισίου των τομέων όπου η πολιτική της 
συνοχής μπορεί να συμβάλει κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στην 
πραγματοποίηση των κοινοτικών προτεραιοτήτων, ιδίως αυτών της ανανεωμένης 
στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση) 

o στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών, η διακυβέρνηση είναι ένα εγκάρσιο 
στοιχείο που υποστηρίζει όλες τις ενέργειες με σκοπό την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
και τη βελτίωση της ποιότητας της χάραξης δημόσιας πολιτικής· 

o εντός του νέου πλαισίου για την πολιτική της συνοχής το 2007-2013, η εδαφική 
διάσταση θεωρείται επίσης εγκάρσιο στοιχείο το οποίο απαιτεί να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στον αντίκτυπο των προγραμμάτων όσον αφορά την προώθηση της 
ισόρροπης αειφόρου ανάπτυξης και την αξιοποίηση των ευκαιριών στις πόλεις, τις 
αγροτικές περιοχές και τις περιοχές που παρουσιάζουν φυσικά μειονεκτήματα. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν το πλαίσιο που καλούνται να 
χρησιμοποιήσουν τα Κράτη - Μέλη και οι περιφέρειες όταν καταρτίσουν τα εθνικά 
και περιφερειακά τους προγράμματα, ιδίως προκειμένου να εκτιμήσουν τη 
συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά τη συνοχή, την 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι μία από τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι η μόνη, για την επίτευξη του κατάλληλου 
επιπέδου συγκέντρωσης σε βασικές προτεραιότητες σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με 
την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας. 

Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τρεις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές, 
που εξειδικεύονται σε επιμέρους προτεραιότητες δράσης. 

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 1: Να γίνει η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο 
ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 2: Βελτίωση των γνώσεων και της  καινοτομίας με 
στόχο την ανάπτυξη 
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Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 3: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. 

Παράλληλα, ως βασικός άξονας της Στρατηγικής Συνοχής ορίζεται η εδαφική διάσταση 
των πολιτικών συνοχής, που αναμένεται ότι θα βοηθήσει στη δημιουργία βιώσιμων 
κοινοτήτων και στην πρόληψη της μείωσης του συνολικού αναπτυξιακού δυναμικού 
λόγω της άνισης περιφερειακής ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί την αντιμετώπιση 
των ειδικών προβλημάτων και ευκαιριών των αστικών και αγροτικών περιοχών καθώς 
και των ιδιαίτερων εδαφών όπως οι διασυνοριακές και οι ευρύτερες διεθνικές περιοχές ή 
οι περιφέρειες που παρουσιάζουν άλλα μειονεκτήματα λόγω του νησιωτικού τους 
χαρακτήρα, του απομακρυσμένου τους χαρακτήρα (όπως πλέον απομακρυσμένες ή οι 
αρκτικές περιφέρειες), της αραιής κατοίκησής τους ή του ορεινού τους χαρακτήρα. 
Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικοί και δημογραφικοί 
περιορισμοί τους οποίους έχουν οι παράκτιες περιοχές. Η επιτυχής εφαρμογή των 
ενεργειών της εδαφικής συνοχής απαιτεί την εφαρμογή μηχανισμών οι οποίοι μπορούν να 
εγγυηθούν τη δίκαιη αντιμετώπιση όλων των εδαφών με βάση τις επιμέρους ικανότητές 
τους ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας.. 

 

2.2. Η επίδραση των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών στο πεδίο των 
προνοιακών πολιτικών 

Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή περιέχουν συγκεκριμένες 
προτεραιότητες δράσης για τον εκσυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων 
κοινωνικής πρόνοιας, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την διάρκεια 
διαμόρφωσης του περιεχομένου των εθνικών στρατηγικών ή των εθνικών στρατηγικών 
πλαισίων αναφοράς (ΕΣΠΑ) και, σε δεύτερη φάση, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΕΠ). 

α) Προτεραιότητα 1 της Κατευθυντήριας Γραμμής 3 που αφορά την «Προσέλκυση και 
διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας». Ως άξονες δράσης προβλέπονται: 

 Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών και σε 
υπηρεσίες περίθαλψης εξαρτωμένων προσώπων παράλληλα με την ένταξη των 
θεμάτων της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα στις διάφορες πολιτικές και στα 
μέτρα που λαμβάνονται σε διάφορα επίπεδα, με τις διάφορες εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και με την ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στους 
ενδιαφερομένους 

 Η ενίσχυση της πρόσβασης των μεταναστών στην αγορά εργασίας και τη 
διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης μέσω της κατάρτισης και της 
αναγνώρισης των ειδικοτήτων που απέκτησαν στην αλλοδαπή, της προσωπικής 
καθοδήγησης, της γλωσσικής κατάρτισης, της κατάλληλης ενίσχυσης για την 
ανάληψη επιχειρηματικής δράσης, της βελτίωσης ευαισθητοποίησης, τόσο των 
εργοδοτών, όσο και των διακινούμενων εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματά 
τους και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και μέσω της αυστηρότερης εφαρμογής των 
νομοθετικών κανόνων για την καταπολέμηση των διακρίσεων 

 Η δημιουργία αλληλέγγυων αγορών εργασίας ώστε να μην αποκλείονται οι 
ανάπηροι και τα πρόσωπα που είναι σε μειονεκτική θέση ή κινδυνεύουν με 
κοινωνικό αποκλεισμό, όπως οι έφηβοι που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, 
οι μακροχρόνιοι άνεργοι, οι μειονότητες και τα άτομα με αναπηρίες (μέσω της 
αύξησης της συμμετοχής στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, της 
επαγγελματικής τους επιμόρφωσης, των κατάλληλων κινήτρων και εργασιακών 
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ρυθμίσεων καθώς και παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης 
και μέριμνας, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης της κοινωνικής 
οικονομίας) 

 Η καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της αποδοχής της 
διαφορετικότητας στον τόπο εργασίας με μέτρα κατάρτισης σχετικά με τη 
διαφορετικότητα και με εκστρατείες ευαισθητοποίησης, στις οποίες θα πρέπει να 
συμμετέχουν πλήρως οι τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις.  

β) Προτεραιότητα 5 της Κατευθυντήριας Γραμμής 3 που αφορά την «Προστασία της 
υγείας των εργαζομένων». Ως άξονες δράσης προβλέπονται: 

 Κάλυψη των κενών σε θέματα υποδομών υγείας και προώθηση της 
αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών στις περιπτώσεις που επηρεάζεται η 
οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών με χαμηλότερο επίπεδο ευημερίας (η 
ενέργεια θα πρέπει να βασίζεται στην εμπεριστατωμένη ανάλυση του βέλτιστου 
επιπέδου προσφοράς υπηρεσιών και της κατάλληλης τεχνολογίας – τηλεϊατρική). 

γ) Προτεραιότητα 4 της Εδαφικής Διάστασης της Πολιτικής Συνοχής που αφορά τη 
Διασυνοριακή συνεργασία 

Η διασυνοριακή συνεργασία πρέπει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των παραμεθόριων περιφερειών. Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλλει 
στην οικονομική και κοινωνική ενοποίηση, ιδίως στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
εκτεταμένες οικονομικές ανισότητες σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές. Οι ενέργειες 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και τεχνογνωσίας, 
την ανάπτυξη διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση των 
διασυνοριακών δυνατοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης /κατάρτισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, την ενοποίηση της διασυνοριακής αγοράς εργασίας και την κοινή διαχείριση 
του περιβάλλοντος και των κοινών απειλών. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν ήδη οι 
βασικές προϋποθέσεις διασυνοριακής συνεργασίας, η πολιτική της συνοχής θα πρέπει να 
κατευθύνει την ενίσχυση προς ενέργειες οι οποίες προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις 
διασυνοριακές δραστηριότητες: π.χ. αύξηση της διασυνοριακής ανταγωνιστικότητας 
μέσω της καινοτομίας καθώς και της έρευνας και ανάπτυξης· σύνδεση των άυλων 
δικτύων (υπηρεσίες) ή των φυσικών δικτύων (μεταφορές) για την ενίσχυση της 
διασυνοριακής ταυτότητας ως χαρακτηριστικού της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη· 
προώθηση της διασυνοριακής ενοποίησης της αγοράς εργασίας· διασυνοριακή διαχείριση 
υδάτων και έλεγχος των πλημμυρών· κοινή διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων. 

δ) Προτεραιότητα 6 της Εδαφικής Διάστασης της Πολιτικής Συνοχής που αφορά την 
Διαπεριφερειακή συνεργασία. 

Τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας πρέπει να επικεντρώνονται στην 
ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβόνας: ενίσχυση της καινοτομίας, των ΜΜΕ και της 
επιχειρηματικότητας, προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη των κινδύνων. 
Επιπλέον, η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την αστική 
ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα (όπως οι υγειονομικές 
υπηρεσίες και η διακυβέρνηση με χρήση ΤΠΕ) και η εφαρμογή προγραμμάτων 
συνεργασίας καθώς και η εκπόνηση μελετών και η συλλογή πληροφοριών είναι τομείς 
που θα ενθαρρυνθούν. Η διαπεριφερειακή συνεργασία μπορεί επίσης να υποστηριχθεί 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων σύγκλισης, περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης. Επιπλέον, θα ενθαρρυνθούν οι ανταλλαγές εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά την αστική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, τις σχέσεις 
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ανάμεσα στις πόλεις και στις αγροτικές περιοχές και την υλοποίηση προγραμμάτων 
συνεργασίας. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει, παράλληλα, να γίνει στις προτεραιότητες βελτίωσης της 
διοικητικής ικανότητας145, που επηρεάζουν αναμφισβήτητα τις στρατηγικές οργανωτικού 
εκσυγχρονισμού της δημόσιας προνοιακής διοίκησης. Οι προτεραιότητες αυτές 
συνοψίζονται ως εξής: 

• Διακυβέρνηση (Κεφάλαιο 3.5): Εδώ τίθεται το ζήτημα της αποτελεσματικότητας και 
της επιτυχίας των δημόσιων πολιτικών και της ανάγκης για την ενδυνάμωση της 
διοικητικής ικανότητας σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, ως πρώτη προτεραιότητα για 
τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες  

• Διοικητική ικανότητα (Κεφάλαιο 4.3.4): Εδώ τίθενται τα ζητήματα της καλύτερης 
νομοθεσίας, της βελτίωσης του σχεδιασμού των πολιτικών και της αποτελεσματικής 
εφαρμογής των πολιτικών, ως βασικοί συντελεστές δημιουργίας των κατάλληλων 
συνθηκών για την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Για τις 
περιφέρειες του στόχου της Συνοχής τονίζεται, μάλιστα, η ανάγκη για την βελτίωση 
της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασιακής ζωής στον δημόσιο τομέα και 
η σημασία εστίασης των παρεμβάσεων ενδυνάμωσης της διοικητικής ικανότητας σε 
τομείς δημόσιας δράσης που είναι κρίσιμοι για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, 
την ενίσχυση της κοινωνικής και χωρικής σύγκλισης και την διασφάλιση της βιώσιμης 
ανάπτυξης (οικονομία, απασχόληση, κοινωνική πολιτική, υγεία, περιβάλλον και 
δικαιοσύνη).  

 

2.3. Η συμβολή της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ στην προώθηση των 
Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών 
Η συνάφεια της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ με τις Στρατηγικές 
Κατευθυντήριες Γραμμές  τεκμηριώνεται μέσω της εφαρμογής δύο κριτηρίων:  

• συνάφεια της στοχοθεσίας του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» 
με τους στόχους των Γραμμών 

• συνάφεια των Μέτρων του Προγράμματος με το περιεχόμενο των Γραμμών.  

α) Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» προβλέπει Άξονες 
Προτεραιότητας που εμπνέονται και καλύπτουν και τις τρεις Στρατηγικές 
Κατευθυντήριες Γραμμές της Συνοχής.  

β) Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» καλύπτει ικανοποιητικά τις 
προτεραιότητες δράσης των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών στον τομέα της 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς περιέχει Μέτρα που εξυπηρετούν και τις τρεις Γραμμές. Τα 
Μέτρα αυτά αφορούν: 

 τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών (Μέτρο Γ.3) 

 την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων (Μέτρο Γ.5) 

 την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της αποδοχής της 
διαφορετικότητας στον τόπο εργασίας (Μέτρο Γ.2) 

                                                 
145 European Commission, Cohesion policy in support of growth and jobs - Community Strategic 

Guidelines, 2007-2013, 2005. 
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 την ανάπτυξη πολιτικών διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πεδίο της κοινωνικής 
ένταξης (Μέτρο Α.3). 

Παράλληλα, το Πρόγραμμα προβλέπει αυτοτελείς Άξονες που καλύπτουν πλήρως τις 
προτεραιότητες οργανωτικού εκσυγχρονισμού του συστήματος πρόνοιας, καθώς 
περιέχουν αφενός Μέτρα στο πεδίο της διακυβέρνησης (Μέτρο Β.2), όσο και στο πεδίο 
της διοικητικής ικανότητας των προνοιακών φορέων του δημόσιου τομέα (Μέτρο Α.1). 
 
 

3. Η συνάφεια της Στρατηγικής με τις Οριζόντιες Πολιτικές της Ένωσης 

 

3.1. Το περιεχόμενο των Οριζόντιων Κοινοτικών Πολιτικών 
Ο Κανονισμός 1083 / 2006 (EΚ) του Συμβουλίου, που προβλέπει τις γενικές διατάξεις για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (EΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής, περιέχει ειδικές ρήτρες για την τήρηση οριζόντιων 
πολιτικών της Ένωσης (δεν αφορούν την Πολιτική της Συνοχής) κατά την διαδικασία 
εκπόνησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Οι σχετικές ρήτρες αφορούν: 

• την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών (άρθρο 16 παρ.1) 

• την καταπολέμηση των διακρίσεων (άρθρο 16 παρ.2) 

• την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 16 παρ.2) 

• την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος (άρθρο 17). 

Από την άλλη πλευρά, ο Κανονισμός 1081 / 2006 (EΚ) του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει (άρθρο 5) τη ρήτρα της χρηστής διακυβέρνησης 
και της εταιρικής σχέσης για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Η 
ρήτρα αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί σε οριζόντια Πολιτική της Ένωσης 
(δεν προβλέπεται ρητώς στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο), αλλά πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ως κατευθυντήρια γραμμή για την αξιολόγηση των δράσεων του ΕΚΤ. 

 

3.2. Η συμβατότητα του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» με τις 
Οριζόντιες Πολιτικές 
Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» ανταποκρίνεται απόλυτα στο 
πλέγμα των δεσμεύσεων που απορρέουν από το πλέγμα των Οριζόντιων Κοινοτικών 
Πολιτικών, καθώς προβλέπει παρεμβάσεις που:  

• εξυπηρετούν ορθολογικά την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
με την μορφή «θετικών δράσεων» (Μέτρα Γ.3 και Γ.5) 

• συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων (Μέτρα Γ.1 - Γ.5, Ζ.1 – Ζ.2) 

• προωθούν την αποτελεσματική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες (Μέτρα Γ.2, Γ.3 
και Γ.4). 

Από την άλλη πλευρά, το Πρόγραμμα δεν αναμένεται να οδηγήσει σε επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος εξαιτίας των σαφών προσανατολισμών του στην προώθηση άυλων έργων 
(νομοθεσία και διοικητική πρακτική, συστήματα οργάνωσης, υπηρεσίες, ανθρώπινοι 
πόροι, ΤΠΕ) και όχι υλικών υποδομών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η συνάφεια της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ με το 
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007 – 2013 

 

1. Οι ρήτρες του ΕΣΠΑ για τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας 
Το ΕΣΠΑ αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της ΕΕ 
σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας 
Στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία 
συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και 
προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του 
εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου». 

Oι αναφορές του ΕΣΠΑ στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας (παραπέμπεται στα σχετικά 
κείμενα ως σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης με αφορμή τον  τίτλο του ΥΥΚΑ) 
εντοπίζονται στα ακόλουθα σημεία: 

α) Κεφάλαιο 2.5.3 - Κοινωνική συνοχή 

Η άσκηση πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα παρουσιάζει 
αρκετές αδυναμίες που εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη παραοικονομίας καθώς 
και υψηλών ποσοστών αυταπασχόλησης που δυσκολεύουν τον εντοπισμό των φτωχών που 
χρήζουν βοηθείας καθώς και της εκτεταμένης γυναικείας απλήρωτης εργασίας. Παράλληλα 
διαπιστώνονται οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα στους τομείς της 
κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και τάσεις αποθάρρυνσης της 
απασχόλησης ατόμων από τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

…………………….. 

 

Το Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Το  σύστημα  χαρακτηρίζεται  από  θεσμικά  μειονεκτήματα   και  ελλείψεις 
επιχειρησιακού τύπου, με κυριότερες την αδυναμία ορθολογικής ένταξης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού μέσω ενεργητικών πολιτικών και την περιορισμένη 
λειτουργικότητα των προγραμμάτων πρόληψης και ανοικτής φροντίδας με βάση τις 
δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις. Παράλληλα, εντοπίζονται αδυναμίες ως προς τη 
λειτουργία του Δικτύου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, την 
χρηματοδότηση των υπηρεσιών που παρέχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
φροντίδας, την εξασφάλιση υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης, την ανάπτυξη 
Ειδικών Προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη ομάδων - στόχων (τσιγγάνοι, 
πρόσφυγες, άστεγοι) που μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζονταν ενιαία από τις υπηρεσίες 
πρόνοιας, την εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης και αξιολόγησης των κοινωνικών 
υπηρεσιών, την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού και την συμπληρωματικότητα 
και συνέργεια των δράσεων του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα. 

 

β) Κεφάλαιο 2.5.4.3 - Ειδικές ομάδες πληθυσμού 

Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων αντιμετωπίζουν 
έντονα προβλήματα που αφορούν στην πρόσβαση τόσο σε υποδομές όσο και σε αγαθά και 
υπηρεσίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τα χαρακτηρίζουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Εθνικής Έκθεσης για τις Στρατηγικές για την Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική 
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Ένταξη 2006-2008, τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας σε 
ποσοστά κατά πολύ υψηλότερα από αυτά του γενικού πληθυσμού της χώρας, καλύπτουν σε 
μεγάλο βαθμό θέσεις εργασίας χαμηλών δεξιοτήτων και αμοιβών, ενώ το μέσο 
οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών με μέλος Άτομο με Αναπηρία είναι αρκετά 
χαμηλότερο του γενικού μέσου όρου.  

Σύμφωνα με σχετική έρευνα της ΕΣΥΕ (2003), το 84% των Ατόμων με Αναπηρία 
βρίσκεται εκτός εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα 
καθιστούν πολλές φορές, τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και άτομα άλλων κοινωνικά 
μειονεκτουσών ομάδων, θύματα διακρίσεων και ακραίου κοινωνικού αποκλεισμού. Το 
ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία (8,9%) είναι μικρότερο του αντίστοιχου 
για το σύνολο του πληθυσμού της χώρας (9,6%). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής του 2001, οι διαβιούντες στην Ελλάδα με 
μη Ελληνική εθνικότητα ανέρχονταν σε περίπου 800 χιλιάδες άτομα, τα οποία 
αντιστοιχούσαν στο 7,3 % του συνολικού πληθυσμού. Με βάση τα στοιχεία από τις 
Έρευνες Εργατικού Δυναμικού τα άτομα με εθνικότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
στη χώρα μας παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τα άτομα με 
εθνικότητα ΕΕ, ενώ αντίθετα τα ποσοστά ανεργίας τους είναι μικρότερα. Αναφορικά με 
τις μεταβολές της απασχόλησης στην Ελλάδα, κατά την τελευταία 5ετία, περίπου οι μισές 
νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν οφείλονται στην απασχόληση αλλοδαπών. 
Την ίδια περίοδο η απασχόληση ατόμων ελληνικής υπηκοότητας αυξήθηκε κατά 3,8% 
ενώ των αλλοδαπών διπλασιάσθηκε. 

 

γ) Κεφάλαιο 4.2.3 -  Απασχόληση και κοινωνική συνοχή 

Γενικός στόχος 9 : Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση 

Αφορά στη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων απασχόλησης 
προσβάσιμων σε όλους. Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 

• …………………….. 

• στην ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και προώθηση της ισότιμης 
πρόσβασης και εξέλιξής τους στην αγορά εργασίας 

• …………………. 

Στο πλαίσιο του στόχου «ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και προώθηση της 
ισότιμης πρόσβασης και εξέλιξής τους στην αγορά εργασίας» προωθούνται η συνέχιση των 
επενδύσεων σε υποστηρικτικές δομές που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη 
διαθεσιμότητα των γυναικών για απασχόληση και στη συμφιλίωση επαγγελματικών και 
οικογενειακών υποχρεώσεων, ……………………, καθώς και η ανάπτυξη μέτρων 
στήριξης των μονογονεϊκών οικογενειών. 

 

Γενικός στόχος 10 : Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

Στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και 
η πρόληψη των φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. 

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω: 

• στην   πρόληψη   και   αντιμετώπιση   του   κοινωνικού   αποκλεισμού   ευπαθών   
ομάδων   του πληθυσμού 
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• στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

• στην ενίσχυση του αποκεντρωμένου δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
και των δομών πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 

• στην προώθηση της ομαλής ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ελληνική αγορά 
εργασίας 

Στο πλαίσιο του στόχου «πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» (π.χ. Άτομα με Αναπηρίες, παλιννοστούντες, 
πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, ομάδες με πολιτισμικές ή/και 
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, άστεγοι, 
φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, μονογονεϊκές/πολύτεκνες οικογένειες) προωθούνται 
στοχευμένες και ολοκληρωμένου χαρακτήρα παρεμβάσεις για την εργασιακή και 
κοινωνική ένταξή τους 

Η «ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων» θα επιτευχθεί με τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού πλαισίου 
για την ανάπτυξη του   τομέα   της   κοινωνικής   οικονομίας,   με   το   σχεδιασμό   και   
υλοποίηση   ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο καθώς και με την 
υποστήριξη, δραστηριοποίηση και συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

Η «ενίσχυση του αποκεντρωμένου δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» 
που υλοποιείται κυρίως από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς «και των 
δομών πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας» εστιάζει κυρίως στην πρόληψη εμφάνισης 
φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η «προώθηση της ομαλής ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ελληνική αγορά 
εργασίας» εστιάζει στην αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου των μεταναστών και στις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες υποδοχής και πληροφόρησης / συνοδευτικά μέτρα (στην 
εκπαίδευση, στέγαση, υγεία), στην καθιέρωση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες. 

 

Γενικός στόχος 11 : Η δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου 

συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 

• ……………………………………………………… 

• στην ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Η «ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης» στοχεύει στην κοινωνική 
και εργασιακή ενσωμάτωση ΑμΕΑ που βρίσκονται σε προστατευτικό περιβάλλον 
φροντίδας, στην ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσης ατόμων που τώρα διαβιούν σε 
ιδρύματα, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των μηχανισμών 
εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 

δ) Κεφάλαιο 6.1.2  - Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
………….. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν έναν κοινό 
κορμό παρεμβάσεων ως εξής: 
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o κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες 
o υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δομών κοινωνικής 

φροντίδας, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, 
εξειδικευμένος εξοπλισμός). 

 

2. Η συμβολή του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» στην 
προώθηση των στόχων του ΕΣΠΑ 
Η συμβολή του Προγράμματος στην προώθηση των στόχων του ΕΣΠΑ τεκμηριώνεται με 
την εφαρμογή δύο κριτηρίων: το πρώτο αφορά τη συνάφεια της στοχοθεσίας του με τους 
στόχους του ΕΣΠΑ και το δεύτερο την έκταση συμβολής των παρεμβάσεων του στους 
ειδικούς στόχους του ΕΣΠΑ για τον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης - πρόνοιας. 

 

2.1. Η συνάφεια της στοχοθεσίας με τους στόχους του ΕΣΠΑ 
Η εφαρμογή του κριτηρίου της συνάφειας της στοχοθεσίας του Προγράμματος με τους 
στόχους του ΕΣΠΑ οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

α) Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» καλύπτει τους προβλεπόμενους 
Άξονες Προτεραιότητας και τους τρεις Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ στον τομέα της 
κοινωνικής αλληλεγγύης - πρόνοιας (Γ.Σ. 9, 10 και 11), με έμφαση στους Στόχους 10 και 
11.  

β) Το Πρόγραμμα προβλέπει ειδικούς Άξονες Προτεραιότητας (Άξονας 1 και 2) για την 
επίλυση των θεσμικών και οργανωτικών προβλημάτων του συστήματος κοινωνικής 
πρόνοιας, που επισημαίνονται ρητώς στο κείμενο του ΕΣΠΑ146. 

γ) Το Πρόγραμμα εξειδικεύει ενέργειες κοινωνικής φροντίδας και ένταξης που 
εξυπηρετούν μεσοπρόθεσμα την διαδικασία  «αναπτυξιακού εκσυγχρονισμού» του 
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας (Άξονας 3). 

δ) Το Πρόγραμμα προβλέπει παρεμβάσεις (Άξονας 4, 5 και 6) που αναμένεται να 
συμβάλλουν στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας συγκεκριμένων δράσεων και μετά 
την λήξη της κοινοτικής χρηματοδότησης, καλύπτοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
πρόβλημα αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Συνοχή στην Ελλάδα. 

 

2.2. Η συμβολή των παρεμβάσεων στους ειδικούς στόχους του ΕΣΠΑ 
Η εφαρμογή του κριτηρίου της συμβολής των παρεμβάσεων του Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» στους ειδικούς στόχους του ΕΣΠΑ οδηγεί στα 
ακόλουθα συμπεράσματα: 

α) Το Πρόγραμμα εξειδικεύει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την εκπλήρωση των 
ειδικών στόχων του Γενικού Στόχου 9, που αφορούν την ανάπτυξη υποστηρικτικών 
δομών φροντίδας (Δράσεις Γ.3.1 και Γ.3.4) και την προώθηση μέτρων στήριξης των 
μονογονεϊκών οικογενειών (Δράσεις Γ.1.1, Γ.2.2, Γ.3.1 και Γ.3.3).  

                                                 
146 Βλ. χαρακτηριστικά ΕΣΠΑ, σ. 30 «Το  σύστημα  χαρακτηρίζεται  από  θεσμικά  μειονεκτήματα   και  
ελλείψεις επιχειρησιακού τύπου, με κυριότερες την αδυναμία ορθολογικής ένταξης των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού μέσω ενεργητικών πολιτικών και την περιορισμένη λειτουργικότητα των 
προγραμμάτων πρόληψης και ανοικτής φροντίδας με βάση τις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις». 
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β) Το Πρόγραμμα προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την εκπλήρωση των 
ειδικών στόχων του Γενικού Στόχου 10,  που αφορούν: 

o την προώθηση του βασικού ειδικού στόχου του Γενικού Στόχου 10 (πρόληψη και   
αντιμετώπιση   του   κοινωνικού   αποκλεισμού   ευπαθών   ομάδων   του 
πληθυσμού), καθώς περιλαμβάνει σχετικές καινοτομικές Δράσεις (Δράσεις Γ.1.2, 
Γ.1.3 και Γ.1.4)   

o την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (Δράση Γ.2.3) 

o την ενίσχυση του αποκεντρωμένου δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών και των δομών πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας (Δράσεις Γ.1.1. 
και Γ.4.1) 

o την διευκόλυνση της προώθησης της ομαλής ενσωμάτωσης των μεταναστών 
στην ελληνική αγορά εργασίας (Δράση Γ.5.3). 

γ)  Το Πρόγραμμα προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την εκπλήρωση των 
ειδικών στόχων του Γενικού Στόχου 11 που αφορούν: 

o την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση ΑμΕΑ που βρίσκονται σε 
προστατευτικό περιβάλλον φροντίδας (Δράση Γ.2.2) 

o την ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσης ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα 
(Δράσεις Γ.4.3 και Γ.4.4)  

o την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των μηχανισμών εφαρμογής 
πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης (Δράσεις Β.2.1. - Β.2.4, Β.3.1. - Β.3.3 και 
Β.4.1 - Β.4.4). 

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για την προώθηση του ειδικού στόχου 
«ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης», καθώς το πλέγμα  των 
δράσεων του Γ’ Άξονα Προτεραιότητας δεν περιορίζεται στα άτομα με αναπηρίες αλλά 
καλύπτει και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (εργαζόμενοι φτωχοί, παιδιά που 
διαβιούν σε ιδρύματα, άστεγοι, θύματα ενδοοικογενειακής βίας) που για ιστορικούς και 
κοινωνικοπολιτικούς λόγους δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικό πεδίο άσκησης των 
προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η συνάφεια της Αναπτυξιακής Στρατηγικής με την  Εθνική 
Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 

 

1. Η νέα Στρατηγική της Ένωσης για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική 
Ένταξη 
Στο πλαίσιο της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, υιοθετήθηκε μία νέα 
διαδικασία εσωτερικού εξορθολογισμού των πολιτικών της Ένωσης στο πεδίο της 
κοινωνικής προστασίας, που προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
πλέγματος γενικών κοινών στόχων για την κοινωνική προστασία που θα 
παρακολουθούνται από τα κοινοτικά όργανα και τα Κράτη Μέλη μέσω ενός νέου 
συστήματος εκθέσεων. Το ενιαίο πλέγμα των στόχων εκπονήθηκε από την Επιτροπή με 
βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τριών αξόνων της Α.Μ.Σ., εντάχθηκε στην 
Ανακοίνωση COM(2005)706 / 22.12.2005 και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο με περίοδο 
σταθερής εφαρμογής την τριετία 2006-2009. Διαρθρώνεται σε τρεις θεματικούς πυλώνες 
(συντάξεις, κοινωνική ένταξη, υγειονομική φροντίδα), αντικαθιστώντας τα τρία 
διαφορετικά πλέγματα στόχων που προβλέπονταν.  

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι τρεις άξονες του πεδίου της  κοινωνικής προστασίας 
(συντάξεις, κοινωνική ένταξη, υγειονομική φροντίδα) ενσωματώνονται σε μία ενιαία 
Ανοικτή Μέθοδο Συντονισμού για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική 
Ένταξη (Streamlined O.M.C. on Social Protection and Social Inclusion), που θα 
παρακολουθείται μέσω της εκπόνησης ενιαίων Εκθέσεων  από τα Κράτη – Μέλη. Η 
Ελληνική Κυβέρνηση κατέθεσε την πρώτη Έκθεση Στρατηγικής  για την Κοινωνική 
Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη τον Οκτώβριο του 2006, που περιέχει τέσσερις 
βασικές προτεραιότητες για το πεδίο της κοινωνικής ένταξης: 

α) Ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ο σχεδιασμός για 
την επόμενη περίοδο προβλέπει, αφενός τη διατήρηση  και  ποιοτική αναβάθμιση 
όσων μέτρων πολιτικής έχουν αποδώσει ικανοποιητικά μέχρι σήμερα και αφετέρου τον 
επανασχεδιασμό αυτών που δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, έτσι ώστε να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών στην απασχόληση των 
'ευάλωτων' πληθυσμιακών ομάδων.  

β) Αντιμετώπιση   της   μειονεκτικής  θέσης   προσώπων   και   ομάδων  όσον   αφορά   
στην εκπαίδευση   και  την  κατάρτιση.   Ο  κεντρικός στόχος για  την επόμενη  
περίοδο  είναι μια εκπαίδευση και κατάρτιση που θα δίνει εφόδια για την ενεργό 
συμμετοχή στην κοινωνία, την απρόσκοπτη ένταξη στην αγορά εργασίας και θα 
καταπολεμά τη σχολική διαρροή, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες. 

γ) Ενίσχυση της οικογένειας και στήριξη των ηλικιωμένων. Οι πολιτικές που 
αφορούν τη συγκεκριμένη   πολιτική   προτεραιότητα   εστιάζουν   σε   δράσεις   για   
τη   συμφιλίωση   της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής με σκοπό την ισόρροπη 
συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών τόσο στις υποχρεώσεις της οικογενειακής 
ζωής όσο και στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι πολιτικές αυτές αποτελούν το 
κύριο μέσο πρόληψης της παιδικής φτώχειας. Παράλληλα,   η   ικανοποίηση  των  
αυξημένων  αναγκών των  ηλικιωμένων σε επαρκείς  και ποιοτικές υπηρεσίες, όπως και 
η προσφορά των συνθηκών για αξιοπρεπή διαβίωση και ενεργό συμμετοχή στην 
κοινωνία, περιλαμβάνονται στις κύριες στοχεύσεις των πολιτικών στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης. 
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δ) Κοινωνική     ένταξη     των     ΑμΕΑ,     των     μεταναστών     και     των     
ατόμων  με πολιτισμικές / θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. 
Οι παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είναι ανάγκη να εστιάσουν 
στις νέες αναδυόμενες εκφάνσεις - απειλές του κοινωνικού αποκλεισμού, που 
επενεργούν είτε στην εμφάνιση νέων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που 
απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, είτε στην περαιτέρω επιβάρυνση 
ομάδων του πληθυσμού   που   παραδοσιακά   απειλούνται   με   κοινωνικό   αποκλεισμό 
επιβαρημένη υγεία, νοικοκυριά με περισσότερους του ενός ανέργους). Για το λόγο αυτό 
απαιτείται η εξασφάλιση της διαχρονικής προσέγγισης του κοινωνικού αποκλεισμού με 
μέσα και μηχανισμούς που επιτρέπουν την εστίαση, τόσο στην ανάπτυξη προληπτικών 
παρεμβάσεων, όσο και στην θεραπεία. 

 

2. Η συμβατότητα του Προγράμματος με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική 
Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 
Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» ανταποκρίνεται απόλυτα στο 
πλέγμα των «δεσμεύσεων επιχειρησιακού χαρακτήρα»147 που απορρέουν από την Εθνική 
Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, καθώς προβλέπει 
παρεμβάσεις που:  

• εξυπηρετούν ορθολογικά την ενίσχυση της απασχόλησης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού (Δράσεις Γ.1, Γ.2 και Γ.3) 

• συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικογένειας και την στήριξη των 
ηλικιωμένων (Δράσεις Γ.3.1, Γ.3.2 και Γ.3.3) 

• προωθούν την αποτελεσματική κοινωνική  ένταξη των ΑμΕΑ (Δράσεις Γ.2.2, 
Γ.2.3, Γ.4.3 και Γ.4.4), των μεταναστών (Δράση Γ.5.3) και των ατόμων με 
πολιτισμικές / θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (Δράση Γ.5.2). 

Παράλληλα, το Πρόγραμμα συμπυκνώνει ουσιαστικά τις προτεραιότητες της Ελληνικής 
πολιτείας για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, καθώς 
τυποποιεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού μέσω θεσμικών, επιχειρησιακών και χρηματοδοτικών παρεμβάσεων που 
αναμένεται να αποτελέσουν το βασικό εργαλείο της Εθνικής Στρατηγικής  για την 
Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη στο πεδίο της ένταξης. Από την άποψη 
αυτή, η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής τα 
επόμενα χρόνια στο πεδίο της ένταξης θα αντιστοιχεί ουσιαστικά στην παρακολούθηση 
της εφαρμογής του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη». 

                                                 
147 Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη δεν αντιστοιχεί σε 
νομικά δεσμευτικό μηχανισμό, που μπορεί να θεμελιώσει αγώγιμα δικαιώματα πολιτών ενώπιον 
διοικητικών αρχών ή δικαστηρίων και από την άποψη αυτή ισοδυναμεί με κείμενο αρχών «επιχειρησιακού 
χαρακτήρα».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για την προώθηση της Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής του ΥΥΚΑ 
 

1. Η προώθηση από την Ελλάδα της νέας Κοινοτικής Πολιτικής της Συνοχής   
Η Ελληνική Κυβέρνηση επεξεργάσθηκε και εκπόνησε στο πλαίσιο της νέας 
Στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που αποτελεί το έγγραφο αναφοράς 
για τον προγραμματισμό των δράσεων παρέμβασης των Κοινοτικών Διαρθρωτικών 
Ταμείων σε εθνικό επίπεδο την περίοδο 2007-2013. Το ΕΣΠΑ εξασφαλίζει ότι η 
συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών 
προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου. 

Για τη διαμόρφωση των διαδοχικών σχεδίων του ΕΣΠΑ 2007-2013 
αξιοποιήθηκαν εισροές από ένα σημαντικό αριθμό προτάσεων που υπεβλήθησαν στο 
αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, κατευθύνσεων - πολιτικών επιλογών σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ποσοτικών δεδομένων και μελετών, που τυποποιούνται σε 
τρία επίπεδα: επίπεδο του κοινωνικού  διαλόγου και  της διαβούλευσης, επίπεδο των 
εισροών και της συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίπεδο 
των τεχνικών αναλύσεων και μελετών. Στο πλαίσιο αυτό, η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε 
επιμέρους ενότητες ακολουθεί τις σχετικές προδιαγραφές του Γενικού Κανονισμού 
1083/2006, αναλυτικότερες κατευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής 
Πολιτικής και Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
καθώς και κείμενα τεχνικών κατευθύνσεων (Fiches) που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες 
της Επιτροπής για ειδικά θέματα. 

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005, με τις 
οποίες διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για 
την Ελλάδα, οι νέοι Κανονισμοί των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων, καθώς και 
οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής αποτέλεσαν 
το πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν, μεταξύ των άλλων, οι Ελληνικές αρχές προκειμένου 
να προσεγγίσουν τις βασικές παραμέτρους του αναπτυξιακού προγραμματισμού 
(ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και προοπτικές, διαμόρφωση εναλλακτικών 
επιλογών, αναπτυξιακή στρατηγική, εξειδίκευση σε βασικές θεματικές και χωρικές 
προτεραιότητες, χρηματοδότηση, νέο πλαίσιο διαχείρισης και εφαρμογής, 
«αρχιτεκτονική» των ΕΠ) και να καταρτίσουν το ΕΣΠΑ. Επιπλέον, τα έγγραφα για την 
αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008 λήφθηκαν 
υπόψη κατά τη διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών - προτεραιοτήτων, 
καθώς συνιστούν κεντρικές μακροπρόθεσμες επιλογές για την Ένωση, στις οποίες θα 
συμβάλει και η αναπτυξιακή πολιτική του Ελληνικού ΕΣΠΑ. 

Το νέο ΕΣΠΑ χαρακτηρίζεται κατ’ αρχάς από το μικρότερο, σε σχέση µε την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο (Γ’ ΚΠΣ 2000-2006), πλήθος Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους και τους αντίστοιχους 
τομείς πολιτικής, η αρχιτεκτονική της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013148 

                                                 
148 Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική ενσωματώνει την πρόβλεψη του Γενικού Κανονισμού 1083/2006 για 
κοινά προγράμματα στόχων «σύγκλισης» και «περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης», μετά 
από την καταρχήν συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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περιλαμβάνει οκτώ (8) Τομεακά και πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα. 

α) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

• ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» (έχει ως κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη την 
προστασία, αναβάθμιση και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος ώστε να 
αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της 
ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και παράγοντα βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας) 

• ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» (έχει ως κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των φυσικών υποδομών και των συναφών 
υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας) 

• ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (έχει ως κύρια αναπτυξιακή 
επιδίωξη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας) 

• ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (επικεντρώνεται στο στρατηγικό στόχο «Ψηφιακό Άλμα 
στην παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλμα στην ποιότητα ζωής»). 

• ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» (στοχεύει στη 
δημιουργία μιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης 
διακυβέρνησης για τη μετάβαση από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών 
στη διοίκηση πολιτικών, αποτελεσμάτων και υπηρεσιών) 

• ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (επιδιώκει τη δημιουργία συνθηκών 
πλήρους απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της 
παραγωγικότητας, καθώς και την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των 
επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του 
διεθνούς ανταγωνισμού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων, ενώ 
στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων, των 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων ομάδων και στην προώθηση 
της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και στη μείωση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής) 

• ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (επικεντρώνεται σε τρεις στρατηγικούς 
στόχους: επένδυση στο μέλλον – βελτίωση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων 
όλων, μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα ώστε η δια βίου μάθηση να 
καταστεί πραγματικότητα για όλους και αύξηση της ποιότητας και της 
ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) 

• ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (αποσκοπεί στην κάλυψη της 
χρηματοδότησης δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, 
αξιολόγησης, πληροφόρησης-δημοσιότητας και ελέγχου των ΕΠ, καθώς και 
δραστηριοτήτων ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των 
δράσεων των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων). 

 

β) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 

• ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης  

• ΠΕΠ Θεσσαλίας – Ηπείρου – Στερεάς Ελλάδας  
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• ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων  

• ΠΕΠ Αττικής  

• ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων του Αιγαίου  

Σε αντίθεση με τα τρία προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, όλες οι Περιφέρειες 
των ανωτέρω Προγραμμάτων δεν ανήκουν στον ίδιο Στόχο. Έτσι, οι ακόλουθες οκτώ 
Περιφέρειες ανήκουν στον Αμιγή Στόχο Σύγκλιση: 

1. Ανατολική Μακεδονία – Θράκη  

2. Θεσσαλία 

3. Ήπειρος  
4. Ιόνια Νησιά  

5. Δυτική Ελλάδα  

6. Πελοπόννησος  
7. Βόρειο Αιγαίο  

8. Κρήτη 

Οι υπόλοιπες πέντε Περιφέρειες εμπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισμού 1083/2006 όπου 
επιβάλλονται υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθηση των πιστώσεων 
αυτών των ΕΠ (πόροι που προέρχονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Phase out) 
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική και στις Περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου (Phase in) Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο. 

Το σύνολο του αναπτυξιακού σχεδιασμού στις Περιφέρειες αυτές (εκτός του Ταμείου 
Συνοχής) θα υλοποιηθεί μέσω: 

• των αντίστοιχων Περιφερειακών ΕΠ (συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το 
ΕΤΠΑ) 

• των τριών (3) Τομεακών ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. 

Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες μεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται 
πλήρως σε προγραμματικό επίπεδο με την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας για 
κάθε τύπο Περιφερειών, ως εξής: 

• Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε 
Περιφέρεια  

• Τα τρία (3) τομεακά ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν και 
τους τρεις τύπους Περιφερειών (αμιγής στόχος 1, στατιστική σύγκλιση, σταδιακή 
είσοδος) έχουν διακριτούς θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας που 
επαναλαμβάνονται για κάθε έναν από τους τρεις τύπους Περιφερειών. 

 

2. Η αναγκαιότητα χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ από 
το ΕΣΠΑ 2007 - 2013 
Η χρηματοδότηση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
αποτελεί βασικό συντελεστή αποτελεσματικής εφαρμογής των δράσεων του 
Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», καθώς η ανάπτυξή του δεν 
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προβλέπει μόνο εθνικές πηγές χρηματοδότησης, αλλά περιλαμβάνει και υπερεθνικές 
πηγές χρηματοδότησης, αξιοποιώντας πλήρως τις κατευθύνσεις της Πολιτικής της 
Συνοχής. Για το λόγο αυτό, έχει προβλεφθεί ακριβώς στην αρχιτεκτονική του 
Προγράμματος ο αυτοτελής Άξονας Προτεραιότητας 4 «Η Οικονομική Βιωσιμότητα 
του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας», που διαρθρώνεται σε δύο Μέτρα. 

α) ΜΕΤΡΟ Δ.1. ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΏΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ 
Το Μέτρο αποβλέπει στην ενίσχυση της μακροοικονομικής βιωσιμότητας του 
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέσω αξιοποίησης πρόσθετων εσωτερικών πηγών 
χρηματοδότησης, που είτε θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα είτε δεν αναπτύχθηκαν ακόμα 
αποτελεσματικά. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Αξιοποίηση του θεσμού των Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα 

 Ανάπτυξη των Προγραμματικών Συμβάσεων  

 Αξιοποίηση του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΥΚΑ. 

β) ΜΕΤΡΟ Δ.2. ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΏΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ 
Το Μέτρο αποβλέπει στην ενίσχυση της μακροοικονομικής βιωσιμότητας του 
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέσω αξιοποίησης πόρων που προέρχονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, 
Συμβούλιο της Ευρώπης). Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 

 Αξιοποίηση πόρων από τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την υποστήριξη δράσεων των δημόσιων φορέων 
πρόνοιας 

 Αξιοποίηση πόρων από τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ιδιωτών στο 
πεδίο της κοινωνικής φροντίδας (κρατικές ενισχύσεις που δεν προσκρούουν στην αρχή 
του ασυμβιβάστου των κρατικών ενισχύσεων, αλλά αντιστοιχούν σε νόμω ή εν δυνάμει 
συμβατές ενισχύσεις) 

 Αξιοποίηση πόρων από Προγράμματα και Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

2.1. Οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής αξιοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 

Η αξιοποίηση πόρων από τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την υποστήριξη δράσεων των δημόσιων, 
ιδιωτικών και εθελοντικών φορέων του προνοιακού συστήματος προϋποθέτει ότι θα 
καλυφθούν από τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την 
διάρκεια των διαδικασιών σχεδιασμού / υλοποίησης έργων προνοιακού χαρακτήρα στο Γ’ 
Κ.Π.Σ.: 

Πρωτογενής Αποσπασματικότητα των παρεμβάσεων (η δομή των δράσεων και η 
απουσία μίας ενιαίας ολοκληρωμένης Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό 
του προνοιακού συστήματος περιόρισαν de facto την συνέργεια, τις οικονομίες κλίμακας 
και την αξιοποίηση της αποκτούμενης διαχειριστικής πείρας από τους φορείς 
υλοποίησης) 
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Καθυστερήσεις κυρίως στην έναρξη των έργων (καθυστερήσεις σημειώθηκαν κυρίως 
στις αρχικές φάσεις των έργων, με αποτέλεσμα να απαιτείται συχνά διάστημα δώδεκα 
τουλάχιστον μηνών για να περάσουν τα έργα από τη φάση ένταξης στη στιγμή της 
συμβολαιοποίησης) 

Δευτερογενής Αποσπασματικότητα (η αρχική αποσπασματικότητα του σχεδιασμού 
επιδεινώθηκε από την ανεπαρκή ή ελλιπή εκτέλεση, με αποτέλεσμα να λείψουν επιπλέον 
σημαντικοί «κρίκοι» που έδιναν συνοχή στις παρεμβάσεις) 

Αδυναμία προώθησης καινοτόμων παρεμβάσεων (π.χ. εξέλιξη του Μέτρου 3.1. του 
Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια» σε ένα νέο οργανωτικό θεσμό της προνοιακής διοίκησης σε 
τοπικό επίπεδο) 

Θεσμικά και οργανωτικά εμπόδια (μεγάλο μέρος των καθυστερήσεων κατά την αρχική 
φάση του σχεδιασμού και της συμβολαιοποίησης των έργων πρέπει να αποδοθεί είτε στην 
έλλειψη θεσμικής κατοχύρωσής τους, είτε στο αυστηρό πλαίσιο του δημοσίου λογιστικού 
που διέπει τη λειτουργία των περισσοτέρων φορέων υλοποίησης) 

Μικρή εμπειρία των Οργάνων Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Διαχείρισης στην 
εκτέλεση έργων που απέκλιναν από το παραδοσιακό μοντέλο κοινωνικής φροντίδας    
Περιορισμένη ή ανορθολογική προσφυγή σε εξωτερικές εργολαβίες (οι δημόσιοι 
φορείς ήταν διστακτικοί να προσφύγουν εγκαίρως σε αγορά εξωτερικών υπηρεσιών, 
εξασφαλίζοντας τεχνογνωσία για την υλοποίηση / παρακολούθηση / αξιολόγηση 
σύνθετων έργων του πεδίου της κοινωνικής φροντίδας). 

 

3. Πεδία χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ από το ΕΣΠΑ 
2007 - 2013 
Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, το ΕΣΠΑ 2007 – 
2013 δεν προβλέπει αυτοτελές Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τους τομείς 
υγείας και πρόνοιας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Η στρατηγική αυτή προσέγγιση εξυπηρετεί μεν την γενικότερη 
διαχειριστική ανάγκη επικέντρωσης των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ στους τομείς υψηλής 
συνάφειας με την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, αλλά αναμένεται να 
επηρεάσει την διαδικασία αποτελεσματικής αξιοποίησης υπερεθνικών πόρων για 
την εφαρμογή των δράσεων του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη», καθώς αφενός υποβαθμίζει τον θεσμικό ρόλο του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον εκσυγχρονισμό του προνοιακού συστήματος (αφού οι 
χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του τομέα θα διαχειρίζονται από άλλους φορείς της 
κεντρικής διοίκησης, οι οποίοι δεν διαθέτουν αρμοδιότητες σχεδιασμού προνοιακών 
πολιτικών αλλά παρεμβαίνουν μόνο στο επίπεδο της διαχείρισης) και αφετέρου 
περιορίζει εκ των πραγμάτων τους πόρους που θα δεσμευθούν από τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα για την ανάπτυξη των προνοιακών πολιτικών (θα προκύψουν ως 
αποτέλεσμα «εσωτερικής διαπραγμάτευσης» μεταξύ του ΥΥΚΑ και των αρμόδιων 
Υπουργείων / Περιφερειών). 

Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη ενός αυτοτελούς Τομεακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος για τους τομείς υγείας και πρόνοιας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημιουργεί προβληματισμούς ως προς την δυνατότητα 
αποτελεσματικής πλήρωσης των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ στον τομέα της κοινωνικής 
αλληλεγγύης - πρόνοιας (Γ.Σ. 9, 10 και 11), που καλύπτονται άμεσα από το πλέγμα 
δράσεων του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη». Παράλληλα, τίθενται 
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ζητήματα ως προς την ικανοποίηση των εσωτερικών ρητρών για την επίλυση των 
θεσμικών και οργανωτικών προβλημάτων του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, που 
επισημαίνονται ρητώς στο κείμενο του ΕΣΠΑ149 ως προτεραιότητα παρέμβασης.  

Η κάλυψη των παραπάνω προβλημάτων θεραπεύεται εν μέρει μέσω μίας ορθολογικής 
διαδικασίας ένταξης των δράσεων του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη» στα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013, που θα εξασφαλίσει κρίσιμους πόρους για τον εκσυγχρονισμό του 
προνοιακού συστήματος την επόμενη περίοδο. Η διαδικασία αυτή επιβάλλει δύο βασικές 
ενέργειες: 

 την επιλογή των πεδίων του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» 
που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (στρατηγικές αποφάσεις 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
στο πλαίσιο των γενικότερων κατευθύνσεων της Κυβέρνησης για τον 
εκσυγχρονισμό του προνοιακού συστήματος) 

 την κατοχύρωση της συμβατότητας και συνάφειας των επιλεγμένων πεδίων του 
Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» με τα αντίστοιχα Τομεακά 
και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (δράση 
τεχνοκρατικού χαρακτήρα). 

Στο τεχνοκρατικό ακριβώς επίπεδο, η κατοχύρωση της συμβατότητας και συνάφειας των 
πεδίων του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» με τα αντίστοιχα 
Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
αντιστοιχεί σε μία ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία που προωθείται μέσω των ακόλουθων 
κριτηρίων: 

 συνάφεια των στόχων του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» 
με τους ειδικούς στόχους κάθε ΕΠ ή ΠΕΠ 

 συνάφεια των Στρατηγικών Αξόνων Δράσης του Προγράμματος «Κοινωνική 
Συνοχή και Αλληλεγγύη» με τους Άξονες Προτεραιότητας κάθε ΕΠ ή ΠΕΠ 

 επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη» σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Κανονισμού1083/2006. 

Η εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων επιβεβαιώνει ότι η Αναπτυξιακή Στρατηγική 
του ΥΥΚΑ για τον εκσυγχρονισμό του προνοιακού συστήματος μπορεί να καλυφθεί 
σε σημαντική έκταση από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, καθώς όλοι οι Άξονες 
Προτεραιότητάς του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» είναι 
συμβατοί και εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους των αντίστοιχων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (όπως τεκμηριώνεται στον Πίνακα 11). Από άποψη στρατηγικής, τα 
επιλέξιμα Μέτρα του Προγράμματος μπορούν να αποτελέσουν μία αυτοτελή κατηγορία 
δράσεων στα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα, με την εξαίρεση των Μέτρων του 
ΆΞΟΝΑ 3 «Νέες Πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης και Φροντίδας», που λόγω της 
σημασίας τους θα έπρεπε να ενταχθούν σε ένα νέο Άξονα του ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 

                                                 
149 Βλ. χαρακτηριστικά ΕΣΠΑ, σ. 30 «Το  σύστημα  χαρακτηρίζεται  από  θεσμικά  μειονεκτήματα   και  
ελλείψεις επιχειρησιακού τύπου, με κυριότερες την αδυναμία ορθολογικής ένταξης των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού μέσω ενεργητικών πολιτικών και την περιορισμένη λειτουργικότητα των 
προγραμμάτων πρόληψης και ανοικτής φροντίδας με βάση τις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Εκτίμηση της συνάφειας των Μέτρων του Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» με τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
Μέτρο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έκταση συνάφειας 

Α.1. ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας 
Διοίκησης» Μεσαία 

Α.2. ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας 
Διοίκησης» Μεσαία 

Α.3. ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας 
Διοίκησης» Μεσαία 

Α.4. ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας 
Διοίκησης» Μεσαία 

Β.1. ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας 
Διοίκησης» Υψηλή 

Β.2. ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας 
Διοίκησης» Υψηλή 

Β.3. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Υψηλή 

Β.4. ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας 
Διοίκησης» Υψηλή 

Γ.1. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Υψηλή 

Γ.2. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Υψηλή 
Γ.3. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Υψηλή 
Γ.4. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Υψηλή 
Γ.5. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Υψηλή 

Δ.1. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Μεσαία 

Δ.2. ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Υψηλή 

Ε.1. ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Υψηλή 

Ε.2. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Μεσαία 

ΣΤ.1. ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας 
Διοίκησης» Μεσαία 

ΣΤ.2. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Υψηλή 

ΣΤ.3. ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας 
Διοίκησης» Χαμηλή 

Ζ.1. ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Μεσαία 

 

Η τεκμηρίωση της συνάφειας των Μέτρων του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη» με τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
οδηγεί στην επιλογή και εξειδίκευση συγκεκριμένων παρεμβάσεων που μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν από τα αντίστοιχα Ε.Π. (Πίνακας 13), καθώς και δράσεων που 
μπορούν να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (Πίνακας 14).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Προτεινόμενες παρεμβάσεις προνοιακού χαρακτήρα ανά Τομεακό 
ΕΠ (Άξονα Προτεραιότητας και Δράση)  

 

ΕΠ Άξονας Δράση 

Προτεινόμενη 
παρέμβαση του 
Προγράμματος 

«Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη» (Δράση) 

 
Ενιαία Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα των Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας 
 
Πληροφοριακό Σύστημα 
Παρακολούθησης των 
Ληπτών Προνοιακών 
Παροχών 

Βελτίωση της 
Παραγωγικότητας 
με Αξιοποίηση των 

ΤΠΕ 

Ανάπτυξη ψηφιακών 
υπηρεσιών Δημόσιας 

Διοίκησης 
 

 
Δικτυακή Πύλη Κοινωνικής 
Φροντίδας 

Ψηφιακή Σύγκλιση 

ΤΠΕ και Βελτίωση 
της Ποιότητας Ζωής 

Παροχή ψηφιακών 
υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις & 
βελτίωση 

αποτελεσματικότητας 
Δημοσίου τομέα με 

χρήση ΤΠΕ 

 
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης για Άτομα 
με Αναπηρίες 
 
Κατάρτιση του προσωπικού 
των προνοιακών φορέων 
στις νέες τεχνολογίες 
πληροφορικής και 
επικοινωνίας 
 
Αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών κατάρτισης του 
προσωπικού των 
προνοιακών φορέων 
 

Βελτίωση 
Διοικητικής 
Ικανότητας 

Δημόσιας Διοίκησης

Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου 
δυναμικού της 
Δημόσιας 
Διοίκησης 

Διεύρυνση του 
πεδίου κάλυψης των 

αναγκών του 
προσωπικού της 

Δημόσιας Διοίκησης 
σε εκπαίδευση, 
αναβάθμιση της 
ποιότητας της 
παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και 
αξιοποίηση της 
εκπαίδευσης στην 

πράξη 

Η επιμόρφωση των 
ανθρώπινων πόρων του 
συστήματος πρόνοιας 
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ΕΠ Άξονας 

Προτεινόμενη 
παρέμβαση του 

Δράση Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη» (Δράση) 

 
Βελτίωση της 
ποιότητας των 

δημόσιων πολιτικών 
και ενίσχυση της 
ανοιχτής διοίκησης 

Βελτίωση της 
ποιότητας των 

δημόσιων πολιτικών 

Εισαγωγή της Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας στις 
Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας 
 
Ανάπτυξη συστημάτων 
εσωτερικής αξιολόγησης 
των προνοιακών 
προγραμμάτων 
 
Ανάπτυξη συστημάτων 
εξωτερικής αξιολόγησης των 
προνοιακών προγραμμάτων 
 
Σύστημα παρακολούθησης 
των ιδιωτικών φορέων 
φροντίδας 
 
Σύστημα πιστοποίησης των 
μη κερδοσκοπικών φορέων 
φροντίδας 
 
Ενίσχυση της αποκέντρωσης 
των υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας 

Βελτίωση της 
ποιότητας του 

θεσμικού πλαισίου 
ρύθμισης της 

δημόσιας δράσης 

Κωδικοποίηση του 
Θεσμικού Πλαισίου της 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

Αναδιάρθρωση Γενικής 
Διεύθυνσης Πρόνοιας 
 
Αναδιάρθρωση των 
Επιτελικών Προνοιακών 
Φορέων 

 
Εκσυγχρονισμός 
του θεσμικού 

πλαισίου ρύθμισης 
της δημόσιας 
δράσης και των 
δομών και 
διαδικασιών 

λειτουργίας των 
δημοσίων 
υπηρεσιών 

Οργανωτικός και 
λειτουργικός 

ανασχεδιασμός και 
διοικητική 

ανασυγκρότηση 
 
Προώθηση των αρχών του 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 
στις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας 

Τεχνική υποστήριξη 
εφαρμογής 

Ίδρυση και 
λειτουργία 
μηχανισμών 

υποστήριξης στο 
πεδίο της πολιτικής 

και του 
προγραμματισμού 
και στο επίπεδο της 

υλοποίησης 

Η αξιοποίηση του 
κοινωνικού εθελοντισμού 
από την προνοιακή δημόσια 
διοίκηση 
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ΕΠ Άξονας 

Προτεινόμενη 
παρέμβαση του 

Δράση Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη» (Δράση) 

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών 
ομάδων του 
πληθυσμού 

 
 

Πρόληψη και 
αντιμετώπιση του 

κοινωνικού 
αποκλεισμού 

ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού 

 
 
 
 
 
 

Ολοκληρωμένες 
δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες 

ομάδες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενέργειες Στήριξης 
ατόμων που χρήζουν 

βοήθεια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Πρόληψη του κοινωνικού 
αποκλεισμού 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πολιτικές ένταξης ειδικών 
ομάδων στόχου των 
προνοιακών πολιτικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενεργητικές προνοιακές 
πολιτικές 
 
 
Ποιοτικές υπηρεσίες 
ανοικτής και κλειστής 
περίθαλψης 
 
 
Πρόληψη και καταπολέμηση 
της ιδρυματοποίησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 168



ΕΠ Άξονας 

Προτεινόμενη 
παρέμβαση του 

Δράση Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη» (Δράση) 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 

και της 
εξωστρέφειας – 
αναβάθμιση του 

παραγωγικού ιστού 
– αύξηση των 
παραγωγικών 

επενδύσεων και των 
εισροών ξένων 

άμεσων επενδύσεων 
και γενική ποιοτική 
αναβάθμιση των 
προσφερόμενων 
προϊόντων και 

υπηρεσιών σε όλους 
τους τομείς και 
κλάδους της 
ελληνικής 
οικονομίας 

Ολοκληρωμένα 
Προγράμματα 
Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας 
 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων 
 
 
 
Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στο 
πεδίο της κοινωνικής 
φροντίδας 

 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
στον τομέα του 

τουρισμού, µε την 
προώθηση κατά 
προτεραιότητα 
σχεδίων που 

αποσκοπούν στην 
ποιοτική αναβάθμιση 
και διαφοροποίηση 
του τουριστικού 
προϊόντος, την 
επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου 
σε όλη την 

ελληνική επικράτεια 
και την ανάπτυξη 

των ειδικών μορφών 
τουρισμού 

Ανάπτυξη του Κοινωνικού 
Τουρισμού 

Ανταγωνιστικότητα 
και 

Επιχειρηματικότητα

Ενίσχυση της 
έρευνας, της 
τεχνολογίας σε 

όλους τους κλάδους 
ως βασικού 

παράγοντα για την 
αναδιάρθρωση της 

ελληνικής 
οικονομίας και την 
μετάβαση στην 
οικονομία της 

γνώσης 

Μείωση του 
ελλείμματος σε 

έρευνα, καινοτομία 
και τεχνολογία ως 
προς τον μέσο όρο 

της ΕΕ-15 

Ενίσχυση της Βασικής και 
Εφαρμοσμένης Έρευνας στο 
πεδίο των προνοιακών 
πολιτικών 
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ΕΠ Άξονας 

Προτεινόμενη 
παρέμβαση του 

Δράση Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη» (Δράση) 

 
Ανάπτυξη του τομέα της 
κοινωνικής φροντίδας στην 
Δευτεροβάθμια Τεχνική – 
Επαγγελματική Εκπαίδευση 
 

Αναμόρφωση των 
προγραμμάτων 
σπουδών και 
ενίσχυση των 
υπηρεσιών των 
βιβλιοθηκών / 

Διευκόλυνση της 
οριζόντιας και 

κάθετης 
κινητικότητας των 

μαθητών, 
σπουδαστών και 

φοιτητών 

Ανάπτυξη του τομέα της 
κοινωνικής φροντίδας στην 
Ανώτερη Εκπαίδευση 

Αναβάθμιση της 
ποιότητας της 
εκπαίδευσης, 

εκσυγχρονισμός του 
εκπαιδευτικού 
συστήματος 

Βελτίωση των 
συνθηκών και του 

επιπέδου 
εκπαίδευσης ατόμων 

με αναπηρία 

Ανάπτυξη της Ειδικής 
Αγωγής 

Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 

 
Προαγωγή της 
κοινωνίας της 

γνώσης με ενίσχυση 
του ανθρώπινου 
κεφαλαίου στις 
μεταπτυχιακές 

σπουδές 

Αναβάθμιση του 
επιπέδου 

μεταπτυχιακών 
σπουδών και 
έρευνας, 

προσαρμοσμένων 
στις προκλήσεις της 
επιστήμης και της 

οικονομίας μέσω της 
ενίσχυσης της 

παραγωγής γνώσης 
και ανάπτυξης της 
καινοτομίας σε 
προϊόντα και 
υπηρεσίες, στο 
πλαίσιο των 

προγραμμάτων 
μεταπτυχιακών 
σπουδών, και της 

χορήγησης 
μεταπτυχιακών 
υποτροφιών  

Ανάπτυξη του τομέα της 
κοινωνικής φροντίδας στην 
Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση 

Περιβάλλον – 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

Προστασία 
Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος & 
Αστικές Μεταφορές 

– Αντιμετώπιση 
Κλιματικής 
Αλλαγής – 

Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας 

 
Εξοικονόμηση 
ενέργειας στο 
δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο 
τομέα 

 
Ενεργειακός 
εξορθολογισμός των δομών 
πρόνοιας 

Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας

Άξονες 
Προτεραιότητας 
Ομάδας Α’ και 
Ομάδας Β’ 

 

Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας και 
προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρίες  
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ΕΠ Άξονας 

Προτεινόμενη 
παρέμβαση του 

Δράση Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη» (Δράση) 

Τεχνική 
Υποστήριξη 
Εφαρμογής 

  
Τεχνική Υποστήριξη του 
Προγράμματος ΄΄Κοινωνική 
Συνοχή και Αλληλεγγύη΄΄ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Προτεινόμενες παρεμβάσεις προνοιακού χαρακτήρα ανά ΠΕΠ 
(Άξονα Προτεραιότητας και Δράση)  

ΠΕΠ Άξονας Δράση 

Προτεινόμενη 
παρέμβαση του 
Προγράμματος 

«Κοινωνική Συνοχή 
και Αλληλεγγύη» 

(Δράση) 

ΠΕΠ «Αττικής» 

Άξονας 
Προτεραιότητας 2 

«Αειφόρος ανάπτυξη 
και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στην 
Περιφέρεια Αττικής» 

Δράση 4 
«Ενίσχυση των 
κοινωνικών 
υποδομών» 

Υποδομές και 
εξοπλισμός Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας 

και Πρόνοιας 

ΠΕΠ «Δυτικής 
Ελλάδας, 

Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων» 

Άξονες 
Προτεραιότητας 7, 

8 και 9 
 

Υποδομές και 
εξοπλισμός Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας 

και Πρόνοιας 

ΠΕΠ «Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου» 

 

Άξονες 
Προτεραιότητας 1 

«Υποδομές και 
υπηρεσίες 

προσπελασιμότητας» 
και 5 

«Ενδοπεριφερειακή 
σύγκλιση» 

 

Υποδομές και 
εξοπλισμός Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας 

και Πρόνοιας 

ΠΕΠ «Μακεδονίας 
- Θράκης» 

 

Άξονας 
Προτεραιότητας 3 

«Αειφόρος ανάπτυξη 
και ποιότητα ζωής» 

 

Υποδομές και 
εξοπλισμός Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας 

και Πρόνοιας 

ΠΕΠ «Θεσσαλίας 
Ηπείρου, Στερεάς 

Ελλάδας» 

Άξονες 
Προτεραιότητας 3 

και 4 
 

Υποδομές και 
εξοπλισμός Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας 

και Πρόνοιας 
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3.1. Η ένταξη δράσεων του Προγράμματος στο Ε.Π. «Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» 

 

3.1.1. Το περιεχόμενο του Ε.Π. «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας 
Διοίκησης» 
Το Ε.Π. «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» στοχεύει στην 
αντιμετώπιση των χρόνιων δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης με επιλεγμένες 
παρεμβάσεις θεσμικής, οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής. Ειδικότερα, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες αδυναμίες και να καλυφθούν τα αντίστοιχα κενά της 
διοικητικής δράσης, προβλέπεται η εφαρμογή δέσμης ενεργειών και παρεμβάσεων με 
στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της διοίκησης (π.χ. προώθηση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης), καθώς και την εξασφάλιση της καλύτερης αξιοποίησης του ανθρώπινου 
δυναμικού. Οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ καλύπτουν όλο το εύρος της διοικητικής 
δράσης στα επίπεδα της κεντρικής / περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, επιδιώκοντας την βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και 
την προαγωγή της ανοιχτής και συμμετοχικής διοίκησης (Γενικός Στόχος 1), την άρση 
των δυσλειτουργιών του κανονιστικού πλαισίου (Γενικός Στόχος 2), την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης (Γενικός Στόχος 3) και την αξιοποίηση 
της διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας σε αντίστοιχα πεδία (Γενικός Στόχος 4)150. 

 

3.1.2. Η σκοπιμότητα αξιοποίησης του Ε.Π. «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας 
Δημόσιας Διοίκησης» 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι στο πλαίσιο της Αναθεωρημένης 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας η βελτίωση της λειτουργίας κάθε εθνικής δημόσιας 
διοίκησης κρίνεται ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αγοράς. Για 
τον λόγο αυτό προτρέπει τα Κράτη Μέλη της Ένωσης να βελτιώσουν το ρυθμιστικό τους 
πλαίσιο, δεδομένου ότι «ένα καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο επιδρά θετικά στη διαμόρφωση 
ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την 
παραγωγικότητα, δεδομένου ότι η βελτιωμένης ποιότητας νομοθεσία παρέχει τα σωστά 
κίνητρα για τις επιχειρήσεις, μειώνει περιττές δαπάνες και αίρει εμπόδια για την 
προσαρμοστικότητα και την καινοτομία»151. Παράλληλα, τονίζει ότι η βελτίωση της 
διοικητικής ικανότητας των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητο 
όρο για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης152, ενώ επηρεάζει θετικά την 
επεξεργασία και την εφαρμογή νέων πολιτικών, τη διάδοση της πρακτικής της 
αξιολόγησης, τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών 
φορέων, τη διαφάνεια, την περιφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία και τη διαδικασία 

                                                 
        150  Σημειώνεται ότι το ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» διαρθρώνεται σε 12 

άξονες προτεραιότητας, 3 άξονες για κάθε μία από τις 4 θεματικές προτεραιότητες που καλύπτουν τις 
ακόλουθες τρεις κατηγορίες περιφερειών της χώρας: α) Περιφέρειες αμιγούς σύγκλισης, χωρίς μεταβατική 
στήριξη: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια 
Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, β) Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική 
Μακεδονία, Αττική και γ) Περιφέρειες σταδιακής εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο. 

        151 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συνεργασία για την 
οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση – Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισσαβόνας, 
Βρυξέλλες, 2.2.2005, COM(2005) 24 τελικό. 
152 Βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013, Βρυξέλλες, 5.7.2005, 
COM(2005) 299 τελικό. 

 172



ανταλλαγής των καλύτερων πρακτικών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές κατευθύνσεις, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει εντάξει την 
μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης ανάμεσα στους τομείς υψηλής προτεραιότητας της 
εθνικής στρατηγικής για την εκπλήρωση των στόχων της Αναθεωρημένης Στρατηγικής 
της Λισσαβόνας. Έχουν, μάλιστα, προσδιορισθεί συγκεκριμένοι άξονες παρέμβασης που 
εξειδικεύονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση (2005-2008):153 

o Βελτίωση της παραγωγικότητας και ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών 

o Καθιέρωση συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων των νέων νόμων στην 
ανταγωνιστικότητα 

o Άρση διοικητικών εμποδίων 

o Αποφυγή δημιουργίας συνθηκών αποκλεισμού από την κοινωνία της γνώσης 

o Διοικητική διαφάνεια – καταπολέμηση της διαφθοράς 

o Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

o Καθιέρωση συστήματος και μεθόδων δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης των 
δημοσίων υπαλλήλων. 

Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός του δημόσιου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί 
βασικό εργαλείο αποτελεσματικής εφαρμογής των δράσεων του Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», καθώς η προώθηση των νέων παρεμβάσεων 
επιβάλλει κατ΄ αρχάς την αλλαγή του παραδοσιακού γραφειοκρατικού μοντέλου 
διοίκησης154 και την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων επιχειρησιακού σχεδιασμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των προνοιακών πολιτικών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 
απαιτείται η άμεση κάλυψη προβλημάτων και κενών διοικητικής φύσης των προνοιακών 
φορέων, που δημιουργούνται από: 

• Απαξιωμένους ή ελλιπείς οργανισμούς λειτουργίας και προτύπων διοίκησης και 
οργάνωσης 

• Ανεπαρκή συστήματα οικονομικής διαχείρισης και οικονομικού 
προγραμματισμού 

• Ελλιπή (ή ανύπαρκτα) συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

• Πεπαλαιωμένες και ανελαστικές πρακτικές αξιολόγησης και διαχείρισης του 
ανθρώπινου δυναμικού 

• Ανεπαρκή πληροφοριακά συστήματα, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο και σε 
επίπεδο διαχείρισης και αξιοποίησης των δεδομένων των εξυπηρετουμένων από 
τους προνοιακούς φορείς 

• Περιορισμένο προσωπικό υψηλών προσόντων. 

                                                 
153 Βλ. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη 
και την Απασχόληση 2005-2008, 2005, σελ. 36-38.  
154 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι η Ελλάδα εμφανίζει για το 2006 το υψηλότερο κόστος 
γραφειοκρατίας (ποσοστό διοικητικών βαρών ως ποσοστό του ΑΕΠ) σε όλη την Ευρώπη των 25, που 
ανέρχεται στο 6,8 του ΑΕΠ (περίπου 16 δις. Ευρώ ετησίως).  
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3.1.3. Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων του Προγράμματος που θα ενταχθούν 
στο Ε.Π. «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» 
Οι δράσεις του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» που θα ενταχθούν 
στο Ε.Π. «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» αξιοποιούν πλήρως 
τη δυνατότητα αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των δομών / υπηρεσιών 
πρόνοιας και εντάσσονται στη Θεματική Προτεραιότητα Ι «Βελτίωση της ποιότητας 
των δημόσιων πολιτικών και ενίσχυση της ανοιχτής διοίκησης», στη Θεματική 
Προτεραιότητα ΙΙ «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της δημόσιας 
δράσης και των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών» και στη 
Θεματική Προτεραιότητα ΙΙΙ «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας 
Διοίκησης». Η επιτυχία των μέτρων που θα ληφθούν για τη βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας της δημόσιας προνοιακής διοίκησης εξαρτάται, μάλιστα, σε σημαντική 
έκταση από την ορθολογική εφαρμογή των ΤΠΕ155 τόσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών, όσο και την επιτάχυνση των ρυθμών παροχής των υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας.  

 

Α. Η Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας 
Η ανάπτυξη των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη» στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας επιβάλλει την υιοθέτηση ενός νέου 
οργανωτικού / επιχειρησιακού πλαισίου λειτουργίας της προνοιακής επιτελικής 
διοίκησης, η οποία θα υποστηρίξει την πολιτική ηγεσία του ΥΥΚΑ κατά την διάρκεια 
προώθησης της διαδικασίας εκσυγχρονισμού του προνοιακού συστήματος. Για το λόγο 
αυτό, προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης 
Πρόνοιας», που αντανακλά τις επιλογές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για μια αποτελεσματική επιχειρησιακή ανασυγκρότηση του τομέα της 
πρόνοιας, απαλλαγμένου από παθογένειες του παρελθόντος, όπως η ανακολουθία στη 
λήψη των αποφάσεων, η αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, η 
αναποτελεσματική δράση, η γραφειοκρατική αδράνεια, οι διοικητικές επικαλύψεις 
και ευθυνοφοβικές τάσεις. Η Δράση προσανατολίζεται στην προώθηση μιας νέας 
στρατηγικής οργανωτικού σχεδιασμού και διοικητικής αρχιτεκτονικής, με στόχο την 
βέλτιστη δυνατή κατανομή ρόλων, λειτουργιών και αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα 
του διοικητικού μηχανισμού της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και, ταυτόχρονα, την 
εξασφάλιση διαδικασιών συμπληρωματικότητας και συντονισμού των παρεμβάσεων.  

Το ζήτημα της αναδιοργάνωσης του διοικητικού μηχανισμού της Γενικής Διεύθυνσης 
Πρόνοιας μέσω της αναμόρφωσης του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελεί βασική προτεραιότητα και έχει επείγοντα χαρακτήρα, 
δεδομένων και των αλλαγών που προωθούνται σε εθνικό επίπεδο, με τις συνεχείς 
τροποποιήσεις αρμοδιοτήτων από και προς τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών και  
την προετοιμασία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατά τη νέα 
Προγραμματική Περίοδο. Προκειμένου, μάλιστα, το εγχείρημα της οργανωτικής 
αναδιάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας να ανταποκριθεί με επιτυχία στις 
σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, θα ληφθούν 

                                                 
155 Για παράδειγμα, είναι προφανές ότι όλοι οι προνοιακοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο με το απαραίτητο πλέγμα πληροφοριών (θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, περιγραφή παρεχόμενων 
υπηρεσιών, προϋποθέσεις χρήσης κ.λπ.) και εξουσιοδοτημένους χειριστές που θα ενημερώνουν τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες. 
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υπόψη  κατά την διάρκεια εφαρμογής της Δράσης οι ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες 
αρχές. 

 α. Ορθολογικότητα: Το νέο μοντέλο διοίκησης εγκαθιδρύει ένα ορθολογικό, φιλικό προς 
τον πολίτη, αξιόπιστο και λειτουργικό σύστημα κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ 
των  διαφόρων υπηρεσιών / Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, που 
διευκολύνει την ταχεία λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων αποφεύγοντας παράλληλα, 
στο μέτρο του εφικτού, τις αντιφάσεις, τις επικαλύψεις, τις αμφισβητήσεις  και τα κενά 
εξουσίας.  

Β. Αποδοτικότητα: Το νέο μοντέλο εγκαθιστά την κατάλληλη διοικητική δομή, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή  αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων να  
προσελκύει και να ενεργοποιεί ικανό και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και να 
εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ. 

 Γ. Διαφάνεια: Η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας πρέπει μέσω της ορθολογικής και 
οικονομικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων για τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας 
να προωθεί την αποτελεσματική εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων δημοσιονομικού 
ελέγχου, με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη εξέλιξη της 
πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας επιβάλλει 
σε επιχειρησιακό επίπεδο την υλοποίηση του Έργου «Επιχειρησιακός Ανασχεδιασμός 
της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας», που θα προωθηθεί με βάση τα ακόλουθα στάδια: 

• εκπόνηση των προδιαγραφών του έργου  

• προκήρυξη του έργου με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό 

• παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου από εξειδικευμένα στελέχη του ΥΥΚΑ 
και αξιοποίησή του ώστε να ενταχθεί στον Οργανισμό Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Β. Η αναδιάρθρωση των Επιτελικών Προνοιακών Φορέων 

Η σταδιακή ανάπτυξη των θεματικών παρεμβάσεων του Προγράμματος «Κοινωνική 
Συνοχή και Αλληλεγγύη» στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας επιβάλλει παράλληλα την 
άμεση επιχειρησιακή ενίσχυση των «επιτελικών προνοιακών φορέων», ώστε να 
προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των στόχων του 
Προγράμματος. Η αναδιάρθρωση των επιτελικών προνοιακών φορέων στοχεύει στη 
αύξηση της διοικητικής / επιχειρησιακής / διαχειριστικής ικανότητάς τους να σχεδιάζουν 
και να παρακολουθούν τις διαδικασίες εφαρμογής των νέων πολιτικών φροντίδας και 
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Η εκπλήρωση του συγκεκριμένου κενού αντιμετωπίζεται με την υιοθέτηση της Δράσης 
«Αναδιάρθρωση των Επιτελικών Προνοιακών Φορέων και Υπηρεσιών», που θα 
υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων έργων: 

α) Έργο «Αναδιάρθρωση του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
(ΙΚΠΑ)», ώστε να ενδυναμωθεί επιχειρησιακά για να καλύψει αποτελεσματικά τις 
προβλεπόμενες αρμοδιότητές του. 

β)  Έργο «Αναδιάρθρωση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)», 
ώστε να ενδυναμωθεί επιχειρησιακά για να καλύψει αποτελεσματικά τις προβλεπόμενες 
αρμοδιότητές του. 
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γ)  Έργο «Διοικητική ενίσχυση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες», 
ώστε να λειτουργήσει στην πράξη ως εργαλείο μίας ολοκληρωμένης πολιτικής 
προώθησης της πλήρους συμμετοχής και της ισότητας των ατόμων με αναπηρία στην 
Ελληνική κοινωνία. Η ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου θα εξασφαλίσει τον 
συντονισμό των δραστηριοτήτων των φορέων του δημόσιου και εθελοντικού τομέα με τις 
αναπηρικές οργανώσεις, ενώ θα ενισχυθεί η παρακολούθηση των 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρων και δράσεων για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία. 

δ)  Έργο «Διοικητική ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας», 
ώστε να ενδυναμωθεί επιχειρησιακά για να καλύψει αποτελεσματικά τις προβλεπόμενες 
αρμοδιότητές του.  

 

Γ. Η προώθηση των αρχών του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας 
Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας αποτελούν φορείς υλοποίησης των δημόσιων 
πολιτικών κοινωνικής φροντίδας που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελώντας, έτσι, τα σημεία πρόσβασης και επαφής των 
ενδιαφερομένων ομάδων του πληθυσμού (παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, 
κ.α.) με το σύστημα πρόνοιας. Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι Μονάδες 
λειτουργούν με την μορφή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και έχουν την υποχρέωση να ασκούν τις 
προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο ετήσιο επιχειρησιακό 
σχέδιο δράσης. Όμως, οι περισσότερες Μονάδες δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία και τους 
απαραίτητους πόρους για την εκπόνηση των αντίστοιχων σχεδίων δράσης, με 
αποτέλεσμα να εξακολουθούν να λειτουργούν σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς τα εχέγγυα 
που προσφέρει στους φορείς της δημόσιας διοίκησης η αξιοποίηση των αρχών του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού. 

Η κάλυψη του συγκεκριμένου κενού αντιμετωπίζεται με την υιοθέτηση της Δράσης 
«Προώθηση των αρχών του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας», που επικεντρώνεται στην υποστήριξη των διαδικασιών εκπόνησης και 
εφαρμογής του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης κάθε Μονάδας Κοινωνικής 
Φροντίδας, το οποίο περιέχει την καταγραφή της αποστολής και των αναπτυξιακών 
στόχων κάθε μονάδας, τις προτεραιότητες δράσης για την εκπλήρωση των στόχων, τις 
πηγές χρηματοδότησης των παρεμβάσεων (εθνικές ή ευρωπαϊκές) και την εξειδίκευση 
των παρεμβάσεων ανάλογα με την στόχευση και το θεματικό τους περιεχόμενο. 
Ειδικότερα, το επιχειρησιακό σχέδιο κάθε Μονάδας περιλαμβάνει μία συνοπτική και 
δυναμική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, των τάσεων και προσδιοριστικών 
παραγόντων ανάπτυξης στον τομέα λειτουργίας της δομής (π.χ. ανοικτή / κλειστή 
φροντίδα), την αποτύπωση των γενικών και ειδικών στόχων, την τεκμηρίωση της 
επιλογής των προτεινόμενων προτεραιοτήτων δράσης, την αξιοποίηση των πηγών 
χρηματοδότησης και τις τεχνικές προσαρμογής της λειτουργίας της Μονάδας στην εθνική 
πολιτική του τομέα.  

Ενδεικτικές ενέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
Δράσης είναι: 

• η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων δράσης από όλες τις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας εποπτείας των ΔΥΠΕ 

• η ανάπτυξη Κανονισμών Λειτουργίας για όλες τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας 
εποπτείας των ΔΥΠΕ 

 176



• η εγκατάσταση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας εποπτείας των ΔΥΠΕ. 

Από επιχειρησιακή άποψη, προτείνονται τα ακόλουθα έργα για την υλοποίηση της 
Δράσης: 

α) Έργο «Η προώθηση των αρχών του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας της 1ης ΔΥΠΕ» 
β) Έργο «Η προώθηση των αρχών του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας της 2ης ΔΥΠΕ» 
γ) Έργο «Η προώθηση των αρχών του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας της 3ης ΔΥΠΕ» 
δ) Έργο «Η προώθηση των αρχών του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας της 4ης ΔΥΠΕ» 
ε) Έργο «Η προώθηση των αρχών του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας της 5ης ΔΥΠΕ» 
στ) Έργο «Η προώθηση των αρχών του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας της 6ης ΔΥΠΕ» 
ζ) Έργο «Η προώθηση των αρχών του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας της 7ης ΔΥΠΕ». 

Κάθε έργο της κατηγορίας αυτής θα στοχεύει στην εκπόνηση των ακόλουθων 
παραδοτέων και την υποστήριξη της αρμόδιας ΔΥΠΕ για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τις αντίστοιχες Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας: 

o Ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης όλων των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας που υπάγονται στην αντίστοιχη ΔΥΠΕ 

o Κανονισμός Λειτουργίας όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που 
υπάγονται στην αντίστοιχη ΔΥΠΕ 

o Σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε επιλεγμένες Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας. 

η) Έργο «Η προώθηση της ανταποκριτικής διοίκησης στις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

θ) Έργο «Η ανάπτυξη της κοινωνικής διαβούλευσης στον προνοιακό τομέα». 

Η ανάπτυξη των σχετικών έργων θα προωθηθεί με βάση τα ακόλουθα στάδια: 

• εκπόνηση των προδιαγραφών κάθε έργου  

• προκήρυξη του έργου με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό 

• παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου από εξειδικευμένα στελέχη της 
αντίστοιχης ΔΥΠΕ. 

 

Δ. Η εισαγωγή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας 
Η βελτίωση της λειτουργικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δημόσιων 
προνοιακών φορέων προϋποθέτει την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων 
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υπηρεσιών µε την άμεση προώθηση παρεμβάσεων που αφορούν α) την ανάπτυξη 
αναλυτικών επιχειρησιακών σχεδίων δράσης ανά ομάδα εξυπηρετούμενου πληθυσμού, β) 
τη διαμόρφωση μοντέλου διοίκησης ολικής ποιότητας των υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας, γ) την καθιέρωση συστηματικής αξιολόγησης των υπηρεσιών, δ) τη 
δημιουργία προγραμμάτων ενδυνάμωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, ε) 
την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής υποστήριξης (Management 
Information System).  

Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη ενός μοντέλου συνέργειας και δικτύωσης υπηρεσιών 
(αναμένεται να καλύψει ένα από τα βασικότερα διαρθρωτικά προβλήματα του τομέα) 
επιβάλλει την υιοθέτηση παρεμβάσεων που αφορούν α) την διαμόρφωση οργανωτικού 
πλαισίου προώθησης της συνέργειας και δικτύωσης των υπηρεσιών, β) την ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων καλών πρακτικών, γ) τη λειτουργική αλληλεξάρτηση μεταξύ των 
υπηρεσιών (εσωτερικό περιβάλλον συστήματος) και δ) την οριζόντια διασύνδεση 
υπηρεσιών και την εξωτερική δικτύωση δομών (εξωτερικό περιβάλλον του προνοιακού 
συστήματος). 

Παράλληλα, η υποστήριξη των νέων προσανατολισμών του προνοιακού συστήματος 
προς την ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών κοινωνικής ένταξης επιβάλλει την υιοθέτηση 
παρεμβάσεων που αφορούν α) τη χαρτογράφηση και εκτίμηση των αναγκών κοινωνικής 
φροντίδας, β) την ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης πολιτών, γ) 
τη δημιουργία συστήματος μέτρησης ικανοποίησης χρηστών, δ) την ενίσχυση της 
συνεργασίας µε υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση και ε) την ανάπτυξη ολιστικών 
προγραμμάτων καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων επιβάλλει την υιοθέτηση της Δράσης «Εισαγωγή 
της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας», που μπορεί 
να προωθηθεί μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών έργων: 

α) Έργο «Χάρτης Ποιότητας των Κοινωνικών Υπηρεσιών» (θα καθορίζει τα επίπεδα των 
υπηρεσιών προς συγκεκριμένες ομάδες στόχους, εξειδικεύοντας δείκτες και κριτήρια 
αξιολόγησής τους) 

β) Έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων και μοντέλων διαχείρισης ποιότητας σε όλες 
τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εποπτείας των ΔΥΠΕ» (θα υλοποιηθεί μέσω επτά 
υποέργων στο επίπεδο των επτά ΔΥΠΕ) 

γ) Έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων και μοντέλων διαχείρισης ποιότητας σε όλες 
τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας και τις δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας που 
ιδρύονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις» 

δ) Έργο «Ανάπτυξη Πρωτοκόλλων καλών πρακτικών στους τομείς της ανοικτής και 
κλειστής φροντίδας» 

ε) Έργο «Ανάπτυξη Πρωτοκόλλων καλών πρακτικών στους τομείς πρόληψης και 
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού» 

ε) Έργο «Χαρτογράφηση και εκτίμηση των αναγκών κοινωνικής φροντίδας με βάση τα 
κριτήρια ποιότητας» (θα υλοποιηθεί μέσω επτά υποέργων στο επίπεδο των επτά ΔΥΠΕ). 

Η ανάπτυξη των σχετικών έργων θα προωθηθεί με βάση τα ακόλουθα στάδια: 

• εκπόνηση των προδιαγραφών κάθε έργου  

• προκήρυξη του έργου με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό 
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• παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου από εξειδικευμένα στελέχη των τελικών 
δικαιούχων. 

 
Ε. Η προώθηση τεχνικών αξιολόγησης των προνοιακών προγραμμάτων 
Η ανάπτυξη των τεχνικών αξιολόγησης των προνοιακών προγραμμάτων αντιστοιχεί σε 
μία δράση βελτίωσης του έργου των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
που επιβάλλει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών συστημάτων εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης.  

 

Ε1. Η ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής αξιολόγησης 
Η πλέον σημαντική ενέργεια για την ανάπτυξη ενός συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης 
αντιστοιχεί από επιχειρησιακή άποψη στην δημιουργία και εφαρμογή Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος, με στόχο αφενός την μέτρηση των αποτελεσμάτων της 
λειτουργίας των φορέων κοινωνικής φροντίδας και αφετέρου την εκτίμηση της συμβολής 
των δράσεών τους στην προώθηση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τον θεσμικό και 
επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό του υπολειμματικού μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας. Το 
πληροφοριακό σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης θα αποτυπώνει, με συστηματικό τρόπο, 
όλες τις παραμέτρους που επιτρέπουν την αντικειμενική τεκμηρίωση δεδομένων  ως προς 
τους ακόλουθους άξονες: 

o παρακολούθηση της λειτουργίας και των δράσεων των φορέων κοινωνικής 
φροντίδας, με βάση δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων και επίδοσης, που συνδέονται 
άμεσα με την παροχή ποιοτικών εξατομικευμένων υπηρεσιών 

o αξιολόγηση της συνολικής επίδρασης της λειτουργίας και των δράσεων των φορέων 
κοινωνικής φροντίδας με την εφαρμογή δεικτών αποτελεσματικότητας, 
αποδοτικότητας και επιπτώσεων, που συνδέονται άμεσα με οριζόντιους δείκτες 
δημόσιας πολιτικής στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας (αναθεωρημένοι στόχοι της 
Λισσαβόνας, Εθνικό Σχέδιο Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τομεακά και Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ κ.α.). 

Oι διαδικασίες αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στους συγκεκριμένους άξονες είναι 
επάλληλες, διότι τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση και την εσωτερική 
αξιολόγηση της λειτουργίας και των δράσεων των φορέων συνιστούν βασικές και 
αξιόπιστες εισροές για την αξιολόγηση τόσο της επίδοσης του τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας στο σύνολό του, όσο και της επίτευξης των στόχων του τομέα την επόμενη 
προγραμματική περίοδο, όπως αυτοί έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Συνεπώς, η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
παρακολούθησης του παραγόμενου έργου εξυπηρετεί τόσο τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης και αξιολόγησης των συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
παρεμβάσεων, όσο και την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας των δράσεων που προωθούν,  
καθώς και της εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και της επίπτωσής τους στον τομέα 
της κοινωνικής πρόνοιας. 

Είναι, βέβαια, προφανές ότι η στόχευση και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, που διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
ομάδες του πληθυσμού (φροντίδα ηλικιωμένων, παιδιών, ατόμων με αναπηρίες κ.λ.π.), 
δυσχεραίνουν την καθιέρωση και εφαρμογή ομοιογενών κριτηρίων στη διαδικασία 
αξιολόγησης. Επομένως, ο εκ των προτέρων προσδιορισμός ενός ενιαίου μεθοδολογικού 
πλαισίου θα διευκολύνει τη διαφοροποίηση του τρόπου και των τεχνικών 
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παρακολούθησης και αξιολόγησης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του περιεχομένου των 
παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και των επιμέρους δράσεων δομών / υπηρεσιών 
κοινωνικής πρόνοιας. Υπ’ αυτή την έννοια, η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του 
Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων των 
φορέων κοινωνικής φροντίδας εξαρτάται από: 

• τη σαφή οριοθέτηση των παρεμβάσεων και την επαρκή ποσοτικοποίηση των 
στόχων τους 

• το σαφή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ομάδων - στόχου και την 
ακριβή διάγνωση των αναγκών τους (ζήτηση για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

• τη συστηματική και έγκαιρη συγκέντρωση δεδομένων ως προς την πορεία 
υλοποίησης των παρεμβάσεων των δομών / υπηρεσιών πρόνοιας. 

Ουσιαστικά, το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο παρακολούθησης και εσωτερικής 
αξιολόγησης της λειτουργίας και των δράσεων των φορέων κοινωνικής φροντίδας 
περιλαμβάνει τον προσδιορισμό δεικτών για το σύνολο των δομών / υπηρεσιών 
κοινωνικής πρόνοιας και των κυριότερων δράσεών τους, που πρόκειται να υλοποιηθούν 
κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Είναι προφανές ότι η εξειδίκευση και η 
τελική επιλογή των κατάλληλων δεικτών θα πρέπει να λάβει υπόψη τις πολιτικές 
προτεραιότητες εκσυγχρονισμού του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας (γεγονός που μπορεί 
να οδηγήσει ενδεχομένως στην υιοθέτηση περισσότερο «φιλόδοξων» ή «δυναμικών» 
δεικτών), ενώ οι στόχοι, η έκταση και τα κριτήρια αξιολόγησης θα διαφοροποιούνται 
ανάλογα με  τη χρονική φάση προγραμματισμού ή υλοποίησης των αντίστοιχων 
προγραμμάτων. Επομένως, ανάλογα με τη φάση προγραμματισμού ή υλοποίησης των 
αντίστοιχων παρεμβάσεων, τα στάδια παρακολούθησης και αξιολόγησης διακρίνονται σε 
τρεις φάσεις.  

α) Στη φάση προγραμματισμού των παρεμβάσεων πραγματοποιείται η αξιολόγηση των 
στόχων των παρεμβάσεων και της καταλληλότητας των προτεινόμενων μέσων για την 
υλοποίησή τους. Ουσιαστικά, πρόκειται για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της 
πολιτικής (ex ante policy evaluation), η οποία συνίσταται στην εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων σε σχέση με τις βασικές μεταβλητές του τομέα 
της κοινωνικής πρόνοιας, τη διάγνωση και ανάλυση των αναγκών που προκύπτουν από 
τη διεξαγωγή σχετικών ερευνών, την εξειδίκευση των στόχων και την ανάλυση των 
δράσεων, τον προσδιορισμό των διαθέσιμων πόρων και την οργάνωση της υλοποίησής 
τους. 

β) Στη φάση εφαρμογής των παρεμβάσεων πραγματοποιείται η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης των παρεμβάσεων (πρόκειται 
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου της υλοποίησης των ενεργειών 
στην πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων για τις ομάδες – στόχου, καθώς και την  
εξέταση της λειτουργικότητας του διοικητικού μηχανισμού). Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της υλοποίησης των παρεμβάσεων προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον την 
εφαρμογή και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την 
παρακολούθηση της πορείας των παρεμβάσεων και της εξέλιξης των ωφελουμένων, 
καθώς και τη συστηματική τεκμηρίωση δεδομένων (συλλογή στοιχείων, ποσοτική 
επεξεργασία τους, ανάλυση και καταγραφή των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στους 
ωφελούμενους κ.λπ.). 

γ) Τέλος, κατά τη φάση ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων πραγματοποιείται η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιδράσεων των 
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παρεμβάσεων. Πρόκειται για την εκτίμηση των άμεσων και έμμεσων αποτελεσμάτων 
της λειτουργίας των φορέων και των προγραμμάτων που υλοποιούν στις ομάδες στόχου 
των προνοιακών πολιτικών.  

Οι διαδικασίες παρακολούθησης αναφέρονται κυρίως στην αποτίμηση της 
λειτουργίας των δομών / υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας με βάση το  κριτήριο της 
επίδοσης, δηλαδή με βάση την αποτίμηση των εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων των 
παρεμβάσεων σε συνάρτηση με τις εισροές (πόροι, διαδικασίες) και τους εκάστοτε 
τιθέμενους στόχους. Αντίστοιχα, οι διαδικασίες αξιολόγησης αναφέρονται κυρίως 
στην αποτίμηση της λειτουργίας των δομών / υπηρεσιών πρόνοιας με βάση τα  
κριτήρια της συνάφειας, της  αποτελεσματικότητας της αποδοτικότητας και της 
χρησιμότητας (σε σχέση με τους στόχους και τους διαθέσιμους πόρους),  της επίπτωσης 
(σε σχέση με τις ανάγκες) και της ποιοτικής απόδοσης (βαθμός ικανοποίησης των 
ωφελουμένων) των εκάστοτε υπό αξιολόγηση παρεμβάσεων. 

Ανεξάρτητα από τη χρονική φάση προγραμματισμού ή υλοποίησης των αντίστοιχων 
παρεμβάσεων, οι φάσεις Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της υλοποίησης των 
παρεμβάσεων εξειδικεύονται σε τέσσερα στάδια: 

 Κατά το πρώτο στάδιο «Οργάνωση της αξιολόγησης» επιδιώκεται η οριοθέτηση 
του πεδίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, ενώ εξειδικεύεται η επιλογή των 
κριτηρίων και των δεικτών. 

 Κατά το δεύτερο στάδιο «Παρακολούθηση δράσεων» πραγματοποιείται η συλλογή 
και οργάνωση των δεδομένων από την υλοποίηση των υπό αξιολόγηση δράσεων 
που προωθούν οι δομές / υπηρεσίες πρόνοιας (προαπαιτούμενο για την 
παρακολούθηση των σχετικών δράσεων αποτελεί ο προσδιορισμός του πεδίου / 
τομέα παρακολούθησης). 

 Κατά το τρίτο στάδιο «Ανάλυση δεδομένων» πραγματοποιείται η επεξεργασία και 
ανάλυση των συλλεγμένων κατά το προηγούμενο στάδιο δεδομένων.  

 Κατά το τέταρτο και τελευταίο στάδιο «Εκτίμηση αποτελεσμάτων», 
πραγματοποιείται η ανάλυση και διασταύρωση των δεδομένων, που 
επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο, προκειμένου να 
εκτιμηθούν και να καταστούν μετρήσιμα τα αποτελέσματα από την υλοποίηση 
των δράσεων των δομών / υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. 

Είναι προφανές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των  διαδικασιών 
παρακολούθησης και αξιολόγησης αποτελεί η επιχειρησιακή διασφάλιση της 
ποσοτικοποίησης και συνακόλουθα της μέτρησης  των προαναφερθέντων κριτηρίων με 
τη συμβολή των αντίστοιχων ειδικά σχεδιασμένων δεικτών, καθώς και την εφαρμογή 
κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι οι προτεινόμενες 
τεχνικές παρακολούθησης και αξιολόγησης  δεν είναι περιοριστικές, αλλά θα 
προσαρμόζονται ανάλογα με το πλαίσιο και τον τρόπο εφαρμογής τους, καθώς και σε 
σχέση με τις λειτουργίες που καλούνται να επιτελέσουν. Η διαδικασία επιλογής της 
κατάλληλης τεχνικής πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο το αντικείμενο των παρεμβάσεων 
και τα αντίστοιχα διαθέσιμα στοιχεία, όσο και το εκάστοτε χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής 
και το κόστος υλοποίησης των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας και των δράσεων 
των δομών / υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και για την αποτελεσματική 
ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης προτείνεται η σύσταση 
Μονάδας Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Προνοιακών Πολιτικών με την 
μορφή Τμήματος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
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Αλληλεγγύης που θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης156. Ο ρόλος της Μονάδας συνίσταται στον προσδιορισμό του ειδικότερου 
αντικειμένου και της έκτασης των απαιτούμενων εργασιών παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, στην κινητοποίηση των εμπλεκομένων για την έγκαιρη συλλογή των 
απαιτούμενων στοιχείων, στην έγκυρη διεξαγωγή αναλύσεων και κατάθεση εισηγήσεων / 
προτάσεων, καθώς και στην προώθηση τεχνικών αξιοποίησης των πορισμάτων της 
παρακολούθησης και αξιολόγησης (ώστε να ενσωματώνονται στον σχεδιασμό νέων 
πολιτικών). Οι προϋποθέσεις δημιουργίας και οι όροι της λειτουργίας της Μονάδας θα 
αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής μελέτης, που θα εξειδικεύσει παράλληλα τον ρόλο και 
τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
αλλά και για την ενεργό συμμετοχή όλων των συντελεστών σχεδιασμού και υλοποίησης 
των δράσεων με στόχο την αξιοπιστία, την  εγκυρότητα και εν τέλει την αποδοχή των 
αποτελεσμάτων των  διαδικασιών. 

Ως βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής ανάπτυξης και εφαρμογής του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης των φορέων κοινωνικής 
φροντίδας ορίζονται οι ακόλουθες: 

• Ακριβής προσδιορισμός των στατιστικών δεδομένων έγκυρης και συστηματικής 
αποτύπωσης των χαρακτηριστικών του τομέα κοινωνικής πρόνοιας και των 
κοινωνικό-οικονομικών ιδιαιτεροτήτων των ομάδων στόχου των προνοιακών 
πολιτικών 

• Συνεκτικός σχεδιασμός κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των δράσεων, προσδιορισμός των τιμών βάσης και ποσοτικοποίηση 
των  στόχων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων, με έμφαση  στις ομάδες στόχου, 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 
σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων 

• Ομογενοποιημένη και απλοποιημένη αποτύπωση του περιεχομένου των δράσεων 
και των χαρακτηριστικών των ωφελουμένων, συστηματική συλλογή και έγκαιρη 
μηχανογραφημένη εισαγωγή σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

• Εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης της εξέλιξης των ωφελουμένων. 

Ως κύριες ενέργειες ανάπτυξης και εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
εσωτερικής αξιολόγησης των φορέων κοινωνικής φροντίδας ορίζονται: 

• Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την σύσταση της Μονάδας Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης των Προνοιακών Πολιτικών 

• Στελέχωση της Μονάδας Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Προνοιακών 
Πολιτικών 

• Τεχνική υποστήριξη της Μονάδας από εξωτερικούς συμβούλους που θα μεταφέρουν 
τεχνογνωσία στο πεδίο της αξιολόγησης των φορέων κοινωνικής φροντίδας και θα 
εκπονήσουν την μεθοδολογία, τα κριτήρια και τους δείκτες εσωτερικής αξιολόγησης 

• Οργάνωση και χρονικός προσδιορισμός της διαδικασίας παρακολούθησης και 
αξιολόγησης 

                                                 
156 Ειδικότερα, η Μονάδα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης θα έχει τακτική επικοινωνία με τα Πολιτικά 
Γραφεία της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σύστημα μηνιαίων αναφορών), 
ενώ η στελέχωσή της με μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους θα ανταποκρίνεται στον όγκο των 
προγραμμάτων και των υπηρεσιών που θα κληθεί να αξιολογήσε,ι καθώς και στο αντικείμενο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
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• Ανάπτυξη και εφαρμογή  κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για τη συλλογή των 
απαραίτητων δεδομένων  υλοποίησης και αξιολόγησης 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση της λειτουργίας του 
συστήματος αξιολόγησης 

• Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την εξέταση της «επιχειρησιακής 
απόδοσης» των φορέων κοινωνικής φροντίδας 

• Σύνθεση συμπερασμάτων και σύνταξη σε τακτά χρονικά διαστήματα των Εκθέσεων 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης και αξιοποίησή τους για τον επανασχεδιασμό των 
δράσεων. 

Από επιχειρησιακή άποψη, προτείνονται τα ακόλουθα έργα για την υλοποίηση της 
Δράσης «Ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής αξιολόγησης των προνοιακών 
προγραμμάτων»: 

α) Έργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές εσωτερικής αξιολόγησης των προνοιακών 
προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 
β) Έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
αξιολόγησης των προνοιακών προγραμμάτων» 
γ) Έργο «Τεχνικός Σύμβουλος της Μονάδας Παρακολούθησης και Αξιολόγησης». 
 
 
Ε2. Η ανάπτυξη συστημάτων εξωτερικής αξιολόγησης  
Η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης των προνοιακών προγραμμάτων μπορεί να 
αναπτυχθεί είτε παράλληλα με την διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης είτε αυτόνομα, 
εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την τήρηση θεμελιωδών εγγυήσεων, που αφορούν: 

• την ανεξαρτησία και αμεροληψία του έργου των αξιολογητών 

• την αντικειμενικότητα των μεθόδων και τεχνικών παρακολούθησης και  
αξιολόγησης 

• την ενεργό συμμετοχή της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των φορέων 
κοινωνικής φροντίδας. 

Ως βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής ανάπτυξης και εφαρμογής ενός 
ολοκληρωμένου Συστήματος εξωτερικής αξιολόγησης των φορέων / προγραμμάτων 
κοινωνικής φροντίδας ορίζονται οι ακόλουθες: 

• Συστηματική επιλογή των φορέων ή των προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας 
που θα αξιολογούνται  

• Ακριβής προσδιορισμός των στατιστικών δεδομένων έγκυρης και συστηματικής 
αποτύπωσης των χαρακτηριστικών του τομέα κοινωνικής πρόνοιας και των 
κοινωνικό-οικονομικών ιδιαιτεροτήτων των ομάδων στόχου των προνοιακών 
πολιτικών 

• Συνεκτικός σχεδιασμός κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των δράσεων, προσδιορισμός των τιμών βάσης και ποσοτικοποίηση 
των  στόχων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων, με έμφαση  στις ομάδες στόχου, 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 
σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων 
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• Ομογενοποιημένη και απλοποιημένη αποτύπωση του περιεχομένου των δράσεων 
και των χαρακτηριστικών των ωφελουμένων, συστηματική συλλογή και έγκαιρη 
μηχανογραφημένη εισαγωγή σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. 

Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι έργα εξωτερικής αξιολόγησης προγραμμάτων 
κοινωνικής πρόνοιας υλοποιούνται συνήθως σε εθνικό επίπεδο157, ώστε να συνάγονται 
γενικότερα συμπεράσματα για την λειτουργία των αντίστοιχων προγραμμάτων σε σχέση 
με το χωρικό πεδίο εφαρμογής τους. Για το λόγο αυτό, προτείνονται τα ακόλουθα έργα 
για την υλοποίηση της Δράσης «Ανάπτυξη συστημάτων εξωτερικής αξιολόγησης των 
προνοιακών προγραμμάτων»: 

α) Έργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές εξωτερικής αξιολόγησης των προνοιακών 
προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

β) Έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εξωτερικής Αξιολόγησης των 
προνοιακών προγραμμάτων» (θα υλοποιηθεί με την παρέμβαση ενός εξωτερικού 
Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος θα αναλάβει αφενός τον σχεδιασμό ενός πλέγματος 
δεικτών / κριτηρίων  αξιολόγησης και αφετέρου την εφαρμογή τους σε αντιπροσωπευτικό 
δείγμα φορέων που θα επιλεγούν από την Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).  

 

ΣΤ. Σύστημα παρακολούθησης, διασύνδεσης και συνεργασίας των δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων φροντίδας 
Η αποτελεσματική παρακολούθηση του έργου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας από την προνοιακή δημόσια διοίκηση επιβάλλει την ανάπτυξη ενός 
συστήματος επικοινωνίας και διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο θα συμβάλλει στην 
καταγραφή των υπηρεσιών ιδιωτικών επιχειρήσεων φροντίδας, με τη χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών, προκειμένου να συλλέγονται και να επεξεργάζονται 
στοιχεία για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων 
πολιτών. Για το λόγο αυτό προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης «Σύστημα 
παρακολούθησης των ιδιωτικών φορέων φροντίδας», που προσανατολίζεται στην 
ορθολογική ανάπτυξη των εργαλείων του επιχειρησιακού σχεδιασμού στο κρίσιμο 
επίπεδο των σχέσεων μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των ιδιωτικών φορέων. 

Ο ρόλος του προτεινόμενου Συστήματος είναι διττός, επιδιώκοντας αφενός την 
παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις φροντίδας και 
αφετέρου την αξιολόγησή τους μέσω ειδικών κριτηρίων και δεικτών. Με βάση την 
προσέγγιση αυτή, το Σύστημα λειτουργεί ως βάση δεδομένων (data base) που δέχεται 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real time), παράγει αναφορές προόδου, συστηματοποιεί 
και επεξεργάζεται όλο το σύνολο των παραμέτρων που αφορούν την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών από ιδιωτικές επιχειρήσεις με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

Η λειτουργία του Συστήματος διευκολύνει την άμεση επικοινωνία των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων φροντίδας με τα επιτελικά όργανα του ΥΥΚΑ και τα στελέχη των 
δημόσιων φορέων που παρεμβαίνουν στις διαδικασίες αδειοδότησής τους (Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση). Υπ’ αυτή την έννοια, το Σύστημα εξασφαλίζει την ανάπτυξη των 
απαραίτητων διαύλων για την επίτευξη της οριζόντιας επικοινωνίας μεταξύ του ΥΥΚΑ 
και των ιδιωτικών επιχειρήσεων φροντίδας, προωθώντας τον συντονισμό των ενεργειών 
τους. 
                                                 
157 Βλ. χαρακτηριστικά Department of Health, The Research Governance Framework for Health and Social 
Care, London, 2004. 
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Η οριζόντια επικοινωνία που θα επιτευχθεί από την εφαρμογή του Συστήματος 
επικοινωνίας και διαχείρισης πληροφοριών θεωρείται απαραίτητη για τη συντονισμένη 
λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς συμβάλλει στην αμφίδρομη ενημέρωση 
και στην ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των στελεχών των 
επιχειρήσεων και εξουσιοδοτημένων χειριστών του ΥΥΚΑ. Παρέχει δηλαδή τη 
δυνατότητα σε κάθε στέλεχος να ενημερώνει τα άλλα στελέχη για συγκεκριμένα 
ζητήματα, όπως για παράδειγμα η ανάληψη δέσμης ενεργειών για την ικανοποίηση του 
αιτήματος κάποιου πολίτη (ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην υποστήριξη 
χρηστών) και, αντίστροφα, να ζητεί πληροφορίες ή συνδρομή από τα υπόλοιπα στελέχη. 

Η χρήση του Συστήματος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 
επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης. 
Εξασφαλίζοντας την καθολική πρόσβαση στους χρήστες του, το Σύστημα επιταχύνει τη 
διαδικασία αποστολής στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την προώθηση δράσεων 
στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και συνεπώς συμβάλλει στην απλούστευση της 
διαδικασίας του συντονισμού της λειτουργίας των διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων. 
Παράλληλα, συντελεί στη μετατόπιση διαδικασιών που ανήκουν στη σφαίρα της 
οργανωτικής δομής από το πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας στο πεδίο της 
τεχνολογίας, δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες των ιδιωτικών επιχειρήσεων φροντίδας ψηφιοποιούνται και 
συγκεντρώνονται στη βάση δεδομένων του Συστήματος. 

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος απαιτείται η 
δημιουργία νέου ειδικού Τμήματος στο επίπεδο της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΥΚΑ, το 
οποίο θα είναι διοικητικά ανεξάρτητο από τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας (ιδιωτικές επιχειρήσεις φροντίδας) και θα παρέχει 
επαρκή ενημέρωση σε τακτική βάση στην Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας. Για τους λόγους 
αυτούς, το Τμήμα πρέπει:   

• να εξασφαλίσει τεχνογνωσία, καθώς και ποιοτική και ποσοτική επάρκεια 
προσωπικού, μέσων και διαδικασιών για τη διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων στο 
Σύστημα  

• να καταρτίζει και να υλοποιεί ελεγκτικό πρόγραμμα, το οποίο θα βασίζεται σε 
ανάλυση κινδύνων που έχει διενεργηθεί στο Σύστημα αλλά και σε ευρήματα 
προγενέστερων ελέγχων 

• να ακολουθεί καταγεγραμμένες διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και διενέργειας 
ελέγχων, συγγραφής πορισμάτων καθώς και διαδικασίες επανελέγχου (follow-up) 

• να ελέγχει και να αξιολογεί τις διαδικασίες παραγωγής των στοιχείων που 
υποβάλλονται στη κεντρική διοίκηση, ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητα  και 
ακρίβεια τους 

• να μεριμνά για την άμεση και πλήρη ενημέρωση, στις περιπτώσεις σοβαρών 
προβλημάτων και έκτακτων περιστατικών στο Σύστημα. 

Ως ενέργειες σταδιακής ανάπτυξης του Συστήματος προσδιορίζονται: 

 η καταγραφή των ιδιωτικών επιχειρήσεων φροντίδας, του περιεχομένου 
των υπηρεσιών που προσφέρουν και των ομάδων του πληθυσμού που εξυπηρετούν 

 η ταξινόμηση και ο διαχωρισμός των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανά 
γεωγραφική περιοχή και τομέα δραστηριότητας 
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 η εγκατάσταση λογισμικού και όπου απαιτείται εξοπλισμού (π.χ. LAN, 
περιφερειακός εξοπλισμός) 

 η διασφάλιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών για την λειτουργία του 
συστήματος 

 η διασύνδεσή τους με το Σύστημα 

 η κατάρτιση των στελεχών του ΥΥΚΑ στη χρήση του Συστήματος. 

Από επιχειρησιακή άποψη, προτείνονται τα ακόλουθα έργα για την υλοποίηση της 
Δράσης «Σύστημα παρακολούθησης των ιδιωτικών φορέων φροντίδας»: 

α) Έργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές παρακολούθησης των ιδιωτικών φορέων 
φροντίδας από την προνοιακή δημόσια διοίκηση στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 
β) Έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος παρακολούθησης των 
ιδιωτικών φορέων φροντίδας». 

 

Ζ. Σύστημα πιστοποίησης των μη κερδοσκοπικών φορέων φροντίδας 
Η πιστοποίηση των μη κερδοσκοπικών φορέων φροντίδας με καθιέρωση συγκεκριμένων 
κριτηρίων και διαδικασιών αποτελεί βασικό παράγοντα αναβάθμισης της ικανότητας της 
προνοιακής δημόσιας διοίκησης να παρακολουθεί το έργο των μη δημόσιων φορέων στο 
πλαίσιο προώθησης του προνοιακού πλουραλισμού στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, 
προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης «Σύστημα πιστοποίησης των μη κερδοσκοπικών 
φορέων φροντίδας», που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου 
μηχανισμού πιστοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου, διαχείρισης και επικαιροποίησης 
των δεδομένων πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας. Ενδεικτικά κριτήρια πιστοποίησης θα αποτελούν παράμετροι όπως: 

• η επάρκεια των δομών σε σχέση με το έργο του φορέα 

• το ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με το έργο του φορέα (εργαζόμενοι) 

• η εμπειρία του φορέα  

• ο μηχανισμός διασφάλισης της ποιότητας υπηρεσιών  

• η στόχευση και περιεχόμενο των δράσεων 

• η διάρθρωση των πηγών χρηματοδότησης του φορέα. 

Από επιχειρησιακή άποψη, προτείνονται τα ακόλουθα έργα για την υλοποίηση της 
Δράσης «Σύστημα πιστοποίησης των μη κερδοσκοπικών φορέων φροντίδας»: 

α) Έργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές πιστοποίησης των μη κερδοσκοπικών 
φορέων φροντίδας από την προνοιακή δημόσια διοίκηση στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 
β) Έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος πιστοποίησης των μη 
κερδοσκοπικών φορέων φροντίδας». 

 

Η. Η αξιοποίηση του κοινωνικού εθελοντισμού από την προνοιακή δημόσια 
διοίκηση 
Η παρέμβαση του δημόσιου τομέα στο πεδίο της λειτουργίας των εθελοντικών φορέων 
που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες εντοπίζεται σε δύο εναλλακτικά μοντέλα: την 
εξαντλητική ρύθμιση των όρων ίδρυσης των εθελοντικών φορέων και την απλή 
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παρακολούθηση της τήρησης βασικών δεσμεύσεων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών. 
Πρόκειται για δύο προσεγγίσεις που συνδέονται με ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές 
αντιλήψεις για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και εθελοντικών φορέων.  

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει επιλέξει από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 ένα μεικτό μοντέλο ρύθμισης, το οποίο αποτυπώθηκε κανονιστικά 
στην θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Ν. 2646/98). Έτσι, 
προβλέπεται η υπαγωγή των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικου χαρακτήρα και των 
εθελοντικών οργανώσεων στο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος ύστερα από την 
πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, οι οποίες εξετάζονται κατά τη διάρκεια τυπικών 
διαδικασιών πιστοποίησης158. Παράλληλα, εισάγονται διαδικασίες παρακολούθησης των 
εθελοντικών φορέων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο τομέα159.  

Παρά τη θεσμοθέτηση γενικών κανόνων για την τυποποίηση του ρόλου των εθελοντικών 
οργανώσεων, δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα ένα συγκεκριμένο ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο 
για τα όρια ενεργοποίησης των φορέων του εθελοντικού τομέα. Δεν είναι, επομένως, 
κατανοητό εάν η κεντρική διοίκηση προωθεί ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης του 
προνοιακού πλουραλισμού στην Ελλάδα μέσω ενίσχυσης των εθελοντικών φορέων ή εάν 
περιορίζεται σε νομοθετικές παρεμβάσεις για την κάλυψη υφιστάμενων κενών που 
απορρέουν από τις δράσεις των δημόσιων φορέων. Από την άλλη πλευρά, δεν 
τυποποιείται  επιχειρησιακά ο ρόλος των εθελοντικών φορέων ως μηχανισμών παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς δεν προκύπτει εάν οι δράσεις τους προωθούν 
συγκεκριμένες δημόσιες επιλογές (στην περίπτωση αυτή η κεντρική διοίκηση ελέγχει τη 
σκοπιμότητα παροχής υπηρεσιών) ή αντιστοιχούν σε αυτόνομες επιλογές των ίδιων των 
φορέων (στην περίπτωση αυτή η κεντρική διοίκηση περιορίζεται στον έλεγχο της 
ποιότητας των υπηρεσιών). Τέλος, εντοπίζονται και φαινόμενα άμβλυνσης των κινήτρων 
ανάπτυξης του εθελοντισμού (ιδίως με τη μείωση των φορολογικών απαλλαγών και 
εκπτώσεων για τους δωρητές φιλανθρωπικών σωματείων και κοινωφελών ιδρυμάτων)160, 
παρά την εφαρμογή ευνοϊκών ρυθμίσεων που είναι διάσπαρτες στο σύνολο της 
φορολογικής νομοθεσίας161. 

Η ενίσχυση των πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης πολιτών και εθελοντικών 
φορέων και η υπαγωγή των δράσεών τους στο ευρύτερο πλαίσιο άσκησης της προνοιακής 
πολιτικής επιβάλλουν αφενός την εκπόνηση ενός ευρύτερου Στρατηγικού Σχεδίου 
Δράσης για την ανάπτυξη του εθελοντισμού και αφετέρου την σύσταση ενός 
εξειδικευμένου φορέα σε επίπεδο ΥΥΚΑ για την υποστήριξη του εθελοντισμού. Για 
το λόγο αυτό, προτείνονται τα ακόλουθα έργα για την υλοποίηση της Δράσης «Η 
αξιοποίηση του κοινωνικού εθελοντισμού από την προνοιακή δημόσια διοίκηση»: 

α) Έργο «Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του εθελοντισμού» 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του εθελοντισμού στο πεδίο της 
κοινωνικής φροντίδας θα αποτελέσει το επιχειρησιακό εργαλείο του ΥΥΚΑ με στόχο την 
οριοθέτηση και τεκμηρίωση των παρεμβάσεων της κεντρικής διοίκησης για την 
προώθηση του προνοιακού πλουραλισμού και την προσαρμογή τους στις ευρύτερες 

                                                 
158 Βλ. σχετικά άρθρο 5 και άρθρο 12 του Ν. 2646/98. 
159 Βλ. σχετικά άρθρο 12§3 του Ν. 2646/98. 
160 Βλ. τις διατάξεις του Ν. 2459/97 που επιβάλλουν εκτός των άλλων φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας 
στα κοινωφελή ιδρύματα και φορολογούν τις δωρεές και τις χορηγίες προς αυτά. 
161 Βλ. για παράδειγμα το άρθρο 24§7 του Ν. 2130/93, που απαλλάσσει από το δημοτικό ή κοινοτικό τέλος 
ακίνητης περιουσίας τα ακίνητα που ανήκουν στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα καθώς και 
στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
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στρατηγικές των Διεθνών Οργανισμών για την ανάπτυξη του εθελοντικού τομέα162. Από 
άποψη περιεχομένου, το Σχέδιο θα καλύψει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους άξονες: 

- κατοχύρωση της συμπληρωματικής λειτουργίας163 των εθελοντικών φορέων σε 
σχέση με τους φορείς του δημόσιου τομέα 

- αναγνώριση του ρόλου των εθελοντικών φορέων ως μηχανισμών παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών υπό την εποπτεία της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

- ενίσχυση του εσωτερικού ανταγωνισμού για τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

- τυποποίηση του ρόλου των διεθνών μη κυβερνητικών οργανισμών164 για την 
ενδυνάμωση του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα 

- θεσμοθέτηση κριτηρίων απόδοσης και αποτελεσματικότητας των εθελοντικών 
φορέων 

- εξασφάλιση της εκπροσώπησης των συμφερόντων των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού165 στους εθελοντικούς φορείς 

- χορήγηση κινήτρων για την εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στον προνοιακό 
τομέα. 

Ως βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου 
ορίζονται οι ακόλουθες: 

• Τεκμηρίωση των πεδίων αξιοποίησης του εθελοντισμού για την παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

• Εξειδίκευση των μηχανισμών υλοποίησης των βασικών αξόνων του Σχεδίου 

• Τυποποίηση του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης των 
μέτρων / δράσεων του Σχεδίου  

• Ακριβής προσδιορισμός των στατιστικών δεδομένων αποτύπωσης των 
χαρακτηριστικών του εθελοντικού τομέα κοινωνικής πρόνοιας και των κοινωνικό-
οικονομικών ιδιαιτεροτήτων των εθελοντών 

                                                 
162 Για τις στρατηγικές αυτές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. A.Dunn, “Shoots among the Grassroots: 
Political Activity and the Independence of the Voluntary Sector”, σ. 144, σε A. Dunn (ed.), The Voluntary 
Sector, the State and the Law, 2000. 
163 Η λειτουργία αυτή υιοθετείται στα περισσότερα Ευρωπαϊκά τουλάχιστον εθνικά συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας. Βλ. σχετικά A. Dunn (ed.), The Voluntary Sector, the State and the Law, 2000, ενώ για την 
περίπτωση των Η.Π.Α βλ. M. O’Neill, The Third America – The Emergence of the Non-profir Sector in the 
United States, 1989  και B. Gidron / R. Kramer / L. Salamon (eds.), Government and the non-profit sector in 
comparative perspective, 1992. 
164 Παρά την έλλειψη ενός νομικού ορισμού για τις διεθνείς ΜΚΟ, η αξιοποίηση των κριτηρίων που έχουν 
επεξεργασθεί από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ για το θέμα αυτό προσφέρει ένα 
θεσμικό υπόβαθρο κατοχύρωσης της έννοιας. Παράλληλη εφαρμογή πρέπει να αναγνωρισθεί και στο 
πλέγμα διατάξεων της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αναγνώρισης της Νομικής 
Προσωπικότητας των Διεθνών ΜΚΟ, που υθιοθετήθηκε το 1986. Βλ. σχετικά F. Hondius, “European 
Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non Governmental Organizations”, 
Philantropist, 7, 1998, σ. 6.  
165 Πρόκειται για το ζήτημα της συμμετοχής των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων από τους εθελοντικούς φορείς που τις εκπροσωπούν. Βλ. σχετικά R. Abzug / J. Galaskiewicz, 
“Nonprofit Boards: Crucibles of Expertise or Symbols of Local Identities?”, Nonprofit and Voluntary 
Sector Quarterly, 30, 1, 2001, σ. 51.  
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• Συνεκτικός σχεδιασμός κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των δράσεων, προσδιορισμός των τιμών βάσης και ποσοτικοποίηση 
των  στόχων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων, με έμφαση  στις ομάδες - 
στόχου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων 

• Ομογενοποιημένη και απλοποιημένη αποτύπωση του περιεχομένου των δράσεων 
και των χαρακτηριστικών των εθελοντών, συστηματική συλλογή και έγκαιρη 
μηχανογραφημένη εισαγωγή  των σχετικών στοιχείων σε ένα ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα. 

Η ανάπτυξη του έργου «Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του 
εθελοντισμού στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας» θα προωθηθεί με βάση τα 
ακόλουθα στάδια: 

• Εκπόνηση προδιαγραφών του έργου  

• Προκήρυξη του έργου με ανοικτό διαγωνισμό 

• Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου από το Τμήμα Ανάπτυξης Εθελοντισμού 
του ΥΥΚΑ. 

β) Έργο «Σύσταση εξειδικευμένου φορέα σε επίπεδο ΥΥΚΑ για την υποστήριξη του 
εθελοντισμού»  
Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης διαθέτει - μέσω του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - την 
πρωτογενή αρμοδιότητα ίδρυσης και εποπτείας προνοιακών φορέων, που λειτουργούν 
με την μορφή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. Η νομική φύση των φορέων καθορίζεται από το 
νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσής τους, ενώ η λειτουργία τους εξειδικεύεται με την 
κατάρτιση Οργανισμών και Κανονισμών (εγκρίνονται με την έκδοση Προεδρικού 
Διατάγματος).  

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η σύσταση ενός Ινστιτούτου Προώθησης του 
Προνοιακού Πλουραλισμού, το οποίο θα θεσπισθεί με νομοθετική ρύθμιση και θα 
λειτουργεί ως εποπτευόμενο ΝΠΙΔ του ΥΥΚΑ. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό 
συντονιστικό όργανο, που θα προωθεί και θα παρακολουθεί  τις διαδικασίες  για την 
ανάπτυξη του εθελοντισμού (όπως θα έχουν προσδιορισθεί από το Στρατηγικό Σχέδιο 
Δράσης), αποτελώντας σημείο αναφοράς  μεταξύ των φορέων του εθελοντικού και του 
δημόσιου τομέα καθώς και φορέων του εξωτερικού. Το Ινστιτούτο θα οργανωθεί κατά 
το αποκεντρωτικό σύστημα, με παραρτήματα σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να 
τυγχάνουν των υπηρεσιών του όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς.  

Ως κύριες ενέργειες ανάπτυξης του Ινστιτούτου   ορίζονται οι ακόλουθες: 

• Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την σύσταση του Ινστιτούτου    

• Εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας (έκδοση ΠΔ) 

• Δέσμευση πόρων χρηματοδότησής του. 

ΩΩΩςςς    βββααασσσιιικκκέέέςςς    πππρρροοοϋϋϋππποοοθθθέέέσσσεεειιιςςς    αααππποοοτττεεελλλεεεσσσμμμααατττιιικκκήήήςςς    λειτουργίας του Ινστιτούτου   οοορρρίίίζζζοοονννττταααιιι    οοοιιι    
ααακκκόόόλλλοοουυυθθθεεεςςς :   

• Επεξεργασία νομοθετικής ρύθμισης για την σύσταση του Ινστιτούτου, που θα 
προσδιορίζει αναλυτικά το σκοπό και τις αρμοδιότητες του, τα όργανα διοίκησής του, 
το σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας του και τις πηγές χρηματοδότησής του    
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• Έγκαιρη στελέχωση του Ινστιτούτου 

• Τεχνική υποστήριξη του Ινστιτούτου από εξωτερικούς συμβούλους που θα 
μεταφέρουν τεχνογνωσία στο πεδίο της ανάπτυξης του εθελοντισμού και θα 
εκπονήσουν την μεθοδολογία, τα κριτήρια και τους δείκτες εσωτερικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεών του 

• Σχεδιασμός  των κατάλληλων εργαλείων για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων  
υλοποίησης και αξιολόγησης 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση της λειτουργίας των 
εθελοντικών φορέων 

• Προώθηση δικτύων συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση του έργου «Σύσταση 
εξειδικευμένου φορέα σε επίπεδο ΥΥΚΑ για την υποστήριξη του εθελοντισμού» 
επιβάλλει την υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων: 

α) Υποέργο «Μελέτη Σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Ινστιτούτου 
Προώθησης του Προνοιακού Πλουραλισμού» 

β) Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης του Ινστιτούτου Προώθησης του 
Προνοιακού Πλουραλισμού». 

 

Θ. Η κωδικοποίηση του Θεσμικού Πλαισίου της Κοινωνικής Πρόνοιας 
Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των προνοιακών 
πολιτικών δημιουργήθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 κατά τρόπο ασυντόνιστο 
και αποσπασματικό, εξυπηρετώντας βραχυπρόθεσμους στόχους ή επικυρώνοντας 
«πελατειακές εξαρτήσεις» της εκάστοτε διοίκησης από ισχυρές ομάδες πίεσης. 
Παράλληλα, η αύξηση των παρεμβάσεων της διοίκησης στην εξειδίκευση της σχετικής 
προνοιακής νομοθεσίας οδήγησε σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλέγμα κανονιστικών 
πράξεων, που ρυθμίζουν με γραφειοκρατικούς όρους κρίσιμα ζητήματα πρόσβασης και 
χρήσης προνοιακών παροχών και υπηρεσιών. 

Η πολυνομία, η κακονομία και εν γένει οι δυσχέρειες πρόσβασης και ερμηνείας του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου συνιστούν τόσο για τους σχεδιαστές, όσο και για τους 
εφαρμοστές των προνοιακών πολιτικών παράγοντα υποβάθμισης των παρεμβάσεων της 
κοινωνικής διοίκησης. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένα 
προβλήματα κατανόησης των όρων / προϋποθέσεων λήψης παροχών και υπηρεσιών, με 
αποτέλεσμα είτε να αποθαρρύνονται να διεκδικήσουν θεμελιωμένα δικαιώματα, είτε να 
αποκλίνουν από τις προβλεπόμενες διαδικασίες γραφειοκρατικού τύπου. 

Για την εξάλειψη αυτής της παθογένειας προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης 
«Διοικητική Κωδικοποίηση του προνοιακού θεσμικού πλαισίου», που θα προωθηθεί 
μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών έργων: 

α) Έργο «Εκπόνηση Γενικού Κώδικα Κοινωνικής Πρόνοιας» (θα συστηματοποιήσει τις 
γενικές αρχές των προνοιακών πολιτικών, τους φορείς, τις παροχές και τις υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) 

β) Έργο «Κωδικοποίηση της ειδικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση και παροχή 
υπηρεσιών προς συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού». Το έργο αυτό 
διαρθρώνεται επιχειρησιακά σε επιμέρους υποέργα, που αφορούν την κωδικοποίηση του 
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (Νόμοι, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 
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Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις) για 
τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες και τους απόρους αντίστοιχα. 

γ) Έργο «Κωδικοποίηση της ειδικής νομοθεσίας που διέπει την χρηματοδότηση 
προνοιακών φορέων» (ερανική νομοθεσία, Κρατικό Λαχείο κα) 

δ) Έργο «Εκπόνηση Οδηγού με το σύνολο των ερμηνευτικών εγκυκλίων της ειδικής 
νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών προς συγκεκριμένες 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού» 

ε) Έργο «Εκπόνηση Οδηγού Νομολογίας για την ειδική νομοθεσία που διέπει την 
οργάνωση και παροχή υπηρεσιών προς συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού» (θα περιέχει το σύνολο των αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων σε 
υποθέσεις εφαρμογής της σχετικής προνοιακής νομοθεσίας). 

 

Ι. Η προώθηση της αποκέντρωσης των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 
Η εξέλιξη της διαδικασίας αποκέντρωσης των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στο 
Ελληνικό προνοιακό μοντέλο αποτελεί βασική προτεραιότητα του Εθνικού 
Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», επιβάλλοντας την ενίσχυση των 
διαδικασιών μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το ΥΥΚΑ στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού, μέσω 
ανάπτυξης ενός μακροπρόθεσμου πλάνου που στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες: 

• θεσμοθέτηση στόχων παροχής ποιοτικών υπηρεσιών από τους ΟΤΑ166, που 
εξειδικεύονται μέσω της χρήσης δεικτών και κριτηρίων απόδοσης και 
αποτελεσματικότητας 

• σύσταση μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού 

• υιοθέτηση τοπικών σχεδίων κοινωνικής παρέμβασης (local performance plans), που 
θα εξειδικεύουν τις δράσεις των ΟΤΑ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας 

• βελτίωση του οργανωτικού / διαχειριστικού / χρηματοδοτικού πλαισίου άσκησης 
προνοιακών πολιτικών από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του συγκεκριμένου πλάνου, που αποτελει ουσιαστικό 
εργαλείο εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της δημόσιας δράσης και των 
δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, 
προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης «Ενίσχυση της αποκέντρωσης των υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας», που θα προωθηθεί μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών έργων: 

α) Έργο «Μελέτη Σκοπιμότητας για τα πεδία και τις προϋποθέσεις αποκέντρωσης των 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας» 
β) Έργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές συνέργειας μεταξύ κεντρικής προνοιακής 
διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

γ) Έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης των διαδικασιών αποκέντρωσης των 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας» 

                                                 
166 Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται εν μέρει από την ένταξη του «επιπέδου των κοινωνικών εξυπηρετήσεων» 
στα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από την κεντρική διοίκηση για την κατανομή των εσόδων προς τους 
οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα καινοτομική τεχνική που 
κατοχυρώθηκε θεσμικά με το άρθρο 13§10 Ν. 2539/97.  
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δ) Έργο «Σχεδιασμός Προτύπων Ποιότητας για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 
που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού» 
ε) Έργο «Ανάπτυξη τεχνικών παρακολούθησης και αξιολόγησης των κοινωνικών 
προγραμμάτων από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού» 
στ) Έργο «Κατάρτιση αιρετών και προσωπικού των ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην οργάνωση 
και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας». 

 

ΙΑ. Η επιμόρφωση των ανθρώπινων πόρων του συστήματος πρόνοιας 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες των στελεχών των δημόσιων προνοιακών 
φορέων για αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, το Πρόγραμμα «Κοινωνική 
Συνοχή και Αλληλεγγύη» περιλαμβάνει ειδικό άξονα παρέμβασης, που προβλέπει ως 
κύριους στόχους της επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας: 

o την αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των δομών / 
υπηρεσιών πρόνοιας 

o την ενίσχυση της συμβολής του προσωπικού στη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

o την αποτελεσματική προώθηση των διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών 
αλλαγών του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας 

o την κατοχύρωση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες πρόνοιας 
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και πολιτισμικής ομάδας. 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται αφενός η ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και διοικητικής 
ικανότητας των φορέων του ΥΥΚΑ που παρέχουν υπηρεσίες επιμόρφωσης σε στελέχη 
του δημόσιου τομέα (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης), και αφετέρου η επέκταση των προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Οι παρεμβάσεις θα έχουν 
οριζόντια διάσταση και θα λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την επίτευξη των 
γενικών στόχων της αύξησης της αποδοτικότητας και της βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών πρόνοιας. Υπ’ αυτή την έννοια οι δράσεις 
επιμόρφωσης που θα προωθηθούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο συνάδουν με τους 
στρατηγικούς στόχους της μεταρρύθμισης και την εναρμόνιση του περιεχομένου της 
εκπαίδευσης με τις θεσμικές, διοικητικές, οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές των 
προνοιακών πολιτικών. 

Από άποψη περιεχομένου, τα προγράμματα επιμόρφωσης θα επικεντρωθούν στην 
κατάρτιση στελεχών στο επίπεδο διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των 
δομών / υπηρεσιών πρόνοιας, καθώς και στην κατάρτιση του επιστημονικού προσωπικού 
σε νέες μεθόδους και τεχνικές κοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

 

Υπηρεσίες και Προγράμματα Κοινωνικής Φροντίδας 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Ενδυνάμωση ΑμΕΑ και ΕΚΟ 
(Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες)  

Οργάνωση και λειτουργία δομών επαγγελματικής αποκατάστασης ΑμΕΑ  

Οργάνωση και λειτουργία δομών κοινωνικής οικονομίας  

Οργάνωση και λειτουργία δομών αποϊδυματοποίησης 

Οργάνωση και λειτουργία δομών ημιανεξάρτητης και ανεξάρτητης διαβίωσης 

Υποστηρικτικές τεχνολογίες ατόμων με αναπτυξιακή αναπηρία, κινητική αναπηρία και 
αισθητηριακές αναπηρίες 

Οργάνωση και λειτουργία δομών θεραπευτικού τουρισμού και αναψυχής  

Συστήματα  αξιολόγησης καταρτιζόμενων ΑμεΑ και ΕΚΟ 

Θεραπευτική και Συμβουλευτική Υποστήριξη ατόμων και οικογενειών σε κρίση 

Υγιεινή και ασφάλεια υπηρεσιών πρόνοιας, εργονομία.  

Δικαιώματα χρηστών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και Νομική Συμβουλευτική 

Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας 

Αρχές και εργαλεία αξιολόγησης υπηρεσιών πρόνοιας 

Τεχνικές χρηματοδότησης και βιωσιμότητας φορέων πρόνοιας 

 

Διοικητικό Προσωπικό 
Κοινωνικός σχεδιασμός νέων υπηρεσιών πρόνοιας  

Το βοηθητικό προσωπικό στις νέες υπηρεσίες πρόνοιας  

Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Επικοινωνιακή πολιτική στις υπηρεσίες πρόνοιας 

Κοινωνικό Μάρκετινγκ 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας  

Κατάρτιση αξιολογητών σε συστήματα ταξινόμησης και αξιολόγησης Αναπήρων για την 
υποστήριξη του νέου συστήματος  “κάρτας αναπηρίας”. 

Κατάρτιση σε πληροφοριακά συστήματα / διαχείριση βάσης δεδομένων  

Κοστολόγηση και χρηματοδότηση προνοιακών προγραμμάτων 

Τεχνικές δικτύωσης με ιδιωτικές επιχειρήσεις και εθελοντικούς φορείς 

Τεχνικές προώθησης και αξιοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
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Η ανάπτυξη της Δράσης «Επιμόρφωση των ανθρώπινων πόρων του συστήματος 
πρόνοιας» μπορεί να προωθηθεί κατ΄αρχάς από δύο βασικά έργα, που παρουσιάζουν το 
πλεονέκτημα της συστηματικής κάλυψης των αναγκών του τομέα. 

1. Έργο «Ειδική Σχολή Επιμόρφωσης στελεχών πρόνοιας» (στο πρότυπο της Σχολής 
Επιμόρφωσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Υγείας), που επιβάλλει αυτοτελή νομοθετική ρύθμιση με πρωτοβουλία του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από επιχειρησιακή άποψη, η 
αποτελεσματική προώθηση του έργου επιβάλλει την υλοποίηση των ακόλουθων 
υποέργων: 

α) Υποέργο «Μελέτη Σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Ειδικής Σχολής 
Επιμόρφωσης στελεχών πρόνοιας» 

β) Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Ειδικής Σχολής Επιμόρφωσης στελεχών 
πρόνοιας» 

γ) Υποέργο «Λειτουργία Ειδικής Σχολής Επιμόρφωσης στελεχών πρόνοιας». 

Η ανάπτυξη των σχετικών υποέργων θα προωθηθεί με βάση τα ακόλουθα στάδια: 

• εκπόνηση των προδιαγραφών κάθε υποέργου  

• προκήρυξη του υποέργου  

• παρακολούθηση της υλοποίησης του υποέργου από εξειδικευμένα στελέχη του 
ΥΥΚΑ. 

2. Έργο «Εισαγωγή ενός νέου Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Κοινωνικής 
Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με αντικείμενο τη Διοίκηση 
Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας», που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε σπουδαστές που 
θα απασχοληθούν / απασχολούνται ως: 

o στελέχη των Διευθύνσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υ.Υ.Κ.Α. 

o στελέχη του τομέα πρόνοιας των ΔΥΠΕ 

o στελέχη των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το ΥΥΚΑ 

o στελέχη του τομέα πρόνοιας των Περιφερειών 

o στελέχη των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων 

o στελέχη υπηρεσιών πρόνοιας των ΟΤΑ. 

Η θεσμοθέτηση του νέου Προγράμματος επιβάλλει τη συνεργασία μεταξύ των 
Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (επιτελικό επίπεδο) και την εκπόνηση του περιεχομένου του 
Προγράμματος (επιχειρησιακό επίπεδο) από ειδική εμπειρογνωμοσύνη (το τελικό 
πρόγραμμα εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης μετά από 
σχετική γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου). 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση του έργου «Πρόγραμμα 
Σπουδών με αντικείμενο τη Διοίκηση Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας στο Τμήμα 
Κοινωνικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» επιβάλλει την 
υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων: 
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α) Υποέργο «Εμπειρογνωμοσύνη για το Πρόγραμμα Σπουδών με αντικείμενο τη 
Διοίκηση Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»  

β) Υποέργο «Λειτουργία Προγράμματος Σπουδών». 

Η ανάπτυξη των σχετικών υποέργων θα προωθηθεί με βάση τα ακόλουθα στάδια: 

• εκπόνηση των προδιαγραφών κάθε υποέργου  

• προκήρυξη του υποέργου  

• παρακολούθηση της υλοποίησης του υποέργου από εξειδικευμένα στελέχη του 
ΥΥΚΑ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Προτεινόμενες Δράσεις, Έργα και Υποέργα για το Ε.Π. «Βελτίωση 
Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» 

 

Άξονας ΕΠ Δράση Έργο Υποέργο 
Εκσυγχρονισμός του 
θεσμικού πλαισίου 

ρύθμισης της δημόσιας 
δράσης και των δομών 

και διαδικασιών 
λειτουργίας των 

δημοσίων υπηρεσιών 

«Αναδιάρθρωση 
της Γενικής 
Διεύθυνσης 
Πρόνοιας» 

«Επιχειρησιακός 
Ανασχεδιασμός της Γενικής 
Διεύθυνσης Πρόνοιας» 

 

Εκσυγχρονισμός του 
θεσμικού πλαισίου 

ρύθμισης της δημόσιας 
δράσης και των δομών 

και διαδικασιών 
λειτουργίας των 

δημοσίων υπηρεσιών 

«Αναδιάρθρωση 
των Επιτελικών 
Προνοιακών 
Φορέων» 

«Αναδιάρθρωση του 
Ινστιτούτου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης 
(ΙΚΠΑ)» 

«Αναδιάρθρωση του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)» 

«Διοικητική ενίσχυση του 
Εθνικού Παρατηρητηρίου 
Ατόμων με Αναπηρίες» 

«Διοικητική ενίσχυση του 
Σώματος Επιθεωρητών 
Υγείας & Πρόνοιας» 

 

Εκσυγχρονισμός του 
θεσμικού πλαισίου 

ρύθμισης της δημόσιας 
δράσης και των δομών 

και διαδικασιών 
λειτουργίας των 

δημοσίων υπηρεσιών 

«Προώθηση των 
αρχών του 

Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού στις 

Μονάδες 
Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

«Η προώθηση των αρχών του 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 
στις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας των ΔΥΠΕ»  

«Η ανταποκριτική προνοιακή 
διοίκηση» 

«Η Κοινωνική 
Διαβούλευσηστον προνοιακό 
τομέα» 

Επτά  Έργα στο 
επίπεδο των 

αντίστοιχων ΔΥΠΕ 
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Εκσυγχρονισμός του 
θεσμικού πλαισίου 

ρύθμισης της δημόσιας 
δράσης και των δομών 

και διαδικασιών 
λειτουργίας των 

δημοσίων υπηρεσιών 

 «Διοικητική 
Κωδικοποίηση 
του προνοιακού 

θεσμικού 
πλαισίου» 

«Εκπόνηση Γενικού Κώδικα 
Κοινωνικής Πρόνοιας» 

«Κωδικοποίηση της ειδικής 
νομοθεσίας που διέπει την 
οργάνωση και παροχή 
υπηρεσιών προς 
συγκεκριμένες ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού» 

«Κωδικοποίηση της ειδικής 
νομοθεσίας που διέπει την 
χρηματοδότηση προνοιακών 
φορέων» 

«Εκπόνηση Οδηγού με το 
σύνολο των ερμηνευτικών 
εγκυκλίων της ειδικής 
νομοθεσίας που διέπει την 
οργάνωση και παροχή 
υπηρεσιών προς 
συγκεκριμένες ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού» 

«Εκπόνηση Οδηγού 
Νομολογίας για την ειδική 
νομοθεσία που διέπει την 
οργάνωση και παροχή 
υπηρεσιών προς 
συγκεκριμένες ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού» 

Θα υλοποιηθεί μέσω 
επτά υποέργων στο 
επίπεδο των επτά 

ΔΥΠΕ 
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Βελτίωση της 
ποιότητας των 

δημόσιων πολιτικών 
και ενίσχυση της 
ανοιχτής διοίκησης 

«Εισαγωγή της 
Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας στις 

Μονάδες 
Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

 

«Χάρτης Ποιότητας των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών» 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή 
προτύπων και μοντέλων 
διαχείρισης ποιότητας σε όλες 
τις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας εποπτείας των 
ΔΥΠΕ»  

«Ανάπτυξη και εφαρμογή 
προτύπων και μοντέλων 
διαχείρισης ποιότητας σε όλες 
τις Διευθύνσεις Κοινωνικής 
Πρόνοιας και τις δομές 
παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας που ιδρύονται από 
τις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις» 

«Ανάπτυξη Πρωτοκόλλων 
καλών πρακτικών στους 
τομείς της ανοικτής και 
κλειστής φροντίδας» 

«Ανάπτυξη Πρωτοκόλλων 
καλών πρακτικών στους 
τομείς πρόληψης και 
καταπολέμησης του 
κοινωνικού αποκλεισμού» 

«Χαρτογράφηση και εκτίμηση 
των αναγκών κοινωνικής 
φροντίδας με βάση τα 
κριτήρια ποιότητας» 

Θα υλοποιηθεί μέσω 
επτά υποέργων στο 
επίπεδο των επτά 

ΔΥΠΕ 

 

Βελτίωση της 
ποιότητας των 

δημόσιων πολιτικών 
και ενίσχυση της 
ανοιχτής διοίκησης 

 

«Ανάπτυξη 
συστημάτων 
εσωτερικής 

αξιολόγησης των 
προνοιακών 

προγραμμάτων» 

 

«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές εσωτερικής 
αξιολόγησης των προνοιακών 
προγραμμάτων στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή 
Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος 
αξιολόγησης των προνοιακών 
προγραμμάτων» 

«Τεχνικός Σύμβουλος της 
Μονάδας Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης» 
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Βελτίωση της 
ποιότητας των 

δημόσιων πολιτικών 
και ενίσχυση της 
ανοιχτής διοίκησης 

«Ανάπτυξη 
συστημάτων 
εξωτερικής 

αξιολόγησης των 
προνοιακών 

προγραμμάτων» 

«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές εξωτερικής 
αξιολόγησης των προνοιακών 
προγραμμάτων στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή 
Συστήματος Εξωτερικής 
Αξιολόγησης των προνοιακών 
προγραμμάτων» 

 

Βελτίωση της 
ποιότητας των 

δημόσιων πολιτικών 
και ενίσχυση της 
ανοιχτής διοίκησης 

«Σύστημα 
παρακολούθησης 
των ιδιωτικών 

φορέων 
φροντίδας» 

«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές παρακολούθησης 
των ιδιωτικών φορέων 
φροντίδας από την προνοιακή 
δημόσια διοίκηση στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

 «Ανάπτυξη και εφαρμογή 
Ολοκληρωμένου Συστήματος 
παρακολούθησης των 
ιδιωτικών φορέων φροντίδας»

 

Βελτίωση της 
ποιότητας των 

δημόσιων πολιτικών 
και ενίσχυση της 
ανοιχτής διοίκησης 

«Ενίσχυση της 
αποκέντρωσης 
των υπηρεσιών 
κοινωνικής 
φροντίδας» 

«Μελέτη Σκοπιμότητας για τα 
πεδία και τις προϋποθέσεις 
αποκέντρωσης των υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας» 

«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές συνέργειας μεταξύ 
κεντρικής προνοιακής 
διοίκησης και τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

«Τεχνικός Σύμβουλος 
Υποστήριξης των διαδικασιών 
αποκέντρωσης των υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας» 

«Σχεδιασμός Προτύπων 
Ποιότητας για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας που 
παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ 
Βαθμού» 

«Ανάπτυξη τεχνικών 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των κοινωνικών 
προγραμμάτων από τους ΟΤΑ 
Α’ Βαθμού» 

«Κατάρτιση αιρετών και 
προσωπικού των ΟΤΑ Α’ 
Βαθμού στην οργάνωση και 
παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας» 
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Βελτίωση της 
ποιότητας των 

δημόσιων πολιτικών 
και ενίσχυση της 
ανοιχτής διοίκησης 

«Σύστημα 
πιστοποίησης των 

μη 
κερδοσκοπικών 

φορέων 
φροντίδας» 

«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές πιστοποίησης των 
μη κερδοσκοπικών φορέων 
φροντίδας από την προνοιακή 
δημόσια διοίκηση στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή 
Ολοκληρωμένου Συστήματος 
πιστοποίησης των μη 
κερδοσκοπικών φορέων 
φροντίδας» 

 

Βελτίωση της 
ποιότητας των 

δημόσιων πολιτικών 
και ενίσχυση της 
ανοιχτής διοίκησης 

«Η αξιοποίηση 
του κοινωνικού 
εθελοντισμού από 
την προνοιακή 

δημόσια 
διοίκηση» 

«Το Στρατηγικό Σχέδιο 
Δράσης για την ανάπτυξη του 
εθελοντισμού» 

 

 

 

«Σύσταση εξειδικευμένου 
φορέα σε επίπεδο ΥΥΚΑ για 
την υποστήριξη του 
εθελοντισμού» 

«Μελέτη 
Σκοπιμότητας για 
την ίδρυση και 
λειτουργία 
Ινστιτούτου 
Προώθησης του 
Προνοιακού 
Πλουραλισμού» 

 

 «Τεχνικός 
Σύμβουλος 
Υποστήριξης του 
Ινστιτούτου 
Προώθησης του 
Προνοιακού 
Πλουραλισμού» 
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Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

της Δημόσιας 
Διοίκησης 

«Επιμόρφωση των 
ανθρώπινων 
πόρων του 
συστήματος 
πρόνοιας» 

 

 

«Ειδική Σχολή Επιμόρφωσης 
στελεχών πρόνοιας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Εισαγωγή ενός νέου 
Προγράμματος Σπουδών στο 
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης με αντικείμενο τη 
Διοίκηση Φορέων 
Κοινωνικής Πρόνοιας» 

 

 

 

«Μελέτη 
Σκοπιμότητας για 
την ίδρυση και 
λειτουργία Ειδικής 
Σχολής 
Επιμόρφωσης 
στελεχών πρόνοιας» 

«Τεχνικός 
Σύμβουλος 
Υποστήριξης 
Ειδικής Σχολής 
Επιμόρφωσης 
στελεχών πρόνοιας» 

 «Λειτουργία 
Ειδικής Σχολής 
Επιμόρφωσης 
στελεχών πρόνοιας» 

 

«Εμπειρογνωμοσύνη 
για το Πρόγραμμα 
Σπουδών με 
αντικείμενο τη 
Διοίκηση Φορέων 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας στο 
Τμήμα Κοινωνικής 
Διοίκησης της 
Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας 
Διοίκησης»  

«Λειτουργία 
Προγράμματος 
Σπουδών» 
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3.2. Η ένταξη δράσεων του Προγράμματος στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

 

3.2.1. Το περιεχόμενο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
Το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» αποτελεί τον πυρήνα της νέας στρατηγικής για τις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα, αντανακλά τις 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Στρατηγική i2010)167 και 
εξειδικεύεται σε δύο γενικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος προσανατολίζεται στην 
βελτίωση της παραγωγικότητας της οικονομίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και την 
ενίσχυση της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη επιχειρηματικών καινοτομιών, λαμβάνοντας υπόψη την 
«αρχή της μη διάκρισης» και προωθώντας θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, των 
ατόμων με αναπηρίες κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος στόχος αποσκοπεί στην 
ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, 
τη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και την καταπολέμηση 
του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με 
αναπηρία κ.λπ.). Περαιτέρω στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες με σκοπό τη 
διαφανή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε. 

Σε αντίθεση με το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης, το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δεν περιέχει κάποια άμεση αναφορά στον τομέα 
της κοινωνικής πρόνοιας, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται ειδικές δράσεις για τον 
ψηφιακό εκσυγχρονισμό των προνοιακών πολιτικών αλλά να συνάγονται ερμηνευτικά 
δυνατότητες προώθησης σχετικών δράσεων στο πλαίσιο των έργων που προορίζονται για 
φορείς της δημόσιας διοίκησης. 

 

3.2.2. Η σκοπιμότητα αξιοποίησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ καθιστά τις δημόσιες υπηρεσίες καλύτερες, οικονομικά 
αποτελεσματικότερες και πιο προσιτές, ενώ συμβάλει στη βελτίωση των πολιτικών 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής168. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επισημαίνει, μάλιστα, ότι η εφαρμογή των ΤΠΕ επιδρά θετικά στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς οδηγεί στον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων 
ιατρικών και προνοιακών υπηρεσιών169.  

                                                 
        167 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική «i2010» αποσκοπεί α) στη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού χώρου για 

την Κοινωνία της Πληροφορίας, όπου η ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και τεχνολογία διαχέονται στο εσωτερικό 
της Ευρώπης με μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοποιούνται από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες (internal 
market for information services), β) στις επενδύσεις σε καινοτομία για την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, προκειμένου να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή και εθνική 
ανταγωνιστικότητα (investment in ICT innovation for competitiveness) και γ) την ισότιμη συμμετοχή των 
Ευρωπαίων πολιτών και η εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, μέσω των δυνατοτήτων της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας (inclusion and better quality of life). Βλ. σχετικά την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η 
στρατηγική i2010 - Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», 
COM(2005) 229 τελικό, Βρυξέλλες, 1.6.2005. 

        168 Βλ. Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών, 2005. 
169 COM(2005) 229 τελικό, ό.π. 
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Στην περίπτωση της Ελλάδας, η εφαρμογή των ΤΠΕ στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφενός εξαιτίας των δημογραφικών προκλήσεων που 
συνεπάγονται αυξημένη ζήτηση για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 
από συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες) και 
αφετέρου λόγω της προώθησης πολιτικών συμφιλίωσης του οικογενειακού με τον 
επαγγελματικό βίο, που επιβάλλουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
κοινωνικών υπηρεσιών προς γυναίκες ηλικιωμένους, παιδιά, άτομα με αναπηρίες κ.λπ. Σε 
επιχειρησιακό, μάλιστα, επίπεδο, η ανάπτυξη των ΤΠΕ στον τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας προσφέρει την δυνατότητα προώθησης μίας ευρύτερης στρατηγικής για την 
βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, που θα καλύψει το αναμφισβήτητο 
σχετικό έλλειμμα της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης (η Ελλάδα παρουσιάζει τα 
μικρότερα ποσοστά δημοσίων υπηρεσιών με διαθεσιμότητα ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ-15 και 
ΕΕ-25)170. 

Η αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στις δομές / υπηρεσίες πρόνοιας αναμένεται, σε 
συνδυασμό με την εισαγωγή των τεχνικών του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, να οδηγήσει στην αναθεώρηση του υφιστάμενου 
«διαχειριστικού / διεκπεραιωτικού μοντέλου» των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας,  
προωθώντας πρότυπα ηλεκτρονικά συστήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στις δομές / υπηρεσίες πρόνοιας παραμένει, πάντως, η αλλαγή της νοοτροπίας του 
ανθρώπινου δυναμικού των αντίστοιχων φορέων και η προσαρμογή τους σε ένα νέο 
μοντέλο διοίκησης που θα προσανατολίζεται στην κάλυψη των εξυπηρετουμένων μέσω 
επαρκών από ποιοτική και ποσοτική άποψη υπηρεσιών.  

 

                       3.2.3. Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων του Προγράμματος που θα ενταχθούν 
στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που συσσωρεύθηκε κατά την διάρκεια υλοποίησης 
δράσεων προνοιακού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», 
το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα καλύψει χρηματοδοτικά δράσεις που κατευθύνονται 
στην εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου διοικητικής ικανότητας171 και οργάνωσης των 
προνοιακών φορέων, με στόχο να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και να 
ενισχυθούν περαιτέρω η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι η διοικητική ικανότητα, σήμερα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
ηλεκτρονική διοίκηση172 που στηρίζεται στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, 
επιβάλλεται ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του εξοπλισμού των 
δομών / υπηρεσιών πρόνοιας, καθώς και η λειτουργική τους διασύνδεση (δικτύωση) με 
τη χρήση πληροφοριακών εφαρμογών και συστημάτων διοίκησης.  

Συνεπώς για την αποτελεσματική λειτουργία, την εποπτεία και το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων των δομών / υπηρεσιών πρόνοιας από την κεντρική διοίκηση 
                                                 
170 Βλ. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013, Μάρτιος 2007, σ. 26. 
171 Βλ. σχετικά το Προγραμματικό Κείμενο της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, που αποτελεί βασικό κείμενο στρατηγικής για την αναπτυξιακή 
προτεραιότητα «Ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης» του Υπουργείου 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

        172 Με τη στενή έννοια του όρου ως «ηλεκτρονική διοίκηση» νοείται «μια νέα μορφή Δημόσιας Διοίκησης, η 
οποία χρησιμοποιεί ευρύτατα τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
των υπαλλήλων». Βλ. σχετικά την Εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/Α1/3753/19-2-2001 περί ηλεκτρονικής διοίκησης, 
Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2001. 
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(Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) θεωρείται σκόπιμο αρχικά να 
εξοπλιστούν όλοι οι προνοιακοί φορείς του δημόσιου τομέα με σύγχρονα 
πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης των λειτουργιών τους. Ένα πρότυπο 
πληροφοριακό σύστημα πρέπει αφενός να εξυπηρετεί τους στόχους που κάθε φορά θέτει 
η κεντρική διοίκηση και να της παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες (προκειμένου να 
διευκολύνει τη διαδικασία ορθολογικής λήψης αποφάσεων), αφετέρου να 
ευθυγραμμίζεται με τη συγκεκριμένη δομή / υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη, κατά τη 
φάση του σχεδιασμού, το νομικό καθεστώς, τη δομή, το περιβάλλον λειτουργίας και τους 
ανθρώπινους πόρους του φορέα. 

Παράλληλα, λοιπόν, με τη λειτουργική διασύνδεση των προνοιακών φορέων πρέπει να 
προωθηθεί η δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής των Ληπτών 
Προνοιακών Παροχών, που θα λειτουργεί στο πλαίσιο μιας Ενιαίας Πλατφόρμας των 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας θα 
χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της Δικτυακής Πύλης Κοινωνικής Φροντίδας, η οποία θα 
λειτουργεί ως σημείο εισόδου των πολιτών σε πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας, τη νομοθεσία (π.χ. νομοθεσία για τα προνοιακά επιδόματα), τη 
διαδικασία διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας κ.λπ. 

Η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας επιβεβαιώνει την ανάγκη 
εφαρμογής ενός ομοιογενούς ψηφιακού περιβάλλοντος εφαρμογών που θα καλύπτουν το 
σύνολο των λειτουργιών του τομέα, με αποτέλεσμα τόσο τη μείωση του χρόνου 
εξυπηρέτησης του πολίτη, όσο και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προς 
αυτόν υπηρεσιών. Συνεπώς ως ωφελούμενοι από την υλοποίηση των ενδεικτικών 
κατηγοριών δράσεων προσδιορίζονται:  

• Οι προνοιακοί φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς θα αναβαθμιστούν σημαντικά 
οι εσωτερικές διαδικασίες διεκπεραίωσης των λειτουργιών τους μέσω ενός 
σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος εφαρμογών και εξοπλισμού, 
απλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο σύνθετες / γραφειοκρατικές τεχνικές που 
συνεπάγονται αυξημένο κόστος 

• Οι πολίτες που θα εξυπηρετούνται σε λιγότερο χρόνο με περισσότερο φιλικό 
τρόπο, λαμβάνοντας ποιοτικότερες υπηρεσίες. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα 
(π.χ. έντυπα και οδηγίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) θα είναι προσπελάσιμα από τον 
πολίτη μέσω του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχουν 
οι προνοιακοί φορείς. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων  είναι η 
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δομές / υπηρεσίες πρόνοιας και η 
αναβάθμιση των λειτουργιών τους, ώστε να εξασφαλισθούν: 

• η μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη, με ελάχιστα διαστήματα 
απόκρισης για την αποτελεσματική ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλαπλών 
χρηστών 

• η αντικατάσταση των απαρχαιωμένων χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές, 
συμβάλλοντας περαιτέρω στην ταχύτερη και άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη 

• η αυτοματοποίηση του συνόλου σχεδόν των εσωτερικών λειτουργιών και 
εργασιών με μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους, δεδομένου ότι το 
ομοιογενές ψηφιακό περιβάλλον των εφαρμογών που θα αναπτυχθεί για την 
υποστήριξη των λειτουργιών, θα αποτρέπει τη δημιουργία λαθών καταχώρησης 
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δεδομένων, σφαλμάτων κ.λπ. (η εφαρμογή των αντίστοιχων συστημάτων θα 
συντελέσει στη μείωση του χρόνου καταχώρισης και επεξεργασίας της 
πληροφορίας, στην αποτελεσματική διαχείρισή της και συνεπώς στην 
εξοικονόμηση χρόνου και πόρων) 

• ο περιορισμός της φυσικής παρουσίας του πολίτη στους χώρους των δομών / 
υπηρεσιών πρόνοιας εφόσον θα μπορεί να πληροφορείται on-line για την πρόοδο 
μιας υπόθεσής του ή για τα συνολικά δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν 
ένα αίτημά του 

• η επικοινωνία μεταξύ των δομών/ υπηρεσιών πρόνοιας, μέσω των διεπαφών του 
συστήματος που θα εξασφλίζει την ηλεκτρονική επικοινωνία και άμεση 
ανταλλαγή πληροφοριών. 

Οι προτεινόμενες δράσεις αξιοποιούν πλήρως τη δυνατότητα αναβάθμισης της 
διοικητικής ικανότητας των δομών / υπηρεσιών πρόνοιας που παρέχει το ΕΠ «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και εντάσσονται στον Ειδικό 
Στόχο 1.2. «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση 
αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ» του Άξονα Προτεραιότητας 1 
«Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ» και στον Ειδικό Στόχο 2.2. 
«Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης» του Άξονα Προτεραιότητας 2 
«ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής». 

 

Α. Ενιαία Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας 
Τα δεδομένα επιχειρησιακού χαρακτήρα στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών δεν 
διαχειρίζονται σήμερα ενιαία από έναν επιτελικό φορέα της κεντρικής διοίκησης, αλλά 
διαχέονται σε ένα πλήθος φορέων που ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες προνοιακής 
φύσης: 

 To YYKA διατηρεί το Εθνικό Μητρώο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
το Εθνικό Μητρώο των Πιστοποιημένων ΝΠΙΔ 

 Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ) διατηρεί το 
Εθνικό Μητρώο των Γνωμοδοτήσεων για τα Πιστοποιημένα ΝΠΙΔ και τον Εθνικό 
Χάρτη Πρόνοιας που αφορά ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ 

 Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) διατηρεί αρχείο 
εθελοντικών οργανώσεων που υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής φροντίδας 

 Οι ΔΥΠΕ διατηρούν στοιχεία των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που 
εποπτεύουν 

 Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας διατηρούν αρχεία των εξυπηρετουμένων που 
λαμβάνουν υπηρεσίες φροντίδας 

 Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας καταγράφει δεδομένα από φορείς 
που επιθεωρεί και ελέγχει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις διατηρούν μητρώα των ΝΠΙΔ (κερδοσκοπικού 
και μη χαρακτήρα) στα οποία χορηγούν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα σύνθετη αυτή κατάσταση, προτείνεται η υιοθέτηση 
της Δράσης «Ενιαία Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας», που στοχεύει αρχικά να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των δημόσιων 
προνοιακών φορέων, εξασφαλίζοντας την παρακολούθηση των ενεργειών τους και το 
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συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, ώστε να εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων 
της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Παράλληλα, η Πλατφόρμα θα λειτουργεί ως μηχανισμός πρόσβασης των 
ενδιαφερόμενων στους προνοιακούς φορείς, ενώ θα διασυνδεθεί με τη βάση δεδομένων 
του υφιστάμενου «Χάρτη Πρόνοιας», προκειμένου να αξιοποιήσει και να 
επικαιροποιήσει τις υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, θα 
διασυνδεθεί λειτουργικά με όλους τους φορείς που διατηρούν βάσεις δεδομένων για 
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να διασυνδεθεί με: 

• το Εθνικό Μητρώο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με το Εθνικό Μητρώο 
Πιστοποιημένων ΝΠΙΔ που διατηρεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

• το Εθνικό Μητρώο Γνωμοδοτήσεων για τα Πιστοποιημένα ΝΠΙΔ που διατηρεί το 
ΙΚΠΑ 

• το αρχείο που διατηρεί το ΕΚΚΑ 

• τα αρχεία που διατηρούν οι ΔΥΠΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους  

• το αρχείο που διατηρεί το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας 

• τα Μητρώα των ΝΠΙΔ (κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα) που διατηρούν οι 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση της Δράσης επιβάλλει την 
υλοποίηση των ακόλουθων έργων: 

α) Έργο «Μελέτη Σκοπιμότητας για τα πεδία και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της 
Ενιαίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας» 
β) Έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας των 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας» 
γ) Έργο «Κατάρτιση προσωπικού στην εφαρμογή της Ενιαίας Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας». 

 
Β. Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης των Ληπτών Προνοιακών Παροχών 
Η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των ληπτών προνοιακών παροχών 
(επιδόματα) αποτελεί βασικό μηχανισμό τεκμηρίωσης νέων προνοιακών πολιτικών και 
αξιολόγησης των υφιστάμενων υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας κρίσιμα δεδομένα για το 
προφίλ, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των εξυπηρετούμενων πολιτών σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Μέσω της διαδικασίας καταγραφής των ληπτών 
παρέχεται παράλληλα στην κεντρική διοίκηση η δυνατότητα αποτύπωσης των αναγκών 
(ζήτηση υπηρεσιών) σε τοπικό επίπεδο, που επιτρέπει, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της 
ενιαίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (προσφορά 
υπηρεσιών), τον σχεδιασμό βιώσιμων πολιτικών σε βάθος χρόνου με βάση αντικειμενικά 
δεδομένα.  

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης «Πληροφοριακό Σύστημα 
Παρακολούθησης των Ληπτών Προνοιακών Παροχών», που θα αναπτυχθεί αρχικά σε 
επίπεδο των Διευθύνσεων Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοκήσεων (κύριο σημείο 
εισόδου των ενδιαφερομένων στις επιδοματικές προνοιακές πολιτικές) και θα 
συντονίζεται από την Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του ΥΥΚΑ, στοχεύοντας στην 
αναβάθμιση των τεχνικών συντονισμού των δραστηριοτήτων των προνοιακών φορέων, 
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καθώς και στην βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με 
κριτήριο την γεωγραφική κατανομή της προσφοράς και της ζήτησης. Από επιχειρησιακή 
άποψη, η αποτελεσματική προώθηση της Δράσης επιβάλλει την υλοποίηση των 
ακόλουθων έργων: 

α) Έργο «Μελέτη Σκοπιμότητας για τα πεδία και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του 
Πληροφοριακού Συστήματος» 
β) Έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος» 

γ) Έργο «Κατάρτιση προσωπικού στην εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος». 

 
Γ. Δικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας 
Η αυξημένη ζήτηση τόσο των ενδιαφερομένων ομάδων του πληθυσμού, όσο και των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής 
φροντίδας  για πληροφορίες και αντικειμενικά δεδομένα λειτουργίας του Ελληνικού 
προνοιακού μοντέλου καλύπτεται περιθωριακά στην τρέχουσα περίοδο, εξαιτίας της 
αδυναμίας συστηματικής χρήσης των ΤΠΕ από τους φορείς της κεντρικής και 
περιφερειακής διοίκησης. Με στόχο την κάλυψη του συγκεκριμένου ελλείμματος, 
προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης «Δικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας», που 
αποτελεί μια νέα μορφή συστηματικής οργάνωσης και πρόσβασης στη θεσμική / 
πληροφοριακή διαχείριση και επεξεργασία προνοιακών δεδομένων με γεωγραφική 
αναφορά, εξασφαλίζοντας ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για τους φορείς και τις 
υπηρεσίες πρόνοιας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η λειτουργία της θα αξιοποιήσει 
μάλιστα και τις ειδικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «μια κοινωνία της 
πληροφορίας, χωρίς αποκλεισμούς, που παρέχει δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και 
προάγει την ποιότητα ζωής»173, εξασφαλίζοντας την άμεση χρήση της από ηλικιωμένους, 
άτομα με αναπηρίες και άλλες ευπαθείς ομάδες. 

Κύριος στόχος της Πύλης Κοινωνικής Φροντίδας είναι να εξασφαλισθεί η εύκολη 
πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων πολιτών / οργανώσεων στα προγράμματα και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από τους φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, προβάλλοντας παράλληλα με φιλικό τρόπο τις διαδικασίες χρήσης και 
αξιοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Πύλη θα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να 
ενημερώνονται για τις πολιτικές και τα προγράμματα των προνοιακών φορέων, ώστε είτε 
να ασκούν δικαιώματα που ενδεχομένως θεμελιώνουν (πολίτες) είτε να σχεδιάζουν νέα 
προγράμματα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών (εθελοντικοί φορείς). 
Παράλληλα, η Πύλη θα περιέχει κρίσιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών στο πεδίο της κοινωνικής 
φροντίδας, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε δεδομένα που είναι 
δύσκολο να εντοπισθούν άμεσα με μία απλή αναζήτηση. Τέλος, η Πύλη θα αποτελέσει 
σημαντική πηγή πληροφόρησης για τις διοικήσεις και τους εργαζόμενους των 
προνοιακών φορέων, ενώ θα παρέχει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες πρόσβαση σε 
στατιστικές βάσεις προνοιακών δεδομένων, που μπορούν να αξιοποιούνται για 
ερευνητικούς σκοπούς και να καλύπτουν παράλληλα τις ανάγκες ενημέρωσης Διεθνών 
Οργανισμών. 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση της Δράσης επιβάλλει την 
υλοποίηση των ακόλουθων έργων: 

                                                 
173 Βλ. COM(2005) 229 τελικό, ό.π. 
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α) Έργο «Μελέτη Σκοπιμότητας για τα πεδία και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της 
Πύλης Κοινωνικής Φροντίδας» 
β) Έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή της Πύλης Κοινωνικής Φροντίδας» 

γ) Έργο «Κατάρτιση προσωπικού στην εφαρμογή της Πύλης Κοινωνικής 
Φροντίδας». 
 

Δ. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Άτομα με Αναπηρίες 
Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή καθιστά πλέον εφικτή 
την κάλυψη ενός πλήθους αναγκών στην εισαγωγή, διακίνηση και προβολή σταθερών 
εικόνων, εικόνων video, ήχου και συνδυασμού τους με αποτέλεσμα την παραγωγή 
ελκυστικών προϊόντων και εκπαιδευτικού περιεχομένου που εξαιτίας της φυσικής του 
αναπαράστασης (κίνηση, χρώμα, ήχος) έχει μεγάλη απήχηση σε κάθε χρήστη. Όμως, η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας εμφανίζει σημαντικά 
προβλήματα στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρίες, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η 
Ελλάδα, που παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά χρήσης των νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού174. Ένας από τους 
βασικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης των προβλημάτων αξιοποίησης της σύγχρονης 
ψηφιακής τεχνολογίας είναι η χρήση του διαδικτύου, που μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό 
εργαλείο καταπολέμησης της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρίες μέσω της 
άρσης των γεωγραφικών περιορισμών και της ενίσχυσης της αμφίδρομης επικοινωνίας με 
δημόσιους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και άλλους πολίτες175.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες παραμέτρους, προτείνεται η υιοθέτηση της 
Δράσης «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Άτομα με Αναπηρίες», που 
αποτελεί τον κύριο μηχανισμό προώθησης μίας ευρύτερης στρατηγικής καταπολέμησης 
του ψηφιακού αποκλεισμού μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων εργαλείων ηλεκτρονικής 
προσβασιμότητας176. Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση της 
Δράσης στηρίζεται στα ακόλουθα έργα: 

α) Έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα πεδία και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών  
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Άτομα με Αναπηρίες»  
β) Έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή Ηλεκτρονικού ΚΕΠ για ΑμεΑ (e-ΚΕΠ)». Το 
συγκεκριμένο μοντέλο θα στηριχθεί σε ένα εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, το 
οποίο  θα διαμεσολαβεί μεταξύ της δημόσιας προνοιακής διοίκησης (διασύνδεση με τη 
Δικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας) και των ατόμων με αναπηρία ή των οργανώσεών 
τους, ώστε να επιτευχθεί, στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό, η αποτελεσματική διεκπεραίωση 
διαδικασιών, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στη δημόσια 
υπηρεσία και με ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής.  

γ) Έργο «Κατάρτιση προσωπικού στην εφαρμογή υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης για Άτομα με Αναπηρίες». 

                                                 
174 Βλ σχετικά Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Μελέτη για την ισότιμη πρόσβαση, την 
ηλεκτρονική ενσωμάτωση και ην κοινωνικοοικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων 
τρίτης ηλικίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Αθήνα, 2007. 
175 Βλ. σχετικά Συμβούλιο, Ψήφισμα «Ηλεκτρονική προσβασιμότητα – βελτίωση της δυνατότητας 
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία της γνώσης», EE C 39 / 18.2.2003. 
176 Βλ. σχετικά την Ανακοίνωση της Επιτροπής, «Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της 
πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση», COM(2005) 229 τελικό, Βρυξέλλες, 1.6.2005. 
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Επισημαίνεται ότι η ασφαλής εγκατάσταση και αποτελεσματική λειτουργία και 
διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων προϋποθέτει ένα δομημένο και λεπτομερές 
πλαίσιο γενικών αρχών και κριτηρίων που συνοψίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες: 

• Οργάνωση και Διοίκηση Πληροφορικής, όπου γίνεται αναφορά στην Διακυβέρνηση 
της Πληροφορικής, στην οργάνωση της Υπηρεσιακής Μονάδας της Πληροφορικής 
και στις σχέσεις με τους Εξωτερικούς Συνεργάτες 

• Ανάπτυξη και Προμήθεια Συστημάτων, όπου γίνεται αναφορά στις μεθοδολογίες, 
πρότυπα και διαδικασίες ανάπτυξης και προμήθειας Πληροφοριακών Συστημάτων 

• Λειτουργία και Υποστήριξη, όπου γίνεται αναφορά στις διαδικασίες λειτουργίας των 
συστημάτων, στη φυσική και λογική τους ασφάλεια, καθώς και στη διασφάλιση της 
συνέχειας των εργασιών των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

• Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής, όπου γίνεται αναφορά σε κανόνες και βασικές   
απαιτήσεις για την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Μονάδων Εσωτερικής 
Επιθεώρησης των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Η πρώτη ενότητα συμπεριλαμβάνει την πρόβλεψη δια βίου μάθησης του προσωπικού των 
προνοιακών φορέων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ώστε να είναι σε 
θέση να παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες προς τον πολίτη και να αξιοποιούν πλήρως τις 
δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών. Η δεύτερη 
ενότητα περιλαμβάνει δράσεις καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης 
κατάστασης στις δομές / υπηρεσίες πρόνοιας, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες 
και οι διαδικασίες προμήθειας και εγκατάστασης του νέων συστημάτων. Η τρίτη ενότητα 
περικλείει τις απαραίτητες ενέργειες για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Τέλος, η τέταρτη προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας 
Μονάδας Επιθεώρησης των Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία θα δραστηριοποιείται 
εντός του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα φέρει την κύρια 
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

 
Ε. Κατάρτιση του προσωπικού των προνοιακών φορέων στις νέες τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας 

Η αποτελεσματική ανάπτυξη των νέων έργων ψηφιακού εκσυγχρονισμού της προνοιακής 
διοίκησης επιβάλλει, εκτός άλλων, την προώθηση ενός σύνθετου πλέγματος δράσεων 
κατάρτισης του προσωπικού των δημόσιων φορέων στις νέες τεχνολογίες, που αφορούν 
τόσο την κάλυψη των αναγκών βασικής εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής, όσο και 
την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η 
υιοθέτηση της Δράσης «Κατάρτιση του προσωπικού των προνοιακών φορέων στις 
ΤΠΕ», που θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων έργων: 

α) Έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Κατάρτισης στις ΤΠΕ», το οποίο θα εξειδικεύσει τα 
μέσα και τις τεχνικές εκπλήρωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που προσδιορίζονται 
ενδεικτικά ως εξής: 
• επιστημονική τεκμηρίωση και τυποποίηση των θεματικών ενοτήτων των 

προγραμμάτων βασικής κατάρτισης και εξειδίκευσης (θα προσαρμοσθούν ανάλογα 
με το επάγγελμα του καταρτιζόμενου και τον φορέα απασχόλησής του) 

• κάλυψη των στελεχών των προνοιακών φορέων σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να 
μην αποκλείονται από τις δράσεις κατάρτισης στελέχη που απασχολούνται σε 
Περιφέρειες χωρίς πιστοποιημένα ΚΕΚ του ΥΥΚΑ 

• συντονισμός μεταξύ των φορέων κάθε ΔΥΠΕ  για την έγκαιρη  προετοιμασία των 
προτάσεων,  την ορθολογική επιλογή των ομάδων των εκπαιδευομένων  και την 
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υποβολή των αιτήσεων στο ΥΥΚΑ (αναδεικνύεται μάλιστα η ανάγκη 
δραστηριοποίησης της κεντρικής υπηρεσίας κάθε ΔΥΠΕ δεδομένου ότι θα είναι 
υπεύθυνη  για την οργάνωση όλων των σχετικών δράσεων στην αντίστοιχη 
περιφέρεια) 

• εφαρμογή δράσεων δημοσιότητας για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων 
κατάρτισης (διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε όλους τους 
εμπλεκόμενους, σταδιακή  αλλαγή νοοτροπίας και δημιουργία της απαραίτητης 
πληροφοριακής κουλτούρας, δημιουργία κλίματος συναντίληψης που θα διευκολύνει 
την αποδοχή και εκμετάλλευση  των νέων υπηρεσιών καθώς και την ενεργοποίηση 
μιας κρίσιμης μάζας στελεχών που θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στους προνοιακούς φορείς). 

β) Έργο «Ενέργειες βασικής κατάρτισης» που θα υλοποιηθούν μέσω των 
πιστοποιημένων ΚΕΚ του ΥΥΚΑ με βάση ένα νέο σύστημα διαχείρισης, 
παρακολούθησης  και αξιολόγησης ενεργειών συνεχιζόμενης κατάρτισης. Το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης θα καλύπτει ενδεικτικά την ακόλουθη 
θεματολογία: 

o Εισαγωγή στο Internet (οργάνωση των κόμβων του δικτύου, WWW, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κλπ.) 

o Εξοικείωση με τη λειτουργία των βασικών μονάδων του υπολογιστή με στόχο την 
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 

o Βασικές αρχές του λειτουργικού MS Windows 2000 ή ΝΤ ή όποιας  τρέχουσας 
έκδοσης με στόχο την  εκμάθηση του τρόπου οργάνωσης του περιβάλλοντος 
εργασίας του χρήστη.  

o Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (Word, Excel κλπ.) με στόχο τη 
διεκπεραίωση εργασιών ρουτίνας 

o Εργαλεία επικοινωνίας στο Internet (αποστολή / λήψη e-mail, WWW clients, 
μηχανές αναζήτησης, κλπ.) με στόχο την  εκμάθηση βασικών τεχνικών 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο Internet 

o Ειδικές εφαρμογές ΤΠΕ στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας. 

γ) Έργο «Ενέργειες εξειδικευμένης κατάρτισης», που θα στηρίζονται κυρίως σε  
επιλεγμένα case studies και θα απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες επαγγελματιών και 
στελεχών πρόνοιας.  Η θεματολογία των προγραμμάτων εκπαίδευσης θα είναι αρκετά 
ευρεία, ώστε να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες των στελεχών, ιδίως σε σχέση με τα 
ακόλουθα πεδία: 

o Διαχείριση φακέλου χρήστη υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

o Τηλεϊατρική και βοήθεια στο σπίτι 

o Κωδικοποιήσεις και στατιστική επεξεργασία δεδομένων  

o Συστήματα κοστολόγησης και διαχείριση πόρων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας 

o Έξυπνες κάρτες πρόνοιας 

o Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές στο χώρο της πρόνοιας (portals, 
προμήθειες, πληρωμές κλπ.) 

o Ασφάλεια δεδομένων και προστασία του πολίτη κατά τις επαφές του με τους 
προνοιακούς φορείς.  
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ΣΤ. Αυτοματοποίηση των διαδικασιών κατάρτισης του προσωπικού των 
προνοιακών φορέων 
Η προώθηση δράσεων κατάρτισης του προσωπικού των προνοιακών φορέων τόσο στις 
νέες τεχνολογίες όσο και σε άλλα θεματικά αντικείμενα θα εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά 
μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο επίπεδο του σχεδιασμού και της παρακολούθησης 
των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η 
υιοθέτηση της Δράσης «Αυτοματοποίηση των διαδικασιών κατάρτισης του 
προσωπικού των προνοιακών φορέων», που θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων 
έργων: 

 α) Έργο «Ανάπτυξη ενός πρότυπου μοντέλου κάρτας δια βίου κατάρτισης για όλους 
τους εργαζόμενους των δημόσιων προνοιακών φορέων» (στελέχη της κεντρικής 
διοίκησης και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του Υ.Υ.Κ.Α., καθώς και στελέχη 
των Περιφερειών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α. που 
απασχολούνται στον τομέα της πρόνοιας). Η κάρτα θα περιλαμβάνει πληροφορίες για το 
σύνολο των δράσεων επιμόρφωσης και κατάρτισης που παρακολούθησαν τα παραπάνω 
στελέχη κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, ώστε αφενός οι νέες δράσεις 
κατάρτισης να τεκμηριώνονται με αναφορά στις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπινου 
δυναμικού (στόχευση σε άτομα χωρίς ισχυρό φάκελο κατάρτισης) και αφετέρου οι 
αρμόδιες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης να σχεδιάζουν νέες πολιτικές πρόνοιας 
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των στελεχών που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν. Θα 
ενημερώνεται από εξουσιοδοτημένους χειριστές  των φορέων υλοποίησης των δράσεων 
επαγγελματικής κατάρτισης και τα στοιχεία της θα λαμβάνονται υπόψη τόσο από τους 
φορείς αυτούς όσο και από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Υ.Υ.Κ.Α. 
Μπορεί μάλιστα με τον τρόπο αυτό να αναπτυχθούν τεχνικές πιστοποίησης προσόντων 
των εργαζομένων του τομέα πρόνοιας (π.χ. συμμετοχή σε περιοδικές διαδικασίες 
αναβάθμισης γνώσεων), οι οποίες θα αξιοποιούν τα δεδομένα της κάρτας δια βίου 
κατάρτισης 

Η υιοθέτηση του μοντέλου της κάρτας κατάρτισης θα εξειδικευθεί με τις σχετικές 
διοικητικές πράξεις ανάπτυξης και διαχείρισης, ενώ, μπορεί να εφαρμοσθεί πιλοτικά σε 
επιλεγμένο δείγμα νεοπροσλαμβανομένων των ακόλουθων κατηγοριών: 

o στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΥΚΑ 

o στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας των ΔΥΠΕ, των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας και άλλων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται 
από το ΥΥΚΑ 

o στελέχη των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών 
(άρθρο 11 Ν. 3172/2003) 

o στελέχη των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας (Π.Δ. 30/1996) των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και των ΝΠΔΔ προνοιακού τύπου που 
ιδρύονται από αυτές 

o στελέχη των Διευθύνσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, καθώς και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ προνοιακού τύπου.  

β) Έργο «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας» (e-Welfare 
Library), που θα τροφοδοτεί με εκπαιδευτικό υλικό τις διαδικασίες κατάρτισης 

γ) Έργο «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Προτύπου Επικοινωνίας» (e-Welfare Forum) 
μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν σε προγράμματα 
κατάρτισης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Προτεινόμενες Δράσεις, Έργα και Υποέργα για το Ε.Π. «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» 

 

Άξονας ΕΠ Δράση Έργο Υποέργο 

 
Βελτίωση της 

Παραγωγικότητας με 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

«Ενιαία 
Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα των 
Μονάδων 
Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

«Μελέτη Σκοπιμότητας για τα 
πεδία και τις προϋποθέσεις 
λειτουργίας της Ενιαίας 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας των 
Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή της 
Ενιαίας Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας των Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας» 

«Κατάρτιση προσωπικού στην 
εφαρμογή της Ενιαίας 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας των 
Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

 

Βελτίωση της 
Παραγωγικότητας με 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

«Πληροφοριακό 
Σύστημα 

Παρακολούθησης 
των Ληπτών 
Προνοιακών 
Παροχών» 

«Μελέτη Σκοπιμότητας για τα 
πεδία και τις προϋποθέσεις 
λειτουργίας του Πληροφοριακού 
Συστήματος» 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή του 
Πληροφοριακού Συστήματος» 

«Κατάρτιση προσωπικού στην 
εφαρμογή του Πληροφοριακού 
Συστήματος» 

 

Βελτίωση της 
Παραγωγικότητας με 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

«Δικτυακή Πύλη 
Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

«Μελέτη Σκοπιμότητας για τα 
πεδία και τις προϋποθέσεις 
λειτουργίας της Πύλης Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή της 
Πύλης Κοινωνικής Φροντίδας» 

«Κατάρτιση προσωπικού στην 
εφαρμογή της Πύλης Κοινωνικής 
Φροντίδας 
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ΤΠΕ και Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής 

«Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
για Άτομα με 
Αναπηρίες» 

«Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα 
πεδία και τις προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης για Άτομα με 
Αναπηρίες»  

«Ανάπτυξη και εφαρμογή 
Ηλεκτρονικού ΚΕΠ για ΑμεΑ (e-
ΚΕΠ)» 

«Κατάρτιση προσωπικού στην 
εφαρμογή υπηρεσιών  
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για 
Άτομα με Αναπηρίες» 

 

ΤΠΕ και Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής 

«Κατάρτιση του 
προσωπικού των 
προνοιακών 

φορέων στις νέες 
τεχνολογίες 

πληροφορικής και 
επικοινωνίας» 

«Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Κατάρτισης στις ΤΠΕ» 

«Ενέργειες βασικής κατάρτισης» 

«Ενέργειες εξειδικευμένης 
κατάρτισης» 

 

ΤΠΕ και Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής 

«Αυτοματοποίηση 
των διαδικασιών 
κατάρτισης του 
προσωπικού των 
προνοιακών 
φορέων» 

«Ανάπτυξη ενός πρότυπου 
μοντέλου κάρτας δια βίου 
κατάρτισης για όλους τους 
εργαζόμενους των δημόσιων 
προνοιακών φορέων» 

«Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη στο 
πεδίο της κοινωνικής φροντίδας»  

«Δημιουργία Ηλεκτρονικού 
Προτύπου Επικοινωνίας» 
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3.3. Η ένταξη δράσεων του Προγράμματος στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 

 

3.3.1. Το περιεχόμενο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
Το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» αποτελεί τον πυρήνα της εθνικής 
στρατηγικής για την αύξηση της απασχόλησης με βάση τις προτεραιότητες της 
Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας177, στοχεύοντας στην ποιοτική 
αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Οι στρατηγικοί στόχοι του καλύπτουν ένα σημαντικό πλέγμα των δράσεων 
κοινωνικής και οικονομικής (επαν)ένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 
επιδιώκοντας τη διαρθρωτική αντιμετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών της αγοράς 
εργασίας με επιλεγμένες παρεμβάσεις που κατευθύνονται στην προσαρμοστικότητα του 
ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις του διεθνούς καταμερισμού, καθώς και στην 
άρση των εμποδίων που εγκλωβίζουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε συνθήκες 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

Οι συγκεκριμένοι στρατηγικοί στόχοι του εξειδικεύονται σε επιμέρους γενικούς στόχους, 
που περιλαμβάνουν: 

(α) την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των 
επιχειρήσεων (εξυπηρετείται με δράσεις για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των 
επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του 
διεθνούς ανταγωνισμού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων, καθώς και 
για τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας) 

(β) τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και την προώθηση της ισότητας 
των φύλων και των ίσων ευκαιριών για όλους (εξυπηρετείται με δράσεις ενίσχυσης της 
απασχόλησης και προώθησης της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας των 
γυναικών, των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού) 

(γ) την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ειδικών και ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού (εξυπηρετείται με δράσεις για την αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής) 

(δ) τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δράσεων αποϊδρυματισμού που εφαρμόστηκαν 
και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. 

Οι ανωτέρω τέσσερις γενικοί στόχοι εξειδικεύονται από πλευράς περιεχομένου και 
προτεινόμενων δράσεων ως εξής: 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου 1 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού και των επιχειρήσεων» επιδιώκεται η σταδιακή αύξηση της συμμετοχής 
εργαζομένων και εργοδοτών σε ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε τα άτομα να 
εφοδιάζονται με τις δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για να αντεπεξέρχονται στις 
νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας στοχεύοντας παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας 
και της παραγωγικότητας της εργασίας. Περαιτέρω, προβλέπονται παρεμβάσεις για την 
προώθηση νέων και καινοτόμων μορφών απασχόλησης και οργάνωσης της εργασίας (π.χ. 
υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος 
                                                 
177 Βλ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008, Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών, Οκτώβριος 2005, σ. 50. 
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κ.λπ.), με την παράλληλη προώθηση δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής όλων 
στην αγορά εργασίας μέσω παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις, της κινητοποίησης των 
κοινωνικών εταίρων, της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού 
μεγαλύτερης ηλικίας, της διευκόλυνσης της γεωγραφικής και επαγγελματικής 
κινητικότητας εργαζομένων, της ανάπτυξης δικτύων επιχειρήσεων, της ανάπτυξης και 
διάχυσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις κλπ. 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου 2 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση -
Προώθηση της ισότητας των φύλων και των ευκαιριών» επιδιώκεται η δημιουργία 
συνθηκών πλήρους απασχόλησης, μέσω πολλαπλών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, στον έγκαιρο 
εντοπισμό αλλαγών στην αγορά εργασίας, στην ανάληψη εστιασμένων παρεμβάσεων και 
στο σχεδιασμό και εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα επαγγελματικής 
κατάρτισης και στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων. 
Περαιτέρω περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, των 
νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των ευάλωτων ομάδων και προώθηση της ισότιμης 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου 3 «Προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης 
ειδικών και μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού» επιδιώκεται η αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με την ανάπτυξη 
κατάλληλων πολιτικών ενδυνάμωσης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, το 
σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων κοινωνικής και εργασιακής (επαν)ένταξης και την 
καταπολέμηση στερεοτυπικών στάσεων και συμπεριφορών στο εργασιακό και κοινωνικό 
περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου 4 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής 
Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 
του πληθυσμού» επιδιώκεται η εμβάθυνση και διασφάλιση της βιωσιμότητας των 
πολιτικών αποϊδρυματισμού, μέσω της προώθησης παρεμβάσεων στήριξης των ατόμων 
με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρυματικό περιβάλλον, αλλά και παρεμβάσεων στήριξης 
ατόμων με αναπηρίες που ζουν σε οικογενειακό περιβάλλον και αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
εγκλεισμού σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας. 

 

3.3.2. Η σκοπιμότητα αξιοποίησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Η προώθηση της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας 
εξασφαλίζει, σε ένα βαθμό, τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου και των ανθρωπίνων 
πόρων, συμβάλλοντας, υπ’ αυτή την έννοια στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού 
και της φτώχειας. Ειδικότερα, η ανάπτυξη πολιτικών (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας 
ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου αποκλεισμού, αμβλύνει τις διαστάσεις 
φτώχειας και περιθωριοποιήσής τους προς όφελος της κοινωνικής συνοχής, 
δημιουργώντας, παράλληλα, συνθήκες μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ένταξη συγκεκριμένων παρεμβάσεων του Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
παρουσιάζει πολιτικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα που εντοπίζονται σε δύο επίπεδα 
αναφοράς: 

α) Στο επίπεδο της πλήρωσης των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (Πολιτική για 
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, Πολιτική Συνοχής) από την Ελληνική Κυβέρνηση, 
καλύπτονται σε σημαντική έκταση οι αδυναμίες που συνεπάγεται για την χρηματοδοτική 
βιωσιμότητα της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και 
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πεδίο εκσυγχρονισμού των προνοιακών πολιτικών η 
έλλειψη ενός αυτοτελούς Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007 
– 2013 για τους τομείς υγείας και πρόνοιας.  Συγκεκριμένα, εξυπηρετείται η διαδικασία 
αποτελεσματικής πλήρωσης των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ στον τομέα της κοινωνικής 
αλληλεγγύης - πρόνοιας (Γ.Σ. 9, 10 και 11), καθώς επιτρέπεται η ενίσχυση των 
μηχανισμών αντιμετώπισης προβλημάτων του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, που 
επισημαίνονται ρητώς στο κείμενο του ΕΣΠΑ178 ως προτεραιότητα παρέμβασης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εξασφαλίζοντας τις δυνατότητες ορθολογικής 
αξιοποίησης της Πολιτικής της Συνοχής. Τέλος, προωθείται με ικανοποιητικό τρόπο η 
δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την υλοποίηση των στόχων της 
Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας (2005 – 2010), όπως έχει εξειδικευθεί στο 
κείμενο της πρώτης Έκθεσης  Εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 
για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Οκτώβριος του 2006)179, το οποίο κάνει ρητή 
αναφορά στην συμβολή της διαδικασίας εκσυγχρονισμού του προνοιακού συστήματος 
στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων Κατευθυντήριων Γραμμών, που αφορούν τόσο την 
επίτευξη του στόχου της μακροοικονομικής σταθερότητας, όσο και την εκπλήρωση του 
στόχου της αύξησης της απασχόλησης. 

β) Στο επίπεδο της εξυπηρέτησης εσωτερικών κοινωνικοπολιτικών στόχων,  η 
ένταξη Μέτρων του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» στο ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» επιτρέπει την «εσωτερική δέσμευση» πόρων για 
τον εκσυγχρονισμό του υπολειμματικού μοντέλου πρόνοιας, που δεν είναι σίγουρο ότι θα 
δεσμευθούν από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις εάν η υλοποίηση του Προγράμματος του 
ΥΥΚΑ παραπεμφθεί αποκλειστικά στο εθνικό πλαίσιο χρηματοδότησης180. Στην 
περίπτωση αυτή, θα προκύψει αναμφισβήτητα μία θεμελιώδης πολιτική αντίφαση μεταξύ 
της αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού των προνοιακών πολιτικών (που θα εξυπηρετήσει 
μακροπρόθεσμα ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους της Ελληνικής κοινωνίας στο 
πλαίσιο της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας) και της αδυναμίας 
χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των πρώτων κρίσιμων σταδίων της διαδικασίας 
εκσυγχρονισμού του προνοιακού συστήματος. Η σχετική αντίφαση θα αμβλύνει τους 
δυναμικούς προσανατολισμούς της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ, 
περιορίζοντας τις δυνατότητες προώθησης της ίσης πρόσβασης των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού στην αγορά εργασίας, που εξασφαλίζει, σε ένα βαθμό, τη δικαιότερη 
κατανομή του πλούτου και των ανθρωπίνων πόρων, συμβάλλοντας, υπ’ αυτή την έννοια 
στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.  

 

                                                 
178 Βλ. χαρακτηριστικά ΕΣΠΑ, σ. 30 «Το σύστημα  χαρακτηρίζεται  από  θεσμικά  μειονεκτήματα   και  
ελλείψεις επιχειρησιακού τύπου, με κυριότερες την αδυναμία ορθολογικής ένταξης των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού μέσω ενεργητικών πολιτικών και την περιορισμένη λειτουργικότητα των 
προγραμμάτων πρόληψης και ανοικτής φροντίδας με βάση τις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις».  
179 Βλ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008 - Πρώτη 
Έκθεση Εφαρμογής, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Οκτώβριος 2006, Αθήνα. 
180 Η συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας επιβεβαιώνεται με την επίκληση του πολύ χαμηλού ποσοστού του 
ΑΕΠ που καλύπτει τις δημόσιες προνοιακές πολιτικές.  
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3.3.1. Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων του Προγράμματος που θα ενταχθούν 
στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
Ανεξάρτητα από το μοντέλο αρχιτεκτονικής που θα υιοθετηθεί για την επιχειρησιακή 
ένταξη Δράσεων του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» στο Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ως νέος αυτοτελής Άξονας του Ε.Π. ή ως τμήμα 
του υφιστάμενου Άξονα Γ’), όλες οι Δράσεις του Άξονα 3 του Προγράμματος του ΥΥΚΑ 
παρουσιάζουν υψηλές διαστάσεις συμβολής στην εξυπηρέτηση του στόχου της 
κοινωνικής ένταξης και επομένως πληρούν το βασικό κριτήριο υπαγωγής τους στο υλικό 
πεδίο εφαρμογής  του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 

Α. Πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού 
Η Δράση «Πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού» αποβλέπει στην ανάπτυξη μίας 
ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων, τα οποία 
είτε αντιμετωπίζουν αντικειμενικές ή υποκειμενικές δυσχέρειες πρόσβασης και 
αξιοποίησης των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών που δικαιούνται (παραδοσιακές 
ομάδες στόχου των προνοιακών πολιτικών), είτε αδυνατούν να διαχειριστούν 
καταστάσεις ανάγκης σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο εξαιτίας σύνθετων 
κοινωνικών (παραβατικότητα), βιολογικο – κοινωνικών (αναπηρία) ή οικονομικών 
φαινομένων (υπερχρεωμένα νοικοκυριά). Για την υλοποίηση της Δράσης προβλέπονται 
τα ακόλουθα έργα. 

α) Έργο «Ανάπτυξη Δικτύου Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας» με στόχο αφενός 
την παροχή υπηρεσιών βραχείας συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης, διασύνδεσης και 
διαμεσολάβησης για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση ατόμων που απειλούνται από 
κοινωνικό αποκλεισμό και αφετέρου την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων 
ανάγκης. Η ανάπτυξη Δικτύου Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας αποτελεί εργαλείο 
εξατομικευμένης παρέμβασης της προνοιακής διοίκησης με επίκεντρο την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο, μέσω της 
αποκέντρωσης και διασύνδεσης των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Το Δίκτυο θα συγκροτηθεί ως μηχανισμός εθνικής εμβέλειας με στόχο τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης και εξασφάλισης της διασύνδεσης των ενδιαφερόμενων με τους φορείς 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς προώθησης στην απασχόληση, της υγείας και 
ψυχικής υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της επαγγελματικής κατάρτισης, της 
εκπαίδευσης κ.λπ. Ειδικότερος στόχος του Δικτύου είναι  η διασύνδεση των ανωτέρω 
φορέων για τη συγκρότηση ενός πλέγματος υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, το 
οποίο έχει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης των υφιστάμενων δομών προς όφελος των 
ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό.   

Το Έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Δημιουργία Δικτύου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας προς ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού (ΑμΕΑ, μονογονεϊκές, παλιννοστούντες, πρόσφυγες κ.λπ.) 

• Πρόσληψη κοινωνικών επιστημόνων για τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας 

• Δημιουργία Υποστηρικτικού Μηχανισμού για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των δράσεων των αποκεντρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του 
Δικτύου  

 217



• Θεσμική κατοχύρωση του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 

• Εκπαίδευση προσωπικού στην εξατομικευμένη προσέγγιση ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού 

• Προώθηση εξειδικευμένων ενεργειών δημοσιότητας, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών για τις δράσεις του Δικτύου.  

Οι τελικοί αποδέκτες του έργου είναι: 

• Εποπτευόμενα από το ΥΚΚΑ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Κοινωνικής Φροντίδας 

• Πιστοποιημένοι από το ΥΥΚΑ εθελοντικοί φορείς 

• Επιχειρήσεις των ΟΤΑ που έχουν ως σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια 
ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό 

• Διαδημοτικές επιχειρήσεις και αστικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ α΄ 
βαθμού κατά πλειοψηφία σε σύγκριση με το ποσοστό που κατέχει κάθε άλλος 
εταίρος ξεχωριστά και έχουν σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή 
συναφή προς τον ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες των Νομαρχιών που σκοπεύουν να επεκτείνουν ή να 
αναπτύξουν Δίκτυο Γραφείων Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
στη περιοχή εμβέλειάς τους. 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση του έργου «Ανάπτυξη Δικτύου 
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας» επιβάλλει την υλοποίηση των ακόλουθων 
υποέργων: 

- Υποέργο «Μελέτη Σκοπιμότητας για την ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου 
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας» 

-  Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

- Υποέργο «Ανάπτυξη Δικτύου Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας» (θα περιλαμβάνει 
την ενίσχυση επιλεγμένων φορέων για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, 
ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας και διάχυσης, συστήματα αξιολόγησης κα). 

β) Έργο «Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πρόγνωσης και Αξιολόγησης της Αναπηρίας», 
με στόχο την παροχή ενός σύνθετου πλέγματος υπηρεσιών στο πεδίο των ατόμων με 
αναπηρίας, που θα εξασφαλίζονται μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων 
πρόγνωσης και αξιολόγησης της αναπηρίας. Η ίδρυση των Κέντρων πρόγνωσης και 
αξιολόγησης αντιστοιχεί σε ένα νέο οργανωτικό μόρφωμα άσκησης «οριζόντιας» 
προνοιακής πολιτικής, που στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση και εκτίμηση του βαθμού 
αναπηρίας με βάση το περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται και διαβιώνει το 
ενδιαφερόμενο άτομο.  

Τα Κέντρα πρόγνωσης και αξιολόγησης θα λειτουργούν εντός του νέου συστήματος 
ταξινόμησης και αξιολόγησης της αναπηρίας και της υγείας (ICF)181, ώστε να 
κατοχυρώνουν την ενδελεχή και έγκαιρη εκτίμηση των προβλημάτων λειτουργικότητας 
των ατόμων με αναπηρία με επιστημονικό τρόπο που στοχεύει (α) να δημιουργήσει 
κριτήρια αξιολόγησης μέσω των οποίων μπορεί να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και παρεμβάσεων για τα άτομα με αναπηρίες, (β) να 
                                                 

   181 Το ICF είναι ένα σύγχρονο σύστημα ταξινόμησης και αξιολόγησης της Αναπηρίας με βάση τη 
λειτουργικότητα που αναπτύχθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). 
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συμβάλλει στην εκτίμηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και (γ) να ενισχύσει 
την ενεργό συμμετοχή των αναπήρων ατόμων στην αναζήτηση των κατάλληλων 
παρεμβάσεων για τα προβλήματά που αντιμετωπίζουν. 

Το Έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Θεσμική κατοχύρωση των Κέντρων Πρόγνωσης και Αξιολόγησης 

• Δημιουργία Κέντρων Πρόγνωσης και Αξιολόγησης της αναπηρίας (με 
προσβάσιμη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή) 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος για τη δικτύωση, 
παρακολούθηση και συντονισμό των δραστηριοτήτων των Κέντρων 

• Στελέχωση των Κέντρων Πρόγνωσης και Αξιολόγησης 

• Εκπαίδευση προσωπικού στην εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων με αναπηρίες. 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση του έργου «Ανάπτυξη Δικτύου 
Υπηρεσιών Πρόγνωσης και Αξιολόγησης της Αναπηρίας» επιβάλλει την υλοποίηση των 
ακόλουθων υποέργων: 

- Υποέργο «Μελέτη Σκοπιμότητας για την ανάπτυξη και λειτουργία των Κέντρων 
Πρόγνωσης και Αξιολόγησης» 

-  Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης του Δικτύου των Κέντρων Πρόγνωσης 
και Αξιολόγησης» 

- Υποέργο «Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Πρόγνωσης και Αξιολόγησης» (θα 
περιλαμβάνει την κάλυψη της υποδομής και των ανθρώπινων πόρων των Κέντρων στο 
αρχικό διάστημα ανάπτυξής τους, ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας και διάχυσης, 
πληροφοριακά συστήματα, συστήματα αξιολόγησης κα). 

γ) Έργο «Προγράμματα πρόληψης και καταπολέμησης της παραβατικότητας ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού», που επιδιώκει την ενεργοποίηση των Τοπικών Συμβουλίων 
Παραβατικότητας (προβλέπονται στο άρθρο 16 Ν. 2713/1999) με σκοπό την αποτύπωση 
και μελέτη της παραβατικότητας / εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη 
σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμό και εφαρμογή πρωτοβουλιών κατάλληλων να 
προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές παραβατικότητας ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού. Το συγκεκριμένο έργο αντανακλά την υιοθέτηση μιας εναλλακτικής και 
αποκεντρωμένης προληπτικής πολιτικής για την μείωση της παραβατικότητας, 
προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών, καθώς 
ο στόχος της λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Παραβατικότητας είναι η έγκαιρη 
πρόληψη σωρευτικών παραγόντων κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού,  μέσω της συστηματικής αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτιών και 
παραγόντων παραβατικής συμπεριφοράς τους. 

Με βάση την φιλοσοφία του έργου, τα Τοπικά Συμβούλια σχεδιάζουν και προωθούν ένα 
ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων, που περιλαμβάνουν: 

• καταγραφή και μελέτη της εγκληματικότητας στην πραγματική της διάσταση στο 
πλαίσιο των Δήμων που δραστηριοποιούνται (σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την 
εξέλιξη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο) 

• ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων  
και των πολιτών σε προγράμματα πρόληψης της εγκληματικότητας 
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• προώθηση δημιουργίας κέντρων βοηθείας, αρωγής και πληροφόρησης για τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς 

• εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων δράσης σχετικά με τις ειδικές 
μορφές παραβατικής / εγκληματικής συμπεριφοράς ευπαθών ομάδων που συχνά 
εξυπηρετούνται αποσπασματικά από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας 

• υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς (περιφέρεια, νομαρχία κ.λπ.) για 
την αναβάθμιση ορισμένων περιοχών, που παρουσιάζουν έντονα ή χρόνια κοινωνικά 
προβλήματα και φαινόμενα παραβατικότητας (περιοχές με προβλήματα 
γεωγραφικού αποκλεισμού) 

• σύσταση δικτύου «στελεχών πρόληψης» σε τομείς όπως η αντικοινωνική 
συμπεριφορά, η σχολική-εξωσχολική βία, η χρήση ναρκωτικών, η κακοποίηση η 
εκμετάλλευση ανηλίκων κ.λπ. 

Το Έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Ενίσχυση των ΟΤΑ για την ίδρυση και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων 
Παραβατικότητας 

• Δημιουργία Δικτύου Τοπικών Συμβουλίων Παραβατικότητας 

• Εκπαίδευση στελεχών των ΟΤΑ και ανέργων επιστημόνων στην προώθηση 
δράσεων πρόληψης της παραβατικότητας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (π.χ. 
αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, άστεγοι, 
μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.) 

• Προώθηση εξειδικευμένων ενεργειών δημοσιότητας, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών για την πρόληψη της παραβατικότητας 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση του έργου «Προγράμματα 
πρόληψης και καταπολέμησης της παραβατικότητας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  
επιβάλλει την υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων: 

- Υποέργο «Εμπειρογνωμοσύνη για τις τεχνικές καταγραφής της παραβατικότητας σε 
τοπικό επίπεδο, με έμφαση στις ομάδες που απειλούνται ή πλήττονται από 
κοινωνικό αποκλεισμό» 

- Υποέργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές πρόληψης και καταπολέμησης της 
παραβατικότητας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

- Υποέργο «Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης της παραβατικότητας από 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (θα περιλαμβάνει την κάλυψη των 
ανθρώπινων πόρων των Κέντρων στο αρχικό διάστημα ανάπτυξής τους, ενέργειες 
δικτύωσης, δημοσιότητας και διάχυσης, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα 
αξιολόγησης κα) 

- Υποέργο «Κατάρτιση στελεχών Τοπικών Συμβουλίων Παραβατικότητας» 

- Υποέργο «Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την πρόληψη της 
παραβατικότητας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων του πληθυσμού που 
πλήττονται ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό». 

δ) Έργο «Υποστήριξη υπερχρεωμένων νοικοκυριών σε κρίση», που επιδιώκει την 
ανάπτυξη ενός νέου πλέγματος μέτρων στήριξης νοικοκυριών σε αδυναμία κάλυψης των 
βασικών αναγκών διαβίωσης εξαιτίας της υπερχρεώσής τους με καταναλωτικά και 
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στεγαστικά δάνεια. Το έργο θα αξιοποιήσει καλές πρακτικές υποστήριξης 
υπερχρεωμένων νοικοκυριών από δημόσιους προνοιακούς φορείς, όπως έχουν 
αναπτυχθεί σε άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γερμανία, 
Ιρλανδία και Ολλανδία), στοχεύοντας στην πρόληψη του αποκλεισμού και της 
περιθωριοποίησης ομάδων του πληθυσμού που εγκλωβίζονται σε συνθήκες υπερχρέωσης. 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση του έργου επιβάλλει την 
υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων: 

- Υποέργο «Ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης υπερχρεωμένων νοικοκυριών» 
(θα περιλαμβάνει την κάλυψη των ανθρώπινων πόρων για την παροχή σχετικών στο 
αρχικό διάστημα ανάπτυξής τους, ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας και διάχυσης, 
πληροφοριακά συστήματα, συστήματα αξιολόγησης κα) 

- Υποέργο «Κατάρτιση στελεχών υποστήριξης υπερχρεωμένων νοικοκυριών». 

 

Β. Ενεργητικές προνοιακές πολιτικές 
Η Δράση «Ενεργητικές Προνοιακές Πολιτικές» αποβλέπει στην ανάπτυξη μίας 
ολοκληρωμένης πολιτικής προετοιμασίας και προώθησης της ένταξης στην αγορά 
εργασίας ομάδων στόχου του προνοιακού συστήματος μέσω πολιτικών ενίσχυσης του 
εργασιακού τους ήθους και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητάς τους. Για την υλοποίησή 
της προβλέπεται ήδη στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ένα πλέγμα 
παραδοσιακών παρεμβάσεων που αφορούν (α) την ενίσχυση της απασχολησιμότητας 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω της αποτελεσματικής πρόσβασης και αξιοποίησης 
γενικών ενεργητικών μέτρων απασχόλησης (κατάρτιση, επιδότηση της απασχόλησης) και 
εξειδικευμένων τεχνικών (προστατευόμενα εργαστήρια και εργαστήρια επαγγελματικής 
κατάρτισης, όπου παρέχονται υπηρεσίες εκμάθησης επαγγελματικών δεξιοτήτων με 
σκοπό την αυτονομία, την κοινωνική επανένταξη και την επαγγελματική αποκατάσταση 
ατόμων με αναπηρίες) και (β) την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού μέσω μηχανισμών κοινωνικής οικονομίας και διευκόλυνσης της 
πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όμως, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν 
αντιμετωπίζουν μία από τις βασικότερες προκλήσεις της διαδικασίας μεταρρύθμισης των 
προνοιακών πολιτικών, η οποία απορρέει από την ανάγκη ενσωμάτωσης των ατόμων που 
λαμβάνουν επιδοματικές παροχές στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό μέσω της 
καταπολέμησης της εξάρτησης από προνοιακές παροχές. 

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η υιοθέτηση ενός συμπληρωματικού Έργου 
«Προγράμματα καταπολέμησης της εξάρτησης από προνοιακές παροχές», το οποίο 
επιδιώκει την ενεργοποίηση των ατόμων που λαμβάνουν επιδοματικές παροχές από το 
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, μέσω διαφορετικών τεχνικών που εμφανίζουν το κοινό 
χαρακτηριστικό της ενθάρρυνσης των δικαιούχων να εμπλακούν με δικές τους 
πρωτοβουλίες στις διαδικασίες απασχόλησης και κοινωνικής συμμετοχής. Η φιλοσοφία 
του συγκεκριμένου έργου απορρέει από την ανάγκη ενίσχυσης του εργασιακού ήθους των 
ληπτών προνοιακών παροχών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα σημαντικές διαστάσεις που 
απασχολούν τους σχεδιαστές μέτρων ενεργοποίησης των αποκλεισμένων ατόμων στην 
Ευρωπαϊκή τουλάχιστον περιφέρεια: α) το πλαίσιο λειτουργίας των τεχνικών (οι τεχνικές 
ενεργοποίησης μπορούν είτε να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο επίπεδο διαρθρωτικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, είτε να 
αποτελέσουν απλώς μηχανισμούς για τη διαχείριση των φαινομένων αυτών και την 
άμβλυνση των συνεπειών τους), β) οι στρατηγικές προτεραιότητες των τεχνικών (οι 
τεχνικές αυτές εμπνέονται συνήθως από την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης 
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αξιοπρέπειας των δικαιούχων· υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η εισαγωγή τους 
απορρέει από αντιλήψεις περί κοινωνικού ελέγχου των προνοιακών δικαιούχων, οι οποίες 
επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα αποτροπής ενδεχομένων καταχρήσεων των 
δημοσίων συστημάτων πρόνοιας από άτομα που δεν δικαιούνται να υπαχθούν στο 
προστατευτικό τους πλαίσιο), γ) η διάρκεια εφαρμογής των τεχνικών (εδώ, το κύριο 
ζήτημα εντοπίζεται στους προσανατολισμούς των μέτρων σε σχέση με την εξασφάλιση 
της ολοκληρωμένης ενσωμάτωσης των δικαιούχων ή απλώς την παροχή κινήτρων και 
ευκαιριών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο), δ) η φύση των τεχνικών (υποχρεωτική ή 
ελεύθερη επιλογή τους από τους λήπτες και τους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο 
πεδίο εφαρμογής ενός προνοιακού συστήματος), ε) οι συνέπειες εφαρμογής των τεχνικών 
(οι συνέπειες μπορούν να περιλαμβάνουν την εξασφάλιση νέων ευκαιριών και κινήτρων 
για εργασιακή και κοινωνική ένταξη, την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση αδυναμίας 
τήρησης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων ή τη συνδυαστική εφαρμογή των δύο 
μοντέλων) και στ) τα εργαλεία εφαρμογής των τεχνικών. 

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο αντανακλά μία νέα δημόσια πολιτική για την καταπολέμηση 
της εξάρτησης από προνοιακές παροχές που υιοθετείται για πρώτη φορά στην ιστορία του 
Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας, ενσωματώνοντας τις αναπτυξιακές 
προσεγγίσεις της διαδικασίας μεταρρύθμισης των προνοιακών πολιτικών. Ως 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της παρέμβασης προσδιορίζονται η 
μείωση του αριθμού των ληπτών επιδοματικών παροχών και η μείωση του χρόνου 
παραμονής τους εκτός της αγοράς εργασίας. 

Το Έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Συστηματική καταγραφή των ληπτών προνοιακών παροχών και προετοιμασία 
τους για να αξιολογηθούν εάν μπορούν να παραπεμφθούν σε προγράμματα 
ενεργοποίησης 

• Σχεδιασμός των προγραμμάτων ενεργοποίησης 

• Προώθηση των επιλεγμένων ατόμων σε προγράμματα ενεργοποίησης 

• Ανάπτυξη παρεμβάσεων στην τοπική κοινωνία με στόχο την αποδοχή των ατόμων 
και την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό / παραμονή στην αγορά εργασίας. 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση του έργου «Προγράμματα 
καταπολέμησης της εξάρτησης από προνοιακές παροχές»  επιβάλλει την υλοποίηση των 
ακόλουθων υποέργων: 

- Υποέργο «Εμπειρογνωμοσύνη για το οργανωτικό πλαίσιο και τις τεχνικές 
ενεργοποίησης των ληπτών προνοιακών παροχών» 

- Υποέργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές ενεργοποίησης των ληπτών προνοιακών 
παροχών στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

- Υποέργο «Μηχανισμός παρακολούθησης και συντονισμού των μέτρων 
καταπολέμησης της εξάρτησης από προνοιακές παροχές σε επίπεδο ΥΥΚΑ» 

- Υποέργο «Ανάπτυξη προγραμμάτων ενεργοποίησης» (παροχή υπηρεσιών στήριξης 
και εξατομικευμένης προσέγγισης σε άτομα που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν 
μέτρα ενεργοποίησης ληπτών προνοιακών παροχών, ανάπτυξη προγραμμάτων 
εργασιακής ένταξης των ατόμων που παραπέμπονται σε μέτρα ενεργοποίησης 
ληπτών προνοιακών παροχών) 

- Υποέργο «Κατάρτιση στελεχών των φορέων των προγραμμάτων ενεργοποίησης» 
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- Υποέργο «Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τις δυνατότητες 
εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των ληπτών προνοιακών παροχών». 

 

Γ. Ποιοτικές υπηρεσίες ανοικτής και κλειστής περίθαλψης 
Η Δράση «Ποιοτικές υπηρεσίες ανοικτής και κλειστής περίθαλψης» αποβλέπει στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες ανοικτής / κλειστής φροντίδας 
παιδιών, ηλικιωμένων και εξαρτωμένων προσώπων, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη, 
επανένταξη ή η παραμονή στην αγορά εργασίας ατόμων (ιδίως γυναικών και νέων 
νοικοκυριών) με αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας, που είτε αναβάλλουν την έναρξη 
απασχόλησης τους είτε δυσχεραίνονται να την διατηρήσουν. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
Έργα, που συνθέτουν ένα νέο πλέγμα παρεμβάσεων της δημόσιας προνοιακής διοίκησης 
για την εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών ανοικτής και κοινωνικής φροντίδας. 

α) Έργο «Επέκταση και ανάπτυξη αποκεντρωμένων δομών ανοικτής φροντίδας του 
δημόσιου τομέα» (Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Πρόγραμμα ΄΄Βοήθεια 
στο Σπίτι΄΄ για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Παιδικοί / Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικές Εξοχές και Κατασκηνώσεις, 
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ κ.λπ.), που θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων υποέργων: 

- Υποέργο «Εμπειρογνωμοσύνη για το οργανωτικό πλαίσιο και τις τεχνικές 
δικτύωσης αποκεντρωμένων δομών ανοικτής φροντίδας» 

- Υποέργο «Μηχανισμός παρακολούθησης και συντονισμού των μέτρων ανάπτυξης 
καταπολέμησης αποκεντρωμένων δομών ανοικτής φροντίδας σε επίπεδο ΥΥΚΑ» 

- Υποέργο «Ανάπτυξη αποκεντρωμένων δομών ανοικτής φροντίδας» (θα 
περιλαμβάνει την κάλυψη της υποδομής και των ανθρώπινων πόρων των Κέντρων 
στο αρχικό διάστημα ανάπτυξής τους, ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας και 
διάχυσης, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα αξιολόγησης κα). 

β) Έργο «Επέκταση και ανάπτυξη των Μονάδων κλειστής φροντίδας ηλικιωμένων και 
ατόμων με αναπηρία του δημόσιου τομέα» (Κέντρα Αποθεραπείας και Κοινωνικής 
Αποκατάστασης, Μονάδες Αυξημένης Κοινωνικής Φροντίδας, κα), που θα υλοποιηθεί 
μέσω των ακόλουθων υποέργων: 

- Υποέργο «Εμπειρογνωμοσύνη για το οργανωτικό πλαίσιο και τις τεχνικές 
δικτύωσης Μονάδων κλειστής φροντίδας» 

- Υποέργο «Μηχανισμός παρακολούθησης και συντονισμού των μέτρων ανάπτυξης 
των Μονάδων κλειστής φροντίδας σε επίπεδο ΥΥΚΑ» 

- Υποέργο «Ανάπτυξη Κέντρων Αποθεραπείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης» (θα 
περιλαμβάνει την κάλυψη της υποδομής και των ανθρώπινων πόρων νέων Κέντρων 
Αποθεραπείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης, ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας 
και διάχυσης, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα αξιολόγησης κα) 

- Υποέργο «Ανάπτυξη Μονάδων Αυξημένης Κοινωνικής Φροντίδας» (θα 
περιλαμβάνει την κάλυψη της υποδομής και των ανθρώπινων πόρων νέων 
Μονάδων, ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας και διάχυσης, πληροφοριακά 
συστήματα, συστήματα αξιολόγησης κα) 

γ) Έργο «Ενίσχυση των οικογενειών που παρέχουν άτυπα υπηρεσίες φροντίδας», με 
στόχο την προώθηση ενός σύγχρονου πλέγματος δημόσιων πολιτικών ενίσχυσης των 
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οικογενειακών φροντιστών για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών φροντίδας προς 
εξαρτώμενα μέλη, προκειμένου να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι καθημερινές τους 
ανάγκες (καθαριότητα, ψώνια και προετοιμασία φαγητού, μετακίνηση εντός ή εκτός 
σπιτιού, προσωπική φροντίδα κ.λπ.). Οι κύριοι άξονες του έργου αφορούν την κάλυψη 
αναγκών ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευρύτερης υποστήριξης των οικογενειακών 
φροντιστών με: 

• τη δημιουργία ενός άτυπου δικτύου συνεργαζόμενων φορέων τοπικά και 
περιφερειακά για την οµογενοποίηση των διαδικασιών υποστήριξης των 
εξαρτώμενων ατόμων και των οικογενειών τους και για την ενιαία και 
αποτελεσματική αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

• τη δημιουργία πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, επιστημονικών 
πρακτικών και πολιτικών για την παροχή υπηρεσιών από οικογενειακούς 
φροντιστές 

• τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών διασύνδεσης των ενεργειών των 
ασθενών µε άνοια και των οικογενειών τους µε τη δράση των εμπλεκόμενων 
φορέων 

• την κατάρτιση των οικογενειακών φροντιστών σε εξειδικευμένα πεδία παροχής 
υπηρεσιών (π.χ. προς άτομα που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer, κα). 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση του έργου «Ενίσχυση των 
οικογενειών που παρέχουν άτυπα υπηρεσίες φροντίδας», επιβάλλει την υλοποίηση των 
ακόλουθων υποέργων: 

- Υποέργο «Εμπειρογνωμοσύνη για τις τεχνικές ενίσχυσης των οικογενειακών 
φροντιστών, με έμφαση στις ομάδες που απειλούνται ή πλήττονται από κοινωνικό 
αποκλεισμό» 

- Υποέργο «Προγράμματα ενίσχυσης των οικογενειών που παρέχουν υπηρεσίες 
φροντίδας προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού» (θα περιλαμβάνουν μέτρα 
κατάρτισης, δικτύωσης και υποστήριξης οικογενειακών φροντιστών). 

 
Δ. Πρόληψη και καταπολέμηση της ιδρυματοποίησης 
Η Δράση «Πρόληψη και καταπολέμηση της ιδρυματοποίησης» αποβλέπει στην 
άμβλυνση του στιγματισμού και την αντιμετώπιση των ιατροκοινωνικών 
επιπτώσεων που συνεπάγεται η παραπομπή ατόμων με οικογενειακά / κοινωνικά / 
ιατρικά προβλήματα σε υπηρεσίες κλειστής φροντίδας, στοχεύοντας μακροπρόθεσμα 
στην αντικατάσταση των παραδοσιακών προγραμμάτων ιδρυματικής περίθαλψης από 
μορφές φροντίδας στην κοινότητα. Από κοινωνικοπολιτική άποψη, προωθεί τις αρχές των 
ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης των ατόμων που διαβιούν σε υπηρεσίες κλειστής 
φροντίδας, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων ασφαλούς διαβίωσής 
τους εντός της κοινότητας, καθώς και του δικαιώματος να ζουν ελεύθερα και με 
αξιοπρέπεια με τον τρόπο που επιλέγουν. Ουσιαστικά, η Δράση επιδιώκει την προώθηση 
μέτρων μετάβασης των ατόμων με οικογενειακά / κοινωνικά / ιατρικά προβλήματα από 
την ασυλική περίθαλψη στην κοινότητα, μέσω μίας συστηματικής διαδικασίας σταδιακής 
μείωσης του αριθμού των εξυπηρετουμένων από υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης 
(αποασυλοποίηση) και της παροχής υποστηρικτικών εξατομικευμένων υπηρεσιών σε 
εξωϊδρυματικές δομές και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης / επανένταξης. 

Οι τελικοί αποδέκτες της Δράσης είναι: 
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• τα Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων 

• τα Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης 

• τα Κέντρα Περίθαλψης Παιδιών 

• τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας - Παιδοπόλεις 

• τα Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας 

• άλλα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το ΥΥΚΑ (π.χ. Κέντρο Βρεφων «Η 
Μητέρα», Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμΕΑ, κα) 

• πιστοποιημένοι από το ΥΥΚΑ εθελοντικοί φορείς. 

Για την υλοποίηση της Δράσης προβλέπονται τα ακόλουθα έργα. 

α) Έργο «Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων υιοθεσίας και αναδοχής», με στόχο την 
βελτίωση του συστήματος υιοθεσίας και αναδοχής ανηλίκων μέσω της εφαρμογής ενός 
μοντέλου διαφάνειας και απλούστευσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ειδικότερα, 
με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 29 Ν. 3402/2005), το έργο επιδιώκει να 
ενισχύσει την διαδικασία διενέργειας υιοθεσιών και αναδοχών από το σύνολο των 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που έχουν στην επιμέλειά τους ανηλίκους, σύμφωνα με 
τις επιμέρους ρυθμίσεις του Ν. 2447/1996, κατά το αποκεντρωτικό σύστημα 
(επισημαίνεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας και η τελική έγκριση των πράξεων που 
αφορούν τη διαδικασία των υιοθεσιών και αναδοχών θα ασκείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της οικείας ΔΥΠΕ). Ως αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 
έργου προσδιορίζονται η μείωση του χρόνου παραμονής των υπό υιοθεσία παιδιών στους 
φορείς υιοθεσιών και η αύξηση του αριθμού υιοθεσιών και αναδοχών ανά έτος. 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση του έργου επιβάλλει την 
υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων: 

- Υποέργο «Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός της λειτουργίας φορέων υιοθεσίας και 
αναδοχής» (Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», Αναρρωτήριο Πεντέλης, Ίδρυμα 
Καλαμακίου, Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας»), που περιλαμβάνει την κάλυψη της 
υποδομής και των ανθρώπινων πόρων των Μονάδων, ενέργειες δικτύωσης, 
δημοσιότητας και διάχυσης, δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης για τις νέες 
πρακτικές στον τομέα των υιοθεσιών, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα 
αξιολόγησης κα) 

- Υποέργο «Δημιουργία δικτύου φορέων υποστήριξης των διαδικασιών υιοθεσίας και 
αναδοχής» (περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικασιών συνέργειας μεταξύ των 
Υπουργείων, των φορέων της δημόσιας διοίκησης και των δικαστηρίων που 
παρεμβαίνουν σε δράσεις υιοθεσίας και αναδοχής, καθώς και τη δημιουργία ενός 
κεντρικού κόμβου παρακολούθησης και συντονισμού των υιοθεσιών και της 
ανάδοχης προστασίας για την εξυπηρέτηση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας 
που είναι αρμόδιες για την προστασία των παιδιών, των εθελοντικών οργανώσεων 
και των ιδιωτών που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ή να γίνουν ανάδοχοι γονείς) 

- Υποέργο «Υποστηρικτικές δράσεις ατόμων που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν, 
καθώς και θετών και ανάδοχων γονέων και παιδιών» (παροχή υπηρεσιών στήριξης 
προς θετούς και ανάδοχους γονείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν στην ανατροφή των θετών ή ανάδοχων παιδιών, συμβουλευτικής, 
εξατομικευμένης προσέγγισης και νομικής συνδρομής) 
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- Υποέργο «Μηχανισμός Υποστήριξης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που 
υλοποιούν δράσεις  υιοθεσίας και αναδοχής». 

β) Έργο «Αποϊδρυματοποίηση και επανένταξη παιδιών και εφήβων», που αποβλέπει 
στην καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού και την αντιμετώπιση των 
ιατροκοινωνικών συνεπειών της παρατεταμένης παραμονής των παιδιών και εφήβων με 
οικογενειακά / κοινωνικά / ιατρικά προβλήματα σε υπηρεσίες κλειστής φροντίδας, 
επιδιώκοντας να επαναπροσδιορίσει το διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας 
των μονάδων κοινωνικής φροντίδα κλειστής περίθαλψης (Παιδουπόλεις, Θεραπευτήρια 
Χρονίων Παθήσεων Παίδων), δημιουργώντας την υπόσταση ενός συστήματος κοινοτικού 
τύπου παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που μπορεί εν δυνάμει 
να λειτουργήσει ως πόλος αποϊδρυματισμού. Από κοινωνικοπολιτική άποψη, το έργο 
προσανατολίζεται αφενός στην πρόληψη της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού 
αποκλεισμού των παιδιών και εφήβων, και αφετέρου στην διασφάλιση ίσων ευκαιριών 
για την κοινωνική τους ένταξη (διαδικασία σταδιακής μείωσης του αριθμού των 
ανηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα και της επανένταξής τους σε ασφαλές οικογενειακό 
και κοινωνικό περιβάλλον). 

Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση του έργου επιβάλλει την 
υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων: 

- Υποέργο «Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός της λειτουργίας μονάδων κοινωνικής 
φροντίδας κλειστής περίθαλψης» (Παιδουπόλεις, Θεραπευτήρια Χρονίων 
Παθήσεων Παίδων), που περιλαμβάνει την κάλυψη της υποδομής και των 
ανθρώπινων πόρων των Μονάδων, ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας και 
διάχυσης, δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης προσωπικού για τις νέες πρακτικές 
κοινωνικής φροντίδας παιδιών και εφήβων, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα 
αξιολόγησης κα) 

- Υποέργο «Υποστηρικτικές δράσεις παροχής φροντίδας στην κοινότητα μετά την 
απομάκρυνση των παιδιών από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας» (θα 
περιλαμβάνει και παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρετούμενους των Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας μετά την ενηλικίωσή τους) 

- Υποέργο «Μηχανισμός Υποστήριξης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που 
υλοποιούν δράσεις  αποϊδρυματοποίησης και επανένταξης παιδιών και εφήβων».   

         γ) Έργο «Αποϊδρυματοποίηση και επανένταξη ατόμων με αναπηρία», που  
προσανατολίζεται στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης ατόμων 
με αναπηρία που διαβιούν σε δομές κλειστής περίθαλψης, ενισχύοντας τις δυνατότητες 
ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει ένα σύνθετο πλέγμα μέτρων  
υποστήριξης μίας ειδικής κατηγορίας ατόμων με αναπηρία (άτομα με νοητική υστέρηση 
ή κινητική αναπηρία), τα οποία εξειδικεύονται μέσω των ακόλουθων Ενεργειών: 

• Προετοιμασία τόσο των εξυπηρετουμένων όσο και του προσωπικού που ήδη 
εργάζεται στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας κλειστής περίθαλψης για την 
ένταξή τους σε δομές ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης 

• Προώθηση παρεμβάσεων στην τοπική κοινωνία με στόχο την αποδοχή των 
ατόμων με αναπηρία και την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό 

• Δημιουργία υποστηρικτικών δομών επανένταξης (ξενώνες, διαμερίσματα) 

• Ένταξη σε προγράμματα κατάρτισης – απασχόλησης των ατόμων που θα 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης 
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• Ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης και κοινωνικής συμμετοχής, 
καθώς και εναλλακτικών μορφών απασχόλησης των ατόμων που συνεχίζουν να 
περιθάλπονται, με τη συμμετοχή της κοινότητας. 

      Το συσκεκριμένο έργο εμφανίζει υψηλό βαθμό συνέργειας με το Μέτρου 3.2. του Ε.Π.  
«Υγεία – Πρόνοια» (2000 – 2006), στο πλαίσιο εφαρμογής του οποίου λειτούργησαν 
είκοσι δομές αποασυλοποίησης και αποϊδρυματοποιήθηκαν 87 άτομα με αναπηρίες, που 
περιθάλπονταν σε δομές κλειστής περίθαλψης (Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας με τη 
μορφή Ν.Π.Δ.Δ). Από επιχειρησιακή άποψη, η αποτελεσματική προώθηση του επιβάλλει 
την υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων: 

- Υποέργο «Ανάπτυξη Μονάδων Κοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης ΑμΕΑ», 
που περιλαμβάνει την κάλυψη της υποδομής και των ανθρώπινων πόρων των 
Μονάδων, ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας και διάχυσης, δράσεις κατάρτισης 
και ενημέρωσης προσωπικού για τις νέες πρακτικές κοινωνικής φροντίδας, 
πληροφοριακά συστήματα, συστήματα αξιολόγησης, τεχνικές εξατομικευμένης 
προετοιμασίας των επωφελούμενων για τη μετάβασή τους σε δομές αυτόνομης και 
ημιαυτόνομης διαβίωσης (ανάπτυξη δεξιοτήτων, αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικές 
δεξιότητες κ.λπ.) 

- Υποέργο «Μηχανισμός Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προστασίας Ατόμων με 
Αναπηρία του ΥΥΚΑ για την προώθηση δράσεων αποϊδρυματοποίησης και 
επανένταξης ΑμΕΑ» (θα αναλάβει την εξειδίκευση του θεσμικού, οργανωτικού και 
επιχειρησιακού πλαισίου ανάπτυξης του έργου) 

- Υποέργο «Μηχανισμός Υποστήριξης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που 
υλοποιούν δράσεις  αποϊδρυματοποίησης και επανένταξης ΑμΕΑ». 

δ) Έργο «Υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με αναπηρία», με στόχο την προώθηση 
ενός νέου μοντέλου υποστήριξης της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία, που 
εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας εκτός του 
περιοριστικού πλαισίου της ιδρυματικής περίθαλψης, όσο και τις ανάγκες των 
οικογενειών τους, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις υποχρεώνονται να απομακρυνθούν 
από την αγορά εργασίας για να φροντίζουν εξαρτώμενα ενήλικα μέλη τους. Το νέο αυτό 
μοντέλο αξιοποιεί καλές πρακτικές άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ, λαμβάνοντας, 
παράλληλα, υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές άλλων Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ, 
Συμβούλιο της Ευρώπης) για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος των ατόμων 
με αναπηρία για ανεξάρτητη διαβίωση. 

Κύρια επιδίωξη του έργου είναι η πρόληψη της περιθωριοποίησης των ατόμων με 
αναπηρία μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
(ΣΥΔ), που θα εξασφαλίσουν την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης και 
κοινωνικής συμμετοχής των εξυπηρετουμένων εκτός του χώρου των ιδρυμάτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, εισάγεται ένα νέο μοντέλο κοινωνικής προσέγγισης της αναπηρίας, που 
αναμένεται να προωθηθεί τα επόμενα χρόνια μέσω των ακόλουθων Ενεργειών: 

• ενίσχυση της ατομικής ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία μέσω της παροχής 
υπηρεσιών εξατομικευμένης φροντίδας που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες, συνήθειες και προτιμήσεις τους (λειτουργία των ΣΥΔ) 

• προώθηση παρεμβάσεων στην τοπική κοινωνία με στόχο την αποδοχή των 
ατόμων με αναπηρίες και την ένταξή τους στη ζωή της κοινότητας 
(δραστηριοποίηση του ΥΥΚΑ). 
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Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελούν οργανωμένους χώρους μόνιμης 
κατοικίας ατόμων κυρίως με νοητική υστέρηση (ενδεχομένως με δευτερεύουσες 
κινητικές, αισθητηριακές ή ψυχικές παθήσεις), τα οποία αδυνατούν να διαβιώσουν 
αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη από το υφιστάμενο άμεσο οικογενειακό τους 
περιβάλλον ή σε περίπτωση απουσίας αυτού. Ειδικότερα, οι Στέγες εξυπηρετούν άτομα 
των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν να τους παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα και 
στήριξη ή έχει εκλείψει το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Ως προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου ορίζονται: 

• η προώθηση θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία Στεγών 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

• η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας 
Ατόμων με Αναπηρία του ΥΥΚΑ (πρόσληψη εξωτερικού Συμβούλου, που θα 
μεταφέρει τεχνογνωσία και θα προωθήσει την «ωρίμανση» των απαραίτητων 
Ενεργειών)   

• η κάλυψη των απαιτήσεων για την αποτελεσματική λειτουργία των ΣΥΔ 
(υποδομή, εξοπλισμός, ανθρώπινοι, πόροι, συστήματα) 

• η κατάρτιση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις νέες δομές 

• η σταδιακή ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
υπηρεσιών των ΣΥΔ 

• η ενημέρωση των οικογενειών που φροντίζουν εξαρτώμενα ενήλικα μέλη για τα 
πλεονεκτήματα της υποστηριζόμενης διαβίωσης 

• η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών λειτουργίας των ΣΥΔ (ώστε να 
αποτραπούν φαινόμενα καθυστέρησης ή ακόμα και άρνησης για την λειτουργία 
των ΣΥΔ). 

Η εκπλήρωση των στόχων του έργου θα εξασφαλισθεί μέσω των ακόλουθων Υποέργων: 

- Υποέργο «Εμπειρογνωμοσύνη για το οργανωτικό πλαίσιο και τις τεχνικές 
υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία» 

- Υποέργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με 
αναπηρία στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

- Υποέργο «Μηχανισμός Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προστασίας Ατόμων με 
Αναπηρία του ΥΥΚΑ για την προώθηση δράσεων υποστηριζόμενης διαβίωσης 
ατόμων με αναπηρία» 

- Υποέργο «Ανάπτυξη Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης», που περιλαμβάνει την 
κάλυψη της υποδομής και των ανθρώπινων πόρων των Μονάδων, ενέργειες 
δικτύωσης, δημοσιότητας και διάχυσης, δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης 
προσωπικού για τις νέες πρακτικές κοινωνικής φροντίδας, πληροφοριακά 
συστήματα, συστήματα αξιολόγησης, τεχνικές εξατομικευμένης προετοιμασίας των 
επωφελούμενων για τη μετάβασή τους σε δομές αυτόνομης και ημιαυτόνομης 
διαβίωσης (ανάπτυξη δεξιοτήτων, αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικές δεξιότητες κ.λπ.) 

- Υποέργο «Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την άμβλυνση των 
προκαταλήψεων εναντίον της λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης». 
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Ε. Πολιτικές ένταξης ειδικών ομάδων στόχου των προνοιακών πολιτικών 

Η Δράση «Πολιτικές ένταξης ειδικών ομάδων στόχου των προνοιακών πολιτικών» 
αποβλέπει στην προώθηση εξειδικευμένων παρεμβάσεων για την κοινωνική και 
εργασιακή ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες 
αξιοποίησης των παραδοσιακών προνοιακών μέτρων και πολιτικών ένταξης. Θα 
υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων έργων, που ολοκληρώνουν το υφιστάμενο πλέγμα 
παρεμβάσεων του ΥΥΚΑ στο πεδίο της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. 

α) Έργο «Εθνικό Πρόγραμμα υποστήριξης μονογονεϊκών οικογενειών», που 
προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ενός νέου πλέγματος μέτρων προνοιακής ενίσχυσης  
της ομάδας στόχου μέσω των ακόλουθων Υποέργων: 

- Υποέργο «Εμπειρογνωμοσύνη για το Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπτυξης του Εθνικού 
Προγράμματος υποστήριξης μονογονεϊκών οικογενειών» 

- Υποέργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές υποστήριξης και φροντίδας 
μονογονεϊκών οικογενειών στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

- Υποέργο «Ανάπτυξη Ξενώνων Προσωρινής Φιλοξενίας άγαμων μητέρων με τα 
παιδιά τους», που περιλαμβάνει την κάλυψη των ανθρώπινων πόρων των Ξενώνων, 
ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας και διάχυσης, δράσεις κατάρτισης και 
ενημέρωσης προσωπικού για τις νέες πρακτικές κοινωνικής φροντίδας, 
πληροφοριακά συστήματα, συστήματα αξιολόγησης, τεχνικές εξατομικευμένης 
προετοιμασίας των επωφελούμενων (ανάπτυξη δεξιοτήτων φροντίδας των παιδιών, 
κοινωνικές δεξιότητες κ.λπ.) και ένταξης στην αγορά εργασίας 

- Υποέργο «Ανάπτυξη Μόναδων Συμβουλευτικής και Υποστήριξης μονογονεϊκών 
οικογενειών» (παρέχουν υπηρεσίες υποδοχής και διαχείρισης του αιτήματος για 
οικογενειακή στήριξη, ενημέρωση και πληροφόρηση,  ενδυνάμωση και ψυχολογική 
υποστήριξη, αξιοποίηση των υποστηρικτικών δράσεων της κοινότητας με σκοπό την 
πρόληψη κινδύνων-κρίσεων και την προαγωγή της κοινωνικής και ψυχολογικής 
υγείας, διασύνδεση με ανάλογες υπηρεσίες καθώς και παραπομπή των 
ενδιαφερομένων σε δομές απασχόλησης και κατάρτισης) 

- Υποέργο «Μηχανισμός Υποστήριξης του Κέντρου Βρεφών ΄΄Η ΜΗΤΕΡΑ΄΄  για την 
ανάπτυξη των Ξενώνων και των Μονάδων» 

- Υποέργο «Δημιουργία δικτύου φορέων υποστήριξης των διαδικασιών ένταξης 
μονογονεϊκών οικογενειών» (περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικασιών συνέργειας 
μεταξύ των Υπουργείων, των φορέων της δημόσιας διοίκησης και των εθελοντικών 
φορέων που παρεμβαίνουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής ένταξης 
μονογονεϊκών οικογενειών). 

β) Έργο «Υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας», που επιδιώκει την 
ανάπτυξη ενός νέου πλέγματος μέτρων στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
από το ΥΥΚΑ182, μέσω των ακόλουθων Υποέργων: 

- Υποέργο «Εμπειρογνωμοσύνη για το Επιχειρησιακό Σχέδιο στήριξης των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας» 

- Υποέργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

                                                 
182 Βλ. άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες 
διατάξεις». 
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- Υποέργο «Ανάπτυξη Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, 
Παιδιών και Εφήβων», που περιλαμβάνει την κάλυψη των ανθρώπινων πόρων των 
Κέντρων, ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας και διάχυσης, δράσεις κατάρτισης και 
ενημέρωσης προσωπικού για τις νέες πρακτικές κοινωνικής φροντίδας, 
πληροφοριακά συστήματα, συστήματα αξιολόγησης, τεχνικές εξατομικευμένης 
προετοιμασίας των επωφελούμενων για τη μετάβασή τους σε δομές αυτόνομης και 
ημιαυτόνομης διαβίωσης (ανάπτυξη δεξιοτήτων, αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικές 
δεξιότητες κ.λπ.) 

- Υποέργο «Μηχανισμός Υποστήριξης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την ανάπτυξη των Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας» 

- Υποέργο «Δημιουργία δικτύου φορέων υποστήριξης των διαδικασιών κοινωνικής 
ένταξης Κακοποιημένων Γυναικών, Παιδιών και Εφήβων» (περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη διαδικασιών συνέργειας μεταξύ των Υπουργείων, των φορέων της 
δημόσιας διοίκησης, των δικαστηρίων και των εθελοντικών φορέων που 
παρεμβαίνουν σε δράσεις ένταξης) 

- Υποέργο «Ευαισθητοποίηση των οικογενειών και της κοινής γνώμης για  την 
πρόληψη φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας». 

γ) Έργο «Εθνικό Πρόγραμμα υποστήριξης και φροντίδας αστέγων», που 
προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ενός νέου πλέγματος μέτρων προνοιακής ενίσχυσης 
των αστέγων μέσω των ακόλουθων Υποέργων: 

- Υποέργο «Εμπειρογνωμοσύνη για το Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπτυξης του Εθνικού 
Προγράμματος υποστήριξης και φροντίδας αστέγων» 

- Υποέργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές υποστήριξης και φροντίδας αστέγων 
στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

- Υποέργο «Ανάπτυξη Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας Αστέγων», που 
περιλαμβάνει την κάλυψη της υποδομής και των ανθρώπινων πόρων των Κέντρων, 
ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας και διάχυσης, δράσεις κατάρτισης και 
ενημέρωσης προσωπικού για τις νέες πρακτικές κοινωνικής φροντίδας, 
πληροφοριακά συστήματα, συστήματα αξιολόγησης, τεχνικές εξατομικευμένης 
προετοιμασίας των επωφελούμενων για τη μετάβασή τους σε δομές αυτόνομης και 
ημιαυτόνομης διαβίωσης (ανάπτυξη δεξιοτήτων, αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικές 
δεξιότητες κ.λπ.) 

- Υποέργο «Μηχανισμός Υποστήριξης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την ανάπτυξη των Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας Αστέγων» 

- Υποέργο «Δημιουργία δικτύου φορέων υποστήριξης των διαδικασιών κοινωνικής 
ένταξης αστέγων» (περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικασιών συνέργειας μεταξύ των 
Υπουργείων, των φορέων της δημόσιας διοίκησης και των εθελοντικών φορέων που 
παρεμβαίνουν σε δράσεις κοινωνικής ένταξης αστέγων) 

- Υποέργο «Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την άμβλυνση των 
προκαταλήψεων κατά των αστέγων». 

δ) Έργο «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων», που επιδιώκει την 
εξέλιξη του Προγράμματος «Προάσπιση – Προαγωγή Υγείας και Ψυχοκοινωνική 
στήριξη των Ελλήνων τσιγγάνων»183 μέσω των ακόλουθων Υποέργων: 
                                                 
183 Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο κλινικές εξετάσεις, εμβολιασμούς και ψυχοκοινωνική στήριξη των 
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- Υποέργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών ιατροκοινωνικής στήριξης των Ελλήνων τσιγγάνων 
από Κινητές Μονάδες» 

- Υποέργο «Ανάπτυξη Ιατροκοινωνικών Κέντρων» (περιλαμβάνει την κάλυψη των 
ανθρώπινων πόρων των Κέντρων, ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας και διάχυσης, 
δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης προσωπικού για τις νέες πρακτικές κοινωνικής 
φροντίδας, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα αξιολόγησης, τεχνικές 
εξατομικευμένης προετοιμασίας των επωφελούμενων, κα). 

ε) Έργο «Εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής των προσφύγων και αιτούντων 
άσυλο», που επιδιώκει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης μίας ειδικής 
κατηγορίας των ομάδων στόχου του κοινωνικού αποκλέισμού μέσω των ακόλουθων 
Υποέργων: 

- Υποέργο «Κέντρο Υποδοχής Κρήτης», το οποίο θα καλύπτει τις περιπτώσεις 
αιτούντων άσυλο της Κρήτης και των Δωδεκανήσων 

- Υποέργο «Κέντρο Υποδοχής Βόλου», το οποίο θα καλύπτει τις περιπτώσεις 
αιτούντων άσυλο της Θεσσαλίας και της Εύβοιας 

- Υποέργο «Κέντρο Υποδοχής Θεσσαλονίκης», το οποίο θα καλύπτει τις περιπτώσεις 
αιτούντων άσυλο της Βόρειας Ελλάδας και του Αιγαίου. 

Και τα τρία Υποέργα περιλαμβάνουν την κάλυψη των ανθρώπινων πόρων των Κέντρων, 
ενέργειες δικτύωσης, δημοσιότητας και διάχυσης, δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης 
προσωπικού για τις νέες πρακτικές κοινωνικής φροντίδας, πληροφοριακά συστήματα, 
συστήματα αξιολόγησης, κα. 

                                                                                                                                                  
Ελλήνων τσιγγάνων, με Κινητές Μονάδες κλιμακίου του Υ.Υ.Κ.Α. και του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), τόσο σε καταυλισμούς που διαμένουν μετακινούμενοι τσιγγάνοι 
όσο και σε οργανωμένους οικισμούς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Προτεινόμενες Δράσεις, Έργα και Υποέργα για το ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 
Άξονας ΕΠ Δράση Έργο Υποέργο 

Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Πρόληψη του 
κοινωνικού 

αποκλεισμού» 

«Ανάπτυξη Δικτύου 
Πρωτοβάθμιας 
Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

«Μελέτη Σκοπιμότητας για 
την ανάπτυξη και λειτουργία 
Δικτύου Πρωτοβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας» 

«Τεχνικός Σύμβουλος 
Υποστήριξης του Δικτύου 
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

«Ανάπτυξη Δικτύου 
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

 
 
 

Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Πρόληψη του 
κοινωνικού 

αποκλεισμού» 

«Ανάπτυξη Δικτύου 
Υπηρεσιών 

Πρόγνωσης και 
Αξιολόγησης της 
Αναπηρίας» 

«Μελέτη Σκοπιμότητας για 
την ανάπτυξη και λειτουργία 
των Κέντρων Πρόγνωσης 
και Αξιολόγησης» 

«Τεχνικός Σύμβουλος 
Υποστήριξης του Δικτύου 
των Κέντρων Πρόγνωσης 
και Αξιολόγησης» 

«Ανάπτυξη Δικτύου 
Κέντρων Πρόγνωσης και 
Αξιολόγησης» 
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Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Πρόληψη του 
κοινωνικού 

αποκλεισμού» 

«Προγράμματα 
πρόληψης και 

καταπολέμησης της 
παραβατικότητας 

ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού» 

«Εμπειρογνωμοσύνη για τις 
τεχνικές καταγραφής της 
παραβατικότητας σε τοπικό 
επίπεδο, με έμφαση στις 
ομάδες που απειλούνται ή 
πλήττονται από κοινωνικό 
αποκλεισμό» 

«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές πρόληψης και 
καταπολέμησης της 
παραβατικότητας ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού 
στην Ευρωπαϊκή 
περιφέρεια» 

«Ανάπτυξη προγραμμάτων 
πρόληψης της 
παραβατικότητας από 
Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης»  

«Κατάρτιση στελεχών 
Τοπικών Συμβουλίων 
Παραβατικότητας» 

«Ευαισθητοποίηση των 
τοπικών κοινωνιών για την 
πρόληψη της 
παραβατικότητας και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των ομάδων του πληθυσμού 
που πλήττονται ή 
απειλούνται με κοινωνικό 
αποκλεισμό». 

 
Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Πρόληψη του 
κοινωνικού 

αποκλεισμού» 

«Υποστήριξη 
υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών σε 

κρίση» 

«Ανάπτυξη προγραμμάτων 
υποστήριξης 
υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών»  

«Κατάρτιση στελεχών 
υποστήριξης 
υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών» 
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Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Ενεργητικές 
προνοιακές 
πολιτικές» 

«Προγράμματα 
καταπολέμησης της 
εξάρτησης από 

προνοιακές παροχές» 

«Εμπειρογνωμοσύνη για το 
οργανωτικό πλαίσιο και τις 
τεχνικές ενεργοποίησης των 
ληπτών προνοιακών 
παροχών» 

«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές ενεργοποίησης 
των ληπτών προνοιακών 
παροχών στην Ευρωπαϊκή 
περιφέρεια» 

«Μηχανισμός 
παρακολούθησης και 
συντονισμού των μέτρων 
καταπολέμησης της 
εξάρτησης από προνοιακές 
παροχές σε επίπεδο ΥΥΚΑ» 

«Ανάπτυξη προγραμμάτων 
ενεργοποίησης»  

«Κατάρτιση στελεχών των 
φορέων των προγραμμάτων 
ενεργοποίησης» 

«Ευαισθητοποίηση των 
τοπικών κοινωνιών για τις 
δυνατότητες εργασιακής και 
κοινωνικής ένταξης των 
ληπτών προνοιακών 
παροχών» 

 
Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Ποιοτικές 
υπηρεσίες 
ανοικτής και 
κλειστής 

περίθαλψης» 

«Επέκταση και 
ανάπτυξη 

αποκεντρωμένων 
δομών ανοικτής 
φροντίδας του 
δημόσιου τομέα» 

«Εμπειρογνωμοσύνη για το 
οργανωτικό πλαίσιο και τις 
τεχνικές δικτύωσης 
αποκεντρωμένων δομών 
ανοικτής φροντίδας» 

«Μηχανισμός 
παρακολούθησης και 
συντονισμού των μέτρων 
ανάπτυξης καταπολέμησης 
αποκεντρωμένων δομών 
ανοικτής φροντίδας σε 
επίπεδο ΥΥΚΑ» 

«Ανάπτυξη 
αποκεντρωμένων δομών 
ανοικτής φροντίδας» 
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Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Ποιοτικές 
υπηρεσίες 
ανοικτής και 
κλειστής 

περίθαλψης» 

«Επέκταση και 
ανάπτυξη των 

Μονάδων κλειστής 
φροντίδας 

ηλικιωμένων και 
ατόμων με αναπηρία 
του δημόσιου τομέα» 

«Εμπειρογνωμοσύνη για το 
οργανωτικό πλαίσιο και τις 
τεχνικές δικτύωσης 
Μονάδων κλειστής 
φροντίδας» 

«Μηχανισμός 
παρακολούθησης και 
συντονισμού των μέτρων 
ανάπτυξης των Μονάδων 
κλειστής φροντίδας σε 
επίπεδο ΥΥΚΑ» 

«Ανάπτυξη Κέντρων 
Αποθεραπείας και 
Κοινωνικής 
Αποκατάστασης»  

«Ανάπτυξη Μονάδων 
Αυξημένης Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Ποιοτικές 
υπηρεσίες 
ανοικτής και 
κλειστής 

περίθαλψης» 

«Ενίσχυση των 
οικογενειών που 
παρέχουν άτυπα 

υπηρεσίες φροντίδας» 

«Εμπειρογνωμοσύνη για τις 
τεχνικές ενίσχυσης των 
οικογενειακών φροντιστών, 
με έμφαση στις ομάδες που 
απειλούνται ή πλήττονται 
από κοινωνικό αποκλεισμό»  

«Προγράμματα ενίσχυσης 
των οικογενειών που 
παρέχουν υπηρεσίες 
φροντίδας προς ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού» 

Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Πρόληψη και 
καταπολέμηση της 
ιδρυματοποίησης» 

«Εκσυγχρονισμός των 
προγραμμάτων 
υιοθεσίας και 
αναδοχής» 

«Αναβάθμιση - 
εκσυγχρονισμός της 
λειτουργίας φορέων 
υιοθεσίας και αναδοχής»  

«Δημιουργία δικτύου 
φορέων υποστήριξης των 
διαδικασιών υιοθεσίας και 
αναδοχής»  

«Υποστηρικτικές δράσεις 
ατόμων που ενδιαφέρονται 
να υιοθετήσουν, καθώς και 
θετών και ανάδοχων γονέων 
και παιδιών»  

«Μηχανισμός Υποστήριξης 
των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας που υλοποιούν 
δράσεις  υιοθεσίας και 
αναδοχής» 

 235



Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Πρόληψη και 
καταπολέμηση της 
ιδρυματοποίησης» 

«Αποϊδρυματοποίηση 
και επανένταξη 

παιδιών και εφήβων» 

«Αναβάθμιση - 
εκσυγχρονισμός της 
λειτουργίας μονάδων 
κοινωνικής φροντίδας 
κλειστής περίθαλψης» 

«Υποστηρικτικές δράσεις 
παροχής φροντίδας στην 
κοινότητα μετά την 
απομάκρυνση των παιδιών 
από τις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας» 

«Μηχανισμός Υποστήριξης 
των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας που υλοποιούν 
δράσεις  
αποϊδρυματοποίησης και 
επανένταξης παιδιών και 
εφήβων»   

Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Πρόληψη και 
καταπολέμηση της 
ιδρυματοποίησης» 

«Αποϊδρυματοποίηση 
και επανένταξη 

ατόμων με αναπηρία» 

«Ανάπτυξη Μονάδων 
Κοινωνικής Ένταξης και 
Αποκατάστασης ΑμΕΑ» 

«Μηχανισμός Υποστήριξης 
της Διεύθυνσης Προστασίας 
Ατόμων με Αναπηρία του 
ΥΥΚΑ για την προώθηση 
δράσεων 
αποϊδρυματοποίησης και 
επανένταξης ΑμΕΑ» 

«Μηχανισμός Υποστήριξης 
των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας που υλοποιούν 
δράσεις  
αποϊδρυματοποίησης και 
επανένταξης ΑμΕΑ» 
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Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Πρόληψη και 
καταπολέμηση της 
ιδρυματοποίησης» 

«Υποστηριζόμενη 
διαβίωση ατόμων με 

αναπηρία» 

«Εμπειρογνωμοσύνη για το 
οργανωτικό πλαίσιο και τις 
τεχνικές υποστηριζόμενης 
διαβίωσης ΑμΕΑ» 

«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές υποστηριζόμενης 
διαβίωσης ΑμΕΑ στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

«Μηχανισμός Υποστήριξης 
της Διεύθυνσης Προστασίας 
Ατόμων με Αναπηρία του 
ΥΥΚΑ για την προώθηση 
δράσεων υποστηριζόμενης 
διαβίωσης ΑμΕΑ» 

«Ανάπτυξη Στεγών 
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης» 

«Ευαισθητοποίηση των 
τοπικών κοινωνιών για την 
άμβλυνση των 
προκαταλήψεων εναντίον 
της λειτουργίας Στεγών 
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης» 

Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Πολιτικές 
ένταξης ειδικών 
ομάδων στόχου 
των προνοιακών 
πολιτικών» 

«Εθνικό Πρόγραμμα 
υποστήριξης 
μονογονεϊκών 
οικογενειών» 

«Εμπειρογνωμοσύνη για το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο 
ανάπτυξης του Εθνικού 
Προγράμματος υποστήριξης 
μονογονεϊκών οικογενειών» 

«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές υποστήριξης και 
φροντίδας μονογονεϊκών 
οικογενειών στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

«Ανάπτυξη Ξενώνων 
Προσωρινής Φιλοξενίας 
άγαμων μητέρων με τα 
παιδιά τους» 

«Ανάπτυξη Μόναδων 
Συμβουλευτικής και 
Υποστήριξης μονογονεϊκών 
οικογενειών» 

«Μηχανισμός Υποστήριξης 
του Κέντρου Βρεφών ΄΄Η 
ΜΗΤΕΡΑ΄΄» 

«Δίκτυο φορέων 
υποστήριξης» 
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Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Πολιτικές 
ένταξης ειδικών 
ομάδων στόχου 
των προνοιακών 
πολιτικών» 

«Υπηρεσίες 
υποστήριξης θυμάτων 
ενδοοικογενειακής 

βίας» 

«Εμπειρογνωμοσύνη για το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο 
στήριξης των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας» 

«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές υποστήριξης και 
φροντίδας θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

«Ανάπτυξη Κέντρων 
Προσωρινής Φιλοξενίας 
Κακοποιημένων Γυναικών, 
Παιδιών και Εφήβων» 

«Μηχανισμός Υποστήριξης 
του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
για την ανάπτυξη των 
Κέντρων Προσωρινής 
Φιλοξενίας» 

«Δημιουργία δικτύου 
φορέων υποστήριξης των 
διαδικασιών κοινωνικής 
ένταξης Κακοποιημένων 
Γυναικών, Παιδιών και 
Εφήβων» 

«Ευαισθητοποίηση των 
οικογενειών και της κοινής 
γνώμης για  την πρόληψη 
φαινομένων 
ενδοοικογενειακής βίας» 

Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

«Πολιτικές 
ένταξης ειδικών 
ομάδων στόχου 
των προνοιακών 
πολιτικών» 

«Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
των Τσιγγάνων» 

«Ανάπτυξη υπηρεσιών 
ιατροκοινωνικής στήριξης 
των Ελλήνων τσιγγάνων από 
Κινητές Μονάδες» 

«Ανάπτυξη 
Ιατροκοινωνικών Κέντρων» 

Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

 

«Πολιτικές 
ένταξης ειδικών 
ομάδων στόχου 
των προνοιακών 
πολιτικών» 

«Εξασφάλιση 
αξιοπρεπών 

συνθηκών υποδοχής 
των προσφύγων και 
αιτούντων άσυλο» 

«Κέντρο Υποδοχής Κρήτης» 

«Κέντρο Υποδοχής Βόλου» 

«Κέντρο Υποδοχής 
Θεσσαλονίκης» 
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Προώθηση της 
κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης 
ειδικών και 

μειονεκτουσών ομάδων 
του πληθυσμού 

 

«Πολιτικές 
ένταξης ειδικών 
ομάδων στόχου 
των προνοιακών 
πολιτικών» 

«Εθνικό Πρόγραμμα 
υποστήριξης και 

φροντίδας αστέγων» 

«Εμπειρογνωμοσύνη για το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο 
ανάπτυξης του Εθνικού 
Προγράμματος υποστήριξης 
και φροντίδας αστέγων» 

«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές υποστήριξης και 
φροντίδας αστέγων στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

«Ανάπτυξη Κέντρων 
Προσωρινής Φιλοξενίας 
Αστέγων» 

«Μηχανισμός Υποστήριξης 
του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
για την ανάπτυξη των 
Κέντρων Προσωρινής 
Φιλοξενίας Αστέγων» 

«Δημιουργία δικτύου 
φορέων υποστήριξης των 
διαδικασιών κοινωνικής 
ένταξης αστέγων» 

«Ευαισθητοποίηση των 
τοπικών κοινωνιών για την 
άμβλυνση των 
προκαταλήψεων κατά των 
αστέγων» 
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3. 4. Η ένταξη δράσεων του Προγράμματος στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» 
 

3.4.1. Το περιεχόμενο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
Κύριος στόχος του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» είναι η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού 
συστήματος της Ελλάδας, µε έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας. Η επίτευξη του 
συγκεκριμένου στόχου θα προωθηθεί κατά την διάρκεια της περιόδου 2007 – 2013 με 
τρεις κύριες παρεμβάσεις: (α) επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης, (β) 
ανάπτυξη της υγιούς, βιώσιμης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και διασφάλισης 
των φυσικών, θεσμικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν και (γ) 
ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, µε σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία. 

 

3.4.2. Η σκοπιμότητα αξιοποίησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» 
Η ένταξη παρεμβάσεων του  Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» στους 
Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
εξασφαλίζει κρίσιμους πόρους για την επίτευξη του Ειδικού Στόχου της Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής του ΥΥΚΑ «Χρηματοδοτική Βιωσιμότητα των προνοιακών πολιτικών», 
εξυπηρετώντας άμεσα τον κύριο Στρατηγικό της Στόχο. Με τον τρόπο αυτό, προωθείται 
η διαδικασία ενίσχυσης της μακροοικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής 
πρόνοιας μέσω αξιοποίησης πρόσθετων εσωτερικών πηγών χρηματοδότησης από 
ιδιωτικές επενδύσεις.  

 

                       3.4.3. Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων του Προγράμματος που θα ενταχθούν 
στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που συσσωρεύθηκε κατά την διάρκεια υλοποίησης 
επιχειρηματικών δράσεων προνοιακού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» θα 
ενταχθούν δράσεις που κατευθύνονται αφενός στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την εξασφάλιση παροχής ποιοτικών 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αφετέρου στην αξιοποίηση νέων 
επιχειρηματικών θεσμών και πολιτικών έρευνας για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Οι προτεινόμενες δράσεις 
αξιοποιούν πλήρως τη δυνατότητα ενίσχυσης του αναπτυξιακού ρόλου του προνοιακού 
τομέα για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και εντάσσονται στον Γενικό Στόχο 1 
«Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως 
βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την μετάβαση 
στην οικονομία της γνώσης» του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της 
Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ» και στον Γενικό Στόχο 2 «Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας – Αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της 
χώρας – Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων 
Επενδύσεων και γενική ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας που καλύπτονται 
από το Πρόγραμμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 
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Α. Η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονομίας  
Η καταπολέμηση των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και των διακρίσεων, 
που αντιμετωπίζουν ακόμα σε σημαντική έκταση οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
μπορεί να προωθηθεί μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και της 
βελτίωσης της ποιότητας της απασχόλησής τους που θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες 
ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ευπαθών ομάδων αναμένεται να συμβάλλει στην 
μεσοπρόθεσμη ένταξη και παραμονή τους στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας, 
παράλληλα, νέες ευκαιρίες απασχόλησης ιδίως στον τριτογενή τομέα.  

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων άσκησης επιχειρηματικής δράσης 
στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που 
εξυπηρετούνται από τις υφιστάμενες προνοιακές πολιτικές, προτείνεται η υιοθέτηση της 
Δράσης «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευπαθών ομάδων», που επιδιώκει την 
προώθηση της εργασιακής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με τη 
δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητάς 
τους στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας (δημιουργία / ενίσχυση μονάδων κοινωνικής 
οικονομίας) και της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους (κατάρτιση - εργαλεία κατάρτισης). 
Ειδικότερα, στόχοι της Δράσης είναι: 

o η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την ανάδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών 
και την ανάπτυξη βιώσιμων δραστηριοτήτων στον τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας 

o η διεύρυνση της πρόσβασης και απασχολησιμότητας των ατόμων που ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες ή αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας κοινωνικές ομάδες 
στις προβλεπόμενες δραστηριότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

o η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικοοικονομικής 
ενσωμάτωσης και της τοπικής ανάπτυξης με την αναβάθμιση του επιπέδου 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και της ποιότητας της απασχόλησης στις 
περιφέρειες αναφοράς. 

Οι στόχοι της Δράσης αναπτύσσονται και εξειδικεύονται σε δύο κύριους άξονες: 

o προσδιορισμός νέων πεδίων δράσης κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη βάση 
θεωρητικής και εμπειρικής διερεύνησης, ώστε αφενός να διασφαλισθεί η 
λειτουργία και η βιωσιμότητα των μονάδων κοινωνικής οικονομίας στις 
κοινότητες παρέμβασης και αφετέρου να διαμορφωθεί μία σύγχρονη θεσμική 
πλατφόρμα κατοχύρωσης και ενδυνάμωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα (χρηματοδότηση, σχέση εθελοντικής-αμειβόμενης εργασίας κλπ.) 

o ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της κοινωνικής οικονομίας και αναβάθμιση 
των υπηρεσιών που παρέχουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο, με την  δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών - μεντόρων στήριξης των 
μονάδων κοινωνικής οικονομίας, την ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων στις 
τοπικές αγορές εργασίας με κατάρτιση και πρακτική άσκηση και την εφαρμογή 
ενός μοντέλου πιστοποίησης νέων επαγγελμάτων της κοινωνικής οικονομίας 

Η υλοποίηση των στόχων της Δράσης προωθείται με ενέργειες όπως: 

(α) η διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και περιβάλλοντος ανάπτυξης της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας  
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(β) η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και του επαγγελματισμού ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού που εξυπηρετούνται για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών 
από τις προνοιακές πολιτικές του ΥΥΚΑ 

(γ) η δημιουργία και υποστήριξη της λειτουργίας πιλοτικών επιχειρήσεων σε δυναμικούς 
τομείς της κοινωνικής οικονομίας που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και απασχόλησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων ενεργειών προτείνονται τα ακόλουθα έργα: 

α) Έργο «Μελέτη Σκοπιμότητας για τα πεδία και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας» 
β) Έργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές αξιοποίησης της κοινωνικής οικονομίας 
στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 
γ) Έργο «Υποστήριξη της πρόσβασης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στις δομές 
κοινωνικής οικονομίας» (περιλαμβάνει την ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφόρησης, 
συμβουλευτικής και καθοδήγησης για την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας) 

δ) Έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης του ΥΥΚΑ για τις διαδικασίες αξιοποίησης 
της κοινωνικής οικονομίας» 
ε) Έργο «Δημιουργία Μητρώου Μεντόρων για την ανάπτυξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας» 
στ) Έργο «Προώθηση δομών συνεργασίας επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας με 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς τοπικής ανάπτυξης των ΟΤΑ» (περιλαμβάνει 
προγραμματικές συμφωνίες κάλυψης αναγκών σε κοινωνικές υπηρεσίες, επιδότηση 
κατανάλωσης κοινωνικών υπηρεσιών, δελτία-κουπόνια παροχής υπηρεσιών, κ.α.) 

ζ) Έργο «Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ικανότητας επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας» (περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων χρηματοδότησης, 
ανάληψης πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης και αξιοποίησης κατάλληλων 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων - πρωτοβουλίες τύπου πλατφόρμας ή συμβόλαια 
συνεργασίας, μικροπιστώσεις, πλήρως εγγυημένα μικροδάνεια, αμοιβαία κοινωνικά 
κεφάλαια κ.α.) 

η) Έργο «Ανάπτυξη μοντέλου πιστοποίησης νέων ειδικοτήτων / επαγγελμάτων στον 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας» 

θ) Έργο «Ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικού κατάρτισης ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού για εξειδίκευσή τους στη διαχείριση και στελέχωση 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας»  
ι) Έργο «Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης για την ανάπτυξη 
νέων επαγγελμάτων, καθώς και συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και πρακτικής άσκησης 
των εργαζομένων στις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας»  
 ια) Έργο «Ανάπτυξη τεχνικών παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας»  
ιβ) Έργο «Διάχυση και δημοσιότητα των δράσεων ανάπτυξης της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας». 
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      Β. Η προώθηση της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στο πεδίο των προνοιακών 
πολιτικών 
Η αξιοποίηση των πορισμάτων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αποτελεί κύριο 
εργαλείο κάθε συστηματικής διαδικασίας εκσυγχρονισμού ενός μοντέλου κοινωνικής 
πρόνοιας, καθώς αφενός επιτρέπει στους σχεδιαστές πολιτικών να λαμβάνουν υπόψη 
αντικειμενικές συνθήκες και παράγοντες του κοινωνικού περιβάλλοντος (που συχνά δεν 
προσεγγίζονται εύκολα στο πλαίσιο μίας «πολιτικής διαμόρφωσης» των στόχων / 
προτεραιοτήτων της μεταρρύθμισης)184 και αφετέρου αναδεικνύει διαστάσεις 
καινοτομίας στην οργάνωση και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (που επιτρέπουν την 
σημαντική εξοικονόμηση πόρων και την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών). Στην 
περίπτωση, όμως, του Ελληνικού μοντέλου πρόνοιας, οι σχεδιαστές πολιτικής δεν 
διαθέτουν την δυνατότητα αξιοποίησης σύνθετων ερευνητικών δεδομένων, εξαιτίας τόσο 
της περιθωριακής χρηματοδότησης συναφών έργων από εθνικούς πόρους (όπως το Ειδικό 
Κρατικό Λαχείο στην περίπτωση του ΥΥΚΑ), όσο κυρίως της έλλειψης μίας κουλτούρας 
πρόσβασης της δημόσιας διοίκησης στα πορίσματα της βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας. 

Παρά την ενεργοποίηση συγκεκριμένων φορέων του δημόσιου τομέα (Ινστιτούτο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) στην 
παραγωγή ερευνητικού έργου για το πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας και την ίδρυση 
ειδικού φορέα εποπτείας του ΥΥΚΑ (Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και 
Έρευνας), παραμένει ένα σημαντικό κενό προώθησης και αξιοποίησης της Βασικής και 
Εφαρμοσμένης Έρευνας στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών, που όχι μόνο δυσχεραίνει 
τις διαδικασίες μεταρρύθμισης αλλά περιορίζει σημαντικά την συσσώρευση 
τεχνογνωσίας σε ένα ούτως ή άλλως «περιθωριακό πεδίο» έρευνας του ευρύτερου πεδίου 
της κοινωνικής προστασίας (σε σχέση για παράδειγμα με τα πεδία της κοινωνικής 
ασφάλισης, της υγείας και της απασχόλησης). Για την κάλυψη του κενού αυτόύ, 
προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης «Ενίσχυση της Βασικής και Εφαρμοσμένης 
Έρευνας στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών», που επιδιώκει την ενδυνάμωση της 
έρευνας και την ανάπτυξη της καινοτομίας στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών, με 
απώτερο στόχο την συστηματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την 
κάλυψη των αναγκών του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Η προτεινόμενη Δράση 
αποτελεί βασικό εργαλείο εξυπηρέτησης της διαδικασίας εκσυγχρονισμού του 
υφιστάμενου υπολειμματικού μοντέλου των κοινωνικών υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας τα 
ακόλουθα ενδεικτικά έργα: 

α) Έργο «Υποστήριξη της έναρξης λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Κοινωνικής 
Δημογραφίας και Έρευνας» (περιλαμβάνει την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου 
δράσης και κανονισμού λειτουργίας του Ινστιτούτου) 

β) Έργο «Μελέτη για τους τομείς προτεραιότητας της Βασικής και Εφαρμοσμένης 
Έρευνας στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών» 
γ) Έργο «Δημιουργία Μητρώου Κέντρων Αριστείας στο πεδίο της προνοιακής 
έρευνας» 

δ) Έργο «Δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων στο πεδίο της προνοιακής έρευνας» 

                                                 
184 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ριζική μεταρρύθμιση του ρόλου των προνοιακών επιδομάτων 
για άτομα με αναπηρίες στα τέλη της δεκαετίας του 1980, που επέτρεψε την χορήγησή τους με κριτήρια 
καθολικότητας σε βάρος των πιο φτωχών οικογενειών, αμβλύνοντας εντελώς τον προηγούμενο 
αναδιανεμητικό τους χαρακτήρα.  
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ε) Έργο «Επιχορηγήσεις επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας 
στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών» 
στ) Έργο «Μελέτες για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας στην οργάνωση 
και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών» 
ζ) Έργο «Διεθνή Ερευνητικά Δίκτυα στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών» 

η) Έργο «Διάχυση και δημοσιότητα των δράσεων ανάπτυξης της Βασικής και 
Εφαρμοσμένης Έρευνας στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας». 

 
Γ. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας  
Το Εθνικό Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» περιλαμβάνει ανάμεσα 
στους Άξονες Προτεραιοτήτων του ειδική παρέμβαση για την «Προώθηση του 
προνοιακού πλουραλισμού». Η προώθηση του προνοιακού πλουραλισμού (welfare 
pluralism) αντιστοιχεί σε μία νέα διαδικασία αξιοποίησης του επιχειρηματικού / 
ανθρώπινου κεφαλαίου στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, που διαφοροποιείται 
σαφώς τόσο από το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης (privatisation) του δημόσιου 
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας (υποχρεωτική χρήση των μηχανισμών της αγοράς ως 
βασικών τεχνικών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών), όσο και από το μοντέλο της 
φιλανθρωπίας (επιλεκτική παρέμβαση οργανωμένων ιδιωτών για την κάλυψη των 
απόρων). 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης «Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας», που επιδιώκει την 
ενδυνάμωση της παρέμβασης του ιδιωτικού τομέα στην παροχή ποιοτικών κοινωνικών 
υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας τα ακόλουθα ενδεικτικά έργα: 

α) Έργο «Μελέτη για τους τομείς προτεραιότητας της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
από ιδιωτικές επιχειρήσεις» (θεματικό και γεωγραφικό επίπεδο) 

β) Έργο «Μελέτη για τις καλές πρακτικές ενεργοποίησης του ιδιωτικού τομέα στην 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 
γ) Έργο «Επιχορήγηση / εγγυοδοσία νέων επιχειρήσεων για την δημιουργία μονάδων 
κοινωνικής φροντίδας σε περιοχές υψηλής ζήτησης» 
δ) Έργο «Κατοχύρωση ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις»185, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα: 

- Υποέργο 1 «Μελέτη για τις διαδικασίες και τα πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών 
φροντίδας από ιδιωτικές επιχειρήσεις» 

- Υποέργο 2 «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης του ΥΥΚΑ για την κατοχύρωση 
ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας από ιδιωτικές επιχειρήσεις» 

- Υποέργο 3 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη σήματος πιστοποιημένων υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας» 

- Υποέργο 4 «Επιδότηση υφιστάμενων επιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας για την 
απόκτηση σήματος ποιότητας που θα ανταποκρίνεται στα νέα κριτήρια». 

                                                 
185 Η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων φροντίδας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες 
αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών φροντίδας αποτελεί βασικό παράγοντα 
αναβάθμισης της ικανότητας του ΥΥΚΑ να παρακολουθεί το έργο του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο 
προώθησης του προνοιακού πλουραλισμού στην Ελλάδα.   
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Δ. Η ανάπτυξη του Κοινωνικού Τουρισμού 
Η ανάλυση του περιβάλλοντος ανάπτυξης του προνοιακού τομέα στην Ελλάδα 
αναδεικνύει νέες δυνατότητες «στοχευμένης επιχειρηματικής δράσης», που εντοπίζονται 
ιδίως στην δημιουργία δομών και υπηρεσιών κοινωνικού τουρισμού, ώστε να 
αξιοποιήσουν τις τάσεις κινητικότητας οικογενειών από πλούσιες αναπτυγμένες χώρες με 
εξαρτημένα μέλη (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία κ.λπ.), που ταξιδεύουν στο εξωτερικό 
για να ενταχθούν σε εξειδικευμένα προγράμματα φροντίδας / αποκατάστασης ή απλά για 
να κάνουν διακοπές. Η επέκταση του κοινωνικού τουρισμού επιβάλλει, εκτός από την 
εξασφάλιση της γεωγραφικής προσβασιμότητας, την διαθεσιμότητα σύγχρονων 
προνοιακών δομών στην περιφέρεια της χώρας και την βελτίωση του εξοπλισμού 
υφιστάμενων τουριστικών μονάδων, που θα εξασφαλίζουν ειδικές υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας σε επισκέπτες υψηλού εισοδήματος.  

Για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του γεωγραφικού περιβάλλοντος 
της χώρας και του τουριστικού προϊόντος της Ελληνικής αγοράς προτείνεται η υιοθέτηση 
της Δράσης «Ανάπτυξη του Κοινωνικού Τουρισμού», που επιδιώκει την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας, 
συμβάλλοντας παράλληλα στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής των περιφερειών (η 
ανάπτυξη του κοινωνικού τουρισμού σε παραμεθόριες περιοχές θα μπορούσε να 
προωθήσει την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη, να συμβάλει στη μείωση της  
μετανάστευσης  των  επαγγελματιών  πρόνοιας στα αστικά κέντρα και στην άμβλυνση 
των οικονομικών ανισοτήτων). 

Για την υλοποίηση της Δράσης προτείνονται τα ακόλουθα έργα: 

α) Έργο «Επιχορήγηση / εγγυοδοσία επιχειρήσεων για την δημιουργία μονάδων 
φροντίδας σε περιοχές υψηλής τουριστικής ζήτησης» (κέντρα αποκατάστασης, κέντρα 
θεραπείας, παιδικές κατασκηνώσεις για άτομα με αναπηρίες) 

β) Έργο «Επιχορήγηση τουριστικών μονάδων για την εξασφάλιση ειδικών υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας σε οικογένειες με εξαρτημένα μέλη» (ηλικιωμένοι, άτομα με 
αναπηρία κ.λπ.). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Προτεινόμενες Δράσεις, Έργα και Υποέργα για το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» 

 
Άξονας ΕΠ Δράση Έργο Υποέργο 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων» 

 
«Μελέτη Σκοπιμότητας για τα 
πεδία και τις προϋποθέσεις 
ανάπτυξης της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στο 
πεδίο της κοινωνικής 
φροντίδας» 

 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων» 

«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές αξιοποίησης της 
κοινωνικής οικονομίας στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων» 

«Υποστήριξη της πρόσβασης 
ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού στις δομές 
κοινωνικής οικονομίας»  

 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων» 

 
«Τεχνικός Σύμβουλος 
Υποστήριξης του ΥΥΚΑ για τις 
διαδικασίες αξιοποίησης της 
κοινωνικής οικονομίας» 

 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων» 

«Δημιουργία Μητρώου 
Μεντόρων για την ανάπτυξη 
της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στο 
πεδίο της κοινωνικής 
φροντίδας» 

 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων» 

 
«Προώθηση δομών 
συνεργασίας επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας με 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
οργανισμούς τοπικής 
ανάπτυξης των ΟΤΑ» 

 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων» 

 
«Ενίσχυση της 
χρηματοπιστωτικής 
ικανότητας επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας» 

 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων» 

«Ανάπτυξη μοντέλου 
πιστοποίησης νέων 
ειδικοτήτων / επαγγελμάτων 
στον τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας» 

 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων» 

«Ανάπτυξη ειδικών 
εκπαιδευτικών εργαλείων και 
υλικού κατάρτισης ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού για 
εξειδίκευσή τους στη 
διαχείριση και στελέχωση 
επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας»  
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Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων» 

«Σχεδιασμός και εφαρμογή 
προγραμμάτων επιμόρφωσης 
για την ανάπτυξη νέων 
επαγγελμάτων, καθώς και 
συνεχιζόμενης επιμόρφωσης 
και πρακτικής άσκησης των 
εργαζομένων στις 
επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας»  

 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων» 

«Ανάπτυξη τεχνικών 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των 
επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας»  

 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
ευπαθών ομάδων» 

 
«Διάχυση και δημοσιότητα 
των δράσεων ανάπτυξης της 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στο 
πεδίο της κοινωνικής 
φροντίδας» 

 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 

στο πεδίο της 
κοινωνικής 
φροντίδας» 

 
«Μελέτη για τους τομείς 
προτεραιότητας της παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις»  

 

 
Ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

 
«Ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας 
στο πεδίο της 
κοινωνικής 
φροντίδας» 

 
«Μελέτη για τις καλές 
πρακτικές ενεργοποίησης του 
ιδιωτικού τομέα στην παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια» 

 

 
Ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

 
«Ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας 
στο πεδίο της 
κοινωνικής 
φροντίδας» 

 
«Επιχορήγηση / εγγυοδοσία 
νέων επιχειρήσεων για την 
δημιουργία μονάδων 
κοινωνικής φροντίδας σε 
περιοχές υψηλής ζήτησης» 
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Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

«Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 

στο πεδίο της 
κοινωνικής 
φροντίδας» 

«Κατοχύρωση ποιότητας των 
υπηρεσιών φροντίδας από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις» 

«Μελέτη για τις 
διαδικασίες και τα 
πρότυπα ποιότητας 
των υπηρεσιών 
φροντίδας από 
ιδιωτικές 
επιχειρήσεις» 
 
«Τεχνικός 
Σύμβουλος 
Υποστήριξης του 
ΥΥΚΑ για την 
κατοχύρωση 
ποιότητας των 
υπηρεσιών 
φροντίδας από 
ιδιωτικές 
επιχειρήσεις» 
 
«Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη σήματος 
πιστοποιημένων 
υπηρεσιών 
κοινωνικής 
φροντίδας» 
 
«Επιδότηση 
υφιστάμενων 
επιχειρήσεων 
κοινωνικής 
φροντίδας για την 
απόκτηση σήματος 
ποιότητας που θα 
ανταποκρίνεται στα 
νέα κριτήρια» 

 
Ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

 
«Ανάπτυξη του 
Κοινωνικού 
Τουρισμού» 

«Επιχορήγηση / εγγυοδοσία 
επιχειρήσεων για την 
δημιουργία μονάδων 
φροντίδας σε περιοχές υψηλής 
τουριστικής ζήτησης»  

 

 
Ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας 

 
«Ανάπτυξη του 
Κοινωνικού 
Τουρισμού» 

«Επιχορήγηση τουριστικών 
μονάδων για την εξασφάλιση 
ειδικών υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας σε 
οικογένειες με εξαρτημένα 
μέλη» 
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Ενίσχυση της έρευνας, 
της τεχνολογίας σε 
όλους τους κλάδους 

«Ενίσχυση της 
Βασικής και 

Εφαρμοσμένης 
Έρευνας στο πεδίο 
των προνοιακών 
πολιτικών» 

«Υποστήριξη της έναρξης 
λειτουργίας του Εθνικού 
Ινστιτούτου Κοινωνικής 
Δημογραφίας και Έρευνας» 

«Μελέτη για τους τομείς 
προτεραιότητας της Βασικής 
και Εφαρμοσμένης Έρευνας 
στο πεδίο των προνοιακών 
πολιτικών» 

«Δημιουργία Μητρώου 
Κέντρων Αριστείας στο πεδίο 
της προνοιακής έρευνας» 

«Δημιουργία Μητρώου 
Εμπειρογνωμόνων στο πεδίο 
της προνοιακής έρευνας» 

«Επιχορηγήσεις επιχειρήσεων 
για την ανάπτυξη της 
εφαρμοσμένης έρευνας στο 
πεδίο των προνοιακών 
πολιτικών» 

«Μελέτες για την προώθηση 
της τεχνολογικής καινοτομίας 
στην οργάνωση και παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών» 

«Διεθνή Ερευνητικά Δίκτυα 
στο πεδίο των προνοιακών 
πολιτικών» 
«Διάχυση και δημοσιότητα 
των δράσεων ανάπτυξης της 
Βασικής και Εφαρμοσμένης 
Έρευνας στο πεδίο της 
κοινωνικής φροντίδας» 
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3.5. Η ένταξη δράσεων του Προγράμματος στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» 
 
 

3.5.1. Το περιεχόμενο του Ε.Π..«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
Το Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση του 
επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων του πληθυσμού στο σύνολό του, ενισχύοντας, εκτός 
των άλλων, την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα ομάδων που κινδυνεύουν με 
αποκλεισμό, καθώς και την ανάπτυξη πολιτικών για εξίσωση των δικαιωμάτων και 
ισότιμη συμμετοχή των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην Κοινωνία της Γνώσης και 
της Πληροφορίας. Ειδικότερα, το Ε.Π. επιδιώκει την προώθηση και ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων και της ισότητας των ευκαιριών με την πρόσβαση ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού στην εκπαίδευση, προβλέποντας μεταξύ άλλων: 

• την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άτομα με χαμηλή 
σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, οικογενειακές δυσκολίες, «χαρισματικά 
άτομα», παιδιά φτωχών οικογενειών, άτομα με αναπηρία κ.λπ.) 

• τη διεύρυνση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης μειονοτήτων 
στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης και της εξάλειψης στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων 

• τη διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων 
κατάρτισης για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος» 
προβλέπονται δράσεις για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και τον  
εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς και η 
βελτίωση συνθηκών και επιπέδου εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία. Περαιτέρω, στο 
πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης 
με την αγορά εργασίας» επιδιώκονται ειδικότεροι στόχοι, όπως ο επαναπροσδιορισμός 
του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και η ενίσχυση του περιεχομένου της 
με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνίας. Τέλος, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 «Ενίσχυση της 
δια βίου εκπαίδευσης, διευκόλυνση της πρόσβασης και μείωση του κοινωνικού 
αποκλεισμού στην εκπαίδευση» δίνεται έμφαση σε στόχους όπως η καταπολέμηση της 
σχολικής αποτυχίας και η μείωση της σχολικής διαρροής μέσω της ενίσχυσης της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της ενισχυτικής διδασκαλίας, η αναβάθμιση του 
περιεχομένου σπουδών και του οργανωτικού μοντέλου του Ολοήμερου Σχολείου και η 
στήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» εντάσσονται σε ένα 
ευρύτερο πλέγμα πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, 
καθώς προσανατολίζονται αφενός στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
αφετέρου στην μείωση της σχολικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του 
εκπαιδευτικού συστήματος από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
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3.5.2. Η σκοπιμότητα αξιοποίησης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
Το Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας επισήμανε ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια μεγάλη ποιοτική μεταλλαγή, η οποία 
προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις μιας νέας οικονομίας 
καθοδηγούμενης από τη γνώση», τονίζοντας ότι οι αλλαγές όχι μόνο απαιτούν «το ριζικό 
μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας», αλλά και «ένα τολμηρό πρόγραμμα για τον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης», δίνοντας έτσι 
ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο που θα διαδραματίσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην οικονομική και κοινωνική στρατηγική και το μέλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί μια από τις 
προτεραιότητες για την προώθηση της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσω 
της αύξησης των επενδύσεων στην εκπαίδευση αλλά και του συντονισμού με τις 
πολιτικές κονωνικής προστασίας και απασχόλησης186, όπως αποδεικνύεται, εκτός των 
άλλων, από το περιεχόμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Απασχόληση187. 

Προκειμένου να διευκολύνει τη μετάβαση προς την «κοινωνία της γνώσης», η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποστηρίζει την προώθηση δημόσιων πολιτικών διά βίου εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, καθώς και συγκεκριμένες ενέργειες για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής 
περιοχής της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο στόχος αυτός βρίσκεται στο 
επίκεντρο της στρατηγικής της Λισσαβόνας και ειδικότερα του Προγράμματος Εργασίας 
«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση και κατάρτιση 
κατέχουν κεντρική θέση τόσο στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρύθμισης που 
εξειδικεύουν την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και στις εθνικές 
στρατηγικές κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης188. 

Ο εκσυγχρονισμός και η ανανέωση των ανθρώπινων πόρων του δημόσιου συστήματος 
κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί βασικό εργαλείο αποτελεσματικής εφαρμογής των 
δράσεων του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», καθώς η προώθηση 
των προβλεπόμενων καινοτομικών παρεμβάσεων επιβάλλει την απασχόληση νέων 
στελεχών και επαγγελματιών πρόνοιας, οι οποίοι θα αναλάβουν να υλοποιήσουν 
αποτελεσματικά τις σεχετικές δράσεις. Από την άλλη πλευρά, η προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ του προνοιακού και του εκπαιδευτικού συστήματος για την 
αναβάθμιση του θεσμού της ειδικής αγωγής επιβάλλει αφενός την υιοθέτηση σύγχρονων 
εργαλείων σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων ειδικής 
αγωγής και αφετέρου τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και του εξοπλισμού των 
σχολείων ειδικής αγωγής (σε αρκετές περιπτώσεις εξυπηρετούνται από δομές κοινωνικής 
πρόνοιας). 

                                                 
        186 Βλ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών 16 και 17 Οκτωβρίου 2003, Συμπεράσματα της Προεδρίας, 

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2003, σημείο 19. 
        187 Βλ. την Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 

πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση, 2003/578/ΕΚ (ΕΕ L 197, 5.8.2003), καθώς και την 
Απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, 2004/740/ΕΚ (ΕΕ L 326, 29.10.2004). 

        188 Βλ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010» - Σχέδιο κοινής ενδιάμεσης 
έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του λεπτομερούς προγράμματος των επακόλουθων εργασιών σχετικά με 
τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, Βρυξέλλες, 11.11.2003, COM 
(2003) 685 τελικό. 
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3.5.3. Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων του Προγράμματος που θα ενταχθούν 
ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
 

Α. Η κοινωνική φροντίδα στην Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση  
Ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής – επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στον τομέα των επαγγελμάτων πρόνοιας αποτελεί βασική προτεραιότητα για 
την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων του προνοιακού συστήματος, καθώς θα 
οδηγήσει στην παραγωγή νέων επαγγελματιών που θα υλοποιήσουν τις επόμενες 
δεκαετίες τους μακροπρόθεσμους στόχους του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη». Για το λόγο αυτό προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης «Ανάπτυξη του 
τομέα της κοινωνικής φροντίδας στην Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική 
Εκπαίδευση», που περιλαμβάνει τα ακόλουθα ενδεικτικά έργα: 

α) Έργο «Η εκπαίδευση κοινωνικής φροντίδας στις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές 
Νοσηλευτικές Σχολές»189 (περιλαμβάνει την εκπόνηση των προγραμμάτων σπουδών, την 
εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και μαθησιακών εργαλείων που 
ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας καθώς και την 
παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού) 

β) Έργο «Αναμόρφωση σπουδών για τα επαγγέλματα πρόνοιας στην Τεχνική – 
Επαγγελματική Εκπαίδευση» (περιλαμβάνει την αναβάθμιση των προγραμμάτων 
σπουδών, την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και μαθησιακών εργαλείων 
που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας καθώς και 
την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού) 

γ) Έργο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την διδασκαλία των νέων προγραμμάτων». 

 

Β.  Η κοινωνική φροντίδα στην Ανώτερη Εκπαίδευση 
Με στόχο την κάλυψη των αναγκών του προνοιακού συστήματος για επιστήμονες που θα 
απασχοληθούν σε διαφορετικές θέσεις από τους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας τεχνικής 
– επαγγελματικής εκπαίδευσης, προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης «Ανάπτυξη του 
τομέα της κοινωνικής φροντίδας στην Ανώτερη Εκπαίδευση», η οποία επιδιώκει την 
αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, ώστε να προσαρμόζονται στις 
σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές και στις συνεχείς εξελίξεις του τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας. Για την υλοποίηση της Δράσης προτείνονται τα ακόλουθα έργα: 

α) Έργο «Αναμόρφωση σπουδών για τα επαγγέλματα πρόνοιας στην Ανώτερη 
Εκπαίδευση» (περιλαμβάνει την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, την 
εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων που ανταποκρίνονται στις 
νέες ανάγκες του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την παραγωγή σύγχρονου 
εκπαιδευτικού υλικού) 

β) Έργο «Ανάπτυξη της έρευνας για τα επαγγέλματα πρόνοιας στην Ανώτερη 
Εκπαίδευση» (περιλαμβάνει την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών για 
το προφίλ και τις δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στο 

                                                 
189 Οι Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές λειτουργούν στο πλαίσιο νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το Π.Δ. 
192/82. 
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προνοιακό σύστημα, καθώς και την διασύνδεσή τους με τους ιδιωτικούς και εθελοντικούς 
φορείς κοινωνικής φροντίδας). 

 

Γ.  Η κοινωνική φροντίδα στην Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση 
Με στόχο την κάλυψη των αναγκών του προνοιακού συστήματος για εξειδικευμένους 
επιστήμονες που θα απασχοληθούν σε επιτελικές θέσεις επιχειρησιακού χαρακτήρα, 
προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης «Ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής φροντίδας 
στην Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση», η οποία επιδιώκει την ποιοτική και ποσοτική 
ενίσχυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ για την παροχή 
ειδίκευσης σε νέα γνωστικά πεδία προσαρμοσμένα στις σύγχρονες γνωστικές απαιτήσεις 
του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Η Δράση κατευθύνεται ουσιαστικά στην 
αναμόρφωση υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, ώστε να εξασφαλισθεί εξειδίκευση των ενδιαφερομένων σε κρίσιμα πεδία που 
έχουν πρόσφατα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, όπως: 

- οι διαδικασίες οργάνωσης υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών για την ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

- οι τεχνικές παρακολούθησης και αξιολόγησης των προνοιακών προγραμμάτων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

-  η διαχείριση εθνικών και υπερεθνικών πόρων πόρων από τους δημόσιους προνοιακούς 
φορείς 

-  η ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας από ιδιωτικούς και εθελοντικούς φορείς. 

Αφετηρία της συγκεκριμένης Δράσης είναι η αδυναμία κάλυψης των αυξημένων 
αναγκών σε ανθρώπινους πόρους, που συνεπάγεται η ανάπτυξη του Προγράμματος 
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», από την ιδιωτική αγορά και τους επαγγελματίες 
που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις συμβούλων, καθώς απουσιάζουν στελέχη με 
γνωστική εξειδίκευση στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας. Το κενό αυτό απαιτεί άμεση 
παρέμβαση στο σύστημα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ώστε να δημιουργηθούν σε 
βάθος δεκαετίας στελέχη που θα ανταποκρίνονται – από γνωστική άποψη τουλάχιστον – 
στις νέες απαιτήσεις του τομέα. 

Για την υλοποίηση της Δράσης προτείνονται τα ακόλουθα έργα: 

α) Έργο «Αναμόρφωση και δημιουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ 
και ΑΤΕΙ» (περιλαμβάνει την εκπόνηση των προγραμμάτων σπουδών, την εισαγωγή 
καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων που ανταποκρίνονται στις νέες 
ανάγκες του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την παραγωγή σύγχρονου 
εκπαιδευτικού υλικού) 

β) Έργο «Δημιουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με αντικείμενο 
΄΄Διοίκηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας΄΄ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» 
(απευθύνεται σε πτυχιούχους επαγγελματίες πρόνοιας)  

γ) Έργο «Δημιουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με αντικείμενο ΄΄Η 
Ηγεσία στην οργάνωση των προνοιακών πολιτικών΄΄ στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο» (απευθύνεται σε επιτελικά στελέχη της δημόσιας προνοιακής διοίκησης - 
Διευθυντές και Τμηματάρχες ΥΥΚΑ, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι ΔΥΠΕ, Διοικητές 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, κα).  
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Δ. Η αναβάθμιση του θεσμού της ειδικής αγωγής 
Με στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του προνοιακού και του εκπαιδευτικού 
συστήματος για την αναβάθμιση του θεσμού της ειδικής αγωγής, προτείνεται η υιοθέτηση 
της Δράσης «Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής», η οποία επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό 
των προγραμμάτων, των ανθρώπινων πόρων και της υποδομής της ειδικής αγωγής. Για 
την υλοποίηση της Δράσης προτείνονται τα ακόλουθα έργα: 

α) Έργο «Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων» (περιλαμβάνει την αναβάθμιση 
των προγραμμάτων, την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μάθησης των παιδιών με αναπηρία, καθώς και την 
παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού) 

β) Έργο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την διδασκαλία των νέων προγραμμάτων» 

β) Έργο «Υποδομές και εξοπλισμοί των δομών ειδικής αγωγής». 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Προτεινόμενες Δράσεις, Έργα και Υποέργα για το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» 

 
Άξονας ΕΠ Δράση Έργο Υποέργο 

 
Αναβάθμιση της 
ποιότητας της 
εκπαίδευσης, 

εκσυγχρονισμός του 
εκπαιδευτικού 
συστήματος 

«Ανάπτυξη του 
τομέα της 
κοινωνικής 

φροντίδας στην 
Δευτεροβάθμια 
Τεχνική – 

Επαγγελματική 
Εκπαίδευση» 

«Η εκπαίδευση κοινωνικής 
φροντίδας στις Μέσες Τεχνικές 
Επαγγελματικές Νοσηλευτικές 
Σχολές» 
 
«Αναμόρφωση σπουδών για τα 
επαγγέλματα πρόνοιας στην 
Τεχνική – Επαγγελματική 
Εκπαίδευση»  
 
«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
για την διδασκαλία των νέων 
προγραμμάτων» 

 

 
Αναβάθμιση της 
ποιότητας της 
εκπαίδευσης, 

εκσυγχρονισμός του 
εκπαιδευτικού 
συστήματος 

«Ανάπτυξη του 
τομέα της 
κοινωνικής 

φροντίδας στην 
Ανώτερη 

Εκπαίδευση» 

«Αναμόρφωση σπουδών για τα 
επαγγέλματα πρόνοιας στην 
Ανώτερη Εκπαίδευση»   

«Ανάπτυξη της έρευνας για τα 
επαγγέλματα πρόνοιας στην 
Ανώτερη Εκπαίδευση» 

 

Αναβάθμιση της 
ποιότητας της 
εκπαίδευσης, 

εκσυγχρονισμός του 
εκπαιδευτικού 
συστήματος 

«Ανάπτυξη της 
Ειδικής Αγωγής» 

«Αναμόρφωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων» 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
για την διδασκαλία των νέων 
προγραμμάτων» 

 «Υποδομές και εξοπλισμοί 
των δομών ειδικής αγωγής» 
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Προαγωγή της 
κοινωνίας της γνώσης 

με ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου 
στις μεταπτυχιακές 

σπουδές 

«Ανάπτυξη του 
τομέα της 
κοινωνικής 

φροντίδας στην 
Μεταπτυχιακή 
Εκπαίδευση» 

«Αναμόρφωση και δημιουργία 
Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ 
και ΑΤΕΙ» 

«Δημιουργία Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών με 
αντικείμενο ΄΄Διοίκηση 
Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Πρόνοιας΄΄ στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο»  

«Δημιουργία Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών με 
αντικείμενο ΄΄Η Ηγεσία στην 
οργάνωση των προνοιακών 
πολιτικών΄΄ στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο» 
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3.6. Η αξιοποίηση του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 
 

3.6.1. Το περιεχόμενο του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 
Το Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» στοχεύει στη βελτίωση της 
προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας των περιοχών της χώρας, τόσο σε επίπεδο 
Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, όσο και σε Εθνικό / Περιφερειακό επίπεδο, με την 
ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, 
αεροπορικών και αστικών μεταφορικών υποδομών), καθώς και στη βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης, με έμφαση στη μείωση του χρόνου 
και του κόστους μετακινήσεων, στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών και στην 
αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο αυτό, προωθεί τις αρχές της μη 
διάκρισης και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στα μέσα μεταφοράς και της 
μετακίνησης στους σταθμούς των μεταφορικών δικτύων των ατόμων με αναπηρία. Τα 
έργα και οι προμήθειες του Ε.Π., σύμφωνα με τους όρους των εγκεκριμένων Τεχνικών 
και Λειτουργικών Προδιαγραφών των συγκοινωνιακών έργων, των Κτιριοδομικών 
Κανονισμών και των κανονιστικών διατάξεων Ειδικών Κτιρίων και Σταθμών Δικτύων 
Μεταφορών, καθώς και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών των οχημάτων όλων των 
μέσων μεταφοράς, μελετώνται και υλοποιούνται κατά τρόπο που διασφαλίζει την ισότιμη 
πρόσβαση και εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία, που 
μπορούν και επιθυμούν να μετακινηθούν. 

 

3.6.2. Η σκοπιμότητα αξιοποίησης του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 
Η αξιοποίηση του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» εξασφαλίζει κρίσιμους 
πόρους για την επίτευξη του Γενικού Στόχου της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ 
«Καταπολέμηση όλων των διακρίσεων που δημιουργούν ή αναπαράγουν φαινόμενα 
αποκλεισμού σε χρήστες κοινωνικών υπηρεσιών», εξυπηρετώντας άμεσα τον κύριο 
Στρατηγικό της Στόχο. Συγκεκριμένα, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12 παρ.10 
Ν. 3230/2004) καθιερώνει την υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Ο.Τ.Α. να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους 
χώρους λειτουργίας τους. Επίσης, η Υπουργική Απόφαση 52487/16-11-2001 (ΦΕΚ 18 
τ.Β/15-1-2002) «Ειδικές ρυθμίσεις για την Εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτήρια».  
εξασφαλίζεΙ την οριζόντια προσπέλαση (προδιαγραφές διαδρόμων, θυρών, δαπέδων κλπ.) 
και την κατακόρυφη προσπέλαση (προδιαγραφές ράμπας, εισόδου, αναβατορίου, 
ανελκυστήρα, χειρολισθήρες κλιμακοστασίων κ.λπ.), καθώς και άλλες εξυπηρετήσεις 
(WC, τηλέφωνο, ψύκτης ΑμεΑ, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.). Για την εφαρμογή της 
συγκεκριμένης απόφασης, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. πρέπει να 
επεξεργαστούν και να καταρτίσουν πρόγραμμα για την προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρία στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους, με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής το έτος 
2006.  

Οι ενέργειες προώθησης της φυσικής προσβασιμότητας αποτελούν σημαντικό εργαλείο 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους 
τομείς του κοινωνικού και οικονομικού βίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας, τις μεταφορές και το κατασκευαστικό περιβάλλον190. 

                                                 
190 Βλ. Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Σχέδιο γνωμοδότησης Jacek Protasiewicz 
Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» προβλέπει δράσεις για την 
αυτόνομη, άνετη και ασφαλή οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση του δομημένου 
περιβάλλοντος και των μεταφορών από τα άτομα με αναπηρίες. Οι συγκεκριμένες 
δράσεις μπορούν να ενταχθούν σε μία ειδική κατηγορία παρεμβάσεων με τίτλο 
«Βελτίωση της προσπελασιμότητας και προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρίες», που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

Η προτεινόμενη Δράση προσανατολίζεται στην βελτίωση της μετακίνησης των ατόμων 
με αναπηρία με την άρση των «εμποδίων» που καθιστούν αδύνατη και επικίνδυνη την 
κυκλοφορία τους. Για την υλοποίηση της Δράσης προτείνονται τα ακόλουθα έργα: 

α) Έργο «Αποκατάσταση της προσπελασιμότητας των δρόμων, των πεζοδρομίων, των 
δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.» 
β) Έργο «Τροποποίηση του αντισεισμικού και αντιπυρικού κανονισμού με την 
ταυτόχρονη πρόβλεψη για προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες στους δημόσιους 
και τη δημιουργία υπηρεσίας για τη διάσωση και τη μεταστέγαση ατόμων με 
αναπηρίες μετά από σεισμό ή πυρκαγιά» 
γ) Έργο «Αποκατάσταση της προσπελασιμότητας των μαζικών μεταφορών με τη 
δημιουργία νέων υπηρεσιών μεταφοράς, mini-van και ευρύχωρων ταξί, 
προσπελάσιμων και προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με 
αναπηρίες» (π.χ. ανθρώπους εξαρτημένους από αναπνευστικές συσκευές, χειριστές 
αναπηρικών καθισμάτων κ.λπ.) 

δ) Έργο «Προώθηση μέτρων προσβασιμότητας από τους φορείς συγκοινωνιών για την 
διευκόλυνσή τους και την άμεση εξυπηρέτησή τους» (καταλληλότητα σταθμών, 
λεωφορείων, οχημάτων κ.λπ.). 

Τα μέτρα προσβασιμότητας θα εφαρμοστούν σε όλα τα κτίρια του Δημόσιου και 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, των Κοινοφελών Οργανισμών 
και των ΟΤΑ (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων), καθώς και στα κτίρια με χρήση 
εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων και εμπορίου, αλλά και στους 
χώρους στάθμευσης των κτιρίων. 

 

                                                                                                                                                  
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, Πρόταση κανονισμού 
(COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC)). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Προτεινόμενες Δράσεις, Έργα και Υποέργα για το Ε.Π. «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας» 

 
Άξονας ΕΠ Δράση Έργο Υποέργο 

Άξονες 
Προτεραιότητας 

Ομάδας Α’ και Ομάδας 
Β’ 

«Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 

και 
προσβασιμότητας 
των ατόμων με 
αναπηρίες» 

«Αποκατάσταση της 
προσπελασιμότητας των 
δρόμων, των πεζοδρομίων, των 
δημόσιων και κοινόχρηστων 
χώρων κ.λπ.» 

«Τροποποίηση του 
αντισεισμικού και αντιπυρικού 
κανονισμού με την ταυτόχρονη 
πρόβλεψη για προστασία των 
ανθρώπων με αναπηρίες στους 
δημόσιους και τη δημιουργία 
υπηρεσίας για τη διάσωση και τη 
μεταστέγαση ατόμων με 
αναπηρίες μετά από σεισμό ή 
πυρκαγιά» 

«Αποκατάσταση της 
προσπελασιμότητας των μαζικών 
μεταφορών με τη δημιουργία 
νέων υπηρεσιών μεταφοράς, 
mini-van και ευρύχωρων ταξί, 
προσπελάσιμων και 
προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των ατόμων με 
αναπηρίες» 

«Προώθηση μέτρων 
προσβασιμότητας από τους 
φορείς συγκοινωνιών για την 
διευκόλυνσή τους και την άμεση 
εξυπηρέτησή τους» 
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3.7. Η αξιοποίηση του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» 
Το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών 
προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προβλέποντας παρεμβάσεις στους ακόλουθους τομείς: 

• διαχείριση των στερεών και των επικίνδυνων αποβλήτων 

• προστασία εδαφών 

• διαχείριση υδατικών πόρων 

• ποιότητα του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος 

• διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 

• αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών  

• πολιτική προστασία και διαχείριση κινδύνου 

• δημιουργία μηχανισμών και εργαλείων άσκησης περιβαλλοντικής και 
χωροταξικής πολιτικής.  

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π., προτείνεται η υιοθέτηση της Δράσης «Ενεργειακός 
εξορθολογισμός των δομών πρόνοιας», η οποία επιδιώκει την εφαρμογή συστημάτων 
ενεργειακού εξορθολογισμού σε όλες τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εποπτείας του 
ΥΥΚΑ, ώστε αφενός να ικανοποιηθούν σχετικές δεσμεύσεις που απορρέουν από το 
κοινοτικό κεκτημένο (Οδηγία 2002/91) και αφετέρου να εξασφαλισθεί η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των υποδομών των δημόσιων προνοιακών φορέων. Η υλοποίηση 
της Δράσης θα προωθηθεί αποτελεσματικά μέσω των ακόλουθων έργων: 

α) Έργο «Μελέτη καταγραφής των αναγκών ενεργειακού εξορθολογισμού στις 
Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας» 
β) Έργο «Τεχνικός Σύμβουλος του ΥΥΚΑ για την εφαρμογή των διαδικασιών 
ενεργειακού εξορθολογισμού» 
γ) Έργο «Εφαρμογή συστημάτων ενεργειακού εξορθολογισμού στις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας» (περιλαμβάνει συστήματα αναβάθμισης της ενεργειακής 
απόδοσης των υφισταμένων υποδομών και συστήματα πιστοποίησης ενεργειακής 
απόδοσης των νέων υποδομών).   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21. Προτεινόμενες Δράσεις, Έργα και Υποέργα για το Ε.Π. «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Άξονας ΕΠ Δράση Έργο Υποέργο 

Προστασία 
Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος & 

Αστικές Μεταφορές – 
Αντιμετώπιση 

Κλιματικής Αλλαγής – 
Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας 

«Ενεργειακός 
εξορθολογισμός των 
δομών πρόνοιας» 

«Μελέτη καταγραφής των 
αναγκών ενεργειακού 
εξορθολογισμού στις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας» 

«Τεχνικός Σύμβουλος του ΥΥΚΑ 
για την εφαρμογή των 
διαδικασιών ενεργειακού 
εξορθολογισμού» 

«Εφαρμογή συστημάτων 
ενεργειακού εξορθολογισμού 
στις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας»  
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3.8. Η αξιοποίηση του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 
Το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» αποτελεί βασικό εργαλείο ενίσχυσης των 
διαδικασιών ορθολογικής εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, συμβάλλοντας στην 
βελτίωση της επιχειρησιακής / διοικητικής ικανότητας των φορέων που σχεδιάζουν και 
διαχειρίζονται δράσεις των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίησή του καλύπτει εν μέρει την έλλειψη ενός 
αυτοτελούς Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», 
εξασφαλίζοντας την ενίσχυση του ΥΥΚΑ μέσω της ειδικής Δράσης «Τεχνική 
Υποστήριξη του Προγράμματος ΄΄Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη΄΄», που θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα ενδεικτικά έργα: 

α) Έργο «Μελέτη Ανάπτυξης και Εφαρμογής του Προγράμματος ΄΄Κοινωνική Συνοχή 
και Αλληλεγγύη’’» 
β) Έργο «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του ΥΥΚΑ στην παρακολούθηση του 
Προγράμματος» (θα αναλάβει εκτός των άλλων την εκπόνηση και εφαρμογή του 
Συστήματος Διοίκησης του Προγράμματος με βάση Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα) 

γ) ) Έργο «Παρατηρητήριο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» 

δ) Έργο «Εμπειρογνωμοσύνες για τα Επιχειρησιακά Σχέδια που προβλέπονται σε 
Μέτρα του Προγράμματος» (π.χ. Σχέδιο αξιοποίησης των ΣΔΙΤ για την δημιουργία 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, Επιχειρησιακό Σχέδιο αξιοποιήσης της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, Σύστημα αξιοποίησης των προγραμματικών συμβάσεων με 
ιδιωτικές επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών κλειστής φροντίδας, Σύστημα 
ενδυνάμωσης του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας κ.α.) 

ε) Έργο «Μελέτες του προνοιακού τομέα» (π.χ. Μελέτες για την ικανοποίηση του 
πληθυσμού από τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ένταξης σε κάθε ΔΥΠΕ, 
Έρευνες πεδίου για την επίδραση των προνοιακών πολιτικών στις ομάδες στόχου κα)  

 στ) Έργο «Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής και Συντονισμού 
Προγραμμάτων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΥΥΚΑ για την υλοποίηση 
μεγάλου τμήματος των παρεμβάσεων ή /και τον συντονισμό των έργων της 
μεταρρύθμισης, που θα υλοποιούνται από τους εποπτευόμενους του Υπουργείου φορείς 
και υπηρεσίες και χρηματοδοτούνται από διαφορετικά ΠΕΠ και ΕΠ» 

ζ) Έργο «Λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών για την ωρίμανση των έργων του 
Προγράμματος ΄΄Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη΄΄ και την τεχνική υποστήριξη των 
κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΥΚΑ που θα αναλάβουν την υλοποίηση 
τους» 
η) Έργο «Επικοινωνία – Δημοσιότητα του Προγράμματος ΄΄Κοινωνική Συνοχή και 
Αλληλεγγύη΄΄» (περιλαμβάνει την Μελέτη σχεδιασμού της Επικοινωνιακής Στρατηγικής 
του Προγράμματος, την εφαρμογή του Οριζόντιου Προγράμματος Επικοινωνίας και 
Δημοσιότητας και Ειδικές καμπάνιες ενημέρωσης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού / 
κοινωνικών εταίρων / επιχειρήσεων / κοινής γνώμης για τις πολιτικές καταπολέμησης 
των διακρίσεων, αποασυλοποίησης, ανοικτής φροντίδας, πρόληψης και αντιμετώπισης 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Προτεινόμενες Δράσεις, Έργα και Υποέργα για το Ε.Π. «Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρμογής» 

 
Άξονας ΕΠ Δράση Έργο Υποέργο 

 
 

«Τεχνική 
Υποστήριξη του 
Προγράμματος 

΄΄Κοινωνική Συνοχή 
και Αλληλεγγύη΄΄» 

«Μελέτη Ανάπτυξης και 
Εφαρμογής του 
Προγράμματος ΄΄Κοινωνική 
Συνοχή και Αλληλεγγύη’’» 

 

 

«Τεχνική 
Υποστήριξη του 
Προγράμματος 

΄΄Κοινωνική Συνοχή 
και Αλληλεγγύη΄΄» 

«Τεχνικός Σύμβουλος για 
την υποστήριξη του ΥΥΚΑ 
στην παρακολούθηση του 
Προγράμματος» 

 

 

«Τεχνική 
Υποστήριξη του 
Προγράμματος 

΄΄Κοινωνική Συνοχή 
και Αλληλεγγύη΄΄» 

«Παρατηρητήριο για την 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης» 

«Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δράσης» 

 
«Λειτουργία του 
Παρατηρητηρίου» 

 

«Τεχνική 
Υποστήριξη του 
Προγράμματος 

΄΄Κοινωνική Συνοχή 
και Αλληλεγγύη΄΄» 

«Εμπειρογνωμοσύνες για τα 
Επιχειρησιακά Σχέδια που 
προβλέπονται σε Μέτρα του 
Προγράμματος» 

 

 

«Τεχνική 
Υποστήριξη του 
Προγράμματος 

΄΄Κοινωνική Συνοχή 
και Αλληλεγγύη΄΄» 

«Μελέτες του προνοιακού 
τομέα»  

 

«Τεχνική 
Υποστήριξη του 
Προγράμματος 
΄΄Κοινωνική Συνοχή 
και Αλληλεγγύη΄΄» 

«Υποστήριξη της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής και 
Συντονισμού 
Προγραμμάτων Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
του ΥΥΚΑ» 

 

 

«Τεχνική 
Υποστήριξη του 
Προγράμματος 
΄΄Κοινωνική Συνοχή 
και Αλληλεγγύη΄΄» 

«Λειτουργία 
υποστηρικτικών 
μηχανισμών για την 
ωρίμανση των έργων του 
Προγράμματος» 

 

 

«Τεχνική 
Υποστήριξη του 
Προγράμματος 
΄΄Κοινωνική Συνοχή 
και Αλληλεγγύη΄΄» 

«Επικοινωνία – 
Δημοσιότητα»  
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3.9. Η ένταξη δράσεων του Προγράμματος στα ΠΕΠ 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του  ΕΣΠΑ 2007 - 2013, τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) θα συμβάλλουν στην κάλυψη των εθνικών 
στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά με τα Τομεακά Προγράμματα, επικεντρώνοντας 
τις θεματικές παρεμβάσεις τους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε 
περιφέρειας. Επειδή, όμως, τα ΠΕΠ καλύπτουν περιφέρειες που ανήκουν σε διαφορετική 
κατηγορία στόχευσης των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων σύμφωνα με το σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο (αμιγής στόχος σύγκλισης, phasing out, phasing in), θα υπάρξει 
διαφοροποίηση του εύρους των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν σε κάθε τέτοια 
κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ θα καλύψουν έναν κοινό κορμό παρεμβάσεων 
για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει:  

• κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες  

• υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δομών 
κοινωνικής φροντίδας, ειδικών μονάδων πρόνοιας, κέντρων υγείας και 
ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος εξοπλισμός) 

• πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς) 

• έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας 

• πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 

• πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση των ΠΕΠ αποτελεί βασική προϋπόθεση ορθολογικής 
εφαρμογής του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», εξασφαλίζοντας 
κρίσιμους πόρους για την χρηματοδότηση των έργων τύπου ΕΤΠΑ (υποδομές και 
εξοπλισμοί Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλων δημόσιων προνοιακών φορέων), 
που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Όλα τα 
ΠΕΠ προβλέπουν σχετικές παρεμβάσεις, που θα εξειδικευθούν προγραμματικά σε 
συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΥΥΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης και διεθνείς καλές πρακτικές για την αξιοποίηση 
των περιφερειακών πολιτικών στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας191. 
 

3.9.1. Δράσεις προνοιακού χαρακτήρα στο ΠΕΠ «Αττικής» 
Το ΠΕΠ «Αττικής» προβλέπει ειδικές παρεμβάσεις στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας, 
που περιλαμβάνουν δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των δομών / υπηρεσιών πρόνοιας και 
τη δημιουργία ευέλικτων δικτύων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας192, στοχεύοντας στην 
ανάπτυξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Περιφέρειας, την άμβλυνση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της 
απασχόλησης. Συγκεκριμένα, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και 

                                                 
191 Βλ. ενδεικτικά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οι απαντήσεις της περιφερειακής πολιτικής στις δημογραφικές 
προκλήσεις, Βρυξέλλες, Ιανουάριος 2007. 

        192 Οι παρεμβάσεις στον τομέα της πρόνοιας κρίνονται απαραίτητες από τους σχεδιαστές του ΠΕΠ 
«Αττικής» λόγω του δείκτη γήρανσης της Περιφέρειας Αττικής που εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλός (1,01) σε 
σχέση με τον αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0,94), γεγονός που σηματοδοτεί, εκτός των 
μακροοικονομικών επιπτώσεων, την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των υπηρεσιών αλλά και 
ενδεχομένως και των υποδομών κοινωνικής πρόνοιας. Βλ. σχετικά ΠΕΠ «Αττικής», Κεφάλαιο 1: Ανάλυση 
της υφιστάμενης κατάστασης κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, 2007. 
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βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» προβλέπονται δράσεις (Δράση 4: 
«Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών») που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των 
προνοιακών δομών (βρεφονηπιακοί  σταθμοί, ενίσχυση δομών αποασυλοποίησης κ.λπ.) 
και τη δημιουργία ευέλικτων δικτύων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας.  

                       

                      3.8.2. Δράσεις προνοιακού χαρακτήρα στο ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων» 
Το ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων» προβλέπει ειδικές 
παρεμβάσεις στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας, που περιλαμβάνουν δράσεις για την 
αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών (υποδομές δομών κοινωνικής 
φροντίδας, ειδικών μονάδων, φορέων ανοιχτής φροντίδας κ.λπ.).  

α) Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προβλέπεται η ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών 
υποδομών στους τομείς, υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
και Προστασίας Ειδικών Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού - Υπηρεσίες Υγείας και 
Ποιότητας ζωής. Στο πλαίσιο, μάλιστα, του Άξονα Προτεραιότητας 7 δίνεται έμφαση 
στη δημιουργία / βελτίωση των υποδομών και στη προσαρμογή του επιπέδου των 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Γνώσης (εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών, νέα συστήματα διοίκησης υπηρεσιών υγείας κ.λπ.), με την 
ταυτόχρονη εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης των στελεχών του δημόσιου 
προνοιακού τομέα. 

β) Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προβλέπονται, στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 8, ενέργειες βελτίωσης / δημιουργίας προνοιακών υποδομών για την 
εξυπηρέτηση / αποδέσμευση του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας της 
Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς και δράσεις  
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και υποστήριξης ατόμων που 
χρειάζονται βοήθεια. 

γ) Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προβλέπονται, στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 9, ενέργειες λειτουργικής ολοκλήρωσης των δράσεων του Π.Ε.Π. 
«Ιονίων Νήσων» του Γ’ Κ.Π.Σ. ώστε να αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για 
τα οποία σχεδιάστηκαν (πρόκειται για δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της 
υποδομής των προνοιακών δομών, με ιδιαίτερη έμφαση στις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας ατόμων με αναπηρία). Επίσης, προβλέπονται δράσεις προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (συμβουλευτική υποστήριξη, 
κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση, ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και αυτο-απασχόλησης). 

 

3.8.3. Δράσεις προνοιακού χαρακτήρα στο ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» 
Το ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» προβλέπει ειδικές παρεμβάσεις στο πεδίο της 
κοινωνικής πρόνοιας, που περιλαμβάνουν δράσεις των Αξόνων Προτεραιότητας 1 
«Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας» και 5 «Ενδοπεριφερειακή σύγκλιση»: 
πρόκειται για δράσεις αναβάθμισης των προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών (φροντίδα 
παιδιών, κλειστή περίθαλψη ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία κ.λπ.).  

 

3.8.4. Δράσεις προνοιακού χαρακτήρα στο ΠΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης» 

Το ΠΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης» προβλέπει ειδικές παρεμβάσεις στο πεδίο της 
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κοινωνικής πρόνοιας, που επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς της πρωτοβάθμιας και 
της ανοικτής κοινωνικής φροντίδας.  

α) Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπονται, στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 3 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής», ενέργειες ανάπτυξης νέων 
προνοιακών υποδομών πρόνοιας και βελτίωσης της υποδομής / εξοπλισμού υφισταμένων 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.  

β) Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προβλέπονται δράσεις ανάπτυξης της 
κοινωνικής οικονομίας προς όφελος ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ενέργειες 
δημιουργίας νέων προνοιακών υποδομών για την ενίσχυση της απασχόλησης των 
γυναικών και δράσεις αναβάθμισης των προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών (φροντίδα 
παιδιών, κλειστή περίθαλψη ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία κ.λπ..  

γ) Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προβλέπονται δράσεις ανάπτυξης 
νέων προνοιακών υποδομών και ενέργειες καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευπαθών ομάδων μέσω υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

 

                       3.8.5. Δράσεις προνοιακού χαρακτήρα στο ΠΕΠ «Θεσσαλίας Ηπείρου, Στερεάς 
Ελλάδας» 
Το ΠΕΠ «Θεσσαλίας Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας» ενσωματώνει ειδικές παρεμβάσεις στο 
πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας, που περιλαμβάνουν δράσεις για την ανάπτυξη του 
δικτύου ανοικτής φροντίδας με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και υπηρεσιών των 
περιφερειακών δομών πρόνοιας. Επίσης, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αξιοποίηση 
των ανθρώπινων πόρων – Ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής» 
περιλαμβάνονται δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της προσαρμοστικότητας των 
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των εργοδοτών της Περιφέρειας (εφαρμογή 
αποτελεσματικών ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, προώθηση της ισότητας στην 
απασχόληση, κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων, καταπολέμηση της φτώχειας).  

Προβλέπονται, μάλιστα, συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προώθηση της εργασιακής 
και κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με στόχο:  

• την προώθηση της ισότητας των φύλων (ανάπτυξη ενδο-επιχειρησιακών δομών 
φροντίδαςγια συμφιλίωση οικογενειακού και εργασιακού βίου) 

• την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού 
(μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking και ομάδες με 
πολιτισμικές ή / και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, χρήστες και πρώην χρήστες 
ουσιών, ανήλικοι παραβάτες, αποφυλακισμένοι, άστεγοι κ.λ.π.) 

• την ενίσχυση επιχειρήσεων για καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση 

• την ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων συστημάτων διασφάλισης αξιοπρεπούς 
επιπέδου διαβίωσης για ηλικιωμένους και απόρους. 

Τέλος, στο πεδίο καταπολέμησης της φτώχειας προβλέπονται η ενίσχυση Τοπικών 
Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης, καθώς και η προώθηση τοπικών Σχεδίων αντιμετώπισης 
της φτώχειας (με έμφαση στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας) και δράσεων 
υποστήριξης αστέγων. 
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