
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 

 

 

 

 

 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του 

Μέτρου 3.2 και Σύστημα Διαχείρισης 

Παρακολούθησης. Αξιολόγησης και Ελέγχου των 

Δράσεων του Μέτρου 3.2 

 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 

 

 
Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 



ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006» 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. 

 
 
 
 
 

 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 
 

Α. «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του 
Μέτρου 3.2 “Σταδιακή επανένταξη των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες στην κοινωνικο-οικονομική ζωή και προώθηση στην 
αυτόνομη διαβίωση”» 

 
Β. «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και 

Ελέγχου των δράσεων του Μέτρου 3.2 του Ε.Π. “Υγεία – Πρόνοια 

2000-2006”» 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΑΘΗΝΑ 2002 

 2



 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Με την υπ’  αριθμό πρωτοκόλλου 824/Φ.412-6/ΘΠ/δκ/25.04.2002 Απόφαση 

Γενικού Γραμματέα Υγείας – Πρόνοιας, ανατέθηκε στην εταιρεία «ΚΟΧΛΙΑΣ 

Ο.Ε.» η εκπόνηση – σύνταξη εμπειρογνωμοσύνης με θέματα: 

Α. «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του Μέτρου 3.2 “Σταδιακή 

επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνικο-οικονομική ζωή και 

προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση”», και 

Β. «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου των 

δράσεων του Μέτρου 3.2 του Ε.Π. “Υγεία – Πρόνοια 2000-2006”». 

 

Το περιεχόμενο της εμπειρογνωμοσύνης κατανεμήθηκε σε δύο επιμέρους 

παραδοτέα: 

 

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει: 

 

 Να προσδιορίζει τη στρατηγική αποϊδρυματισμού που θα ακολουθήσει το 

Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας (στόχοι, βασικές κατευθύνσεις, επιλογές 

προσδοκώμενα αποτελέσματα) και την εναρμόνισή της αφενός μεν με 

τους στόχους της Εθνικής πολιτικής για την κοινωνική (επαν)ένταξη των 

ατόμων που πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό, και αφετέρου, με τη 

συμβατότητα με τις αντίστοιχες κοινοτικές προτεραιότητες και πολιτικές 

κοινωνικής φροντίδας. 
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 Να αναλύει το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον των Φορέων 

παροχής υπηρεσιών «κλειστής» φροντίδας στην Ελλάδα: 

- Πληθυσμός και κατηγορίες, κλινική κατάσταση ατόμων που διαβιούν σε 

ιδρύματα «κλειστής» φροντίδας 

- Καταγραφή και ανάλυση στοιχείων ανθρώπινου δυναμικού των Φορέων 

 

 Να αναλύει τις διαδικασίες αποϊδρυματοποίησης και κοινωνικής 

(επαν)ένταξης: 

- Συγκρότηση και λειτουργία δομών αυτόνομης ή και ημιαυτόνομης 

διαβίωσης 

- Ενέργειες προετοιμασίας και κατάρτισης των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

για προώθησή τους στην αυτόνομη ή/και ημιαυτόνομη διαβίωση 

- Προγράμματα κατάρτισης του υπηρετούντος και νεοπροσλαμβανό-μενου 

προσωπικού 

- Δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας 

- Δράσης προώθησης και αξιολόγησης του εθελοντισμού 

 

 Να αναλύει τα βασικά δεδομένα του μοντέλου αποϊδρυματοποίησης κατά 

τη διάρκεια των διαδοχικών περιόδων υλοποίησής του (κόστος και πηγές 

χρηματοδότησης, απαιτούμενες εισροές σε υλικούς και ανθρώπινους 

πόρους). 

- Α΄ φάση (2002-2004) 

- Β΄ φάση (2005-2006) 

- Γ΄ φάση (2007-2011) 

 

 Να περιέχει μέθοδο αποτύπωσης των αποτελεσμάτων εφαρμογής του 

Μέτρου 3.2 (ποσοτικά δεδομένα, ποιοτικές διαστάσεις, ευρύτερες 

επιπτώσεις) 

 

 Να εκθέτει το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής του 

Σχεδίου Δράσης. 

 4



 

  

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το Σύστημα Διαχείρισης πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνει: 

 

 Στόχους του Μέτρου 3.2. 

 Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης. 

 Ορισμούς, Ωφελούμενους δράσεων αποϊδρυματοποίησης 

 Τελικούς Δικαιούχους – Αναδόχους Φορείς: Όρους και διαδικασίες 

υλοποίησης των δράσεων 

 Εξειδίκευση επιλέξιμων δαπανών 

 Χρηματοροές 

 Μεθοδολογία ελέγχου και αξιολόγησης της υλοποίησης 

 Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας 

 

 

Ο Ανάδοχος για την εκπόνηση της εμπειρογνωμοσύνης συγκρότησε Ομάδα 

Έργου, επικεφαλής της οποίας ανέλαβε ο Χονδρός Δημήτριος, Οικονομολόγος, ο 

οποίος είχε και τη συνολική ευθύνη υλοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης.  

Η Ομάδα Έργου για την εκπόνηση της εμπειρογνωμοσύνης έχει ως εξής: 

Υπεύθυνος Έργου: Χονδρός Δημήτριος, Οικονομολόγος 

Μέλη – μελετητές: Ζαχαριάς Ευάγγελος, Κοινωνικός Λειτουργός 

   Πάλλη Αλεξάνδρα, Ψυχολόγος 

   Φώλιας Κώστας, Σύμβ. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

   Ευτυχιάδου Βέρα, Ψυχολόγος 

   Κατσομπενάκη Λουίζα, Κοινωνιολόγος 

 

Βασικές παραδοχές της Ομάδας Έργου: 

Η εμπειρογνωμοσύνη –σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Διαχειριστικής Αρχής- 

αναπτύχθηκε πάνω στη βασική παράμετρο αποϊδρυματισμού των ατόμων με 
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νοητική υστέρηση και άλλες αναπηρίες, που διαβιούν σε ιδρύματα που 

παρέχουν «κλειστή» περίθαλψη. Ως εκ τούτου δεν αποτέλεσαν αντικείμενα της 

εμπειρογνωμοσύνης άτομα με άλλες αναπηρίες (κινητικές, αισθητηριακές, άλλες) 

και Φορείς που παρέχουν «ανοιχτή» φροντίδα και περίθαλψη. 

 

Το Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου 

προσαρμόστηκε στην ως άνω παραδοχή και εξετάσθηκε κάτω από το πρίσμα 

των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν για το σκοπό αυτό.  

 

Για τις ανάγκες της εμπειρογνωμοσύνης η μελετητική ομάδα συνέταξε, σε ένα 

χωριστό κεφάλαιο, μια υποδειγματική προσέγγιση του αποϊδρυματισμού ενός 

εικονικού Φορέα που παρέχει υπηρεσίες «κλειστής» φροντίδας. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» και οι 

παρεμβάσεις στον τομέα της Πρόνοιας. 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» έχει ενταχθεί στον  

Άξονα Προτεραιοτήτων ΙV του Γ΄ Κοινωνικού Πλαισίου Στήριξης, επιδιώκοντας 

την εξυπηρέτηση βασικών επιλογών κοινωνικής πολιτικής της χώρας και κυρίως 

την εξυπηρέτηση των στόχων της μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και της εθνικής πολιτικής για την Υγεία και την Πρόνοια στην Ελλάδα.  

 

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος αναφέρονται: 

 

 Οι βασικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

• Ανάπτυξη της δημόσιας υγείας και βελτίωση της υγείας της κοινωνικής 

προστασίας του πληθυσμού. 

• Αναβάθμιση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 

των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. 

• Ενίσχυση της αυτοδυναμίας των Περιφερειών, με την άρση των 

περιφερειακών ανισοτήτων στην κατανομή και παροχή υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας. 

• Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού  σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους 

πολίτες. 

• Σημαντική βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πολιτών από την  

παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών που είναι φιλικές προς τους 

χρήστες και προσιτές σε όλους. 
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Οι στόχοι αυτοί εναρμονίζονται πλήρως με τους βασικούς στόχους της εθνικής 

αναπτυξιακής πολιτικής, τη στρατηγική και τις βασικές επιδιώξεις του Σχεδίου 

Ανάπτυξης 2000-2006 και εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας ΙV 

«Βελτίωση Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος». 

 

 Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας στοχεύουν        

συγκεκριμένα σε: 

• Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας. 

• Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας. 

• Εκσυγχρονισμό των Νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. 

• Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων (ΟΣΥ) κατά Περιφέρεια. 

• Εισαγωγή σύγχρονων μορφών διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης. 

• Διαμόρφωση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υπηρεσιών υγείας. 

• Άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 

• Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 Αντίστοιχα, οι παρεμβάσεις στον τομέα της Πρόνοιας στοχεύουν σε: 

• Εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας. 

• Πρόληψη της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και 

ομάδων του πληθυσμού. 

• Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 Η στρατηγική των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – 

Πρόνοια 2000-2006» προβλέπει την υλοποίηση δράσεων που 

εντάσσονται τους ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας: 

• Άξονας Προτεραιότητας 1: «Υγεία».  

• Άξονας Προτεραιότητας 2: «Ψυχική Υγεία». 
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• Άξονας Προτεραιότητας 3: «Πρόνοια». 

• Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ανθρώπινοι Πόροι». 

 

 Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητα 1, οι προβλεπόμενες 

παρεμβάσεις περιλαμβάνονται σε 4 βασικά Μέτρα: 

• Μέτρο 1.1: «Ανάπτυξη υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». 

• Μέτρο 1.2:«Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Νοσοκομειακών Μονάδων». 

• Μέτρο 1.3:«Ανάπτυξη και ολοκλήρωση των υπηρεσιών Επείγουσας 

Προνοσοκομειακής Φροντίδας». 

• Μέτρο 1.4: «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας» 

 

 Αντίστοιχα στον  Άξονα Προτεραιότητας 2, περιλαμβάνονται 4 βασικά 

Μέτρα: 

• Μέτρο 2.1:«Αποασυλοποίηση και κοινωνικοοικονομική (επαν)ένταξη ψυχικά 

ασθενών» 

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

την ολοκληρωμένη εφαρμογή της  ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» 

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

κοινωνικοοικονομική ένταξη» 

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

της κοινωνικοοικονομικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης των 

ψυχικά ασθενών». 

 

 Στον Άξονα Προτεραιότητας 3, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις 

εξειδικεύονται σε δύο βασικά Μέτρα:  

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

αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου 

κοινωνικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο». 

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

κοινωνικοοικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση». 
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 Στον Άξονα Προτεραιότητας 4, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις 

εξειδικεύονται σε 2 βασικά Μέτρα:  

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

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

 

 Για την εξασφάλιση της ορθολογικής εφαρμογής των δράσεων των 

βασικών Αξόνων Προτεραιότητας, στις διάφορες φάσεις υλοποίησης του 

προβλέπεται ο Άξονας Προτεραιότητας 5: «Τεχνική Βοήθεια». 

 

 

2. Συνοπτική περιγραφή του Μέτρου 3.2 του Ε.Π. 
 

Σύμφωνα πάντα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, και με βάση τα όσα 
αναφέρονται σ’ αυτό για την άρση των εμποδίων που οδηγούν στον κοινωνικό 
αποκλεισμό, γίνεται φανερή η ανάγκη ανάπτυξης ανοικτών δομών στήριξης και 
κοινωνικής φροντίδας των ατόμων που σήμερα ζουν σε ιδρυματικό περιβάλλον. 
 
Οι βασικοί στόχοι του Μέτρου είναι: 
 

≻ Η κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες που 

βρίσκονται σε προστατευτικό – «κλειστό» περιβάλλον φροντίδας, με την 

ανάπτυξη εξατομικευμένων υποστηρικτικών παρεμβάσεων και με σεβασμό 

των δικαιωμάτων και των προσωπικών τους επιλογών. 

≻ Η στήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της 

αυτόνομης διαβίωσής τους. 

 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 3.2 τίθενται τουλάχιστον τρεις παράλληλες και εξίσου 

σημαντικές προτεραιότητες: 

≻ Η εξατομικευμένη προετοιμασία των επωφελούμενων για την μετάβασή τους 

σε δομές αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης (ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικές δεξιότητες κλπ.) 
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≻ Η προετοιμασία των εργαζομένων στα ιδρύματα, καθώς και των 

νεοπροσλαμβανομένων, για την ένταξή τους στις νέες δομές (αλλαγή 

στάσεων και συμπεριφορών, κατάρτιση και ενημέρωση για τις νέες μορφές 

κοινωνικής φροντίδας). 

≻ Η λειτουργία μηχανισμού για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων 

αποϊδρυματισμού. 

 

Πρόκειται για προτεραιότητες που υπηρετούν απόλυτα τους στόχους του Μέτρου 

για κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες, μέσα από 

εξειδικευμένες παρεμβάσεις και στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής του 

(επαν)ένταξης.  

Θα υλοποιηθούν μέσω εξειδικευμένων τεχνικών που περιγράφονται συνοπτικά 

ως εξής: 

 

≻ Προετοιμασία των περιθαλπομένων αλλά και του προσωπικού που ήδη 

εργάζεται στα ιδρύματα περίθαλψης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για την 

ένταξή τους σε δομές ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης. Παράλληλα, 

αναπτύσσονται παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία με στόχο την αποδοχή και 

τη στήριξη της προσπάθειας καθώς την προετοιμασία ένταξης στην κοινωνική 

και οικονομική ζωή της κοινότητας. Ήδη έχουν ξεκινήσει, με χρηματοδότηση 

από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες για την αναμόρφωση των χώρων, ώστε 

να αναπτυχθούν οι προαναφερθείσες παρεμβάσεις (διαρρύθμιση εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων, εξοπλισμός). 

≻ Δημιουργία υποστηρικτικών δομών επανένταξης (ξενώνες, διαμερίσματα, 

προστατευόμενα παραγωγικά εργαστήρια). Η χρηματοδότηση της υποδομής 

(λειτουργικές διαρρυθμίσεις των αντίστοιχων κτιρίων και εξοπλισμός) θα 

εξασφαλιστεί αφενός από εθνικούς πόρους και αφετέρου από τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών στο χώρο ευθύνης των 

οποίων θα αναπτυχθούν αντίστοιχες παρεμβάσεις. 
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≻ Ένταξη σε προγράμματα κατάρτισης – απασχόλησης των ατόμων που θα 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αποϊδρυματισμού. 

≻ Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης και επιμόρφωσης των ατόμων που θα στελεχώσουν τις νέες 

δομές. Τα προγράμματα αυτά θα επικεντρωθούν στις νέες τεχνικές 

κοινωνικής φροντίδας καθώς και στην οργάνωση και διοίκηση των δομών 

ανοικτής περίθαλψης και κοινωνικοοικονομικής ένταξης των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες. 

≻ Ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης και κοινωνικής 

συμμετοχής, καθώς και εναλλακτικών μορφών απασχόλησης των ατόμων 

που συνεχίζουν να περιθάλπονται, με την συμμετοχή της κοινότητας. 

≻ Υποστήριξη των δράσεων αποϊδρυματισμού και των δικαιούχων των 

αντίστοιχων ενεργειών μέσω της λειτουργίας Μηχανισμών Στήριξης και 

Παρακολούθησης τόσο των φορέων που θα υλοποιήσουν τις δράσεις όσο και 

της Κεντρικής Υπηρεσίας (Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας) του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας. 

 

 

3. Οι κατηγορίες Πράξεων του Μέτρου 3.2 
 

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων στόχων του Μέτρου, προβλέπονται δύο 

κατηγορίες πράξεων: 

 

Α) Ανάπτυξη δικτύου ενδιάμεσων δομών και υπηρεσιών επανένταξης, που 

περιλαμβάνει: 

o Ειδικά προγράμματα κοινωνικοποίησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και 

εκπαίδευσης στην ημιαυτόνομη διαβίωση για άτομα με ειδικές ανάγκες που 

διαβιούν σε ιδρύματα. 

o Κατάρτιση του προσωπικού των ιδρυμάτων με έμφαση στην απόκτηση 

εμπειρίας 
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o Ευαισθητοποίηση της κοινότητας και αξιοποίηση του εθελοντισμού 

o Ενοικίαση χώρων και λειτουργία ενδιάμεσων δομών 

o Στελέχωση δομών και υπηρεσιών με εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας 

και πρόνοιας. 

o Δράσεις Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης και ενεργειών των 

Τελικών Δικαιούχων για την υλοποίηση (εφαρμογή)ολοκληρωμένων και 

εξειδικευμένων προγραμμάτων κοινωνικοοικονομικής επανένταξης των 

εξυπηρετούμενων ατόμων. και 

 

Β) Έργα και υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση παρεμβάσεων 

αποϊδρυματισμού. 
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Β.      Η   ΠΑΡΟΧΗ   ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

 

 

1.  Νοητική υστέρηση και κοινωνική φροντίδα 
 
Μέχρι πολύ πρόσφατα, τα περισσότερα άτομα με σοβαρή νοητική καθυστέρηση 

ζούσαν, στις περισσότερες χώρες, σε ιδρύματα. Πριν από την ανάπτυξη της 

κοινοτικής φροντίδας οι λύσεις που υπήρχαν για τα άτομα με νοητική υστέρηση, 

ήταν ή η ιδρυματική περίθαλψη, που συνήθως δεν άντεχε σε κριτική με βάση 

στοιχειώδη κριτήρια ανθρωπισμού, ή η εγκατάλειψη και ο θάνατος (Szymanski & 

Crocker,1969). Ο αγώνας για την διασφάλιση ανθρώπινης μεταχείρισης για τα 

άτομα με νοητική υστέρηση αντανακλάται και στην πολύχρονη ακαδημαϊκή 

διαπάλη για την χρήση ορθών και ανθρωπιστικών ορισμών. Στα πλαίσια αυτά, 

όροι όπως "ιδιωτεία" ή "ηλιθιότης" έχουν αντικατασταθεί από όρους όπως 

"νοητική υστέρηση", "αναπτυξιακή καθυστέρηση" και "μαθησιακή αναπηρία". 

 

Ένας έγκυρος ορισμός της νοητικής υστέρησης έχει διατυπωθεί από την 

Αμερικανική Εταιρία  για την Νοητική Υστέρηση, σύμφωνα με τον οποίο "η 

νοητική υστέρηση δηλώνει νοητική λειτουργία σημαντικά αποκλίνουσα του μέσου 

όρου, που επιφέρει ή συνδέεται με διαταραχές προσαρμογής και εκδηλώνεται 

κατά την περίοδο της ανάπτυξης". Η Διεθνής Κατάταξη των Νοητικών και 

Συμπεριφορικών Διαταραχών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ICD 1O 

(WHO, 1992) ορίζει την Νοητική Υστέρηση ως "κατάσταση ατελούς ή 

διακοπείσας εξέλιξης του νου, που χαρακτηρίζεται κυρίως από διαταραχή ή 

βλάβη δεξιοτήτων, εκδηλώνεται κατά την αναπτυξιακή περίοδο και συντελεί στην 

διαμόρφωση του γενικού επιπέδου της νοημοσύνης δηλαδή στη διαμόρφωση 

των γνωστικών, γλωσσικών, κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων". Μια άλλη 

σημαντική εξέλιξη, κατά την δεκαετία του 1980, ήταν η εισαγωγή του μοντέλου 

διαταραχή - αναπηρία - μειονεξία, σύμφωνα με τον οποίο η διαταραχή 
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αναφέρεται στα σωματικά - οργανικά προβλήματα των ατόμων με νοητική 

υστέρηση, η αναπηρία στα λειτουργικά και η μειονεξία στα συνακόλουθα 

κοινωνικά μειονεκτήματα (Russell, 1985). 

 

Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους ορισμούς, ένα άτομο θα πρέπει να 

τοποθετηθεί πολύ κάτω του μέσου όρου, τόσο στην μέτρηση της νοημοσύνης 

όσο και της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, προκειμένου να θεωρηθεί ότι 

εμπίπτει στην κατηγορία "νοητικά υστερούντος ατόμου". Δεν αντιμετωπίζεται 

πλέον η νοητική υστέρηση ως χρόνια, δια βίου κατάσταση, ιδίως σε όσους έχουν 

ήπια υστέρηση. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η αξιολόγηση της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς, στην τελική εκτίμηση του κατά πόσον ένα άτομο 

έχει ή όχι νοητική υστέρηση (Hallahan & Kanffman, 1991). 

 

Τα τελευταία είκοσι ή τριάντα χρόνια ανατράπηκε ριζικά ο τρόπος με τον οποίο 

προσεγγίζουμε τα άτομα με διανοητικές αναπηρίες και συνοδές σωματικές, 

συναισθηματικές και κοινωνικές υστερήσεις. Η αλλαγή αυτή αντανακλάται από 

την χρήση νέων όρων όπως «μαθησιακές αναπηρίες (learning disabilities)». 

Εγγενής στη νέα προσέγγιση είναι η αναγνώριση του μαθησιακού δυναμικού των 

ατόμων αυτών, η μνεία των ίσων με τους άλλους πολίτες δικαιωμάτων τους, η 

προτροπή να γίνει αποδεκτό το γεγονός ότι πράγματι αποτελούν άτομα με 

ξεχωριστή οντότητα. 

 

Πολλά άτομα απ’ αυτά που παρουσιάζουν νοητική υστέρηση έχουν επίσης 

σωματικές αναπηρίες, όπως εγκεφαλική παράλυση, επιληψία, διαταραχές της 

ακοής και της όρασης και δυσκολίες στην επικοινωνία και τον λόγο. Συχνά όσο 

σοβαρότερη είναι η νοητική υστέρηση τόσο μεγαλύτερη είναι και η αναλογία των 

πρόσθετων σωματικών αναπηριών. 

 

Τέλος είναι γνωστό ότι τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να παρουσιάσουν ψυχικές διαταραχές απ' ότι ο γενικός πληθυσμός. 

Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσουν ψυχικές διαταραχές περίπου το 25% των 
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ατόμων με νοητική υστέρηση που ζουν στην κοινότητα και το 40% αυτήν που 

ζουν σε ιδρύματα (Mental Health Foundation, 1993). 

 
 

2.  Η περίθαλψη των ατόμων με νοητική υστέρηση:  
Ιστορικό πλαίσιο - ιδρυματική περίθαλψη 

 
Μέχρι τα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα η πλειοψηφία των ατόμων με νοητική 

υστέρηση ζούσαν στα σπίτια τους. Στο τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, υπήρξε 

μια στροφή προς την ιδρυματοποίηση. (Szymanski & Crocker, 1989) 

 

Αποτελούσε κοινή ιατρική πρακτική, μόλις γινόταν η διάγνωση της νοητικής 

υστέρησης στη βρεφική ή νηπιακή ηλικία, να συνιστάται στους γονείς να ζητούν 

την τοποθέτηση του παιδιού τους σε ίδρυμα. Συχνά, η προβληματική 

συμπεριφορά ενός παιδιού ήταν επαρκής και σοβαρός λόγος για να εγκλεισθεί 

και να ιδρυματοποιηθεί. Επικρατούσε η άποψη ότι η ιδρυματική περίθαλψη ήταν 

καλύτερη από την παραμονή στο σπίτι. Με τον τρόπο αυτό η κοινωνία 

"προστατευόταν" από τους ανάπηρους ανθρώπους. Έτσι προέκυψαν στο πρώτο 

μισό του αιώνα τα πρώτα μεγάλα, απομονωμένα ιδρύματα με κύρια 

χαρακτηριστικά τις στερητικές συνθήκες διαβίωσης των περιθαλπομένων και το 

ανεπαρκές και ανειδίκευτο προσωπικό. 

 

Τα άτομα με νοητική υστέρηση έφεραν -και σε μεγάλο βαθμό φέρουν - κοινωνικό 

στίγμα. Αντιμετωπίζονται ως διαφορετικοί άνθρωποι και υποβιβάζονται ως 

ανεπιθύμητοι, σε χαμηλή ηθικά και κοινωνικά θέση. Αποτελούν μια μειονοτική 

ομάδα με τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) Θεωρούνται, από την πλειοψηφία, ως κατώτεροι. 

β) Αποπέμπονται σε περιχαρακωμένο ή περιθωριακό κοινωνικό χώρο, 

γ) Ο κοινωνικός τους αποκλεισμός εκλογικεύεται, θεωρείται δηλαδή ότι είναι 

καλύτερα για αυτούς να είναι αποκλεισμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία, 
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δ) Αξιολογούνται με βάση την ιδιότητά τους (ως νοητικά ανάπηρου) παρά με 

βάση τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (Safilios - Rothschild, 1970) 

 

Οι αρνητικές στάσεις που προαναφέρθηκαν χαρακτήριζαν και τους 

επαγγελματίες υγείας που συνιστούσαν την ιδρυματοποίηση των παιδιών με 

νοητική υστέρηση, λόγω των προσωπικών τους αρνητικών απόψεων μάλλον, 

παρά λόγω της αδυναμίας των γονιών να αντεπεξέλθουν με τα προβλήματα που 

τους έθετε η γέννηση ενός ανάπηρου παιδιού (Mackerth, 1972). Βεβαίως οι 

στάσεις προς τα άτομα με νοητική υστέρηση διαφέρουν από πολιτισμό σε 

πολιτισμό και από κοινωνία σε κοινωνία. Πάντως αν και το στίγμα συνεχίζει να 

διαμορφώνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αναπήρων και μη αναπήρων, οι 

στάσεις αλλάζουν, με βραδύ ρυθμό, στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. 

 

Οι αρνητικές επιδράσεις του ιδρυματισμού άρχισαν να συζητούνται - και να 

αποδεικνύονται επιστημονικά με σχετικές έρευνες - από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1940. Εντοπίστηκαν κατ' αρχήν στα παιδιά που ήταν ο μεγαλύτερος 

πληθυσμός των ιδρυμάτων, κυρίως λόγω του πολέμου. Καταδείχτηκε ότι ο 

ιδρυματισμός  επιφέρει σημαντικές και επίμονες γνωστικές και συναισθηματικές 

βλαπτικές επιδράσεις, ακόμα και σε υγιή παιδιά, λόγω των συνθηκών 

ψυχολογικής και κοινωνικής αποστέρησης, που χαρακτηρίζουν τα ιδρύματα. 

 

Μια άλλη πλευρά του ιδρυματισμού σχετίζεται με την πρωτοβάθμια ιατρική 

περίθαλψη εξέχουσας σημασίας για τον πληθυσμό στόχο των ατόμων με νοητική 

υστέρηση - που στα ιδρύματα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

α.  είναι ελλιπής ή ακατάλληλη, 

β.  οι χρόνιες καταστάσεις είναι συχνότερες του φυσιολογικά αναμενόμενου, 

γ. η ιατρική παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των 

περιθαλπομένων είναι ελλιπής 

δ. Το ποσοστό ελλιπών εμβολιασμών είναι υψηλό, 

ε. η διαχείριση κρίσεων και επιληπτικών επεισοδίων είναι ανεπαρκής, 
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ζ. είναι συχνό φαινόμενο η υπερδοσολογία φαρμάκων ή η χορήγηση πληθώρας 

φαρμάκων για τον έλεγχο συμπεριφορικών διαταραχών. 

 

Σε σχέση με το τελευταίο χαρακτηριστικό, "τα άτομα με νοητική υστέρηση είναι 

ίσως το τμήμα εκείνο της κοινωνίας για το οποίο γράφονται οι πιο πολλές 

συνταγές φαρμάκων και για το οποίο, κατ' εξοχήν, υστερούν οι διαγνώσεις" 

(Stewart και συν, 1990). Σε μια ανασκόπηση αρκετών ερευνών για αυτό το θέμα, 

διαπιστώθηκε ότι το 32-50% των ανθρώπων αυτών παίρνουν ψυχοτρόπα 

φάρμακα, τα πλέον ευρέως διαδεδομένα μάλιστα είναι τα αντιψυχωσικά (Aman, 

1987).  

 

Τα άτομα με σοβαρή νοητική υστέρηση παρουσιάζουν ένα μεγάλο αριθμό 

χρόνιων ιατρικών προβλημάτων, προβλημάτων οξείας μορφής, και ακόμα 

καταστάσεις που απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία από εξειδικευμένο 

προσωπικό. Το πρόγραμμα της υγειονομικής περίθαλψης αυτών των ατόμων 

πρέπει να συντονίζει την πρωτοβάθμια περίθαλψη με άλλες ιατρικές, 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες κατά τρόπο αποτελεσματικό και 

οικονομικό (Schor και συν, 1981) 

 

3.  Σύγχρονες υπηρεσίες φροντίδας και πρόνοιας 
 

Οι άνθρωποι με νοητική υστέρηση μετέχουν της κοινωνίας και ως εκ τούτου 

έχουν τα βασικά δικαιώματα που απολαμβάνουν τα μέλη της. Το 1971, η Γενική 

Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών είχε διατυπώσει δήλωση, σύμφωνα με την οποία 

οι άνθρωποι αυτοί έχουν «στον μέγιστο βαθμό που είναι εφικτό, τα ίδια 

δικαιώματα με τα άλλα ανθρώπινα όντα» (Declaration on the Rights of the 

Mentally Retarded Persons, 1971).  Πιο πρόσφατα το Άρθρο 23 της Σύμβασης 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού (The Convention of the Rights of the Child, 1989) 

αναφέρεται στα παιδιά με αναπηρίες και τα δικαιώματα τους για ειδική 

περίθαλψη, εκπαίδευση  και κατάρτιση σχεδιασμένη να τους βοηθήσει να 

επιτύχουν την μέγιστη δυνατή αυτονομία και να τους οδηγήσει σε, κατά το 
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δυνατόν, πλήρη και ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Ένας από τους 

παλαιότερους ορισμούς της ομαλοποίησης περιέρχεται στην «Πράξη για την 

Μαθησιακή Αναπηρία» της Δανίας του 1959 και αναφέρεται στη δημιουργία 

συνθηκών ζωής για τα  άτομα με νοητική υστέρηση που να είναι όσο το δυνατόν 

πλησιέστερες προς στις ομαλές συνθήκες ζωής (Bank-Mikkelsen, 1976). Η αρχή 

της ομαλοποίησης θεωρεί κάθε άτομο με αναπηρία ως πρόσωπο με μοναδικές 

ανάγκες, αλλά επίσης με το δικαίωμα να ζει, αξιοπρεπώς, σε όσο το δυνατόν 

ομαλό κι ελάχιστα στερητικό ή ανασταλτικό περιβάλλον. 

 

Άσχετα με το είδος ή το επίπεδο της αναπηρίας τους, τα άτομα με νοητική 

υστέρηση θα πρέπει να ενσωματώνονται όσο καλύτερα γίνεται στην ευρύτερη 

κοινωνία. Η ομαλοποίηση αποτελεί επίσης, το «τρόπο σκέψης» για τους 

ασκούντες κλινικά καθήκοντα. Ως έννοια παρέχει ένα σημαντικό εργαλείο για τον 

εντοπισμό, την ανάλυση  και τη διάσπαση του φαύλου κύκλου που παγιδεύει τα 

άτομα με αναπηρίες: οι κοινές αυτές παγίδες είναι (α) η μεταχείριση των 

ανθρώπων αυτών σαν να ήταν λιγότερο άνθρωποι, (β) η αντιμετώπισή τους σαν 

να ήταν παιδιά και (γ) ο κοινωνικός τους αποκλεισμός.  

Η ομαλοποίηση αφορά στη δημιουργία ευκαιριών , ώστε τα ανάπηρα άτομα να 

έχουν πραγματικές επιλογές, αξιόλογες εμπειρίες και προσωπική αξιοπρέπεια 

(Russell, 1985). 

 

Εμπόδια για την ομαλοποίηση της ζωής των ατόμων με νοητική υστέρηση 

αποτελούν οι αυξημένες ιατρικές τους ανάγκες, οι ανάγκες τους για ειδική 

εκπαίδευση, τα συχνά σοβαρά συμπεριφορικά τους προβλήματα, η συνεχής 

εξάρτησή τους, τα οικονομικά βάρη που δημιουργούν, το στίγμα της αναπηρίας 

και οι συνέπειες του και η κοινωνική τους απομόνωση (Seligman &Darling, 

1989). 

 

Καθώς τα αρνητικά αποτελέσματα του  ιδρυματισμού άρχισαν να γίνονται 

εμφανή, προέκυψε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 η τάση να 

μεταφέρονται τα ανάπηρα άτομα από τα ιδρύματα σε μονάδες κοινοτικής βάσης, 
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όπως σπίτια που διηύθυναν ομάδες επαγγελματιών, κοινοτικά σπίτια  και 

ανάδοχες οικογένειες.  

 

Ο Allen (1989), ανασκοπώντας τη βιβλιογραφία που ασχολείται με την 

αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με νοητική υστέρηση, κατέληξε στα ακόλουθα 

συμπεράσματα:  

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιθαλπομένων στα ιδρύματα είναι 

αναγκαία μεν αλλά όχι επαρκής συνθήκη της αποϊδρυματοποίησης.  

• Η απλή μετακίνηση των διανοητικά αναπήρων ατόμων σε κοινοτικό 

περιβάλλον δεν επιφέρει από μόνη της διαρκή θετικά αποτελέσματα στην 

ποιότητα ζωής τους.  

• Πρέπει να δίνεται μεγάλη έμφαση στο πώς τα άτομα αυτά θα αναπτύξουν 

δεξιότητες απαραίτητες για την επιβίωσή τους αλλά και κοινωνικές 

δεξιότητες γενικότερα.  

• Οι εργαζόμενοι σε Μονάδες περίθαλψης στην κοινότητα είναι απαραίτητο 

να θεωρούν ότι αποκλειστική αποστολή τους είναι η φροντίδα, η 

υποστήριξη και η προαγωγή της αυτονομίας των περιθαλπόμενων 

ατόμων.   

• Οι εργαζόμενοι πρέπει να παρακολουθούν με την επιβαλλόμενη επιμέλεια 

προπαρασκευαστικά εκπαιδευτικά μαθήματα για το προσωπικό, όπως 

επίσης και μαθήματα κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους για την 

εμπέδωση παλαιότερων γνώσεων ή πρακτικών και την ενημέρωσή τους 

γύρω από εξελίξεις στο κλάδο τους.  

• Το σύστημα οικονομικής διαχείρισης το οποίο χρησιμοποιούν να μην είναι 

στατιστικό αλλά ευέλικτο.  

• Να έχουν θεσπιστεί οι ανάλογες προς τους στόχους της κοινοτικής 

περίθαλψης μέθοδοι καταγραφής και αξιολόγησης των εφαρμοζομένων 

μεθόδων οικονομικής διαχείρισης αλλά και των επιδράσεων που έχει η 

κοινότητα στους περιθαλπομένους.   

• Αδυναμία ή απροθυμία εκπλήρωσης των απαραίτητων αυτών 

προϋποθέσεων δημιουργούν αντίρροπες προϋποθέσεις αλλοίωσης της 
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ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης και συνέπεια αυτής είναι δυνατόν 

να οδηγηθούμε στην αναπαραγωγή των στερητικών συνθηκών που 

υπάρχουν σε πολλά από τα παλαιά ιδρύματα στα νέα πλαίσια φροντίδας 

στην κοινότητα (Allen,1989). 

 

Αν και οι αρχές του αποϊδρυματισμού και ομαλοποίησης έχουν προκαλέσει 

δραστικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων με αναπηρίες, υπάρχουν ορισμένα 

αμφιλεγόμενα  ζητήματα. Σε μια λεπτομερή ανασκόπηση 500 άρθρων για την 

μετακίνηση ατόμων από τα πλαίσια της ιδρυματικής στην κοινοτική περίθαλψη, ο 

Landesman – Dwyer (1981)  συμπέρανε ότι:  

• μικρότερο μέγεθος δεν σημαίνει απαραίτητα και καλύτερη ποιότητα 

παρεχόμενων υπηρεσιών, 

• ο μεγαλύτερος αριθμός προσωπικού ή οι καλύτερες αναλογίες 

προσωπικού/ περιθαλπομένων δεν βελτιώνουν σε ικανοποιητικό βαθμό 

τις εφαρμοζόμενες πρακτικές εάν δεν συνδυάζονται με εκπαίδευση και 

επαναπροσανατολισμό της νοοτροπίας του προσωπικού, 

• η συνεχής ενασχόληση της οικογένειας με το ενήλικο παιδί τους είναι 

δυνατόν να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα, 

• όταν λαμβάνονται αποφάσεις για τη μετακίνηση ενός ανάπηρου ατόμου 

από το ένα περιβάλλον στο άλλο, δε δίνεται παρά λίγη σημασία στις 

συνέπειες που η μετακίνηση έχει για το ίδιο το άτομο, από τις φιλίες που 

διαλύονται και από την απώλεια της υποστηρικτικής ομάδας συνομηλίκων 

που το περιέβαλλε. 

 

Αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία της τοποθέτησης του αναπήρου ατόμου 

στο νέο του περιβάλλον η ενημέρωση και η εμπλοκή των καινούριων ανθρώπων 

που θα βρεθούν γύρω του. Πραγματικά έχει ζωτική σημασία για την επιτυχία της 

κοινοτικής περίθαλψης η στενή συνεργασία των ανθρώπων που βρίσκονται στο 

κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου με νοητική υστέρηση (Booth et al, 1989). Τα 

πιο σημαντικά εμπόδια που παρεμβάλλονται στην επιτυχή λειτουργία της 

κοινοτικής περίθαλψης, εκτός βέβαια από την έλλειψη ευρύτερης συμφωνίας ως 
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προς την υιοθέτηση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, είναι τα ακόλουθα 

(Beardshaw & Morgan, 1990): 

• Οι δυσκολίες συνεργασίας μεταξύ των υγειονομικών υπηρεσιών 

κοινωνικής πρόνοιας, 

• η ανεπάρκεια μηχανισμών για την ανακατανομή πόρων  από τις  

υπηρεσίες των ιδρυμάτων σε υπηρεσίες κοινοτικής βάσης,  

• η διστακτικότητα και η απροθυμία εκ μέρους του προσωπικού των 

ιδρυμάτων να εγκαταλείψει τις παραδοσιακές πρακτικές με τις οποίες είναι 

εξοικειωμένο, 

• η ανεπαρκής εκπαίδευση και η έλλειψη επανεκπαίδευσης του 

προσωπικού που εργάζεται σε κοινοτικά πλαίσια, 

• ο φόβος της αποτυχίας, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση προς 

την αλλαγή και σε τάχιστη απογοήτευση, 

• ένα είδος αδράνειας βασισμένης στην προκατάληψη, το φόβο και την 

άγνοια, που θέτει τροχοπέδη σε κάθε πρόοδο στον τομέα της ψυχικής 

υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. 

 

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 

τρεις έννοιες δέσποζαν στη νοοτροπία που διακατείχε  την ανάπτυξη υπηρεσιών 

για τους ανάπηρους (Russell & Menolascino, 1990).  Οι έννοιες αυτές ήταν  η 

προσήλωση στην ανάπτυξη εξατομικευμένων παρεμβάσεων από τις υπηρεσίες 

περίθαλψης και υποστήριξης, η αναγνώριση ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν 

δικαιώματα και η προσήλωση στο διττό στόχο να κλείσουν τα μεγάλα ιδρύματα 

και να ανακατανεμηθούν οι πόροι στις δομές κοινοτικής βάσης όπου θα 

παρέχεται πλέον η περίθαλψη στα άτομα με αναπηρίες.  
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Γ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ  ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
 

 

1.  Τάσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο σχετικά με τις αναπηρίες.   
 
Πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (54.2/2001) σχετικά με τις τάσεις των 

ευρωπαίων σχετικά με την αναπηρία (αναφορά «Ευρωπαίοι και Αναπηρία»), η 

οποία βασίστηκε σε συνεντεύξεις περισσότερων από 16.000 Κατοίκων της ΕΕ 

μεταξύ της 2ας Ιανουαρίου και 6ης Φεβρουαρίου 2001, αποκαλύπτει ότι μεγάλο 

ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού προσεγγίζει τουλάχιστον σε επίπεδο 

στάσεων με θετικό τρόπο τα άτομα με αναπηρίες. 

 

 Σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους γνωρίζουν κάποιον, σε στενούς ή 

γενικούς κύκλους γνωριμιών τους, ο οποίος υποφέρει από χρόνια ασθένεια, 

αναπηρία ή ανικανότητα. Περισσότερο από το 5% των κατοίκων της ΕΕ 

θεωρούν τον εαυτό τους ως άτομο με αναπηρίες.  

 Το 73% πιστεύει ότι η πρόσβαση σε όλους τους δημόσιους εξοπλισμούς και 

εκδηλώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολη για νοητικά ανάπηρα άτομα και το 71% 

ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη για άτομα με σωματικές αναπηρίες. Παρά ταύτα, 

57% από τα άτομα που απάντησαν θεωρούν ότι η πρόσβαση σε δημόσιους 

χώρους για άτομα με αναπηρίες έχει βελτιωθεί τα τελευταία 10 χρόνια. 

 Το 66% από τα άτομα που απάντησαν στην ΕΕ, θεωρούν ότι οι τοπική 

αυτοδιοίκηση είναι αυτή που είναι κατ’ ουσία υπεύθυνη για την βελτίωση της 

πρόσβασης σε δημόσιους χώρους για άτομα με αναπηρίες. Το 55% πιστεύει 

ότι η υπευθυνότητα επαφίεται στην κυβέρνηση, το 30% στους εργοδότες & 

στις εταιρίες και το 28% στους εθελοντικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση –ως θεσμός- έρχεται στην 5η θέση με 16%. 

 Από μία λίστα 21 τύπων αναπηρίας, 57% από τα άτομα που απάντησαν στην 

ΕΕ παραδέχονται έλλειψη γνώσεων. Σχεδόν ένας στους τέσσερις 
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Ευρωπαίους πιστεύει ότι 20% ή και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της 

χώρας του έχει κάποιου είδους αναπηρία. 

 97%  από τα άτομα που απάντησαν στην ΕΕ  πιστεύουν ότι θα πρέπει να 

γίνει κάτι για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ενσωμάτωση των ατόμων με 

αναπηρίες στην κοινωνία, 93% εκφράζουν την επιθυμία να αφιερώσουν 

περισσότερα χρήματα για την απομάκρυνση των φυσικών εμποδίων που 

περιπλέκουν την ζωή των ατόμων με αναπηρίες. 

 

 

Ως προς την εξοικείωση με τα άτομα με αναπηρίες:  
 Η πλειοψηφία των κατοίκων της ΕΕ γνωρίζουν τουλάχιστον ένα άτομο 

με αναπηρία, και αναδεικνύουν ένα υψηλό επίπεδο ανησυχίας σχετικά 

με το ζήτημα της αναπηρίας. 

Σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους γνωρίζουν κάποιον, σε στενούς ή γενικούς 

κύκλους γνωριμιών τους, ο οποίος υποφέρει από χρόνια ασθένεια, αναπηρία ή 

ανικανότητα ενώ ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους έχει ένα μέλος της 

οικογένειας τους πάσχον από αναπηρίες. Εξαίρεση πρέπει να θεωρηθεί η  
Ελλάδα όπου μόνο μια μειοψηφία ατόμων (47%) απάντησαν ότι γνωρίζουν 
ένα άτομο με αναπηρίες.        
 

 Μία μεγάλη πλειοψηφία Ευρωπαίων δηλώνουν ότι νοιώθουν άνετα κατά 

την παρουσία ατόμων με αναπηρίες. 

Οκτώ άτομα από τα δέκα δηλώνουν ότι νοιώθουν άνετα κατά την παρουσία 

ατόμων με αναπηρίες. Αναλύσεις ανά χώρα δείχνουν ότι η πλειονότητα των 

πολιτών νοιώθουν άνετα κατά την παρουσία ατόμων με αναπηρίες. 

Το μικρότερο βαθμό άνεσης κατά την παρουσία ατόμων με αναπηρίες 
έχουν οι πολίτες της Ελλάδας. 
 

Από την άλλη, περισσότερο από 40% της δημόσιας γνώμης πιστεύει ότι «οι 

άλλοι άνθρωποι» δεν νοιώθουν άνετα στην παρουσία ατόμων με αναπηρίες. Σε 

αντίθεση με την Ισπανία που εξέφρασε πολύ υψηλό επίπεδο άνεσης, η Ελλάδα 
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έχει την χαμηλότερη βαθμολογία από όλες τις χώρες, εκφράζοντας έτσι ότι οι 

κάτοικοι αυτής της  χώρας πιστεύουν ότι «οι άλλοι άνθρωποι» δεν νοιώθουν 

άνετα κατά την παρουσία ατόμων με αναπηρίες.  

 

 «Η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων νοιώθουν άνετα στην παρουσία 

ενός ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο»  

Διερευνήθηκε το αίσθημα άνεσης ή μη που μπορεί να εμφανιστεί κατά την 

παρουσία ατόμου σε αναπηρική καρέκλα σε διαφορετικές κοινωνικές 

καταστάσεις ή εκδηλώσεις. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μία παρατήρηση μπορεί να 

γίνει: Η αίσθηση άνεσης σε κάθε κατάσταση λαμβάνει την πλειοψηφία των 

ψήφων με Ευρωπαϊκό μέσο όρο 84%. 89% των Ευρωπαίων κατοίκων θα 

ένιωθαν άνετα στην παρουσία ενός γείτονα σε αναπηρική καρέκλα, 86% σε ένα 

συνάδελφο και 80% σε αφεντικό. Μόνο η σκέψη του να έχει κάποιος γιατρό σε 

αναπηρική καρέκλα (76%) φαίνεται να μεταλλάσσει λίγο αυτή την θετική 

συμπεριφορά. 

 

Παράλληλα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται: 
 Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις αναπηρίες και μια θολή 
αντίληψη του γενικού αριθμού ατόμων με αναπηρίες. 

Ειδικότερα πνευματικές και ψυχολογικές αναπηρίες είναι οι λιγότερο γνωστές. 

Μόνο το 37% των Ευρωπαίων θεωρεί τον εαυτό τους ως επαρκώς ενημερωμένο 

σχετικά με την ασθένεια Άλτζχάιμερ, 35% σχετικά με την ασθένεια Πάρκινσον και 

31% σχετικά με ψυχιατρικές αναπηρίες. 

 

Ως προς την ενσωμάτωση των ανάπηρων ατόμων στην κοινωνία φαίνεται 
ότι: 

 Σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι είναι υπέρ μίας καλύτερης ενσωμάτωσης για 

τα άτομα με αναπηρίες. 

 

97% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι κάτι θα πρέπει να γίνει για να συμμετέχουν 

τα άτομα με αναπηρίες περισσότερο στην κοινωνία (για παράδειγμα, κάνοντας 
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ευκολότερη την πρόσβαση σε δημόσιους χώρους). Πιο συγκεκριμένα, 93% των 

ατόμων που απάντησαν εκφράζουν την επιθυμία να επενδυθούν περισσότερα 

χρήματα στην απομάκρυνση φυσικών εμποδίων, τα οποία κάνουν την ζωή των 

ατόμων με αναπηρίες πιο δύσκολη. 72% υποστηρίζουν την ιδέα ότι παιδιά με 

αναπηρίες θα πρέπει να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τα άλλα παιδιά. Αυτή η 

θετική συμπεριφορά ενισχύεται από το γεγονός ότι μόνο μία μειονότητα του 39% 

συμπεραίνουν ότι άτομα με αναπηρίες είναι λιγότερο παραγωγικά στον 

εργασιακό χώρο και 76% των Ευρωπαίων απορρίπτει την ιδέα διαχωρισμού των 

ατόμων με αναπηρίες από την υπόλοιπη κοινότητα. 

 

Εθνικές παρεκκλίσεις θα πρέπει να σημειωθούν: 

 

 «Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες περισσότερο στην κοινωνία». 
Αυτή η δήλωση υποστηρίζεται σθεναρά σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, με 

ευρωπαϊκό μέσο όρο στην περιοχή του 3,7 σε μία κλίμακα που κυμαίνεται 

από 1 («σθεναρή αντίρρηση») έως 4 («σθεναρή συμφωνία»). Η πλειοψηφία 
των χωρών έχουν βαθμολογία μεταξύ του 3,6 και του 3,8, με την 
Ιρλανδία και την Ελλάδα στο υψηλότερο σημείο της κλίμακας με 3,86 και 
3,89 αντίστοιχα (δηλαδή 89% των ατόμων που απάντησαν στην Ελλάδα 
εξέφρασαν την σθεναρή συμφωνία τους σε αυτή την δήλωση), και την 

Πορτογαλία με την Ολλανδία στην χαμηλότερη πλευρά της κλίμακας με 3,51 

και 3,49 αντίστοιχα. 

 

 «Απομάκρυνση των φυσικών εμποδίων». Και αυτή επίσης ευρέως 

υποστηρίχθηκε σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, με ένα μέσο όρο στην 

Ευρώπη 3,57. Ξανά η Ιρλανδία (3,75) και η Ελλάδα (3,8) διαφοροποιούνται 
από την Ολλανδία (3,35), Βέλγιο (3,44), Αυστρία (3,46) και η Πορτογαλία 

(3,47), οι οποίες είναι και οι μόνες χώρες, η βαθμολογία των οποίων 

τοποθετείται κάτω από το «3,5». 
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 «Καλύτερη ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρίες στο σχολείο». Η 

πλειοψηφία των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες θα πρέπει 

να διδάσκονται στα ίδια σχολεία με τα άλλα παιδιά. Η Ιταλία είναι η χώρα 

όπου η μεγαλύτερη πλειοψηφία σθεναρά συμφωνεί με αυτή την δήλωση. Η 

πλειοψηφία των άλλων χωρών τοποθετείται ανάμεσα στο 3,2 και 3 («κατά τι 

συμφωνώ»). Κάτω από το «3» είναι τέσσερις χώρες με κατιούσα σειρά: 

Πορτογαλία (2,95), Ολλανδία (2,93), Ελλάδα (2,9) και Βέλγιο (2,84). 

 

 «Τα άτομα με αναπηρίες είναι λιγότερο παραγωγικά στον εργασιακό 

χώρο». Οι Ευρωπαίοι τείνουν στο «κατά τι διαφωνώ» με αυτή την δήλωση 

(μέσος όρος 2,34). Πέντε χώρες δηλώνουν σθεναρή διαφωνία με το μέσο όρο 

να τοποθετείται ανάμεσα στο 2,3 και 2,1: Ολλανδία, Σουηδία, Αγγλία, Ιταλία 

και Ισπανία. Μερικές χώρες τοποθετούνται λίγο χαμηλότερα από το γενικό 

μέσο του 2,5: Φινλανδία (2,38), Γαλλία (2,41), Ιρλανδία (2,45), Λουξεμβούργο 

(2,47) και Αυστρία (2,49). Η Ελλάδα τοποθετείται ακριβώς πάνω στο μέσο 
όρο. 

 

• «Τα άτομα με νοητική υστέρηση θα πρέπει να διαχωριστούν από την 
κοινότητα». Οι Ευρωπαίοι με το μέσο όρο του (1,71) εκφράζουν μία συνολική 

διαφωνία με αυτή την προκλητική δήλωση. Σε κάθε χώρα, η πλειοψηφία των 

Ευρωπαίων έχει απορρίψει την ιδέα του διαχωρισμού των ατόμων με νοητική 

υστέρηση από την υπόλοιπη κοινωνία. Και πέντε χώρες διαφωνούν 
σθεναρά με την πρόταση αυτή: Αυστρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Σουηδία και 
Δανία κλείνουν τον κατάλογο με 1,33. 

 

 

Συμπερασματικά, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η έρευνα εστιάζεται 
μόνο στις γνώμες που εκφράστηκαν από Ευρωπαίους και δεν 
αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά την καθημερινή τους συμπεριφορά.  
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Από το σύνολο των ερωτήσεων της, ορισμένες μόνο από τις οποίες αναφέρονται 

στο παρόν, διαπιστώνεται ότι οι Ευρωπαίοι μπορεί να έχουν περιορισμένη 

γνώση σχετικά με τις διαφορετικές μορφές αναπηριών και των σχετικών με αυτές 

προβλημάτων, αλλά αυτή η έλλειψη γνώσης δεν ακολουθείται από αδιαφορία 

σχετικά με το όλο ζήτημα. Αντιθέτως, υπάρχει θέληση για προώθηση αλλαγών, 

ιδιαίτερα στο θέμα της  ενσωμάτωσης των ατόμων αυτών στην κοινωνία. Ένα 

καθαρό αίτημα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες 

απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, αλλά επίσης και στον χώρο των επιχειρήσεων. 

Αυτό το αίτημα επίσης, αλλά σε λιγότερη έκταση, απευθύνεται και στα όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

2.  Κοινωνικές στάσεις για τα άτομα με νοητική υστέρηση.  
 
Ειδικότερα για τα άτομα με νοητική υστέρηση οι στάσεις, τόσο του προσωπικού 

ιδρυμάτων όσο και του κοινού γενικά,  είναι δυνατόν να νοηθούν εντός του 

θεωρητικού πλαισίου εργασίας που χρησιμοποιείται κατά την ανάλυση των 

στάσεων προς τις μειονότητες. Το πλαίσιο αυτό απαρτίζεται από στάσεις 

στερεοτυπικές και αποκλεισμού (Milner, 1981 Dovidio & Gaertner, 1986 Gaertner 

& Dovidio, 1986a). 

 

2.1 Στερεοτυπικές στάσεις κατηγοριοποίησης, αποπροσωποίηση, υποβάθμιση  

 
Οι στερεοτυπικές στάσεις προκύπτουν από υπεργενικευμένες και απλοποιημένες 

αντιλήψεις γύρω από τα χαρακτηριστικά μιας μειονοτικής ομάδας. Εκφράζουν 

προκαταλήψεις, a priori προσδοκίες και αξιολογήσεις για τα άτομα που την 

αποτελούν, οι οποίες είναι βασισμένες στην πληροφορία και μόνο ότι τα άτομα 

αυτά συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ομάδα, παρά σε πληροφορίες που έχουν 

αναζητηθεί και συλλεγεί μέσω της εμπειρίας για κάθε ένα μέλος της μειονότητας 

χωριστά. Οι στερεοτυπικές στάσεις δύνανται να διακριθούν σε 
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στάσεις«κατηγοριοποίησης» (Wilder, 1981), «αποπροσωποποίησης»(Zimbardo, 

1970 Wilder, 1978 Schwartz & Struch, 1988)  και «υποβάθμισης» (Tajfel, 1982). 

 

Οι στάσεις κατηγοριοποίησης προκύπτουν γιατί τα μέλη μιας μειονοτικής ομάδας 

γίνονται αντιληπτά σαν να είχαν χαρακτηριστικά μεταξύ τους ομοιογενή (δηλαδή 

οι μειονεκτικοί γίνονται αντιληπτοί σαν να ήταν «όλοι ίδιοι»). Ταυτόχρονα, τα 

χαρακτηριστικά αυτά νοούνται ως κατηγορίες και όχι ως μεταβλητές (Γεώργας, 

1986, σελ. 205), δηλαδή ως ιδιότητες του ατόμου που δεν μεταβάλλονται ή δε 

διαφοροποιούνται και μένουν αναλλοίωτες οι ίδιες για τον ίδιο /α ή και τα μέλη της 

ομάδας του/της. Για παραδείγμα, όλα και κάθε ένα μέλος της μειονοτικής ομάδας 

των ατόμων με νοητική καθυστέρηση μπορεί να τα βλέπουν συλλήβδην ως 

«θλιμμένα» ή «δυστυχισμένα» και μάλιστα στον ίδιο βαθμό άσχετα με την 

συγκυρία στην οποία μπορεί να βρίσκεται το άτομο – μέλος της μειονοτικής 

ομάδας που γίνεται κάθε φορά αντιληπτό και άσχετα με τα τυχόν άλλα 

χαρακτηριστικά του. Συνέπεια των στάσεων κατηγοριοποίησης είναι να 

προβλέπονται ή να αγνοούνται εντελώς τα ατομικά χαρακτηριστικά των μελών 

μιας μειονοτικής ομάδας (Wilder, 1986a). Εκτός αυτού, λόγω της 

κατηγοριοποίησης, το ιατρικό, ψυχιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι 

πιθανό να σχηματίσει και να διατηρήσει επί μακρόν τη λαθεμένη προσδοκία ότι  

ένα άτομο με νοητική καθυστέρηση μπορεί να προβεί σε περιορισμένη μόνο 

ποικιλία συμπεριφορών ή ότι μπορεί να αναλάβει προκαθορισμένο αριθμό 

ρόλων. Από μόνη της η προσδοκία αυτή ελαχιστοποιεί τις ευκαιρίες που θα 

μπορούσε να έχει το άτομο αυτό ώστε να προσπαθήσει να βελτιώσει τις 

ικανότητές του (Combs & Harper, 1967, Linkowski et al, 1969, Gottlieb, 1974, 

Safilios – Rothschild, 1976, Schroedel, 1978, Altman, 1981,  Crocker & Park, 

1988). 

 

Οι στάσεις αποπροσωποίησης προκύπτουν γιατί τα μέλη της μειονοτικής ομάδας 

γίνονται αντιληπτά σαν να μην έχουν εκείνα τα γνωστικά, συναισθηματικά, ηθικά 

και κοινωνικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν ένα πρόσωπο, όπως είναι η 

σκέψη, η συγκίνηση, η επιθυμία, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οι 
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προσωπικές ικανότητες, η προβλεψιμότητα της συμπεριφοράς, το ήθος, τα 

πολιτικά, τα νομικά και φυσικά ανθρώπινα δικαιώματα. Οι στάσεις 

αποπροσωποίησης συνοδεύονται συνήθως από αρνητικά συναισθήματα προς τη 

μειονότητα, που μπορεί να αρχίζουν από την απλή δυσαρέσκεια και την 

αντιπάθεια και να φτάνουν έως το φόβο και τον αποτροπιασμό (Safilios – 

Rothschild, 1970,   Lippman, 1972, Schroedel, 1978, Altman, 1981, Tajfel, 1982, 

Gaertner & McLaughlin, 1983, Brewer & Kramer, 1985, Yuker, 1988). Επίσης οι 

στάσεις αυτές φαίνεται να συντελούν σε πράξεις προς τα μέλη μειονοτικών 

ομάδων οι οποίες θα ήταν αδιανόητες προς μη μειονοτικά άτομα και ολωσδιόλου 

απαράδεκτες σύμφωνα με τους κοινώς αποδεκτούς κανόνες κοινωνικής 

συμπεριφοράς (Zimbardo, 1970, 1975, Schwartz & Struch, 1988, Rice et al, 

1989). 

 

Οι στάσεις υποβάθμισης προέρχονται από αξιολογήσεις που κάνει ο μη 

μειονοτικός αξιολογητής για τα μέλη μιας μειονότητας αλλά σε διαστάσεις που 

έχουν νόημα και αξία για αυτόν (Shrauger & Patterson, 1974,  Messick & Mackie, 

1989). Είναι φυσικό, αξιολογήσεις αυτού του είδους να υποβαθμίζουν εκ των 

προτέρων το μέλος της μειονοτικής ομάδας που αξιολογείται. Για παράδειγμα, τα 

άτομα με νοητική καθυστέρηση αξιολογούνται -με βάση πάντα τη συμμετοχή του 

στη μειονότητα- ως προς τη διάσταση της ικανότητας και επομένως προκύπτει 

ότι είναι κοινωνικά και διανοητικά κατώτερα από τα κανονικά άτομα (Wintrop & 

Taylor, 1957, Siller & Chipman, 1964, Lippman, 1972, Scroedel, 1978, Altman, 

1981, Madianos et al. 1987, Yeker, 1988, Weller & Amidav, 1989, Lyketsos, 

1990, Antonak & Livneh, 1991). Οι στάσεις υποβάθμισης ίσως προκύπτουν από 

παρανοήσεις γύρω από τα άτομα με νοητική καθυστέρηση που μπορούν να 

αποδοθούν στην περιορισμένη επαφή μαζί τους και στην έλλειψη συγκεκριμένων 

πραγματικών πληροφοριών για τη φύση, το είδος ή τις ποικίλες μορφές των 

νοητικών αναπηριών.  

 

Γενικά, οι στάσεις υποβάθμισης προς μια άλλη ομάδα ή έξω – ομάδα (είτε αυτή 

είναι μειονοτική είτε όχι) λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να ενισχύουν την 

 37



αυτοεκτίμηση  των μελών της ομάδας στην οποία ανήκει το άτομο αξιολογητής, 

δηλαδή της έσω – ομάδας του (Messick & Mackiie, 1989). Στην περίπτωση 

ωστόσο των ατόμων με νοητική υστέρηση, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι 

στάσεις υποβάθμισης λειτουργούν αμυντικά προκειμένου να παράσχουν λογική 

αιτιολόγηση για τον κοινωνικό αποκλεισμό αυτής της μειονότητας («δεν μπορούν 

να ζήσουν μόνοι»). 

 

2.2 Στάσεις κοινωνικού αποκλεισμού: Απορριπτικού και καλοπροαίρετου 

 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αφορά στάσεις και συμπεριφορές με τις οποίες τα 

μέλη μιας μειονότητας απομονώνονται από την υπόλοιπη κοινωνία σε ένα 

ξεχωριστό νοητό ή φυσικό χώρο (Gaertner & Dovidio, , 1986a). Οι στάσεις 

κοινωνικού αποκλεισμού έχουν δύο μορφές –την απορριπτική και την 

καλοπροαίρετη. 

 

Οι στάσεις του απορριπτικού και ασυλικού κοινωνικού αποκλεισμού 

υποδεικνύουν την απομάκρυνση μιας μειονότητας και την επιτήρησή της, εφόσον 

αποκλίνει από τα κοινώς αποδεκτά κοινωνικά μέτρα με τρόπο που προκαλεί 

φόβο ή που είναι ανεπιθύμητος. Αυτή η μορφή κοινωνικού αποκλεισμού 

σχετίζεται θεωρητικά και υποκινείται από στερεοτυπικές στάσεις 

κατηγοριοποίησης και αποπροσωποποίησης. Οι απορριπτικές στάσεις προς τα 

άτομα με νοητική καθυστέρηση έχουν εντοπιστεί συχνά σε προηγούμενες 

έρευνες, το δε κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η υποστήριξη της ιδρυματικής ή 

ασυλικής περίθαλψης των ατόμων αυτών (Siller & Chipman, 1964, Lippman, 

1972, Schroedel, 1978, Altman, 1981). 

 

Οι στάσεις του καλοπροαίρετου κοινωνικού αποκλεισμού υποδεικνύουν ότι η 

μειονοτική ομάδα θα πρέπει να απομονωθεί από την υπόλοιπη κοινωνία για το 

δικό της όφελος. Οι στάσεις αυτές θα υιοθετούνται γενικά για λόγους ρεαλιστικού 

ή λογικού ενδιαφέροντος για την κατάσταση των μελών της μειονότητας ή για 

λόγους αυτοπροβολής σε κοινωνικά περιβάλλοντα που αποδοκιμάζουν τη 
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δημόσια εκδήλωση του απορριπτικού κοινωνικού αποκλεισμού (Gaertner & 

Dovidio, 1986b). Στις έρευνες για τις στάσεις προς άτομα με νοητικές αναπηρίες 

οι στάσεις καλοπροαίρετου κοινωνικού αποκλεισμού απαντώνται ως υποστήριξη 

προς την κρατική αρωγή και πρόνοια για τους ανάπηρους, προς την πολιτική 

βελτίωση της ιδρυματικής τους περίθαλψης και των προσπαθειών επανένταξής 

τους αλλά και ως υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών περίθαλψης (περίθαλψη στο 

σπίτι ή στην κοινότητα) (Sille & Chipman, 1964, Lippman, 1972, Schroedel, 1978, 
Altman, 1981, Yuker, 1988). 

  

Όπως ήδη αφήσαμε να εννοηθεί, οι στάσεις του καλοπροαίρετου αποκλεισμού 

θεωρητικά συνδέονται και υποκινούνται από τις στερεοτυπικές στάσεις της 

υποβάθμισης. Η συσχέτιση αυτή βασίζεται στη λογική ότι η νοητική αναπηρία 

απαιτεί κάποιας μορφής φροντίδα. 
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Δ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
 ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 

 

1. Η εθνική πολιτική στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας την 
τελευταία εικοσαετία 

 

Οι νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται τα τελευταία 

χρόνια, οι κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις και η δημογραφική εξέλιξη 

στη χώρα μας, καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής στήριξης 

μέσα από ένα σύγχρονο «μοντέλο» κοινωνικών προσεγγίσεων και 

παρεμβάσεων. 

 

Η καθυστέρηση της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού στον 

τομέα της Πρόνοιας (την τελευταία εικοσαετία για πρώτη φορά οργανώνεται ο 

χώρος της Πρόνοιας και αναπτύσσονται κεντρικές πολιτικές, πέραν της 

επιδοματικής) είχε σαν αποτέλεσμα την ανεπάρκεια κυρίως δομών 

αποκατάστασης καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

 

Από τη δεκαετία του 1980 η προνοιακή πολιτική της χώρας επικεντρώνεται 

κυρίως στην κάλυψη βασικών αναγκών αλλά και την υποστήριξη και αξιοποίηση 

δομών που ήδη είχαν αρχίζει να αναπτύσσονται από μη κυβερνητικές και 

φιλανθρωπικές οργανώσεις.   

 

Στον τομέα της προστασίας του παιδιού και της οικογένειας και για την 

διευκόλυνση της εργαζόμενης μητέρας δημιουργούνται κρατικοί παιδικοί σταθμοί 

σε αστικές, ημιαστικές αλλά και αγροτικές περιοχές.  

Για τα άτομα με αναπηρίες αναπτύσσονται στη δεκαετία του 1980 δομές 

«κλειστής» φροντίδας και κέντρα στήριξης και επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ 

την τελευταία δεκαετία δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη ανοιχτών δομών 
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στήριξης με στόχο την παραμονή στο οικείο περιβάλλον και την κοινωνική και 

οικονομική ενσωμάτωση. 

 

Με την ανάπτυξη του πρωτοποριακού θεσμού των Κέντρων Ανοιχτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τα οποία άρχισαν να λειτουργούν στα μέσα 

της δεκαετίας του 1980, πέρασε μια νέα αντίληψη για την κοινωνική συμμετοχή 

αλλά και τη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων. Παράλληλα, η σταδιακή  

ανάπτυξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στις αστικές, ημιαστικές και 

αγροτικές περιοχές συμβάλλει σημαντικά στην παραμονή τους στο οικογενειακό 

περιβάλλον. 

 

Για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν  λόγω της αυξημένης 

προσέλευσης παράνομων μεταναστών στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία 

δημιουργήθηκαν κέντρα προσωρινής διαμονής των αιτούντων άσυλο και των 

ατόμων που υπάγονται απ’ ευθείας σε καθεστώς προσωρινής προστασίας με 

προθεσμία να φύγουν από τη χώρα (ανθρωπιστικό καθεστώς) με αποτέλεσμα να 

αναπτυχθούν ειδικά προγράμματα με στόχο την κοινωνική και οικονομική ένταξη. 

 

Στη δεκαετία του 90, ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα αρχίζει να 

εκσυγχρονίζεται τόσο με τις θεσμικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 

κατεύθυνση της μεταρρύθμισης και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας όσο καιμε τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Β ’ 

ΚΠΣ. 

 

Βασικός στόχος ήταν η συστηματική αντιμετώπιση των αναγκών στην 

κατεύθυνση ενός αποκεντρωμένου μοντέλου ανοικτής κοινωνικής φροντίδας. 

Όσον αφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάπτυξη δομών για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και στήριξης,με 

τρόπο που να διασφαλίζεται η παραμονή τους στο οικείο περιβάλλον καθώς και 

η κοινωνική και οικονομική τους (επαν)ένταξη. 
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Οι ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν αφορούσαν στη δημιουργία ενός Εθνικού 

Δικτύου Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) καθώς και στον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχουσών 

δομών. 

 

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στο 

χώρο της κοινωνικής φροντίδας, εξακολουθούν να εμφανίζονται φαινόμενα 

δυσλειτουργίας που αφορούν στην αποσπασματικότητα, την επικάλυψη, τη 

χαλαρή έως ανύπαρκτη σύνδεση των υπηρεσιών.  

Επίσης, αρκετά από τα ιδρύματα κλειστής φροντίδας που παρέχουν περίθαλψη 

σε άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες και νοητική υστέρηση διατηρούν ακόμη 

τον ασυλικό τους χαρακτήρα. 

 

Το νέο σύγχρονο κοινωνικό κράτος επαναπροσδιορίζεται με βάση τα νέα 

κοινωνικά, οικονομικά αλλά και δημογραφικά δεδομένα, ώστε μέσα από 

συγκεκριμένα προγράμματα και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης –  

προστασίας να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και την 

αλληλεγγύη. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή, κεντρικό στόχο αποτελεί η ολοκληρωμένη και 

συστηματική παρέμβαση για την πρόληψη αλλά και για την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών αναγκών, τόσο με την ανάπτυξη πολιτικών γενικής εφαρμογής 

στήριξης της οικογένειας και ενίσχυσης των δυνατοτήτων απασχόλησης, όσο και 

με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που απευθύνονται στον καθένα 

σύμφωνα με τις ανάγκες του.  Οι προσανατολισμοί των παρεμβάσεων 

κοινωνικής προστασίας κατευθύνονται πλέον στην υιοθέτηση ενός νέου 

αποκεντρωμένου συστήματος με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών από ανοικτές 

δομές στήριξης και κοινωνικής φροντίδας. Το προστατευτικό «μοντέλο» που 

κυριαρχούσε μέχρι σήμερα, κρίνεται αναποτελεσματικό ενώ, παράλληλα, 

διαπιστώνονται οι αρνητικές του επιπτώσεις σε άτομα και ομάδες (οδηγεί στην 

απομόνωση, τον αποκλεισμό και τον ιδρυματισμό).  
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Στόχος είναι η στήριξη του ατόμου ή των ομάδων μέσα στην κοινότητα, σε ένα 

πλαίσιο αυτοκαθορισμού και ενεργητικής στάσης απέναντι στα προβλήματα και 

θέματα που τους αφορούν.  
 

 

2. Οι δομές πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα.  
Χάρτης Πρόνοιας 

 

Από την δεκαετία του 50 αναπτύχθηκε ένα ευρύ σύστημα φορέων και μονάδων 

παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με 

ιδιαίτερη βαρύτητα στις ιδρυματικές μορφές περίθαλψης.   

  

Με την έκδοση του Ν.Δ. 162/73 «Περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και 

χρονίων πασχόντων ατόμων» καταργούνται τα Άσυλα Ανιάτων και 

δημιουργούνται τα Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων, στα οποία παρέχεται 

κλειστού τύπου προστασία σε άτομα που πάσχουν από κινητικές αναπηρίες ή 

νοητική υστέρηση και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Σε πολλά από αυτά 

αναπτύσσονται προγράμματα κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης 

των περιθαλπομένων, στα οποία εντάσσονται και άτομα με άλλες αναπηρίες που 

δεν διαβιούν στα Θεραπευτήρια.  

  

Παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες κλειστής ή ανοιχτής προστασίας για 

διαφορετικές κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες από μια σειρά Ν.Π.Δ.Δ. μέσω 

των Κέντρων Προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ΚΕΠΕΠ και το ΚΑΑΠΒ 

του Π.Ι.Κ.Π.Α., το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων κ.α. 

  

Με το Νόμο 1118/72 «περί ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή 

εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων» συστήνονται τα Κέντρα 
Περίθαλψης. Σε αυτά παρέχεται κλειστή περίθαλψη σε άτομα άνω των 18 ετών, 

μη αυτοεξυπηρετούμενα λόγω κινητικής αναπηρίας. 
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Το 1992 με τον Νόμο 2072 ιδρύονται θεσμικά οι Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης 

άτομα με ειδικές ανάγκες, τα θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και στελέχωσης 

των οποίων παραμένουν σε εκκρεμότητα έως το 1998.  

  

Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση του προνοιακού συστήματος έχει υποστεί 

σημαντικές μεταβολές. Μια ριζική αλλαγή έγινε με τον Νόμο 2646/98 και την 

εισαγωγή του μοντέλου του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Ο 

νόμος αυτός αποτελεί προϊόν μιας σειράς διεργασιών που ξεκίνησαν με τις 

πρώτες προσπάθειες μεταρρύθμισης ουσιαστικά το 1988, τυποποιήθηκαν το 

1992 με τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης της κοινωνικής πρόνοιας και την 

καθιέρωση νέων θεσμών κοινωνικής προστασίας (Ν.2082/92), 

αναπροσαρμόστηκαν το 1995 με την ρύθμιση των σχέσεων ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα (Ν.2345/95 ) και οδήγησαν στον Νόμο του 1998, ο οποίος 

κατοχυρώνει τις αρχές οργάνωσης και τους κύριους άξονες λειτουργίας του 

συστήματος. 

  

Ο βασικός σκοπός του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας είναι η 

λειτουργία ενός δικτύου παροχής σύγχρονων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

σε κάθε κάτοικο της χώρας που έχει ανάγκη ή απειλείται από άμεσο κίνδυνο.  

  

Με τον όρο Κοινωνική Φροντίδα νοείται η προστασία που παρέχεται σε άτομα ή 

ομάδες με προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης και αποσκοπεί να 

δημιουργήσει προϋποθέσεις ισότιμης συμμετοχής των ατόμων στην οικονομική 

και κοινωνική ζωή και να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 

  

Βάσει του νόμου αυτού, μέσω του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας καταρτίζονται 

Εθνικά Προγράμματα και συντονίζεται η ισόρροπη παροχή υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας. Τα 

προγράμματα αυτά εξειδικεύονται μέσω των Περιφερειών, οι οποίες 

παρακολουθούν και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 
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Υλοποιούνται από δημόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικούς φορείς που είναι 

πιστοποιημένοι, μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Νομαρχίας, για την παροχή 

αντίστοιχων υπηρεσιών. 

  

Σε επίπεδο οργάνων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, 

επιδιώκεται η αναδιοργάνωση των δημόσιων φορέων προνοιακών υπηρεσιών 

και δημιουργείται ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Ο.Κ.Φ.), 
που αποτελεί ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Σε αυτόν 

συγχωνεύονται και ενοποιούνται οι προνοιακές υπηρεσίες του Πατριωτικού 

Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.), του Εθνικού 

Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.), και του Κέντρου Βρεφών “Η ΜΗΤΕΡΑ”, οι οποίοι 

και καταργούνται. 

  

Παράλληλα για την εξυπηρέτηση των στόχων του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας ιδρύονται νέοι Φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

και συγκεκριμένα: 

 Τα Κέντρα Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 
 Τα Κέντρα Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 
 Τα Κέντρα Στήριξης Αυτιστικών 
 Τα Προστατευόμενα Παραγωγικά Εργαστήρια (ΠΠΕ) 

  

  

Ειδικότερα τα Κέντρα Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας  λειτουργούν ως 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Οργανισμού  και περιλαμβάνουν: α)το Εθνικό 

Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Φροντίδας , που συντονίζει τις δράσεις άμεσης 

κοινωνικής παρέμβασης και παρακολουθεί την εφαρμογή τους και β) τα Ειδικά 

Κέντρα, στα οποία παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες άτομα, οικογένειες ή 

ομάδες που έχουν έκτακτη ανάγκη. Τέτοιες υπηρεσίες είναι ενδεικτικά: 

Συμβουλευτική Υποστήριξη, Προσωρινή παροχή στέγης, διατροφής και ένδυσης, 
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ενημέρωση για προνοιακά δικαιώματα, προγράμματα κατ οίκον κοινωνικής 

φροντίδας κ.λ.π. 

  

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ)  λειτουργούν στο πλαίσιο ενός Δικτύου 

υποστήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και παρέχουν υπηρεσίες 

διάγνωσης, κοινωνικής υποστήριξης, λειτουργικής αποκατάστασης και 

προεπαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την κοινωνικοεπαγγελματική ένταξη 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

  

Τα Κέντρα Στήριξης Αυτιστικών που έχουν σαν στόχο να παρέχουν 

θεραπευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε άτομα με αυτιστικού τύπου 

διαταραχές και στις οικογένειες τους. Επίσης προβλέπεται προσωρινή φιλοξενία 

ή στέγαση. 
  

Τα Προστατευόμενα Παραγωγικά Εργαστήρια (ΠΠΕ) τα οποία είναι σύνθετες 

μονάδες προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με 

νοητική υστέρηση, αυτισμό ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Αποτελούν ένα 

σταθερό πλαίσιο επαγγελματικής απασχόλησης, στα οποία εντάσσονται οι 

ενδιαφερόμενοι αφού έχουν ολοκληρώσει αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης. 

  

Πέραν αυτών στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας εντάσσονται και μέτρα 

και δράσεις για άλλες ευπαθείς ομάδες, όπως τσιγγάνους, πρόσφυγες, 

παραβατικούς ανήλικους καθώς και προγράμματα εισοδηματικών ενισχύσεων.  

  

Την ίδια χρονική περίοδο εκδίδεται η υπ.αρ. Γ4α/Φ.201/1791/27.5.1998 

υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα της Στέγης Αυτόνομης 
Διαβίωσης. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό, με σημαντικές καινοτομίες,  για την 

ανοιχτή προστασία των επωφελούμενων και την διαβίωση τους στην κοινότητα. 

Οι Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης είναι μονάδες παροχής υπηρεσιών διαβίωσης, 

ψυχικής υποστήριξης και επανένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες και 
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συγκεκριμένα με κινητικές, αισθητηριακές αναπηρίες, νοητική υστέρηση, ψυχικές 

παθήσεις και διαταραχές, τα οποία μπορούν να ζουν αυτόνομα αλλά χρειάζονται 

βοηθητικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή προβλέπεται ότι κάθε 

στέγη εξυπηρετεί στο μέγιστο 36 άτομα και αποτελείται από Διαμερίσματα έως 3 

ατόμων, από Μονάδες (2-6 Διαμερίσματα με κοινόχρηστους χώρους) και από 

Ενότητες (1-6 Μονάδες με κεντρική διοικητική και οργανωτική υποστήριξη). 

  

Ταυτόχρονα τα Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων μετασχηματίζονται και 

μετονομάζονται σε Ιδρύματα Κλειστής Φροντίδας βάσει της υπ.αρ.Γ4/Φ359 

οικ.2046/21.5.99 υπουργικής απόφασης σχετικά με τις «Προδιαγραφές 

λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης 

που προέρχονται από την μετονομασία και τον μετασχηματισμό των 

Θεραπευτηρίων Χρονίων Παθήσεων». Τα Ιδρύματα Κλειστής Φροντίδας 

παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα σε άτομα με 

συγγενείς διαταραχές ή βλάβες μόνιμες ή προσωρινές του μυϊκού, νευρικού, 

κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος καθώς και σε άτομα με 

νοητική υστέρηση. Στόχος τους είναι η πρόληψη της αναπηρίας ή η μείωσης της. 

Τα Ιδρύματα Κλειστής Φροντίδας διαφοροποιούνται ανάλογα με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες σε: 

 Κέντρα Αποθεραπείας –Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης 
κλειστής νοσηλείας.  
Παρέχουν υπηρεσίες αποθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης, 

προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης, ενώ 

μπορεί να διαθέτουν κινητή μονάδα, να εφαρμόζουν προγράμματα κατ΄ οίκον 

περίθαλψη και νοσηλευτικής φροντίδας κλειστού τύπου. Εξυπηρετούν και 

εξωτερικούς ασθενείς. 

 Κέντρα Αποθεραπείας – Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης 
ημερήσιας νοσηλείας.  
Εξυπηρετούν μόνο εξωτερικούς ασθενείς, ενώ δεν παρέχουν δυνατότητες 

διανυκτέρευσης στα εξυπηρετούμενα άτομα. 
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 Κέντρα Αποθεραπείας - Φυσικής Αποκατάστασης.  
Πρόκειται για Ιδρύματα Κλειστής Νοσηλείας, στα οποία δεν παρέχονται 

υπηρεσίες κοινωνικοεπαγγελματικής αποκατάστασης. 
 Κέντρα Αποθεραπείας - Φυσικής Αποκατάστασης.  

Εξυπηρετούν μόνο εξωτερικούς ασθενείς, ενώ δεν παρέχουν δυνατότητες 

διανυκτέρευσης στα εξυπηρετούμενα άτομα. 
  

Τα  Ιδρύματα Κλειστής Φροντίδας αποτελούν το επίκεντρο της παρακάτω 

περιγραφής των Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας και των προτάσεων ανάπτυξης 

κοινοτικών Μονάδων και Υπηρεσιών, καθότι βασική προτεραιότητα αποτελεί για 

το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας η πολιτική του αποϊδρυματισμού των ατόμων 

με νοητική υστέρηση και συνοδά προβλήματα (αναπηρίες) που περιθάλπονται σε 

αυτά. 

 

Σήμερα, μετά από μια συντονισμένη δράση στο χώρο της πρόνοιας και της 

κοινωνικής φροντίδας, έχει ξεκινήσει η δόμηση ενός «δικτύου» υπηρεσιών και 

δομών κοινωνικής φροντίδας. 

Παρά τις όποιες καθυστερήσεις και τις ταλαντεύσεις έχει αναπτυχθεί μια πρώτη 

αλλά σταθερά αυξανόμενη υποδομή για την υποστήριξη των ατόμων που 

χρήζουν κοινωνικής φροντίδας.   

Με το  Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α΄/10.2.2003) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας  και άλλες διατάξεις» θεσμοθετείται η 

δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής υπηρεσιών πρόνοιας σε 

επίπεδο περιφέρειας. Όλα τα Ν.Π.Δ.Δ  και οι πρώην Υπηρεσίες του Ε.Ο.Κ.Φ 

αποτελούν αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες των ΠΕΣΥΠ 

(Περιφερειακά Συστήματα Υγείας-Πρόνοιας).  Δίδεται δε η δυνατότητας στις 

προνοιακές δομές να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν δομές επανένταξης. 

 

Κωδικοποιώντας το σύνολο των υπηρεσιών και των δομών που σήμερα 

λειτουργούν στο χώρο της κοινωνικής φροντίδας, καθώς και των προγραμμάτων 

που υλοποιούνται, προκύπτουν τα στοιχεία του Πίνακα 1.  
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Για την κατανόηση της γεωγραφικής διασποράς των δομών και των υπηρεσιών η 

καταγραφή γίνεται σε επίπεδο Νομού, οι  δε δομές, υπηρεσίες και προγράμματα 

που καταγράφονται έχουν ως εξής: 

- Προγράμματα «Βοήθειας στο σπίτι» 

- Ειδικά Σχολεία 

- Ειδικές Εστίες 

- Υπηρεσίες Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 

- Θεραπευτήρια 

- Ιατροκοινωνικά Κέντρα 

- Γηροκομεία 

- Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

- Ειδικές κατασκηνώσεις 

- Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες 

- Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης 

- Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

- Κέντρα Παιδικής Μέριμνας 

- Στεγαστικοί Ξενώνες 

 

ενώ παράλληλα καταγράφεται η γεωγραφική διασπορά (σε επίπεδο Νομού) των: 

- Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

- Συλλόγων και 

- Φορέων – Ιδρυμάτων  

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόνοιας και της κοινωνικής φροντίδας. 

 

 



 
 

Πίνακας 1: ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 

Γεωγραφική Κατανομή Δομών  
Γεωγραφική Ενότητα : ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 

 

 Πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο σπίτι»

Ειδικά  
Σχολεία 

Ειδικές  
Εστίες ΕΚΑΚΒ Θεραπευτήρια Ιατροκοινωνικά 

Κέντρα 
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών 
ΑΘΗΝΩΝ 71 40 1 7 10 18 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 15 3 1 - - 2 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13 6 - 1 2 1 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5 1 - - - 1 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5 2 - - - - 
ΑΡΤΑΣ 9 1 - - - 1 
ΑΧΑΙΑΣ 18 10 - - 4 2 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15 3 2 - 2 - 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7 1 2 - - 1 
ΔΡΑΜΑΣ 5 2 - - 1 - 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9 2 - - - 2 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10 4 - - 2 2 
ΕΒΡΟΥ 14 9 1 - - 2 
ΕΥΒΟΙΑΣ 7 3 - - 1 1 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 - 1 - 1 - 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 1 - - 2 - 
ΗΛΕΙΑΣ 9 2 - - 8 - 
ΗΜΑΘΙΑΣ 11 3 - - 1 1 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 33 8 - - 1 1 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 1 - - 1 - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 42 31 - 2 2 11 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33 12 2 - 1 1 
ΚΑΒΑΛΑΣ 8 4 - - 1 1 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12 2 1 - 1 1 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 12 1 - - - - 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10 3 - - 1 1 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6 - - - - - 
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ΚΙΛΚΙΣ 10 1 - - - - 
ΚΟΖΑΝΗΣ 12 4 - - - 1 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8 1 - - - - 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11 3 - - - - 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5 - - - 4 - 
ΛΑΡΙΣΑΣ 8 5 - - 1 1 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10 4 - - 1 - 
ΛΕΣΒΟΥ 18 2 - - 1 - 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 2 - - - - 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16 8 - - - 1 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 3 - - - - 
ΞΑΝΘΗΣ 8 1 - - - 1 
ΠΕΙΡΑΙΑ 17 11 - 3 1 6 
ΠΕΛΛΑΣ 17 4 - - - 1 
ΠΙΕΡΙΑΣ 7 3 - - - - 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9 1 - - - 2 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 14 1 - - 1 - 
ΡΟΔΟΠΗΣ 8 1 - - 1 1 
ΣΑΜΟΥ 7 1 - - - 1 
ΣΕΡΡΩΝ 25 3 1 - 1 1 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13 2 - - 2 1 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 25 2 - - 1 1 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7 2 - - - 1 
ΦΩΚΙΔΑΣ 9 - - - 1 - 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 17 2 - - - - 
ΧΑΝΙΩΝ 8 4 - - 2 1 
ΧΙΟΥ 14 1 - - - 1 
Πηγή: http://mohaw.gr “Χάρτης Πρόνοιας” 
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Πίνακας 1: ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (συνέχεια) 
 

Γεωγραφική Κατανομή Δομών  
Γεωγραφική Ενότητα : ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 

 

 Γηροκομεία ΚΑΠΗ Κατασκηνώσεις ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ 
Κέντρα 

Αποθεραπείας - 
Αποκατάστασης 

Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών 
ΑΘΗΝΩΝ 16 91 2 - 18 - 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 9 1 1 3 1 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 18 4 - 4 - 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 4 - 1 - - 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 2 - - - - 
ΑΡΤΑΣ 1 1 - - 2 - 
ΑΧΑΙΑΣ 1 3 - - 5 - 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 10 - 1 1 - 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 2 1 - - - 
ΔΡΑΜΑΣ - 13 1 - - - 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 8 - - - - 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 4 - 1 1 1 
ΕΒΡΟΥ 3 10 1 1 - - 
ΕΥΒΟΙΑΣ 4 7 - 1 - - 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - 1 - - - - 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ - 1 - - - - 
ΗΛΕΙΑΣ - 4 - 1 - 1 
ΗΜΑΘΙΑΣ 1 9 - 1 1 2 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 15 1 - 3 5 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 5 - - - - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 83 2 - 4 3 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 8 - - 1 2 
ΚΑΒΑΛΑΣ 3 6 2 1 - 1 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 9 1 1 - - 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 5 - - 1 - 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 3 3 - 2 - 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5 3 - 1 - 2 
ΚΙΛΚΙΣ 1 5 - - 1 - 
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ΚΟΖΑΝΗΣ 3 16 - - 2 2 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 3 2 - 1 - 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6 5 - 1 - 3 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ - - - - - - 
ΛΑΡΙΣΑΣ 2 10 2 - 1 - 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 4 - - - 1 
ΛΕΣΒΟΥ 4 5 2 1 - - 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 1 1 - - - 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 11 1 - 2 2 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 3 1 1 2 - 
ΞΑΝΘΗΣ 1 13 - 1 1 1 
ΠΕΙΡΑΙΑ 9 16 1 - 2 - 
ΠΕΛΛΑΣ 1 27 - 1 - 1 
ΠΙΕΡΙΑΣ 1 15 1 - 2 1 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1 - 1 - - 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ - 5 - 1 1 1 
ΡΟΔΟΠΗΣ 1 3 - 1 - 2 
ΣΑΜΟΥ 2 2 1 1 - - 
ΣΕΡΡΩΝ 2 45 1 - 3 - 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 29 1 - - 1 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 4 2 1 - - 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 4 - 1 1 1 
ΦΩΚΙΔΑΣ 1 1 - - - - 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 32 1 1 - - 
ΧΑΝΙΩΝ 1 7 1 - 3 1 
ΧΙΟΥ 2 3 1 1 - - 
Πηγή: http://mohaw.gr “Χάρτης Πρόνοιας” 
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Πίνακας 1: ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (συνέχεια) 
 

Γεωγραφική Κατανομή Δομών  
Γεωγραφική Ενότητα : ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 

 

 Κέντρα Παιδικής 
Μέριμνας 

Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις Ξενώνες Σύλλογοι Φορείς – Ιδρύματα 

(διάφορα) 
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών Αριθμός Δομών 
ΑΘΗΝΩΝ 26 153 4 26 32 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 13 - 1 2 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 5 1 4 1 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 7 - - - 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ - 8 - 1 1 
ΑΡΤΑΣ - 8 - 3 1 
ΑΧΑΙΑΣ 3 51 - 2 1 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 8 - 3 2 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ - 5 - - 7 
ΔΡΑΜΑΣ 1 17 - 1 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - 6 - - - 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 28 - 3 2 
ΕΒΡΟΥ 1 22 - 4 16 
ΕΥΒΟΙΑΣ 4 4 - - 2 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - 2 - - 1 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 6 - - 1 
ΗΛΕΙΑΣ 4 12 - - 1 
ΗΜΑΘΙΑΣ - 10 - 1 1 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 28 - 2 1 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 7 - - 5 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 79 1 14 10 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 20 - 1 3 
ΚΑΒΑΛΑΣ 1 18 - 1 1 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - 9 - 2 3 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - 11 - 1 7 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 10 - 1 1 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 5 - - 1 
ΚΙΛΚΙΣ - 6 - - 6 
ΚΟΖΑΝΗΣ - 13 - 6 2 

 54



55

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 8 - 1 1 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 14 - - 2 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ - 8 - - - 
ΛΑΡΙΣΑΣ - 14 - 1 5 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 13 - 1 - 
ΛΕΣΒΟΥ 3 16 - 1 1 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 5 - - 1 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 18 - 1 2 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 13 - 2 1 
ΞΑΝΘΗΣ - 12 - 1 7 
ΠΕΙΡΑΙΑ 3 11 - 7 1 
ΠΕΛΛΑΣ - 7 - 1 6 
ΠΙΕΡΙΑΣ - 7 - 1 1 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ - 8 - - 2 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 8 - 2 1 
ΡΟΔΟΠΗΣ - 12 - 2 8 
ΣΑΜΟΥ - 8 - - 1 
ΣΕΡΡΩΝ 1 10 - 3 8 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 11 - 3 1 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 7 - 1 1 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 3 - - 11 
ΦΩΚΙΔΑΣ - 2 1 1 - 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 2 - 6 6 
ΧΑΝΙΩΝ 3 36 - 1 2 
ΧΙΟΥ - 9 - 1 1 
Πηγή: http://mohaw.gr “Χάρτης Πρόνοιας” 
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H υιοθέτηση αυτού του νέου αποκεντρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας από ανοικτές κοινοτικές δομές, που ήδη έχει ξεκινήσει, 

αναφέρεται σε έναν μεγάλο αριθμό ευπαθών ατόμων και ομάδων, με 

ιδιαιτερότητες ως προς τις εξειδικευμένες ανάγκες και ιδιομορφίες ως προς τις 

απαιτούμενες παρεμβάσεις. Από την άλλη απαιτεί την αξιοποίηση νέων 

«πόρων», τον πολλαπλασιασμό των δράσεων, άρα και των οικονομικών πόρων 

και τον ευρύτερο συντονισμό των υλοποιούμενων προγραμμάτων για τη 

μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. 

Απαιτεί όμως –πάνω απ’  όλα- την αναδιανομή των διαθεσίμων πόρων από το 

μοντέλο της «κλειστής» προνοιακής ή επιδοματικής φροντίδας, προς αυτό των 

αποκεντρωμένων, ανοικτών, κοινοτικών δομών και υπηρεσιών.  

 

Έτσι, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διεύρυνση και η καθολική εφαρμογή του 

νέου αυτού συστήματος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, έχουν 

διατυπωθεί με σαφήνεια προτεραιότητες στις παρεμβάσεις και έχει αποφασιστεί 

να υιοθετούνται προγράμματα και δράσεις με συνέπεια στις ακολουθούμενες 

πολιτικές και στις διατυπωμένες προτεραιότητες.    

 

Η υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Μέτρου 3.2 του 

Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» ακολουθεί αυτήν ακριβώς την αρχή. Έτσι οι 

πόροι που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του Ε.Π. προγραμματίζονται  να 

διατεθούν –στη φάση αυτή- για τον αποϊδρυματισμό των προνοιακών ιδρυμάτων 

που παρέχουν υπηρεσίες «κλειστής» φροντίδας στα άτομα με νοητική υστέρηση 

και συνοδές άλλες αναπηρίες. 

 

 

3. Η εθνική πολιτική σήμερα και η συμβολή της Ε.Ε. 
 

Η διακηρυγμένη σήμερα Εθνική πολιτική στον τομέα της Πρόνοιας 

επικεντρώνεται σε πέντε κεντρικούς άξονες:  
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1. Την οικογένεια και το παιδί 

2. Τα ηλικιωμένα άτομα 

3. Τα Άτομα με Αναπηρίες  

4. Τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 

5. Τον εθελοντισμό 

 
Για τα άτομα με αναπηρίες οι παρεμβάσεις έχουν κύριο στόχο την πρόληψη, 

έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση, την αξιοπρεπή παραμονή ένταξη και 

στήριξη στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, την ένταξη στην αγορά 

εργασίας είτε με την εξασφάλιση θέσεων εργασίας είτε με την ένταξη σε 

εναλλακτικές μορφές απασχόλησης (προστατευμένη εργασία – κοινωνικοί 

συνεταιρισμοί) 

 
Επιχειρείται επίσης, ο πλήρης μετασχηματισμός των ιδρυμάτων 
«κλειστής» φροντίδας σε σύγχρονες δομές αποκατάστασης με 
παράλληλες ενέργειες αποϊδρυματισμού για τα άτομα που περιθάλπονται 
σ’ αυτά. 

 

Σε ότι αφορά τώρα τον άξονα «εθελοντισμός», που θεωρείται ως ιδιαιτέρως 

βασική συνιστώσα για τις επιχειρούμενες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στον 

τομέα της κοινωνικής φροντίδας, οι στρατηγικές της εθνικής μας πολιτικής 

στοχεύουν στο να αλλάξουν ριζικά τα δεδομένα και να οικοδομήσουν  νέες 

πολιτικές στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Το εθνικό αυτό διακηρυγμένο πλαίσιο πολιτικής κάνει λόγο για κοινωνική 

αλληλεγγύη, για προσφορά των εθελοντών και των εθελοντικών οργανώσεων 

στη θέση της «πάλαι ποτέ» φιλανθρωπίας. 

Κι ακόμη, προσδοκά στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη, ως ενεργού κυττάρου 

της κοινωνίας και στη δραστηριοποίησή του στην παροχή βοήθειας στο 

συνάνθρωπό του. Έτσι ευνοείται η ανάπτυξη της συλλογικότητας προς όφελος 

του κοινωνικού συνόλου. 
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Η εθνική αυτή πολιτική –παρά τα διστακτικά αρχικά βήματά της- ταυτίζεται με τη 

διακηρυγμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ταύτιση αυτή 

αποτυπώνεται στον Άξονα «Πρόνοια» του τομεακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που 

ισχύει πλέον για τη χώρα μας έως το έτος 2006.  

Παρά τους περιορισμένους εγκεκριμένους πόρους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος για τον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, η ταύτιση των πολιτικών 

δημιουργεί συνθήκες άρσης των εμποδίων και εφαρμογής καινοτόμων 

μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων. 

Η ταύτιση αυτή των πολιτικών γίνεται εμφανής και από τη διατύπωση και άλλων 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, πέραν δηλαδή αυτών του «Υγεία – Πρόνοια». 

Έτσι σε άλλα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα όπως αυτά του «Κατάρτιση 

και Επαγγελματική Απασχόληση» ή του «Ανάπτυξης», αλλά και σχεδόν σε όλα 

τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνονται δράσεις και 

Πράξεις που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. 

 

Παρά όμως την προγραμματισμένη πλήρη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων 

που περιλαμβάνονται στο Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» και την παράλληλη 

αξιοποίηση πόρων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης, επιβάλλεται η εξεύρεσης πρόσθετων –εθνικών ή 
κοινοτικών- πόρων για τις αναγκαίες παρεμβάσεις και η αξιοποίηση της 

ευνοϊκής αυτής συγκυρίας στην κατεύθυνση σχεδιασμού ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων για τον αποϊδρυματισμό των προνοιακών δομών και τον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος και του δικτύου κοινωνικής προστασίας και 

φροντίδας. 

 

Στο Ε.Π. γίνεται σαφής αναφορά στο γεγονός ότι τα ιδρύματα «κλειστής» 
φροντίδας αποτελούν κατ’  εξοχήν χώρους περιθωριοποίησης και 
αποκλεισμού, ενώ αντίθετα οι ενέργειες αποϊδρυματισμού συμβάλλουν 
στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, στην καταπολέμηση 

 58



των διακρίσεων, στην ενεργό συμμετοχή ατόμων ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού στην κοινωνική ζωή. 
 

Επίσης, με την εξατομικευμένη προσέγγιση των ατόμων που διαβιούν στο 

περιθώριο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και με την άρση των εμποδίων 

που οδηγούν στον αποκλεισμό, εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την 

κοινωνικοοικονομική τους επανένταξη. 

Με την ανάπτυξη κατάλληλων υπηρεσιών και προγραμμάτων μειώνονται οι 

ανάγκες φροντίδας σε κλειστές δομές και κατά συνέπεια ο κίνδυνος ανάπτυξης 

νέων ασυλικών ιδρυμάτων. 

 

Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξίσου σημαντικός παράγοντας για την 

κοινωνική και οικονομική επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι η 

κοινωνική αποδοχή και στήριξη. Η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης καθώς και η κοινωνική συμμετοχή μέσα από 

προγράμματα εθελοντισμού και δραστηριοποίησης των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, πιστεύεται ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη θετική στάση της 

κοινότητας απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στην αναγνώριση των 

δικαιωμάτων τους. 

 

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Μέτρο 3.2) 

αναμένεται να συμβάλλει στην αποϊδρυματοποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

που διαβιούν σε ιδρυματικό περιβάλλον και στην εξασφάλιση των 

προϋποθέσεων για επανένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή. 

 

Σχετικά με τα αποτελέσματα στην απασχόληση αναμένεται να δημιουργηθεί 

σημαντικός αριθμός ενδιάμεσων θέσεων απασχόλησης εξειδικευμένου 

προσωπικού για την υποστήριξη του αποϊδρυματισμού, καθώς και για την 

κατάρτιση του υπηρετούντος και νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. 
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Τέλος, το Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην προσπάθεια εξασφάλισης 

ίσων ευκαιριών για όλους, καθώς αποτελεί σημαντική προσπάθεια ένταξης 

ατόμων που ζουν σε ιδρυματικό περιβάλλον στην κοινωνική και οικονομική ζωή. 

 

Τα προτεινόμενα Μέτρα εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις της εθνικής 

πολιτικής για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Φροντίδας και οι δράσεις που 

περιλαμβάνουν είναι σε συνέργια και συμπληρωματικότητα με αντίστοιχες 

δράσεις των υπολοίπων Αξόνων του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, καθώς και με δράσεις των Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και 

«Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση» στο πλαίσιο του Β’ πεδίου 

πολιτικής για την απασχόληση. 
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Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 «ΚΛΕΙΣΤΗΣ» ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 
 

1. Εισαγωγή 
 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η έλλειψη πόρων αποτέλεσε –μέχρι σήμερα- 

καθοριστικό περιοριστικό παράγοντα και συνεπεία αυτού είχε δοθεί ελάχιστη 

προτεραιότητα στην ανάπτυξη προγραμμάτων και δομών κοινοτικού χαρακτήρα 

για την περίθαλψη των ατόμων με νοητική υστέρηση.  

Η τάση αυτή ενισχυόταν από τις επικρατούσες κοινωνικές στάσεις προς τα άτομα 

με νοητική υστέρηση, οι οποίες όμως συνέδεαν την αναπηρία με κοινωνικό 

στίγμα επιβαρυντικό για το γόητρο ολόκληρης της οικογένειας.  

Η διανοητική αναπηρία ενός μέλους της οικογένειας υπέσκαπτε, απειλούσε και 

στιγματίζε την ταυτότητα και δομή της οικογένειας, πράγμα που οδηγούσε στην 

απόρριψη, την απομάκρυνση και την απόκρυψη του ανάπηρου μέλους σε 

ασυλικού τύπου ιδρύματα. Η λύση της ιδρυματοποίησης, είχε λοιπόν την 

σιωπηρή αποδοχή κι ενθάρρυνση της ελληνικής κοινωνίας.   

 

Σήμερα οι διάφοροι τύποι περίθαλψης, ιδίως δε η ιδρυματική, που κάποτε 

αντανακλούσαν τη δεσπόζουσα κοινωνική πολιτική και στάση προς τα άτομα 

αυτά, έχουν τροποποιηθεί σημαντικά. Νέα πρότυπα περίθαλψης έχουν 

παρουσιαστεί, τα οποία προχωρούν πέρα από την απλή βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης στα άσυλα, πέρα από την μετατροπή τους σε χώρους 

κατάλληλους για τη διαβίωση ανθρώπινων πλασμάτων. Τα νέα αυτά πρότυπα 

περίθαλψης βασίζονται στη φιλοσοφία της ομαλοποίησης και στη διαδικασία της 

αποασυλοποίησης και αποκατάστασης. Στηρίζονται στην κοινοτική οργάνωση, 

χωρίς όμως να περιορίζονται απλά στην προσπάθεια αύξησης των πιθανοτήτων 

επιβίωσης των περιθαλπομένων και στην παροχή καλύτερης ποιότητας ζωής. 

Παρέχουν επιπλέον στους περιθαλπόμενους ευκαιρίες ώστε να δυνηθούν να 
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αναπτύξουν το δυναμικό τους, χάρη στην εκπαίδευση και την επαγγελματική 

κατάρτιση, η οποία πολλές φορές καθιστά εφικτή την κοινωνική τους επανένταξη. 

 

Ο μετασχηματισμός των προνοιακών ιδρυμάτων είναι αναγκαίο να εντάσσεται σε 

έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναμορφώσεων του δημόσιου συστήματος 

περίθαλψης και του συστήματος για την περίθαλψη στην ψυχική υγεία, και 

συνάμα, πρέπει να συνοδεύεται από αλλαγή στις αντιλήψεις και στάσεις που 

ευρύτερα επικρατούν στην κοινωνία, έναντι της ψυχικής διαταραχής, της νοητικής 

υστέρησης και των συνοδών προβλημάτων.    

 
Σήμερα, στα περισσότερα ιδρύματα για άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδά 

σωματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα οι συνθήκες διαβίωσης 

είναι ακατάλληλες και επιβαρυντικές για τους περιθαλπόμενους λόγω των 

συνεπειών του ιδρυματισμού.  

ΟΙ κτιριολογικές παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια βελτίωσαν την 

εικόνα των ιδρυμάτων ανοιχτής ή μεικτής φροντίδας αλλά στα ιδρύματα κλειστής 

φροντίδας, οι συνθήκες περίθαλψης και διαβίωσης εξακολουθούν να 

υπολείπονται των σύγχρονων αναγκών για φροντίδα.  

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι συχνά πεπαλαιωμένες και ανεπαρκώς 

συντηρημένες. Αν και τα κινητικά προβλήματα των περιθαλπομένων είναι 

συνήθη, δεν υπάρχει σε πολλά ιδρύματα μέριμνα για την μετακίνηση ατόμων με 

αμαξίδια, είτε πρόκειται για ανελκυστήρες και ράμπες που να διευκολύνουν αυτές 

τις ειδικές δυσκολίες, είτε για την προσβασιμότητα των χώρων γενικότερα, είτε 

ακόμα για την παροχή ικανού αριθμού αμαξιδίων.  

 

Οι περιθαλπόμενοι ζουν σε ένα περιβάλλον αποπροσωποίησης, 

αποκοινωνικοποίησης, υπερβολικής εξάρτησης και αναστολής. Συνήθως 

περνούν όλη την μέρα τους σε μεγάλους θαλάμους που αποτελούν τον φυσικό 

και κοινωνικό χώρο όπου επιτελούνται όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Όλα 

συμβαίνουν στα πλαίσια μιας σταθερά επαναλαμβανόμενης ακολουθίας 

συμβάντων με ομοιόμορφο και προκαθορισμένο τρόπο. Πολλοί περιθαλπόμενοι 
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είναι κατάκοιτοι λόγω της αρχικής τους αναπηρίας αλλά και του γεγονότος ότι δεν 

τους έχει δοθεί βοήθεια να αναπτύξουν τις κινητικές τους δυνατότητες, με 

αποτέλεσμα να υποφέρουν από πρόσθετα σωματικά προβλήματα λόγω της 

ακινησίας, όπως αγκυλώσεις και παραμορφώσεις του κορμού και των άκρων. 

Στις περιπτώσεις που το προσωπικό αδυνατεί να χειρισθεί τη συμπεριφορά 

ορισμένων περιθαλπομένων, χρησιμοποιείται η καθήλωση (δέσιμο) στα κρεβάτια 

τους. Παρατηρείται σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού, οργάνων 

φυσιοθεραπείας, ειδικού εξοπλισμού καθώς και χώρων για αυτές τις 

δραστηριότητες. Παράλληλα παρατηρείται ότι εκτός από το συνήθως ημιτελές 

(μερικές φορές και ανύπαρκτο) κοινωνικό και οικογενειακό ιστορικό και τη συχνά 

γενικόλογη ιατρική διάγνωση που καταγράφεται για γραφειοκρατικούς σκοπούς, 

όταν οι περιθαλπόμενοι, ως παιδιά, εισάγονταν στο ίδρυμα, δεν τηρούνταν 

συστηματικά άλλες ειδικές πληροφορίες σε σχέση με την ανάπτυξή τους, την 

σωματικά και ψυχική τους υγεία, ή την οικογενειακή τους κατάσταση. 

Επικαιροποιημένη ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική ή άλλου είδους επανεκτίμηση 

σπάνια γίνεται, παρά το πέρασμα ετών ή και δεκαετιών, με εξαίρεση ειδικές 

πληροφορίες για μικρό αριθμό περιθαλπομένων, κυρίως σε σχέση με νοσηλείες 

για προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ζωή τους. Δεν υπάρχει πρόνοια για 

οδοντιατρικές, οφθαλμολογικές ή άλλου είδους εξετάσεις και θεραπείες, οι δε 

διακανονισμοί με τα τοπικά νοσοκομεία καλύπτουν μόνο τα επείγοντα 

περιστατικά. Πολλοί περιθαλπόμενοι ακολουθούν την ίδια φαρμακευτική 

θεραπεία για πολλά χρόνια χωρίς αξιολόγησή της, επανεκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας ή ελέγχου των θεραπευτικών της αποτελεσμάτων. 

Την κατάσταση επιδεινώνει το γεγονός ότι το προσωπικό ασύλων αυτού του 

είδους είναι αριθμητικά ανεπαρκές και ανεκπαίδευτο στη παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών περίθαλψης. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, κάτω από τις προαναφερόμενες συνθήκες, οι 

περιθαλπόμενοι στα περισσότερα ιδρύματα εκτίθενται σε μία από τις πιο δεινές 

και στερητικές μορφές ιδρυματισμού. 
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2.  Οι Φορείς παροχής υπηρεσιών «κλειστής» φροντίδας   στην 
Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας, αλλά και από ερωτηματολόγιο, το οποίο η Ομάδα Έργου διατύπωσε 

και συμπλήρωσε τηλεφωνικά, οι Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες «κλειστής» 

ή/και «κλειστής» περίθαλψης, ανά Περιφέρεια, εμφανίζονται στον ακόλουθο 

Πίνακα 2.  Στον πίνακα αυτό δεν περιλαμβάνονται Φορείς κλειστής φροντίδας, οι 

οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα καθώς ο πληθυσμός 

της τρίτης ηλικίας δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Μεθοδολογικά η καταγραφή στηρίχθηκε στο σύνολο των καταγεγραμμένων 

Φορέων που παρέχουν «κλειστή» και ανοικτή φροντίδα.  

Η Ομάδα Έργου απευθύνθηκε στο σύνολο αυτών των Φορέων προκειμένου να 

καταγράψει τους Φορείς που παρέχουν «κλειστή» ή και «κλειστή» φροντίδα, με  

ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε τηλεφωνικά.  Έτσι κατέγραψε 35 

Φορείς (Πίνακας 2). 

 

Με βάση το ίδιο δομημένο ερωτηματολόγιο για το σύνολο των Φορέων που 

παρέχουν «κλειστή» ή/και «κλειστή» φροντίδα ερευνήθηκαν τα εξής στοιχεία: 

- Νομική προσωπικότητα του Φορέα (ΙΔ ή ΔΔ) 

- Αριθμός περιθαλπομένων σε καθεστώς «ανοικτής» φροντίδας 

- Αριθμός περιθαλπομένων σε καθεστώς «κλειστής» φροντίδας 

- Σύνολο αριθμού περιθαλπομένων 

- Αριθμός κλινών στο Φορέα (δυναμικότητα) 

- Αριθμός απασχολουμένων σε κάθε Φορέα 

- Ειδικότητες και εκπαιδευτικό επίπεδο απασχολουμένων 

 

Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου αναλύονται στους Πίνακες της παρούσας 

εμπειρογνωμοσύνης. 

 





 

Πίνακας 2. Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών «κλειστής» ή/και «κλειστής» φροντίδας 

ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΙ  
ΦΟΡΕΑΣ ΔΔ ΙΔ ΑΠ ΚΠ Συνολ 

ΚΛΙΝΕΣ 

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΣ   30 20 50 20 

2 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ    27 27 30 

3 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) ΡΟΔΟΥ    78 78 87 

4 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ  
"Ο ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ"    23 23 23 

5 ΚΕΠΕΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΛΕΧΑΙΝΑ    80 80 100 

6 ΕΟΚΦ-ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ     61 61 70 

7 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  (ΠΑΡ.ΞΑΝΘΗΣ)   33 17 50 27 

8 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  
"Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΑΜΕΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ   35 100 135 100 

9 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ   40 68 108 70 

10 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΜΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
"Ο ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"   92 372 464 390 

11 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ   11 88 99 120 

12 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    50 50 50 
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ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΙ  

ΦΟΡΕΑΣ ΔΔ ΙΔ ΑΠ ΚΠ ΣΥΝ 
ΚΛΙΝΕΣ 

13 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ   45 85 130 85 

14 ΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΜΕΑ "Ο ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ"    68 68 70 

15 ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" ΑΜΕΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ   196 40 236 55 

16 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ "Η ΣΤΕΓΗ"   45 25 70 63 

17 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ    80 80 80 

18 Γ' ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ)   50  50 50 

19 Β' ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
(ΧΑ'Ι'ΔΑΡΙΟΥ)    150 150 150 

20 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ    90 90 120 

21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΜΕΑ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΣΧΙΣΤΟ)    74 74 74 

22 Δ' ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ  
ΑΜΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ    82 82 83 

23 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  
«Η ΜΕΡΙΜΝΑ»   110 40 150 40 

24 ΕΟΚΦ – ΚΕΠΕΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    129 129 200 

25 ΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   150 30 180 80 
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ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΙ  

ΦΟΡΕΑΣ ΔΔ ΙΔ ΑΠ ΚΠ ΣΥΝ 
ΚΛΙΝΕΣ 

26 ΕΣΤΙΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ    12 12 12 

27 ΚΑΦΚΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ    56 56 100 

28 ΚΑΦΚΑ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ - ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ   15 37 52 37 

29 ΑΜΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ   65 15 80 17 

30 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ    60 60 100 

31 ΕΟΚΦ ΚΕΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ    30 30 30 

32 "Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ"  
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   75 15 90 20 

33 ΕΟΚΦ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΤΤΙΚΗ    122 122 122 

34 ΑΜΕΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ" 
ΟΙ ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ"   6 40 46 50 

35 "Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ"  
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ    101 101 170 

2.895 ΣΥΝΟΛΑ 27 8 998 2.365 3.363 
Ερωτηματολόγιο Νο 1 – Παράρτημα  ΑΠ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΠ: ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΥΝ: ΣΥΝΟΛΟ 

 

 



 

Οι 35 Φορείς που παρέχουν «κλειστή» ή/και «κλειστή» περίθαλψη διαθέτουν 

συγκεντρωτικά 2.895 κλίνες, οι οποίες καταλαμβάνονται από τα 2.363 άτομα που 

διαμένουν σ’  αυτούς. Το ποσοστό κάλυψης των κλινών αυτών ανέρχεται 

επομένως στο 81,7%, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχουν σχεδόν 

εξαντληθεί οι δυνατότητες «κλειστής» περίθαλψης στους Φορείς αυτούς. 

Δέκα τρεις (13) μάλιστα από τους Φορείς εμφανίζουν απόλυτη πληρότητα στις 

διαθέσιμες κλίνες τους, ενώ εννέα (9) ακόμη διαθέτουν από 1 έως 10 κλίνες 

ελεύθερες, προφανώς ως όριο ασφαλείας για επείγοντα περιστατικά και 

«ακούσιες» περιθάλψεις.  

 

Η στενότητα κλινών και η έλλειψη προσωπικού των Φορέων Κοινωνικής 

Πρόνοιας εξηγεί –ως ένα βαθμό- και την αυξημένη ζήτηση για εισαγωγές 

ασθενών στα ιδρύματα αυτά, γεγονός που εμφανίζεται και καταγράφεται με τη 

μορφή «λίστας» αναμονής σε κάθε ίδρυμα. Το αίτημα για εισαγωγή στα 

προνοιακά ιδρύματα επιτείνεται και από το κοινωνικό στίγμα που οδηγεί την 

οικογένεια σε προσπάθειες εγκλεισμού του ατόμου με νοητική υστέρηση, καθώς 

και από την ανεπάρκεια άλλων πλαισίων κοινωνικής φροντίδας που θα 

μπορούσαν να υποστηρίξουν το άτομο στην κοινότητα. 

 

 

 

3.  Πληθυσμός και Κατηγορίες περιθαλπομένων 
 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 προκύπτουν ορισμένα βασικά συμπεράσματα σχετικά 

με τους Φορείς που παρέχουν «κλειστή» ή/και «κλειστή» περίθαλψη. 

 

Σε σύνολο 35 Φορέων το 77% (27 Φορείς) είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου. Το υπόλοιπο 23% (8 Φορείς) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία επιδοτούνται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από 

πόρους του Δημοσίου. 
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Οι χρήστες των υπηρεσιών των 35 αυτών Φορέων (περιθαλπόμενοι) ανέρχονται 

σε 3.363 άτομα. Το 70,3% (2.365 άτομα) περιθάλπονται σε καθεστώς «κλειστής» 

περίθαλψης, ενώ το υπόλοιπο 29,7% (998 άτομα) δεν είναι ιδρυματικοί ασθενείς, 

αλλά λαμβάνουν τις υπηρεσίες των Φορέων διαμένοντας στην κοινότητα. 

 

 

 

ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΙ "ΑΝΟΙΚΤΗΣ" ΚΑΙ "ΚΛΕΙΣΤΗΣ" 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

70,3%

29,7%

"Ανοικτή" Περίθαλψη
"Κλειστή" Περίθαλψη

 

 
4.  Η κλινική κατάσταση των περιθαλπομένων 
 

Για να διαπιστωθεί η κλινική κατάσταση των περιθαλπομένων σε ιδρύματα 

«κλειστής» φροντίδας χρησιμοποιήθηκε (δεύτερο) ερωτηματολόγιο, το οποίο 

συμπληρώθηκε με επιτόπιες επισκέψεις στελεχών της μελετητικής ομάδας. 

Τα στοιχεία που καταγράφηκαν με την έρευνα αυτή αφορούσαν αφενός με σε 

προσωπικά στοιχεία των περιθαλπομένων (ηλικία, τόπος καταγωγής, 

ημερομηνία εισαγωγής, διάγνωση) και αφετέρου σε στοιχεία για την κατάσταση 

ενός εκάστου των περιθαλπομένων, σχετικά με το βαθμό επικοινωνίας και 
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αυτοεξυπηρέτησής του, τις τυχόν διαταραχές συμπεριφοράς του και τέλος, τις 

πρόσθετες σωματικές ασθένειες που κάθε περιθαλπόμενος παρουσιάζει.  Το 

ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από μέλη των θεραπευτικών ομάδων 

(εργαζόμενους) των Φορέων. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι το εξής: 
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ΦΟΡΕΑΣ:   _________________________________ 
Ημερ. Συμπλ:   _________________________________ 
Ονοματεπώνυμο:  _________________________________ 
Θέση στον Φορέα : _________________________________ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α.Α Ημερ. 
Γενν. 

Τόπος 
Καταγωγής 

Ημερ. 
Εισαγ. 

Διάγνωση  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΥΤΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

1.  

 

 

    ._     _._     _._      _. 

1        2        3        4 

καμία            πλήρης 

._       _._       _._        _. 

1          2          3          4 

καμία            πλήρης 

._        _._        _._         _. 

1           2           3            4 

καμία            πλήρης 

α)……….. 

β)……….. 

γ)…………. 

2.  

 

 

 
 

   ._     _._     _._      _. 

1        2        3        4 

καμία            πλήρης 

._       _._       _._        _. 

1          2          3          4 

καμία            πλήρης 

._        _._        _._         _. 

1           2           3            4 

καμία            πλήρης 

α) 

β) 

γ) 

3.  

 

 

    ._     _._     _._      _. 

1        2        3        4 

καμία            πλήρης 

._       _._       _._        _. 

1          2          3          4 

καμία            πλήρης 

._        _._        _._         _. 

1           2           3            4 

καμία            πλήρης 

α) 

β) 

γ) 

…     ._     _._     _._      _. 

1        2        3        4 

καμία            πλήρης 

._       _._       _._        _. 

1          2          3          4 

καμία            πλήρης 

._        _._        _._         _. 

1           2           3            4 

καμία            πλήρης 

α) 

β) 

γ) 

ν.     ._     _._     _._      _. 

1        2        3        4 

καμία            πλήρης 

._       _._       _._        _. 

1          2          3          4 

καμία            πλήρης 

._        _._        _._         _. 

1           2           3            4 

καμία            πλήρης 

α) 

β) 

γ) 

 

 

 



 

Σημειώσεις ερωτηματολογίου: 

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την εξαγωγή συμπερασμάτων 

ακολουθήθηκε η εξής κλίμακα από 1 έως 4 για το κάθε ένα από τα ερωτήματα: 

 

Επικοινωνία: 1 καμία  Δεν αντιλαμβάνεται και δεν  

επικοινωνεί, δεν χρησιμοποιεί λόγο 

   4 πλήρης Αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί, 

χρησιμοποιεί λόγο  

Αυτοεξυπηρέτηση:  1 καμία  Λερώνεται, βρέχεται, δεν μπορεί να 

φάει μόνος, δεν μπορεί να πλυθεί, δεν  

μπορεί να ντυθεί 

 4 πλήρης Αυτοεξυπηρετείται, φροντίζει την 

προσωπική του εμφάνιση και 

καθαριότητα 

Διαταραχές  

Συμπεριφοράς: 1 σοβαρές Αυτοτραυματίζεται, επιτίθεται,  

παρενοχλεί σεξουαλικά, καταστρέφει 

αντικείμενα  

 4 ελάχιστες Συνεργάζεται, συμμετέχει σε 

καθημερινές δραστηριότητες 

 

 73



 

Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων καταγράφηκαν τα εξής στοιχεία 

αναφορικά με την παρούσα κατάσταση των περιθαλπομένων στους Φορείς 

παροχής υπηρεσιών «κλειστής» φροντίδας. 

 

Πίνακας 3: Ηλικίες των περιθαλπομένων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ (ΕΤΗ) ΠΟΣΟΣΤΟ % 

0 έως 10 8,6 

11 έως 20 10,0 

21 έως 30 48,6 

31 έως 40 27,1 

41 έως 50 2,9 

50+ 2,8 

 

Πίνακας 4: Χρόνος εγκλεισμού των περιθαλπομένων (ασυλοποίηση) 

ΕΤΗ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

0 έως 5 20,0 

6 έως 10 24,3 

11 έως 20 47,1 

21 έως 30 4,3 

30+ 4,3 

 

Πίνακας 5: Διάγνωση εισαγωγής στο ίδρυμα 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Βαριά Νοητική Υστέρηση  45,7 

Σύνδρομο DOWN 10,0 

Αυτισμός 2,9 

Νοητική Υστέρηση 27,1 

Ψυχικές διαταραχές 7,1 

Άλλο* 27,1 

Άλλο: 
Εγκεφαλοπάθειες, 
Τετραπληγίες, 
Σωματική στέρηση, 
Σύνδρομο Nagher, 
Εγκεφαλική ατροφία, 
Σύνδρομο Arnold 
Chiari, Εγκεφαλική 
παράλυση, κ.α. 
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Πίνακας 6: Βαθμός επικοινωνίας των περιθαλπομένων 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Δεν αντιλαμβάνεται και δεν 

επικοινωνεί, δεν χρησιμοποιεί λόγο  
8,6 

Αντιλαμβάνεται και επικοινωνεί 

αρκετά δύσκολα, χρησιμοποιεί το 

λόγο αρκετά δύσκολα  

42,9 

Αντιλαμβάνεται και επικοινωνεί 

δύσκολα, χρησιμοποιεί το λόγο 

δύσκολα  

35,7 

Αντιλαμβάνεται και επικοινωνεί, 

χρησιμοποιεί το λόγο  
12,8 

 

 

Πίνακας 7: Βαθμός αυτοεξυπηρέτησης των περιθαλπομένων 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Λερώνεται, βρέχεται, δεν μπορεί να 

φάει μόνος, δεν μπορεί να πλυθεί, 

δεν μπορεί να ντυθεί  

11,4 

Λερώνεται, βρέχεται συχνά, 

χρειάζεται έντονη υποστήριξη για να 

φάει, να πλυθεί, να ντυθεί  

43,9 

Λερώνεται, βρέχεται σπάνια, 

χρειάζεται μικρή υποστήριξη για να 

φάει, να πλυθεί, να ντυθεί  

37,6 

Αυτοεξυπηρετείται, φροντίζει την 

προσωπική του εμφάνιση και 

καθαριότητα 

7,1 
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Πίνακας 8: Διαταραχές συμπεριφοράς των περιθαλπομένων 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Αυτοτραυματίζεται, επιτίθεται, 

παρενοχλεί σεξουαλικά, καταστρέφει 

αντικείμενα 

5,7 

Αυτοτραυματίζεται, επιτίθεται, 

παρενοχλεί σεξουαλικά, καταστρέφει 

αντικείμενα συχνά 

31,4 

Συνεργάζεται, συμμετέχει σε 

ορισμένες καθημερινές 

δραστηριότητες αλλά με αρκετή 

υποστήριξη 

38,6 

Συνεργάζεται, συμμετέχει σε 

καθημερινές δραστηριότητες 
24,3 

 

 

Στα πλαίσια επιλογής και προετοιμασίας των περιθαλπομένων για την ένταξή 

τους στα νέα προγράμματα, δομές και υπηρεσίες προτείνεται η ακριβής κλινική 

εκτίμηση της κατάστασης όλων των περιθαλπομένων, ώστε να δημιουργηθεί ένα 

πλήρες σχέδιο φροντίδας για τον καθένα από αυτούς.   

 

Η κλινική εκτίμηση απαιτεί τις δεξιότητες πολλών διαφορετικών ειδικών και 

εφόσον κρίνεται απαραίτητο, πραγματοποιείται και σε συνεργασία με 

εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό 

είναι απαραίτητη η συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας ευρείας σύνθεσης που 

θα αποτελείται τόσο από στελέχη του ήδη υπηρετούντος προσωπικού όσο και 

από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που προτείνεται να στελεχώσουν τις 

νέες δομές και υπηρεσίες. 
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Η κλινική εκτίμηση της κατάστασης  του κάθε περιθαλπομένου που θα μπορούσε 

εν δυνάμει να μετακινηθεί στις νέες Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και 

Αποκατάστασης χρειάζεται να περιλαμβάνει πλήρη ιατρικό έλεγχο και εξετάσεις, 

καθώς και νευρολογικές εξετάσεις, (παιδο)ψυχιατρική εξέταση, αξιολόγηση της 

συναισθηματικής κατάστασης του περιθαλπόμενου και του τρόπου που βλέπει 

τον εαυτό του, την οικογένειά του, τους συνομήλικούς του και το σχολείο, 

εκτίμηση των στοιχείων της προσωπικότητάς του, εκτίμηση των δυσκολιών της 

συμπεριφοράς με ατομικό προσδιορισμό των καταστάσεων εκδήλωσης 

συμπτωμάτων, της σοβαρότητας και της συχνότητάς τους, εκτίμηση της 

κοινωνικής λειτουργικότητάς του, εκτίμηση των σχέσεων του με τους 

συνομήλικους και τους σημαντικούς ενήλικες, εντοπισμό των ειδικών 

ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προσδιορισμό πιθανών  

μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορισμό του νοητικού του δυναμικού και εκτίμηση 

του οικογενειακού του ιστορικού, της δυναμικής της οικογένειας και της 

οικογενειακής παθολογίας. Για την αξιολόγηση σημαντική πηγή θα αποτελέσουν 

όλα τα στοιχεία που διαθέτει το ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας στα οποία 

περιθάλπεται.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης διαμορφώνεται το αρχικό σχέδιο 

ατομικής φροντίδας του περιθαλπομένου, αξιολογείται η δυνατότητα 

εγκατάστασής του σε κοινοτική δομή και επιλέγεται το είδος της δομής, των  

προγραμμάτων και των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σ’ αυτό. Το σχέδιο 

φροντίδας επαναδιαμορφώνεται από την διεπιστημονικές ομάδες των εκάστοτε 

προγραμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

 

 77



 

5.  Το υπηρετούν ανθρώπινο δυναμικό στους Φορείς παροχής 
υπηρεσιών «κλειστής» φροντίδας (πληθυσμός και κατηγορίες 
εργαζομένων) 

 

Με βάση το πρώτο ερωτηματολόγιο καταγράφηκε και το ανθρώπινο δυναμικό 

(προσωπικό) των Φορέων που παρέχουν υπηρεσίες «κλειστής» φροντίδας. 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων προέκυψαν τα εξής (Πίνακας 9): 

 

Πίνακας 9: Το ανθρώπινο δυναμικό των ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ 

Ψυχίατροι  10 

Παιδοψυχίατροι 3 

Νευρολόγοι 3 

Λοιπές ειδικότητες ιατρών 23 

Ιατροί εξωτερικοί συνεργάτες 15 

Ψυχολόγοι 27 

Παιδοψυχολόγοι 2 

Εργοθεραπευτές 42 

Φυσιοθεραπευτές 51 

Κοινωνικοί Λειτουργοί 49 

Λογοθεραπευτές 8 

Διαιτολόγοι 2 

Επιμελητές κοινωνικής πρόνοιας 28 

Παιδαγωγοί- βρεφοκόμοι ΤΕ 20 

Επιμελητές παιδιών – βρεφοκόμοι ΔΕ 20 

Νοσηλευτές ΤΕ 85 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ 

Νοσηλευτές ΔΕ 134 

Βοηθοί νοσηλευτές 372 

Γενικών καθηκόντων – εργατοτεχνίτες  698 

Διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ 42 

Διοικητικοί υπάλληλοι ΤΕ 29 

Διοικητικοί υπάλληλοι ΔΕ 150 

Εκπαιδευτικοί (προστατευμένων εργαστηρίων) 40 

 

Η αναλογία των διαφόρων ειδικοτήτων σε σχέση με τον αριθμό των 

περιθαλπομένων έχει ως εξής: 

 

Ψυχίατροι  1:236,5 

Παιδοψυχίατροι 1:146,7 * 

Νευρολόγοι 1:788,3 

Λοιπές ειδικότητες ιατρών 1:102,8 

Ιατροί εξωτερικοί συνεργάτες 1:157,6 

Ψυχολόγοι 1:87,6 

Παιδοψυχολόγοι 1:220,0 * 

Εργοθεραπευτές 1:56,3 

Φυσιοθεραπευτές 1:46,4 

Κοινωνικοί Λειτουργοί 1:48,3 

Λογοθεραπευτές 1:295,6 

Διαιτολόγοι 1:1.182,5 

Επιμελητές κοινωνικής πρόνοιας 1:84,4 

Παιδαγωγοί- βρεφοκόμοι ΤΕ 1:10,2 ** 

Επιμελητές παιδιών – βρεφοκόμοι ΔΕ 1:10,2  ** 

Νοσηλευτές ΤΕ 1:27,8 

Νοσηλευτές ΔΕ 1:17,6 
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Βοηθοί νοσηλευτές 1:6,4 

Γενικών καθηκόντων – εργατοτεχνίτες  1:3,4 

Διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ 1:56,3 

Διοικητικοί υπάλληλοι ΤΕ 1:81,5 

Διοικητικοί υπάλληλοι ΔΕ 1:15,8 

Εκπαιδευτικοί (προστατευμένων εργαστηρίων) 1:59,1 

 
*   Η αναλογία αναφέρεται στον πληθυσμό περιθαλπομένων ηλικίας 0 – 20 ετών 

** Η αναλογία αναφέρεται στον πληθυσμό περιθαλπομένων ηλικίας 0 – 10 ετών. 

 

 

Το εκπαιδευτικό – μορφωτικό επίπεδο του υπηρετούντος προσωπικού των 

Φορέων παροχής «κλειστής» περίθαλψης έχει ως εξής: 

 

Προσωπικό ΠΕ     165 άτομα     7,6% 

Προσωπικό ΤΕ     314 άτομα    14,5% 

Προσωπικό ΔΕ     622 άτομα    28,6% 

Προσωπικό ΥΕ  1.070 άτομα    49,3% 
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ΣΤ. ΔΡΑΣΕΙΣ    ΓΙΑ    ΤΟΝ    ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟ    ΦΟΡΕΩΝ    ΠΑΡΟΧΗΣ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   «ΚΛΕΙΣΤΗΣ»   ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 

  
1. Γενικά  
 

Ο αποϊδρυματισμός  ξεκινάει  έχοντας  ως  πρωταρχικό  στόχο  την  υπέρβαση  

του  ασύλου,  αλλά  δεν  περιορίζεται  σε  αυτό.  Το πεδίο   δράσης   των  

επαγγελματιών   μεταφέρεται  από το άσυλο στην  κοινότητα  και  ο  στόχος  

μετατίθεται  από  την  αντιμετώπιση  της  νοητικής υστέρησης και των συνοδών 

προβλημάτων της  στην  προαγωγή  της  υγείας. Βασική προϋπόθεση για την 

πραγματοποίηση των στόχων της κοινωνικής-κοινοτικής φροντίδας  είναι  η 

συμμετοχή της κοινότητας και  η ύπαρξη μιας συνεχούς δυναμικής – διαλεκτικής 

σχέσης μεταξύ της  ομάδας  επαγγελματιών  των Μονάδων Κοινωνικής 

Επανένταξης και Αποκατάστασης  και  της  κοινότητας 

 
2. Σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την καθοδήγηση του 

αποϊδρυματισμού 
 
Οι παρακάτω δράσεις αποϊδρυματισμού εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα 

κοινοτικών Μονάδων και υπηρεσιών καθώς και στην ανάπτυξη σειράς 

υποστηρικτικών προγραμμάτων. Για τον βέλτιστο σχεδιασμό τους και υλοποίηση 

τους καθώς και για την αποφυγή επικαλύψεων, εξετάζεται η σύσταση ομάδας 

εμπειρογνωμόνων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, που θα συντονίσουν την 

υλοποίηση όλων των δράσεων αποϊδρυματισμού και θα εξασφαλίσουν την 

παροχή ενός πλήρους φάσματος υπηρεσιών ανά γεωγραφική περιοχή. Η ομάδα 

αυτή χρειάζεται να έχει διακλαδική σύνθεση και να στελεχώνεται από ειδικούς με 

υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής 

φροντίδας.  
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Οι δράσεις για τον αποϊδρυματισμό των ατόμων με νοητική υστέρηση και 

συνοδές αναπηρίες που προτείνονται περιλαμβάνονται, όπως αναλύονται στη 

συνέχεια, αφενός Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης 

(Ξενώνες, Οικοτροφεία (Ξενώνες μακροχρόνιας παραμονής), Προστατευμένα 

Διαμερίσματα), Προγράμματα Προσομοιωμένων Κατοικιών, Προγράμματα 

Ανάπτυξης Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας και Κοινωνικές Λέσχες και αφετέρου 

μια σειρά υπηρεσιών και ενεργειών που υποστηρίζουν την προσπάθεια 

αποϊδρυματισμού. 
 
 
3.  Μονάδες κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης (κοινοτικές 

στεγαστικές δομές) 
   
3.1  Ξενώνας 
  
Ο Ξενώνας, ως Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης, φιλοξενεί 

άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδά ψυχοκοινωνικά προβλήματα  για 

διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη ύστερα από αίτησή τους και με τη σύμφωνη  

γνώμη του θεράποντος ιατρού ή της θεραπευτικής ομάδας, με σκοπό την 

επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα. 

Ειδικότερα στους Ξενώνες φιλοξενούνται άτομα με νοητική υστέρηση που δεν 

έχουν οικογενειακό περιβάλλον ή άτομα που κρίνεται ότι είναι θεραπευτική η 

προσωρινή απομάκρυνσή τους από το περιβάλλον της οικογένείας τους ή που 

χρειάζονται μια περίοδο προσαρμογής και επανεκπαίδευσης για την ζωή στην 

κοινότητα. Η λειτουργία του Ξενώνα είναι ανοικτή στην κοινωνία και 

προσομοιάζει με οικογενειακό περιβάλλον. Η δυναμικότητα του ξενώνα δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 10 άτομα. 

 

Οι Ξενώνες θεωρούνται χώροι προσωρινής παραμονής των φιλοξενουμένων, 

όπου παρέχεται φιλοξενία για χρονικό διάστημα έως 36 μηνών και εφαρμόζεται 
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πρόγραμμα υψηλού, μέσου ή χαμηλού βαθμού υποστήριξης, αναλόγως των 

εξατομικευμένων αναγκών των φιλοξενουμένων. 

Η παράταση παραμονής των φιλοξενουμένων στον Ξενώνα μπορεί να γίνει με 

τεκμηριωμένη εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου και της Διοίκησης του 

Φορέα στην οποία ανήκει η Μονάδα και έγκριση από το Περιφερειακό Σύστημα 

Υγείας. 

 

Οι Ξενώνες ως προς το χώρο εγκατάστασής τους είναι  εξωϊδρυματικές  Μονάδες 

και βρίσκονται στην κοινότητα, εντός του κοινωνικού ιστού της πόλης στην οποία 

συστήνονται. 

 

Η υποστήριξη των Ξενώνων διαβαθμίζεται ανάλογα με την Παρουσία του 

προσωπικού στον ξενώνα ως εξής: 

Υψηλός βαθμός υποστήριξης: εικοσιτετράωρη παρουσία προσωπικού  

Μέσος βαθμός υποστήριξης: κατώτερη του εικοσιτετραώρου παρουσία του 

προσωπικού και  

Χαμηλός βαθμός υποστήριξης: η κατά περίπτωση περιοδική παρουσία του 

προσωπικού για την παρακολούθηση και υποστήριξη των ατόμων. 

 

Διαφοροποίηση των Ξενώνων ως προς την ηλικία των φιλοξενουμένων σ’  

αυτούς γίνεται ως εξής:  

≻ Ξενώνες Παιδιών ηλικίας από 6 έως 14 ετών. 

≻ Ξενώνες Εφήβων ηλικίας από 14 έως 18 ετών, και 

≻ Ξενώνες Ενηλίκων. 

 
Καθότι πρόκειται για μεταβατικό πλαίσιο δεν προτείνονται ξενώνες για 

γηριατρικές περιπτώσεις.  

Ειδικότερα η διαφοροποίηση του ξενώνα παιδιών από αυτόν των εφήβων και 

αυτόν των ενηλίκων είναι αναγκαία γιατί ανάλογα με τις ηλικίες  των 

φιλοξενούμενων είναι απαραίτητο να διαφοροποιείται σημαντικά :  
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- το περιβάλλον φροντίδας, λόγω των διαφορετικών αναγκών της παιδικής και 

εφηβικής ηλικίας, 

- το θεραπευτικό περιβάλλον, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 

ανάγκες ψυχικής υγείας του παιδιού και του έφηβου, 

- Οι αναγκαίες παιδαγωγικές μεθόδοι, ώστε να υποστηρίζεται η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων και η κινητοποίηση των εξελικτικών  δυνατοτήτων των παιδιών ή 

των εφήβων, 

- Οι παροχές ειδικής μάθησης και ενισχυτικής μελέτης, ώστε να αναπτύσσεται 

το μαθησιακό τους επίπεδο, 

- Οι δραστηριότητες προετοιμασίας της ψυχοκοινωνικής τους ωρίμανσης, 

ανεξαρτητοποίησης και αποκατάστασης. 

 
 

3.2  Οικοτροφείο (Ξενώνας μακροχρόνιας παραμονής) 
 

Το Οικοτροφείο (ξενώνας μακροχρόνιας παραμονής) είναι Μονάδα Κοινωνικής 

Επανένταξης και Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας, στο οποίο 

φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη άτομα με νοητική 

υστέρηση και βαριές συνοδές αναπηρίες, με σκοπό να διασφαλισθεί η παραμονή 

τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή 

και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. 

Ο αριθμός των ατόμων  που φιλοξενεί το Οικοτροφείο (ξενώνας μακροχρόνιας 

παραμονής) δεν ξεπερνά τους 15. 

Είναι δομές μακράς παραμονής δηλ. δεν υπάρχει περιορισμός στο χρόνο 

παραμονής τους σε αυτό. 

Ειδικότερα τα άτομα που διαμένουν στο Οικοτροφείο (ξενώνα μακροχρόνιας 

παραμονής)  είναι: 

- άτομα που εκτός της νοητικής αναπηρίας παρουσιάζουν οργανικές και 

ψυχοκινητικές βλάβες και χρειάζονται  φροντίδα, 

- άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, 
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- άτομα που μπορούν να ζουν στην κοινότητα αλλά επειδή έχουν χαμηλό 

βαθμό αυτοδυναμίας έχουν ανάγκη στεγαστικής δομής υψηλής εποπτείας.  

Διαφοροποιήσεις των Οικοτροφείων (ξενώνων μακροχρόνιας παραμονής), 

ανάλογα με την ηλικία δύνανται να γίνουν στην περίπτωση που αναπτυχθούν 

πολλά Οικοτροφεία (ξενώνες μακροχρόνιας παραμονής) σε μια περιοχή, μετά 

από εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου και της διοίκησης του φορέα που 

ανήκουν και σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας. Οι 

διαφοροποιήσεις των οικοτροφείων (ξενώνων μακροχρόνιας παραμονής)  

ανάλογα με την ηλικία των ατόμων που διαμένουν σ' αυτά είναι: 

≻ Οικοτροφείο (ξενώνας μακροχρόνιας παραμονής)  παιδιών και εφήβων από 

8-18 ετών  

≻ Οικοτροφείο (ξενώνας μακροχρόνιας παραμονής)  ενηλίκων από 18 - 55 ετών 

και  

≻ Οικοτροφείο (ξενώνας μακροχρόνιας παραμονής)  από 56 ετών και άνω  

 

Στα οικοτροφεία  (ξενώνες μακροχρόνιας παραμονής) προτείνεται ο παραπάνω 

ηλικιακός διαχωρισμός  παρόλο που πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για άτομα  

χαμηλού βαθμού δεξιοτήτων αυτοφροντίδας και κοινωνικής λειτουργικότητας, και 

τα οποία χρήζουν υψηλού βαθμού εποπτείας και υποστηρικτικής νοσηλευτικού 

τύπου φροντίδας. Οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται απαραίτητος ο 

διαχωρισμός αφορούν τις διαφορετικές ανάγκες, αλλά και εκπαιδευτικές και 

εξελικτικές ικανότητες που παρουσιάζουν τα άτομα αυτά . Έτσι το οικοτροφείο  

(ξενώνας μακροχρόνιας παραμονής) παιδιών και εφήβων (δεν είναι απαραίτητη 

περαιτέρω διαφοροποίηση όπως με τους ξεχωριστούς  ξενώνες παιδιών και 

εφήβων), πρέπει να ανταποκρίνεται σε επίπεδο οικιστικού περιβάλλοντος, σε 

επίπεδο προγραμμάτων ειδικής μάθησης και ενισχυτικής μελέτης, σε επίπεδο 

δραστηριοτήτων για κοινωνική επανένταξη, ωρίμανση και δραστηριοποίηση  από 

το οικοτροφείο (ξενώνας μακροχρόνιας παραμονής) ενηλίκων. Από την άλλη 

πλευρά, το οικοτροφείο (ξενώνας μακροχρόνιας παραμονής)  ενηλίκων 

διαφοροποιείται  από το γηριατρικό σε επίπεδο εξατομικευμένων στόχων και 
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δραστηριοτήτων, σε προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και 

απασχόλησης, καθώς και σε θέματα λειτουργικότητας των φιλοξενούμενων που 

συνδέεται με οργανικές παθήσεις της τρίτης ηλικίας. 

 

 

3.3  Προστατευμένο Διαμέρισμα 
 

Το προστατευμένο διαμέρισμα είναι χώρος στέγασης σε πολυκατοικίες ή 

μονοκατοικίες, ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδά ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα  τα οποία έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες 

αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης. Ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν 

στα προστατευμένα διαμερίσματα δεν υπερβαίνει τα πέντε. 

Η φροντίδα που παρέχεται στα άτομα που διαμένουν στα προστατευμένα 

διαμερίσματα έχει σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, 

αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους, ώστε να λειτουργήσουν στην 

κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλήρη αυτόνομη διαβίωση. 

 

 
4. Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και προγράμματα 

αποϊδρυματισμού και κοινωνικής επανένταξης 
 

Οι παρακάτω προτεινόμενες υπηρεσίες και προγράμματα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της προσπάθειας μεταρρύθμισης των προνοιακών 

ιδρυμάτων «κλειστού τύπου». Έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν ένα 

«πλέγμα» κοινωνικής φροντίδας, που θα άρει τα εμπόδια του ιδρυματισμού, θα 

ευαισθητοποιήσει την κοινωνία, θα αξιοποιήσει την εθελοντική προσφορά και 

αλληλεγγύη και θα υποστηρίξει τη συνολικότερη διαδικασία εξασφάλισης ίσων 

ευκαιριών και δικαιωμάτων.  

Η λειτουργία τους αναμένεται να προετοιμάσει με πολυδιάστατο και συστηματικό 

τρόπο τα περιθαλπόμενα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδά ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα για την ένταξη τους στις νέες δομές αποϊδρυματισμού καθώς και να 
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τα υποστηρίξουν πολύπλευρα σε όλη την διαδικασία κοινωνικής επανένταξης 

τους και αποκατάστασης.  

Η οργάνωση τους θα στηριχθεί στη βάση μικρών συγκεκριμένων ομάδων 

επαγγελματιών που θα έχουν λάβει ειδική επιμόρφωση όσον αφορά στις δράσεις 

κοινωνικής ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 

 
4.1  Προγράμματα Προσομοιωμένων Κατοικιών 

 

Τα προγράμματα προσομοιωμένων κατοικιών έχουν σαν στόχο να 

προετοιμάσουν τα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδά ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα για ένταξη σε Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και 

Αποκατάστασης του ίδιου ή άλλου Φορέα. 

Στα προγράμματα αυτά παρέχονται συνθήκες διαβίωσης που να προσομοιάζουν 

αυτές της κατοικίας και αναπτύσσονται προγράμματα συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και προετοιμασίας για  ένταξη στην κοινότητα. 

Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός 

του προνοιακού ιδρύματος. 

Η συμμετοχή στα προγράμματα προσομοιωμένης κατοικίας είναι 

βραχυπρόθεσμη και όχι μεγαλύτερη των 12 μηνών. 

Η συμμετοχή ενός ατόμου στα προγράμματα προσομοιωμένων κατοικιών δεν 

αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη του σε Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 

και Αποκατάστασης όποιου τύπου. 

 

4.2  Προγράμματα Ανάπτυξης Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας 
 
Η ίδρυση των κοινοτικών Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης και 

Αποκατάστασης καθώς και η εφαρμογή των υπόλοιπων προγραμμάτων 

υποστήριξης της αποϊδρυματοποίησης αναμένεται να αποτελέσουν επαρκείς 

προϋποθέσεις για την επανένταξη του μεγαλύτερου αριθμού των 

περιθαλπομένων των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας. 
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Για ορισμένα όμως από τα άτομα τα οποία διαβιούν σε ιδρύματα και 

παρουσιάζουν τις σοβαρότερες αναπηρίες, κατά κανόνα πολλαπλές, και χωρίς 

τέτοιες διαφοροποιήσεις που να επιτρέπουν την ένταξη τους στις παραπάνω 

Μονάδες και προγράμματα, προτείνεται η δημιουργία Μονάδων Αυξημένης 
Φροντίδας.  Οι Μονάδες αυτές πρέπει να παρέχουν υψηλού βαθμού ιατρική 

φροντίδα και υποστήριξη κάνοντας χρήση των τεχνολογικών εργαλείων και 

μηχανημάτων που ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες ανάγκες των ασθενών τους. 

Προτείνεται να εγκατασταθούν εκτός ιδρυμάτων ή σε ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους εντός των ιδρυμάτων που θα προκύψουν: 

- τόσο από την μετακίνηση περιθαλπομένων σε Μονάδες Κοινωνικής 

Επανένταξης και Αποκατάστασης όσο και  

- από την παράλληλη μείωση του αριθμού των κλινών των ιδρυμάτων και 

πρόληψη του ιδρυματισμού. 

 

Ειδικότερα για το δεύτερο πρέπει να τονιστεί ότι παράλληλα με τις δράσεις 

αποϊδρυματισμού χρειάζεται να υπάρξει ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των 

κλινών εντός των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, ώστε να εκλείψουν οι 

συνθήκες επανάληψης της παρούσας κατάστασης.  

 

Επιπλέον, στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής για την Πρόνοια, είναι αναγκαίο να 

δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη με την 

δημιουργία τομεοποιημένων κοινοτικών υπηρεσιών που θα παρέχουν τέτοιες 

υπηρεσίες ώστε να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των ατόμων με νοητική 

υστέρηση και συνοδά προβλήματα χωρίς ή με βραχεία μόνο περίθαλψη.  

 
 

4.3  Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Λεσχών 
 

Η εγκατάσταση των περιθαλπομένων των προνοιακών ιδρυμάτων  σε «ανοικτές» 

δομές στην κοινότητα (ξενώνες, οικοτροφεία(ξενώνες μακροχρόνιας παραμονής), 

προστατευόμενα διαμερίσματα) επιβάλει την ανάπτυξη δράσεων αξιοποίησης 
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των ευκαιριών κοινωνικοποίησης των ατόμων αυτών, που προσφέρει το 

κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Από επιστημονικές μελέτες έχει προσδιοριστεί η αναλογία ατόμων με ειδικές 

ανάγκες που διαβιούν στην κοινότητα ανά «κοινωνική λέσχη». Η δημιουργία και 

η λειτουργία κάθε «κοινωνικής λέσχης», σε ειδικά διαμορφωμένους και 

εξοπλισμένους χώρους στην κοινότητα, αντιστοιχεί σε 30 άτομα που θα 

αποϊδρυματοποιούνται. 

 

Οι «Κοινωνικές Λέσχες» αυτές είναι ανοικτές στην κοινότητα και φιλοξενούν 

δραστηριότητες ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στα μέλη τους, τα οποία μπορεί να 

είναι εκτός από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, εθελοντές ή και απλοί πολίτες. 

Διαθέτουν οργανωμένα προγράμματα δραστηριοτήτων και στελεχώνονται από 

επαγγελματίες του χώρου της κοινωνικής φροντίδας αλλά και από άλλα άτομα 

εξειδικευμένα στα αντικείμενα των δραστηριοτήτων τους. 

 
 

4.4  Προδιαγραφές λειτουργίας στεγαστικών δομών (Μονάδων) και 
προγραμμάτων 

 

Από τις Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξη και Αποκατάστασης οι Ξενώνες, τα  

Οικοτροφεία (ξενώνες μακροχρόνιας παραμονής) και τα Προστατευμένα 

Διαμερίσματα εγκαθίστανται και λειτουργούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους 

χώρους κτιρίων εντός των οικιστικών περιοχών, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 

κοινωνικοποίηση των φιλοξενουμένων σ’  αυτές. 

 

Οι Προσομοιώσεις Κατοικιών μπορούν  να εγκατασταθούν σε κατάλληλα 

διαμορφωμένα κτίρια εντός των προνοιακών ιδρυμάτων, με την προϋπόθεση να 

είναι αυτόνομα και αυτοτελή ως τη λειτουργία τους και τη διαμονή των 

φιλοξενουμένων σ’  αυτές, αφού αποτελούν ένα ενδιάμεσο, εκπαιδευτικό, 

μεταβατικό στάδιο για τον πλήρη αποϊδρυματισμό.  
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Τα κτίρια τα οποία θα φιλοξενήσουν τις Μονάδες πρέπει να είναι κατάλληλα για 

κατοικία και να διευκολύνεται αφενός μεν η παραμονή των ατόμων σ’  αυτές και 

αφετέρου να δημιουργούν προϋποθέσεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 

αυτονομίας και αυτοτέλειας των ενοίκων τους. 

 

Σε περίπτωση που στον πληθυσμό των ενοίκων περιλαμβάνονται άτομα που 

έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή 

συνδυασμό των παραπάνω και άτομα εμποδιζόμενα ή με δυσκολίες στην κίνηση, 

την όραση ή την ακοή, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την 

διευκόλυνση της διαβίωσης αυτών και την ασφαλή τους διαμονή και να 

εφαρμόζονται αναλόγως οι οδηγίες «Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και 

Διαβίωση ΑμεΑ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων. 

 

Σε κάθε πάντως περίπτωση οι χώροι καθώς και η υλικοτεχνική υποδομή και ο 

εξοπλισμός τους θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις σχετικές προδιαγραφές που 

έχει εκπονήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 

Πρόνοιας για τις κοινοτικές Δομές Πρόνοιας. 
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Ζ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
 ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 

 
 
1.  Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης της οικογένειας 
 
Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται τόσο στις οικογένειες των ήδη 

περιθαλπόμενων όσο και εκείνων που πρόκειται να εισαχθούν στα αντίστοιχα 

προνοιακά ιδρύματα.  Είναι στελεχωμένες από ειδικά καταρτισμένους 

επαγγελματίες του χώρου της κοινωνικής φροντίδας. Οι υπηρεσίες αυτές θα 

αναλάβουν την ψυχοκοινωνική στήριξη της οικογένειας του ατόμου με  νοητική 

υστέρηση με στόχο τη μη απομάκρυνση από, ή την επανένταξη του ατόμου στο 

φυσικό περιβάλλον της οικογένειάς του. Ακόμη θα παρέχουν συνεχή 

ψυχοκοινωνική στήριξη μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας. 

 

 
2.  Προώθηση του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας  
 
Η αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες και ψυχικές διαταραχές σε ανάδοχες 

οικογένειες είναι μια σύγχρονη τάση που τα τελευταία έτη χρησιμοποιείται 

ευρέως με επιτυχία σε χώρες της Ευρώπης. 

 

Ο όρος ανάδοχη οικογένεια αναφέρεται σε οικογένεια που αμείβεται για να 

αναλάβει τη φροντίδα ατόμου που χρειάζεται τέτοιου είδους προστασία. 

Η οικογένεια αυτή καλύπτει τις βιολογικές, συναισθηματικές και κοινωνικές 

ανάγκες του ατόμου που αναλαμβάνει να φροντίζει, υπό την εποπτεία και 

υποστήριξη ειδικών από την οργάνωση που την έχει επιλέξει σαν «ανάδοχη». 

 

Η διαβίωση του ατόμου που έχει χρόνια ιδρυματική ζωή σε μια οικογένεια που 

έχει αναλάβει την φροντίδα του, προσφέρει πολλές δυνατότητες – σωματικές, 

 91



συναισθηματικές, κοινωνικές – νέες εμπειρίες που χαρακτηρίζουν την κοινοτική 

φροντίδα και που ταυτόχρονα μειώνουν και εξαλείφουν τις ασυλικές συνήθειες, 

την αποπρωσοποίηση και την αποκοινωνικοποίηση που σωρευτικά το άτομο έχει 

εισπράξει από τη στερητική, ασυλική ζωή του. 

 

Η ένταξη του χρόνιου ιδρυματικού ατόμου στην ανάδοχη οικογένεια εντάσσεται 

στους στόχους της συρρίκνωσης των μεγάλων ιδρυμάτων, της 

αποασυλοποίησης, της αναβάθμισης και της μεταρρύθμισης των υπαρχουσών 

υπηρεσιών και της προώθησης της κοινοτικής φροντίδας. 

 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι, η ανεύρεση ανάδοχων οικογενειών για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι’ αυτό και ένα πολύ σημαντικό έργο 

αυτής της υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι η συστηματική ευαισθητοποίηση της 

ευρύτερης κοινότητας, με τη ανάληψη πρωτοβουλιών και «εκστρατειών»  

ευαισθητοποίησης που να αφορά: 

• Στη συστηματική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ήδη υπαρχόντων  

εθελοντών. 

• Στην εκπαίδευση και υποστήριξη τους ώστε να δεχθούν ένα άτομο με νοητική 

υστέρηση 

• Στην διαρκή υποστήριξη της παραμονής του ατόμου στην ανάδοχη οικογένεια 

• Σε εκδηλώσεις ‘γνωριμίας’ με την ευρύτερη κοινότητα σε συνεργασία με τους 

εθελοντές. 

• Σε συνεργασία με άλλους φορείς για την συμμετοχή σε ευρύτερες καμπάνιες 

ευαισθητοποίησης. 

 

Η καθιέρωση του θεσμού της «ανάδοχης οικογένειας» για άτομα με νοητική 

υστέρηση γίνεται ακόμη δυσκολότερη από την έλλειψη σαφούς οριοθετημένου 

θεσμικού πλαισίου που να διευκολύνει την εφαρμογή της. Επιβάλλεται έτσι η 

θεσμική προετοιμασία και κατοχυρώσει των προγραμμάτων «αναδοχής». 
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Για να έχει επιτυχία η προσπάθεια «αναδοχής» ατόμων με νοητική υστέρηση 

είναι σημαντικό να ακολουθηθεί ένα συστηματοποιημένο πρόγραμμα 

αποκατάστασης τους σε ανάδοχες οικογένειες.  Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα 

απαιτούσε μια ενέργεια διάρκειας δύο ετών δοκιμαστικής εφαρμογής (pilot), που 

έχει στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου αναδόχων οικογενειών. Στόχος του 

προγράμματος θα είναι η επιλογή αναδόχων οικογενειών που θα δεχτούν 

αντίστοιχο αριθμό ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η προσπάθεια αποκατάστασης 

ατόμων που έχουν την εμπειρία της κλειστής ιδρυματικής περίθαλψης, σε 

ανάδοχες οικογένειες είναι μια ενέργεια δοκιμαστικής εφαρμογής με στόχο την 

ένταξη αυτού του δικτύου μετά από κατάλληλη αξιολόγηση στο πλέγμα των νέων 

υπηρεσιών του Τομέα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης εναλλακτικών τύπων 

φροντίδας και αποκατάστασης. 

 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από δύο ειδικούς κοινωνικής 

πρόνοιας, που θα αναπτύξουν δραστηριότητες. 

α. Εξεύρεσης – επιλογής των ανάδοχων οικογενειών.  

β. Ένταξης των ατόμων στην ανάδοχη οικογένεια. 

γ. Παρακολούθησης και εποπτείας της αναδοχής σε συνεργασία με την 

κοινωνική Υπηρεσία του Φορέα και με την υποστήριξη και την διαθεσιμότητα των 

υπολοίπων υπηρεσιών του, πηγές υποστήριξης και κοινότητας (Δήμο – 

συλλόγους – πρόνοια – ραδιοφωνικό σταθμό – τηλεοπτικό σταθμό). 

 

Η ανάπτυξη του προγράμματος σχηματικά καθορίζεται ως εξής: 

 

Α. Στάδιο δημοσιότητας και ενημέρωσης του κοινού. Εξόρμηση για την εξεύρεση 

των ανάδοχων οικογενειών. 

Β. Στάδιο αρχικού ενδιαφέροντος. 

Γ. Στάδιο προετοιμασίας. 

Δ. Στάδιο σύνδεσης ατόμου προς ανάδοχη οικογένεια. 

Ε. Στάδιο οριστικοποίησης της τοποθέτησης. 

Ζ. Στάδιο παρακολούθησης της πορείας της αναδοχής. 
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3. Προώθηση εθελοντισμού 
 
Παλαιότερα γινόταν λόγος για φιλανθρωπία, σήμερα αναφερόμαστε στην  

κοινωνική αλληλεγγύη, για το ρόλο και την προσφορά των εθελοντών και των 

εθελοντικών οργανώσεων. Οι πολίτες εγκαταλείποντας τη θέση του θεατή 

συμμετέχουν πλέον ως ενεργά κύτταρα της κοινωνίας, δραστηριοποιούνται, 

παρέχοντας βοήθεια στο συνάνθρωπό τους, περνώντας από την ατομικότητα 

στη συλλογικότητα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

 

Βασική συνιστώσα στην ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας είναι η 

αξιοποίηση του εθελοντισμού και των μη Κυβερνητικών οργανώσεων. Στόχος 

είναι η συστηματικότερη οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ανάπτυξης 

διαπροσωπικών σχέσεων, φιλοξενίας στα σπίτια των εθελοντών, συνοδείας σε 

εξόδους, δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των 

περιθαλπομένων.  

 

Τόσο οι Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας όσο και οι ίδιες οι Μονάδες Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης και Αποκατάστασης αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και  

αναπτύσσουν προγράμματα οργάνωσης ομάδων εθελοντών από 

ευαισθητοποιημένους πολίτες καθώς και να οργανώσουν την συμμετοχής τους 

στις δραστηριότητες τους. 

  

Έτσι: 

• αναπτύσσονται προγράμματα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της τοπικής 

κοινωνίας γύρω από θέματα που αφορούν τα άτομα με νοητική υστέρηση   

•  καταρτίζονται προγράμματα κινητοποίησης του πληθυσμού για συμμετοχή 

σε εθελοντικές δράσεις 

• αξιοποιούνται οι υπάρχουσες σχετικές Μ.Κ.Ο. και αναζητούνται τρόποι 

συνεργασίας μαζί τους 
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•  αναπτύσσονται προγράμματα κατάρτισης εθελοντών με σκοπό την 

διασφάλιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών 

• οργανώνεται ο τρόπος και το πλαίσιο συμμετοχής των εθελοντών στην 

λειτουργία των Μονάδων 

  

 
4. Προγράμματα καταπολέμησης του στίγματος και των διακρίσεων 

προς τα άτομα με νοητική υστέρηση  
 
Η διαδικασία αποϊδρυματισμού και η δημιουργία κοινοτικών μονάδων 

αποκατάστασης για τα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές παθήσεις, για να 

είναι επιτυχής είναι απαραίτητο να πλαισιωθεί σε όλη την διάρκεια της από 

δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, τέτοιες που να προωθούν την 

αποδοχή των ατόμων αυτών από την ευρύτερη κοινωνία και να διευκολύνουν την 

κοινωνική ενσωμάτωση. Οι δράσεις αυτές χρειάζεται να απευθύνονται  τόσο στο 

κοινό γενικότερα, αλλά και σε ειδικότερες ομάδες όπως φορείς υγείας  και 

πρόνοιας, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι τοπικοί φορείς, εθελοντές, 

φυσικές και ανάδοχες οικογένειες, εργοδότες,  κ.α. 

 

Η ανάπτυξη αυτών των δράσεων σχεδιάζεται σε τοπικό επίπεδο από τους φορείς 

που θα δημιουργήσουν κοινοτικές μονάδες κοινωνικής ενσωμάτωσης και 

αποκατάστασης και συντονίζεται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, βασισμένη 

αφενός στην φιλοσοφία του αποϊδρυματισμού και συγκεκριμένα στην: 

• Αναγνώριση των αρνητικών επιδράσεων της ιδρυματικής περίθαλψης και των 

πρακτικών εγκλεισμού στην βιοψυχοκοινωνική ανάπτυξη των ατόμων. 

• Δημιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν την επανάκτηση βασικών 

δικαιωμάτων τους όπως να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες, να επωφελούνται 

από τη συμμετοχή στη ζωή  της τοπικής κοινωνίας, να αποκτήσουν-

συμβολικά και κυριολεκτικά-ταυτότητα σαν άτομα, να κάνουν χρήση, ως 

πολίτες, των βασικών δικαιωμάτων τους για παροχές υγείας-πρόνοιας, 
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εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης καθώς και ψυχαγωγίας και 

δημιουργικού ελεύθερου χρόνου,  

 

και αφετέρου στην πρακτική εφαρμογή του αποϊδρυματισμού και 

συγκεκριμένα στην: 

• Εξασφάλιση διατομεακής συνεργασίας που να υποβοηθά και να 

αλληλοσυμπληρώνει τους επιδιωκόμενους στόχους (π.χ. μεταφορά των 

πόρων που η κοινωνική ασφάλιση διαθέτει  τώρα στην ιδρυματική 

περίθαλψη προς τις νέες κοινοτικές δομές, συνεργασία με τις υπηρεσίες 

υγείας και ψυχικής υγείας για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών 

όπως και στο γενικό πληθυσμό). 

• Συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς για 

την δημιουργία κλίματος αποδοχής και υποστήριξης των νέων κοινοτικών 

δομών. Αντιμετώπιση των αρχικών αναμενόμενων αντιδράσεων με 

σταθερότητα και επιμονή και δημιουργία συμμαχιών, μέσω κοινοτικής 

παρέμβασης 

• Δημιουργία δικτύων στα οποία συμμετέχουν, εκτός από τους φορείς και 

τους επαγγελματίες που αναπτύσσουν προγράμματα αποϊδρυματισμού, οι 

οικογένειες των ατόμων που αποϊδρυματοποιούνται, οικογένειες με μη 

ιδρυματοποιημένα ατομα με ανάλογες αναπηρίες, εθελοντές και πρόσωπα 

ή κινήσεις με ευαισθησία και δράση σε θέματα προάσπισης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων. Τα 

δίκτυα αυτά υποστηρίζουν τα προγράμματα αποϊδρυματισμού, 

διευκολύνουν την αποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες και 

παρεμβαίνουν θετικά στην διασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 

αποκατάστασης, δεδομένου και του πάντοτε υπαρκτού κινδύνου 

ανάπτυξης νεοϊδρυματικών πρακτικών και φαινομένων. 

 

Η επιτυχής υλοποίηση των δράσεων ευαισθητοποίησης και κοινωνικής 

ενσωμάτωσης προϋποθέτει:  
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• την αξιοποίηση της ανάλογης ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας σε 

προγράμματα αποστιγματισμού ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδά 

προβλήματα 

• την ενδυνάμωση, μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων, των βασικών 

στελεχών των φορέων υλοποίησης να πρωτοστατήσουν στην ανάληψη 

αυτών των δράσεων 

• την οργανωμένη κοινοτική παρέμβαση των αναπτυσσόμενων μονάδων σε 

αντιδιαστολή με τον κίνδυνο αμυντικής τακτικής 

• την οργάνωση και διενέργεια  εκστρατειών ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο  

 

Απαραίτητη για την επιτυχία προγραμμάτων αποστιγματισμού - 

ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης  είναι η διάχυση της πληροφόρησης και η 

εμπλοκή πολλών διαφορετικών ατόμων από διάφορους τομείς της κοινωνίας. 

 
 

5. Προστατευμένα Εργαστήρια Κατάρτισης και Απασχόλησης 
 

Τα εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης έχουν ως στόχο 

την αυτόνομη ένταξη των ενηλίκων ατόμων στην κοινότητα ή τη μερικώς 

προστατευμένη γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη υψηλότερου βαθμού φροντίδας. 

Είναι απαραίτητο να αποτελέσουν μόνιμες υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης 

και προστατευμένης εργασίας ενηλίκων, ώστε να παρέχουν ένα σταθερό πλαίσιο 

εργασίας για όσους ασθενείς δεν είναι σε θέση να ενταχθούν σε λιγότερο 

προστατευμένες μορφές απασχόλησης.    

Προστατευμένα εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης έχουν δημιουργηθεί 

αρκετά από δράσεις και προγράμματα στο παρελθόν. Έχουν αξιοποιηθεί αρκετά 

τόσο τα εξειδικευμένα προγράμματα του Β΄ ΚΠΣ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και αυτά των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και 

ειδικότερα της Κ.Π. HORIZON. 
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Κοινό στοιχείο σχεδόν όλων αυτών όμως των προγραμμάτων και δράσεων ήταν 

η προσέγγιση της λειτουργίας τους από εργοθεραπευτική κυρίως αντίληψη και 

όχι από αντίληψη επαρκούς κατάρτισης και συνακόλουθα εργασιακής ένταξης. 

Έτσι τόσο τα αντικείμενα των εργαστηρίων (κεραμική, χειροτεχνία κ.λ.π.).όσο και 

ο αποσπασματικός τρόπος οργάνωσής τους, έδιδαν μεν μια διέξοδο στη 

θεραπευτική διαδικασία κοινωνικοποίησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν 

δημιουργούσαν όμως συνθήκες ένταξης στην αγορά εργασίας, αφού δεν 

χαρακτηρίζονταν από συμβατότητα με τις ανάγκες της. 

 

 

6. Άλλες συμπληρωματικές δράσεις 
 
6.1 Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες υγείας 

 
Πέρα από την ανάπτυξη προνοιακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, ιδιαίτερα χρήσιμη για τους σκοπούς και 

την μεθοδολογία της αποασυλοποίησης μπορεί να αποβεί η εμπειρία του τομέα 

της ψυχικής υγείας. Οι συστηματικές και εκτενείς προσπάθειες 

αποασυλοποίησης που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας αφορούν 

έγκλειστους σε ψυχιατρικά ιδρύματα ψυχικά ασθενείς και βασίζονταν στην 

φιλοσοφία της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που συμπεριλαμβάνει όλα τα 

άτομα, με πάσης φύσης ψυχικά και νοητικά προβλήματα, που χρήζουν 

αποκατάστασης. Για το λόγο αυτό η αξιοποίηση της εμπειρίας του τομέα της 

ψυχικής υγείας τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων 

αποασυλοποίησης στον χώρο της Κοινωνικής Πρόνοιας συμβάλλει στην άρση 

των εμποδίων και να διευκολύνει την οργανωτική διαδικασία της 

αποιδρυματοποίησης. 

 
Επιπρόσθετα, οι Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και ειδικότερα οι νέες Μονάδες 

Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Αποκατάστασης διασυνδέονται και συνεργάζονται 

στενά με όλες τις υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας (Πρόνοιας)  της περιοχής 
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τους, αλλά και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τα Γενικά Νοσοκομεία και τους 

Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας γενικότερα.  

Η συνεργασία αυτή αφορά: 

• στην παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδά 

προβλήματα, στα οποία παρέχεται περίθαλψη και νοσηλεία στα Γενικά 

Νοσοκομεία για όλες τις παθήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους με 

ισότιμο τρόπο όπως για τον γενικό πληθυσμό.  

• στην από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης 

ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού σε θέματα που σχετίζονται με νοητική 

υστέρηση 

• στην πραγματοποίηση προγραμμάτων πρόληψης των συνοδών αναπηριών 

και προβλημάτων που παρουσιάζουν πολλά άτομα με νοητική υστέρηση 

• στην αλληλοσυμπλήρωση και την αξιοποίηση ιδιαίτερα των υπαρχόντων 

υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας σε θέματα αντιμετώπισης των ατομικών, 

κοινωνικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών των ατόμων με 

νοητική υστέρηση και συνοδά προβλήματα. 

 

6.2 Διασύνδεση με τοπικούς φορείς 
 

Μια  Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης ατόμων με νοητική 

υστέρηση και συνοδά προβλήματα δεν καλύπτει όλες τις  ανάγκες των 

φιλοξενούμενων της και γι’ αυτό  αξιοποιεί  κάθε  δυνατότητα  που  παρέχεται 

από  την  ίδια  την  κοινότητα  και  τους  πόρους  της.   

 

Οι πολυκλαδικές ομάδες επαγγελματιών που την στελεχώνουν αναπτύσσουν 

σχέσεις με όλο το φάσμα της τοπικής κοινωνίας για να εξασφαλίσουν την μέγιστη 

προσέγγιση των στόχων τους.  

 

Έτσι, επιδιώκονται επαφές και να αναπτύσσεται συνεργασία με:  

• Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

 99



• Φορείς και Ομάδες επαγγελματιών 

• Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

• Τοπικούς και εθνικούς Συλλόγους που εκπροσωπούν άτομα με νοητική 

υστέρηση και συνοδά προβλήματα ή/και τις οικογένειες τους 

• Εκπρόσωπους της Εκκλησίας 

• Συλλόγους και Σωματεία της περιοχής 

 

 
6.3  Προγράμματα εκπαίδευσης του υπηρετούντος και   

νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού 
 
Οι στάσεις και αντιλήψεις ακόμη και των επαγγελματιών που εργάζονται στον 

ευρύτερο χώρο της υγείας – πρόνοιας, είναι σε σημαντικό βαθμό επηρεασμένες 

από –και ταυτόσημες με- τις στάσεις του κοινού για τα άτομα με νοητική υστέρηση 

και συνοδά προβλήματα.  Οι αρνητικές αυτές στάσεις οδήγησαν αρχικά την 

κοινωνία στο να αποκλείσει τα άτομα αυτά σε ιδρύματα και να τα απογυμνώσει 

από κάθε δικαίωμα. Συνεπώς η πορεία προς την κοινοτική φροντίδα συνδέεται 

άμεσα με την αλλαγή των στάσεων προκατάληψης, απόρριψης και αποκλεισμού 

(Τσιάντης και συν. 1995). Ο κύριος τρόπος για την αλλαγή αυτών των στάσεων 

του προσωπικού –υπηρετούντος και νεοπροσλαμβανόμενου- είναι η μεθοδική και 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ευαισθητοποίησή του. 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στο προσωπικό των Μονάδων 

Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης έχουν τους παρακάτω στόχους: 

 

• την απόκτηση βασικών γνώσεων σε ζητήματα φροντίδας και διαχείρισης των 

ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδά προβλήματα 

• την βελτίωση της επικοινωνίας με τους εξυπηρετούμενους, ώστε να 

αναγνωρίζονται οι ανάγκες τους και να ανταποκρίνονται σε αυτές οι 

παρεμβάσεις. 
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• Την ενίσχυση του αυτοσεβασμού του προσωπικού και η καλλιέργεια 

εμπιστοσύνης στις προσωπικές τους ικανότητες. 

• την μείωση της αναμενόμενης αντίστασης στην αλλαγή προς την κοινοτική 

φροντίδα και η κινητοποίηση  του προσωπικού για συμμετοχή στη διαδικασία 

της αλλαγής. 

• την τροποποίηση των στάσεων του προσωπικού προς τα άτομα με νοητική 

υστέρηση, που συνεπάγεται την αλλαγή εργασιακών συνηθειών και 

συμπεριφορών που συνδέονται με αυτές τις στάσεις. 

 

Από τους προαναφερόμενους στόχους γίνεται φανερό ότι η εκπαίδευση αυτή δεν 

στοχεύει κυρίως στην ακαδημαϊκή – θεωρητική μετάδοση γνώσεων. Αντιθέτως 

στοχεύει σε μια συμμετοχική διεργασία αλλαγής στάσεων, αντιλήψεων και 

εργασιακών συνηθειών. Επομένως η μορφή της εκπαίδευσης δομείται αναλόγως. 

Οι μορφές εκπαίδευσης που ενδείκνυνται είναι οι ακόλουθες: 

  

1. Η προβολή προτύπων (modelling), σύμφωνα με την οποία εκπαιδευμένοι 

εργαζόμενοι διαχειρίζονται θέματα όπως η επικοινωνία, το παιχνίδι, η 

κοινωνικοποίηση, η ατομική υγιεινή κ.α., ενώ οι μη εκπαιδευμένοι έχουν τον 

ρόλο του παρατηρητή. 

2. Η εκπαίδευση σε πραγματικό χώρο εργασίας (On the job training). Στη μέθοδο 

αυτή το μη ειδικευμένο προσωπικό, κατά την εκτέλεση των καθημερινών τους 

καθηκόντων, συνοδεύεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που τους 

καθοδηγούν, βήμα προς βήμα, στην εφαρμογή καταλληλότερης διαχείρισης. 

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας ακολουθεί συμβουλευτική ανάλυση των 

παρατηρήσεων και διορθώσεων αλλά και επιβράβευση των σωστών 

πρακτικών και των προόδων. 

3. Η επίδειξη, σύμφωνα με την οποία γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση των 

διαδικασιών που υπεισέρχονται στη διαχείριση ενός θέματος και ταυτόχρονα 

παρουσιάζεται το συνθετικό αποτέλεσμα. 
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4. Η παρουσίαση – ανάλυση περιπτώσεων συγκεκριμένων ατόμων – 

εξυπηρετουμένων. Αυτές οι κλινικές παρουσιάσεις στοχεύουν στην πλήρη και 

σε βάθος ενημέρωση του μη ειδικευμένου προσωπικού για κάθε άτομο και 

συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθησίας προς τις ατομικές ανάγκες, ενώ 

ταυτόχρονα μειώνουν την ομοιόμορφη ιδρυματική συμπεριφορά. 

5. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πρότυπες κοινοτικές μονάδες για άτομα με 

νοητική καθυστέρηση και συνοδές αναπηρίες. Κύριος σκοπός αυτών των 

εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι να αποκτήσει το προσωπικό άμεση εμπειρία 

της λειτουργίας σύγχρονων μονάδων κοινοτικής φροντίδας  για άτομα με 

νοητική υστέρηση και συνοδά προβλήματα και να συνειδητοποιήσει την 

ύπαρξη εναλλακτικών του ιδρυματικού τρόπου περίθαλψης, φροντίδας και 

αποκατάστασης. 

6. Τακτικές συναντήσεις διοικητικού χαρακτήρα  κατά τις οποίες το προσωπικό 

εξοικειώνεται με την καθιέρωση μιας συστηματικής διαδικασίας για τη λήψη 

αποφάσεων διοικητικού χαρακτήρα και αποφάσεων που σχετίζονται με τη 

διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τους εξυπηρετούμενους. 

 

Οι προαναφερόμενες μορφές εκπαίδευσης αφορούν τόσο το μη ειδικευμένο 

προσωπικό των ιδρυμάτων όσο και το νεοπροσλαμβανόμενο –και συνεπώς 

χωρίς επαγγελματική εμπειρία –προσωπικό. 

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η ύπαρξη μιας ομάδας έμπειρων 

επαγγελματιών –ομάδα παρέμβασης –οι οποίοι αναλαμβάνουν τον ρόλο των 

εκπαιδευτών. Εξ ίσου σημαντικό είναι ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν 

βασίζονται σε μια θεωρητική και από «καθ΄ έδρας» παρουσίαση γνώσεων, αλλά 

αντιθέτως είναι δομημένα με βάση μια συμμετοχική διαδικασία και συναφείς 

αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

Όταν αφορά στη θεματολογία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα εμπεριέχουν 

ενότητες σχετικές με την αιτιολογία, την αξιολόγηση  και τις θεραπευτικές 

παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

παρουσιάζουν τα άτομα με νοητική υστέρηση, καθώς και ενότητες που 
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εντοπίζουν σε νομικά και δεοντολογικά θέματα (αναγνώριση δικαιωμάτων και 

περιορισμοί) και στην διαδικασία κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης. 

Τέλος, τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν ενότητες αναφορικά με την 

επαγγελματική καταπόνηση (stress)  του προσωπικού καθώς και στρατηγικές για 

την αντιμετώπισή του. 

 

Πέρα από την κατάρτιση του νεοπροσλαμβανόμενου ή του υπηρετούντος ήδη 

προσωπικού στις ανάγκες του νέου πλαισίου εργασίας τους, ιδιαίτερα σημαντικό 

είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, τόσο με την μορφή 

εξειδικευμένων σεμιναρίων γύρω από τις εξελίξεις σε θέματα κοινωνικής 

επανένταξης και αποκατάστασης ατόμων με νοητική υστέρηση ή συναφή 

παθολογία, καθώς και με την μορφή εποπτείας από εξωτερικό συνεργάτη-επόπτη 

του πλαισίου. 
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Η. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
 ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
 
1.  Το  φαινόμενο της αντίστασης στην αλλαγή 
 

Η μεταρρύθμιση των προνοιακών ιδρυμάτων είναι διαδικασία αλλαγής. Όπως 

κάθε αλλαγή βιώνεται σαν μία κίνηση προς ένα άγνωστο μέλλον διότι κλονίζει 

ισορροπίες και απαιτεί νέες στάσεις και συμπεριφορές και είναι το φαινόμενο της 

αντίστασης στην αλλαγή  που συνήθως προέρχεται από :  

 

• φόβο για το άγνωστο,  

• απουσία γνώσης και πληροφόρησης,  

• προκαταλήψεις,  

• ασυμβίβαστο αξιών και υποθέσεων, και  

• απώλεια του γνώριμου ψυχοκοινωνικού πεδίου.  

 

Στις προσπάθειες που επιχειρούνται για να επέλθει αλλαγή στη ποιότητα της 

ζωής των περιθαλπομένων σε ιδρύματα, με τον αποϊδρυματισμό και την 

φροντίδα τους στη κοινότητα, έχει παρατηρηθεί ότι τίθενται σε κίνηση ισχυρές 

κοινωνικο-ψυχικές διεργασίες που προσομοιάζουν με το φαινόμενο της 

αντίστασης στην αλλαγή (Larwood et al, 1984). Οι σχετικές τους αντιστάσεις 

κυμαίνονται από παθητικές έως έκδηλα εχθρικές, παίρνουν την μορφή ισχυρών 

απορριπτικών στάσεων, άμυνας και απωθημένων αισθημάτων ενοχής και 

φόβου, και εκφράζονται με συμπεριφορές που έχουν στόχο την παρεμπόδιση ή 

την αναστροφή της προόδου του έργου της αλλαγής των υπηρεσιών.  
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Τέτοιου τύπου αντιδράσεις έχει παρατηρηθεί ότι κινητοποιούνται τόσο από τη 

διοίκηση, όσο και από το προσωπικό των ιδρυμάτων, τους ίδιους τους ασθενείς, 

τις οικογένειές τους, αλλά και από τις τοπικές κοινότητες (Tsiantis et al, 1995). 

 

• Η κεντρική διοίκηση προβάλλοντας συνήθως τη σχέση κόστους-οφέλους 

επιμένει στη προτίμηση των ιδρυματικών μορφών φροντίδας 

καθυστερώντας την ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών. Τα εμπόδια αυτά 

έχουν την μορφή γραφειοκρατικών προβλημάτων, ανάσχεσης της 

δυναμικής συνέχισης των προγραμμάτων, παρεμπόδιση της διάδοσης της 

πληροφόρησης και καθυστερήσεων χρηματοδότησης και νομοθετικής 

κατοχύρωσης των νέων κοινοτικού τύπου υπηρεσιών. 

• Τα μέλη του προσωπικού των ιδρυμάτων αντιστέκονται στον 

αποϊδρυματισμό γιατί επηρεάζεται το κύρος τους, το συναίσθημα της 

ικανότητάς τους, η οικονομική τους κατάσταση, χάνουν τους 

παραδοσιακούς τους ρόλους και αποδυναμώνονται οι συμβιωτικές 

σχέσεις που έχουν με τους ασθενείς. Λόγω αυτών τους διακινούνται μία 

πλειάδα αρνητικών συναισθημάτων - ανασφάλεια, φθόνος, δυσαρέσκεια, 

απάθεια - που κινητοποιούν την αντίστασή τους στην μετεξέλιξη του 

συστήματος. Η αντίστασή τους στην αλλαγή εκφράζεται υπό μορφή 

απουσιών από την εργασία, παραίτησης, εκρήξεων θυμού και επίκλησης 

εξωτερικής βοήθειας για την διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος 

(Berlin, 1969).  

Στην προοπτική του αποιδρυματισμού έχει φανεί ότι ειδικές παρεμβάσεις 

προς τα μέλη του προσωπικού είναι δυνατόν να επιφέρουν θετικά 

αποτελέσματα στην τροποποίηση των στάσεών τους, στην βελτίωση της 

απόδοσής τους και στην κάμψη των αντιστάσεών τους (Τσιάντης, 1997). 

Τέτοιου είδους παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό 

μοντέλο (παροχή νέων αρχών, γνώσεων και μεθόδων φροντίδας), με το 

διοικητικό μοντέλο (οδηγίες, κατευθύνσεις, αξιολόγηση ποιότητας έργου, 

έλεγχος, ατομικές και ομαδικές μέθοδοι επανατροφοδότησης), και με το 
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ψυχοδυναμικό μοντέλο (εποπτεία ομάδας προσωπικού από εξωτερικό 

επόπτη για την αναγνώριση των ασυνείδητων στοιχείων με επικέντρωση στη 

μεταβίβαση- αντιμεταβίβαση) (Talbott and Kaplan, 1983, Stapley, 1996). 

• Οι ίδιοι οι ασθενείς, σε περιπτώσεις μετακίνησής τους σε υπηρεσίες 

φροντίδας στην κοινότητα, είναι δυνατόν να εκφράσουν αντιδράσεις. Οι 

αντιδράσεις τους σχετίζονται με τον αποχωρισμό και συνοδεύονται από 

πένθος, λύπη, επίκληση βοήθειας, θυμό και τάσεις εξιδανίκευσης του 

ιδρύματος που εγκαταλείπουν. 

 Έχει φανεί από μελέτες ότι η συμμετοχή τους σε ειδικά προγράμματα 

προετοιμασίας λειτουργεί  θετικά ως προς την μείωση των αντιδράσεων και 

του άγχους τους και την αποδοχή εκ μέρους τους των νέων δομών διαμονής 

τους (Heller, 1982). 

• Οι οικογένειες των ασθενών επίσης εμφανίζουν ιδιαίτερες 

συναισθηματικές αντιδράσεις και δυσκολεύονται να συνηγορήσουν στη 

προοπτική της μετακίνησης συγγενών τους ασθενών από το ίδρυμα στις 

κοινοτικές υπηρεσίες. Η προοπτική αυτή τους απειλεί με στίγμα, τους 

προκαλεί άγχος, αποδιοργάνωση και τους ανακινεί ενοχές. 

 Έρευνες δείχνουν ότι μετά από την εγκατάσταση των συγγενών τους  στα 

νέα πλαίσια διαμονής στην κοινότητα υποχωρούν οι αντιδράσεις των 

οικογενειών και στη συνέχεια αποδέχονται ιδιαίτερα θετικά την αλλαγή (Heller 

et al, 1988).  

• Τέλος, και στο επίπεδο της κοινότητας παρατηρούνται αντιδράσεις από 

κατοίκους τους ως προς την αποδοχή της εγκατάστασης κοινοτικών 

υπηρεσιών, και ειδικότερα στεγαστικών μονάδων, στα όρια της περιοχής 

τους (Wenocur and Belcher,1990, Ζαχαριάς, 1997). Γενικά η αντίσταση 

της κοινότητας αποτελεί φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί σε όλες τις 

χώρες που πραγματοποιούν προγράμματα αποϊδρυματισμού και 

ανάπτυξης υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας.  

• Σε χώρες της Δ. Ευρώπης και τις ΗΠΑ μελέτες δείχνουν ότι το 22% - 50% 

των στεγαστικών υπηρεσιών ψυχικά ασθενών στην κοινότητα 
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αντιμετώπισαν σε κάποια στιγμή της λειτουργίας τους σοβαρά 

προβλήματα αντιδράσεων και μη-αποδοχής από τις γειτονιές 

εγκατάστασής τους (Wenocur and Belcher, 1990).  

 
 
 
2.  Χαρακτηριστικά και τρόποι αντίστασης της κοινότητας στην 

εγκατάσταση Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης και 
Αποκατάστασης 

 
 Η εγκατάσταση Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης και αποκατάστασης στις 

κοινότητες είναι διαδικασία που σε ορισμένες περιπτώσεις αναμένεται να 

αντιμετωπίσει την αντίθεση και τις αντιδράσεις των κατοίκων τους, όπως έχει 

συμβεί διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα σε προσπάθειες εγκατάστασης 

αντίστοιχων υπηρεσιών για άτομα με ψυχικές ασθένειες.  

Η αντίσταση σχετίζεται με συλλογικά άγχη και φόβους (Sundeen and Fiske, 

1982), όπως: 

 

• φόβοι ότι θα εκπέσουν οι ηθικές αξίες, 

• εντύπωση ότι περιορίζεται η αίσθηση προσωπικής ασφάλειας 

• φόβοι για σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση, 

• φόβοι για κλοπές και καταστροφές, 

• άγχος για τις παράξενες συμπεριφορές και 

• ανησυχία ότι θα μειωθεί η αξία της ακίνητης περιουσίας. 

 

Οι κάτοικοι, υπό την πίεση των ανησυχιών και των φόβων που τους διακινούνται, 

οδηγούνται σε διάφορες αντιδράσεις που σκοπό έχουν να αναστείλουν την 

εγκατάσταση των υπηρεσιών ανάμεσά τους.  
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Οι γειτονιές και οι κοινότητες που αντιδρούν στην εγκατάσταση των Μονάδων 

αποκατάστασης έχει φανεί ότι τείνουν να εμφανίζουν ορισμένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά.  

 

Οι Sundeen and Fiske (1982) σημειώνουν ότι κοινοτικοί παράγοντες που 

σχετίζονται με την τάση αντίδρασης των κοινοτήτων είναι :  

• η κοινωνικοοικονομική διαστρωμάτωση,  

• η εθνική σύνθεση,  

• ο χαρακτηρισμός της χρήσης γης,  

• οι πολιτικές επιλογές των κατοίκων τους,  

• οι στάσεις τους, και  

• οι στάσεις τους προς ορισμένα είδη υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας. 

 

Τα αποτελέσματα μελετών (Wenocur and Belcher, 1990) δείχνουν ότι οι 

προσπάθειες εγκατάστασης Μονάδων αποκατάστασης αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερου βαθμού αντίσταση σε κοινότητες που: 

• υιοθετούν συντηρητικές πολιτικά αξίες, 

• έχουν υψηλό βαθμό κοινωνικής συνοχής και ομοιογένειας, 

• οργανώνονται με ισχυρούς συλλόγους και έχουν δυναμικούς ηγέτες, 

• εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ιδιόκτητης οικογενειακής κατοικίας, και 

• εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά μετακινούμενου πληθυσμού. 

 

Αντίθετα φαίνεται ότι οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν μικρότερου βαθμού αντίσταση 

σε κοινότητες που: 

• είναι οικονομικά υποβαθμισμένες, 

• είναι διαφυλετικές, 

• εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ενοικιαζόμενης κατοικίας, 

• εμφανίζουν υψηλά ποσοστά μετακινούμενου πληθυσμού, 

• δεν έχουν ισχυρές κοινοτικές πηγές αντιμετώπισης κοινωνικών 

προβλημάτων, και 
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• εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας. 

 

Η αντίσταση των κοινοτήτων επί πλέον φαίνεται ότι μειώνεται όταν πρόκειται να 

εγκατασταθούν προστατευμένα διαμερίσματα αντί ξενώνων και όταν δεν έχει 

αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός παρόμοιων υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας.  

 

Ο βαθμός συγκέντρωσης των υπηρεσιών στην ίδια περιοχή αναδεικνύεται ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό της «αντιδραστικής» κοινότητας. Φαίνεται ότι η μαζική 

εγκατάσταση υπηρεσιών και στη κοινότητα προσλαμβάνεται από τους κατοίκους 

σαν «μαζική εισβολή» με αποτέλεσμα να ενισχύεται το άγχος τους και να 

οδηγούνται σε υπερβολικές αντιδράσεις.   

 

Οι τρόποι που εκδηλώνονται οι αντιδράσεις είναι πολυδιάστατοι. Αν και σε κάθε 

περίπτωση υπάρχουν ιδιαιτερότητες σχετικά με τους τρόπους, την χρονική 

αλληλουχία και την ένταση που εκδηλώνονται οι αντιδράσεις, έχει διαπιστωθεί ότι 

παρουσιάζουν και κοινά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία παρουσιάζονται πιο 

κάτω. 

 

Αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο  

Αφορούν συνήθως στην δημιουργία ενός πυρήνα γειτόνων που όταν 

διαπιστώνουν ότι συγκεκριμένο ακίνητο μισθώθηκε για να λειτουργήσει ως 

Μονάδα, θορυβούνται και ενώνονται για να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη 

«απειλή». Προστρέχουν λοιπόν σε τοπικούς φορείς απαιτώντας 

«συμπαράσταση» για να ματαιωθεί η εγκατάσταση της Μονάδας. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού, βουλευτές της περιφέρειας, τοπικοί σύλλογοι, 

επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι γονέων είναι οι φορείς που γίνονται, τις 

περισσότερες φορές, δέκτες του αιτήματός τους. Αρκετές φορές αξιοποιούν και 

τοπικά ΜΜΕ  (εφημερίδες, τηλεόραση) που δέχονται να προβάλλουν τις απόψεις 

τους. Πολλές φορές οι φορείς που προαναφέρθηκαν, υιοθετούν τις ανησυχίες – 

διαμαρτυρίες, σε βαθμό που ποικίλλει από την ενεργή συμπαράσταση  έως την 
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ουδέτερη –«για τα μάτια» - υποστήριξη. Άλλες φορές οι φορείς δεν υιοθετούν τις 

αντιδράσεις, οπότε οι γείτονες συγκροτούν άτυπες επιτροπές για την διεκδίκηση 

της αναστολής εγκατάστασης της Μονάδας. 

Δέκτες των αντιδράσεων γίνονται βεβαίως, σε τοπικό επίπεδο, και οι φορείς 

στους οποίους υπάγεται διοικητικά η συγκροτούμενη Μονάδα. 

 

Αντιδράσεις σε κεντρικό επίπεδο 

Εκδηλώνονται συνήθως με την υποβολή εγγράφων διαμαρτυριών – καταγγελιών 

προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, οι οποίες αρκετές φορές κοινοποιούνται 

στα πολιτικά κόμματα, σε άλλα υπουργεία και μεμονωμένα στα γραφεία του 

Προέδρου της Βουλής και του Πρωθυπουργού. Οι διαμαρτυρίες υποβάλλονται 

συνήθως από τους άμεσα ενδιαφερομένους –τους γείτονες της περιοχής όπου 

πρόκειται να εγκατασταθεί η Μονάδα- μερικές φορές όμως και από τους δήμους 

που, υιοθετώντας το αίτημα των δημοτών τους, συνηγορούν και διεκδικούν της 

ματαίωση λειτουργίας της. 

Ένας άλλος τρόπος αφορά στην κατάθεση αναφορών και ερωτήσεων στη Βουλή, 

που απευθύνονται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, με αίτημα τη μη 

λειτουργία της Μονάδας, όπως ζητούν τα πρόσωπα ή οι φορείς που 

απευθύνθηκαν στον ερωτώντα βουλευτή. Σημειώνεται ότι ανάλογες αναφορές 

και ερωτήσεις έχουν κατατεθεί από βουλευτές όλων των κομμάτων. 

 

Δικαστικές προσφυγές 

Σπανιότερα, οι γείτονες της υπό εγκατάσταση Μονάδας προσφεύγουν στα 

δικαστήρια –συνήθως με τη διαδικασία της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων- 

ζητώντας να εκδοθεί απόφαση που να μην επιτρέπει την εγκατάσταση και 

λειτουργία της Μονάδας.  

 

 

3.  Επιπτώσεις των αντιδράσεων 
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Είναι γεγονός ότι οι αντιδράσεις –ιδιαίτερα αυτές στις οποίες συμμετέχουν οι 

δημοτικές αρχές – μπορούν να δυσχεραίνουν το έργο των Φορέων υλοποίησης, 

τους εργαζόμενους, τους ενοίκους των Μονάδων και τις τοπικές κοινωνίες. 

 

Για τους φορείς υλοποίησης οι πιέσεις για την ματαίωση της εγκατάστασης ή, 

στην καλύτερη περίπτωση, για την μετακίνησή της εκτός οικιστικού ιστού, έχουν 

σαν αποτέλεσμα το να καταναλώνεται πολλή προσπάθεια και χρόνος  για την 

αντιμετώπισή τους. Ιδιαίτερα στις μικρότερες πόλεις, όπου υπάρχει και 

προσωπική γνωριμία γενικότερα και των ατόμων κύρους ειδικότερα, οι 

επιφυλάξεις ή οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας –αναμενόμενες και λόγω του 

γεγονότος της μη ύπαρξης προηγούμενων εμπειριών-μπορούν να οδηγήσουν σε 

σημαντική καθυστέρηση. Κάποιες φορές παρατηρείται και μια ταλάντευση ή 

κλονισμός για το κατά πόσο η απόφαση για τη δημιουργία της Μονάδας είναι 

σωστή ή, αν θα γίνει αποδεκτή και θα ενσωματωθεί στην ζωή της τοπικής 

κοινωνίας.  

 

Τα μέλη του προσωπικού βιώνουν συγκρουσιακές καταστάσεις. Ο ενθουσιασμός 

για τη συμμετοχή τους στην αποϊδρυματοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση 

βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «εχθρική» πραγματικότητα μέρους της τοπικής 

κοινωνίας που αντιδρά. Καταναλώνουν πολλή ενέργεια και «ψυχισμό» για τη 

διεργασία αυτών των καταστάσεων, σε μια χρονική περίοδο που απαιτείται 

παράλληλα η επένδυση τους στην ομογενοποίηση της διεπιστημονικής ομάδας 

καθώς και στην αντιμετώπιση πλήθους οργανωτικών θεμάτων που αφορούν 

στην καθημερινή λειτουργία της Μονάδας. Καθώς ο κίνδυνος εσωστρέφειας, 

λόγω και του μη δεκτικού περιβάλλοντος, είναι υπαρκτός, είναι απαραίτητο να 

αναληφθούν πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης και συνοχής της διεπιστημονικής 

ομάδας με στόχο τόσο την επικέντρωση στην εσωτερική λειτουργία της 

Μονάδας, όσο και στην μεθοδική και ψύχραιμη κοινοτική παρέμβαση, καθώς και 

στην αποφυγή φαινομένων «πανικού». 
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Το αρνητικό κοινωνικό κλίμα επηρεάζει βέβαια και τους ενοίκους των Μονάδων 

που βιώνουν συγχυτικές καταστάσεις. Βγαίνοντας από το ιδρυματικό πλαίσιο 

που ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά ήταν η έλλειψη της δυνατότητας 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, βρίσκονται σε μια Μονάδα, που μέρος του 

κοινωνικού της περίγυρου τους αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα, καχυποψία 

και , σπάνια, με εχθρότητα.  

 

Για αυτό το λόγο η διεπιστημονική ομάδα καλείται να δημιουργήσει ένα κλίμα 

εσωτερικής καταρχήν αποδοχής προς τους ενοίκους. Καλείται επίσης να 

διεργάζεται τα δικά της συναισθήματα για το θέμα των αντιδράσεων, έτσι ώστε η 

έκφρασή τους προς τους ενοίκους να μην είναι υπερβολική αλλά νηφάλια. Η 

κοινωνικοποίηση των ενοίκων με ένα μεθοδικό προγραμματισμό, αποτελεί την 

καλύτερη έμπρακτη λύση στο πρόβλημα, αφού αποδεικνύει ότι αφ’ ενός οι 

αντιδράσεις δεν είναι τόσο γενικευμένες όσο καταρχήν εκλαμβάνονται, αφ’ ετέρου 

διαλύει σταδιακά τους φόβους των αντιδρώντων που διαπιστώνουν την 

υπερβολή των αρχικών τους εκτιμήσεων. 

 

Τέλος οι τοπικές κοινωνίες «ταλαιπωρούνται» βιώνοντας μια σύνθετη και 

δύσκολη εμπειρία που ενέχει συγκρούσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και 

πολλές αντιφάσεις. Η κοινωνική αλληλεγγύη, που όλοι πρεσβεύουμε, έρχεται 

αντιμέτωπη με το ζητούμενο να την κάνουμε πράξη εμείς στην γειτονιά μας, και 

όχι κάποιοι άλλοι μακριά από μας. Χρησιμοποιείται συνειδητά η υπερβολή για 

ενίσχυση των επιχειρημάτων και γίνεται άστοχη –επιεικώς-  χρήση μορφών 

διεκδίκησης (λαϊκές συνελεύσεις, διαδηλώσεις) στη βάση του «όποιος φωνάζει 

περισσότερο έχει δίκιο», από μια κεκτημένη ταχύτητα συνδικαλιστικού και 

πολιτικού μαξιμαλισμού που τα όριά του με τον αμοραλισμό είναι, μερικές φορές, 

δυσδιάκριτα. Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης (αυτο)παγιδεύεται και 

αξιοποιείται» ενάντια σε κάτι που θα έπρεπε να επιδιώκει, σε μεμονωμένες 

ευτυχώς, περιπτώσεις. Η τοπική κοινωνία χωρίζεται στον δυναμικό πυρήνα των 

αντιδρώντων, την ουδέτερη πλειοψηφία και τους θετικά διακείμενους. Όταν 

κοπάσει ο θόρυβος, με την λειτουργία της Μονάδας και την έμπρακτη 
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διαπίστωση ότι «έγινε πολύ θόρυβος για το τίποτα», αρχίζει μια νέα φάση 

εσωτερικών διεργασιών. Τα μέλη της κοινότητας που αντιδρούσαν βιώνουν, 

μεταξύ άλλων, συναισθήματα που κυμαίνονται από την «ήττα» στην ενοχή ή την 

αδιαφορία και την απάθεια.  

 

Για όλα αυτά τα συναισθήματα η Μονάδα με τη λειτουργία και τη δράση της 

οφείλει να δίνει ευκαιρίες επαναπροσέγγισης για μια πιο υγιή αλληλεπίδραση και 

συνδιαλλαγή. Κάτι που έχει συμβεί επανελημένα σε  Μονάδες  αποκατάστασης 

άλλων πληθυσμιακών ομάδων όπου με την δράση τους, διευκόλυναν άτομα που 

αντιδρούσαν να επαναπροσδιορίσουν την στάση τους και να γίνουν αρωγοί της 

προσπάθειας.  

 

 

4.  Τρόποι αντιμετώπισης των αντιδράσεων 
 
Είναι βασικό, κατ’ αρχήν, να τεθεί το θέμα των αντιδράσεων στις πραγματικές του 

διαστάσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι ακόμα και στις λίγες περιπτώσεις δυναμικών 

αντιδράσεων, οι αντιδρώντες είναι μάλλον μια καλά οργανωμένη μειοψηφία που 

χρησιμοποιεί έντονες και θορυβώδεις μορφές προβολής της αντίδρασής τους. 

 

Όταν οι αντιδράσεις εκδηλωθούν και μορφοποιηθούν, ο φορέας υλοποίησης και 

η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα που γίνονται οι πρώτοι αποδέκτες, οφείλουν 

να τις αντιμετωπίσουν με νηφάλιο αλλά και αποφασιστικό τρόπο, ανεξάρτητα με 

την προσέγγιση – στρατηγική που επιλέχτηκε για την εγκατάσταση της Μονάδας 

Η μη αντιμετώπιση των αντιδράσεων είναι πιθανόν να εκληφθεί σαν 

αναποφασιστικότητα για την ορθότητα της επιλογής, γεγονός που μπορεί να τις 

εντείνει. Επιχειρήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι τα ακόλουθα: 

 Η εγκατάσταση Μονάδων Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Αποκατάστασης 

σε οικιστικές περιοχές είναι επίσημη πολιτική του κράτους στον τομέα της 

Πρόνοιας, βασίζεται σε νόμο, καθώς και σε σχετικές οδηγίες του Π.Ο.Υ. και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 113



 Η δεκαετής λειτουργία αντίστοιχων Μονάδων για ψυχικά ασθενείς στην 

χώρα μας, καθώς και η εμπειρία από την λειτουργία αντίστοιχων Μονάδων 

για άτομα με νοητική υστέρηση στο εξωτερικό, έχουν αποδείξει έμπρακτα την 

επιτυχία του εγχειρήματος καθώς και το υπερβολικό και αβάσιμο των αρχικών 

αντιδράσεων. 

Τα προηγούμενα ενδεικτικά επιχειρήματα διατυπώνονται προφορικά και γραπτά, 

ιδιαίτερα όταν και οι διαμαρτυρίες έχουν διατυπωθεί εγγράφως.  

 

Επιπροσθέτως ο Φορέας Κοινωνικής Πρόνοιας και η Θεραπευτική Πολυκλαδική 

Ομάδα, καλούνται να δημιουργήσουν συμμαχίες με πρόσωπα και φορείς που 

δεν εναντιώνονται ή που, στην καλύτερη περίπτωση, ενστερνίζονται τις αρχές και 

τους στόχους λειτουργίας μιας Μονάδας Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και 

Αποκατάστασης. Πρόσωπα κύρους από τον κοινωνικό, επιστημονικό, 

καλλιτεχνικό χώρο ή φορείς όπως ιατρικοί, δικηγορικοί σύλλογοι καθώς και 

κινήσεις ή πρωτοβουλίες ομάδων που δραστηριοποιούνται σε θέματα 

ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων, είναι ενδεικτικά παραδείγματα 

δυνητικών συμμάχων που πρέπει να προσεγγιστούν. 

 

Εξίσου σημαντικά δεδομένα για την αντιμετώπιση των αντιδράσεων είναι όποια 

υλικά, έγγραφα, διακηρύξεις υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της δημιουργίας 

τέτοιων μονάδων. 

 

 

5.  Στρατηγικές αντιμετώπισης των αντιδράσεων της τοπικής 
κοινότητας κατά την εγκατάσταση των Μονάδων 

 
Η οργάνωση και η λειτουργία Μονάδων Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και 

Αποκατάστασης στην κοινότητα, λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα της 

κοινοτικής οργάνωσης, του δυναμικού χαρακτήρα των κοινοτικών σχέσεων, και 

των κυρίαρχων αρνητικών κοινωνικών στάσεων προς την αναπηρία, είναι έργο 

σύνθετο και με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Έχει φανεί ότι οι παράμετροι αυτοί παίζουν 
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σημαντικό ρόλο ειδικότερα κατά την διαδικασία της εγκατάστασης της Μονάδας 

με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η διαδικασία της ενσωμάτωσής της στην 

κοινότητα.  

 

Συνεπώς στο στάδιο του σχεδιασμού της εγκατάστασης στην κοινότητα 

χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη τα κοινοτικά χαρακτηριστικά και να απαντούν 

στα ακόλουθα ερωτήματα: 

 

• Ποια είναι η πλέον κατάλληλη κοινοτική περιοχή για την εγκατάσταση της 

υπηρεσίας; 

• Ποιοι άλλοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) χρειάζεται να εμπλακούν στη 

διαδικασία του σχεδιασμού και της προετοιμασίας λειτουργίας της 

υπηρεσίας; 

• Ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή που χρειάζεται να τους εμπλέξουν 

και να συνεργαστούν μαζί τους; 

• Ποιες διαθέσιμες εναλλακτικές στρατηγικές προβλέπονται σε περίπτωση 

ακύρωσης του αρχικού σχεδιασμού; 

 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά σκοπό έχουν να προσδιορίσουν την πλέον 

κατάλληλη στρατηγική για τον τρόπο εισαγωγής, εγκατάστασης και εγκαθίδρυσης 

της υπηρεσίας στην κοινότητα. Στη διαδικασία αυτή σημαντικό ρόλο παίζουν οι 

τρόποι δημοσιοποίησης του προγράμματος και πληροφόρησης της κοινότητας 

και  συνεργασίας με τους κατοίκους 

Διεθνώς η εμπειρία της ανάπτυξης των υπηρεσιών φροντίδας στην κοινότητα 

έχει αναδείξει τρία είδη στρατηγικών εισαγωγής και εγκατάστασής τους στη  

κοινότητα (Wenocur and Belcher, 1990). 

 

Προσέγγιση Υψηλού Προφίλ 

Θεωρητική άποψη της μεθόδου είναι ότι μια επαρκώς πληροφορημένη κοινότητα 

που συναινεί και αποδέχεται στα πλαίσια της την λειτουργία μιας Μονάδας 
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Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Αποκατάστασης για άτομα με νοητική υστέρηση 

αναμένεται μακροπρόθεσμα να υποστηρίξει αποτελεσματικά την ενσωμάτωσή 

τους στο κοινωνικό της ιστό. Βάσει της στρατηγικής αναπτύσσεται αρχικά μια 

προσεκτική και σε βάθος διαδικασία αγωγής της κοινότητας σε θέματα ψυχικής 

υγείας, νοητικής υστέρησης και αναπηρίας και στη συνέχεια μια ευρεία 

διαδικασία πληροφόρησης και ανάπτυξης συνεργασιών. Σκοπός είναι να 

εμπλακούν οι κάτοικοι, οι αντιπρόσωποι και οι φορείς τους στο σχεδιασμό της 

Μονάδας.  

 

Η προσέγγιση απαιτεί υψηλού βαθμού εκπαίδευση των ειδικών κοινωνικής 

πρόνοιας σε θέματα αγωγής υγείας της κοινότητας και κοινωνικού σχεδιασμού 

καθώς και διαθεσιμότητα χρόνου μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού στόχου της 

συναίνεσης  των ομάδων στόχου. Σύμφωνα με την στρατηγική η εγκατάσταση 

της Μονάδας στην κοινότητα πραγματοποιείται μόνον εφόσον συναινούν οι 

ενδιαφερόμενοι στη προοπτική της λειτουργίας της. 

 

Προσέγγιση Χαμηλού Προφίλ  

Θεωρητική άποψη της μεθόδου είναι ότι ο φόβος προς την νοητική υστέρηση, 

την αναπηρία  και τους φορείς της αντιμετωπίζεται όχι σε φαντασιωσικό επίπεδο 

αλλά στο επίπεδο της πραγματικότητας. Αναμένεται ότι οι  προκαταλήψεις προς 

τους νοητικά υστερούντες είναι δυνατόν να τροποποιηθούν καθοριστικά μέσω 

της άμεσης γνωριμίας μαζί τους που παρέχει η πραγματικότητα των 

καθημερινών συναλλαγών. Η στρατηγική στηρίζεται επίσης και στα ατομικά 

δικαιώματα των ασθενών που βάσει αυτών θεωρούνται ισότιμοι πολίτες της 

κοινωνίας με δικαίωμα να διαμένουν όπου αυτοί επιθυμούν χωρίς να χρειάζεται η 

συγκατάθεση ή έγκριση κανενός άλλου.  

 

Στα πλαίσια της προσέγγισης σκοπός είναι η εγκατάσταση της Μονάδας με 

άμεσες, συνοπτικές και αθόρυβες διαδικασίες, σε οικήματα που πληρούν τις 

νόμιμες απαιτήσεις, που μισθώνονται ή αγοράζονται εκ των προτέρων. Οι 

κάτοικοι της κοινότητας και οι φορείς τους ενημερώνονται για τη λειτουργία της 
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Μονάδας σταδιακά εκ των υστέρων της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και 

λειτουργίας της. Οι υποστηρικτές της θεωρούν ότι η στρατηγική επιφέρει 

περισσότερο επιτυχή και άμεσα αποτελέσματα στην εγκαθίδρυση και λειτουργία 

των υπηρεσιών στην κοινότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους.  

 

Στα θετικά της στρατηγικής προσμετρούνται η μικρή διάρκεια χρόνου που 

απαιτείται μέχρι την λειτουργία της υπηρεσίας και οι περιορισμένες ανάγκες σε 

εξειδικευμένους επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας για εργασία με την 

κοινότητα. Στα αρνητικά της όμως αναφέρονται δυσκολίες που προκύπτουν 

μακροπρόθεσμα στην κοινωνική ενσωμάτωση των φιλοξενούμενων στο 

κοινοτικό πλαίσιο λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων που είναι δυνατόν να 

έχει δημιουργήσει η λειτουργία της Μονάδας δίχως την εκφρασμένη αποδοχή 

τους. 

 

Συνδυαστική Προσέγγιση 

Στην Συνδυαστική Προσέγγιση συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι προσεγγίσεις 

που υιοθετούν και συνδυάζουν στοιχεία και από τις δύο προαναφερόμενες 

στρατηγικές. 

 

Για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εγκατάστασης της κοινοτικού τύπου 

υπηρεσίας Πρόνοιας βασικό ρόλο παίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

κοινότητας.  

 

Σε κοινότητες που έχουν λίγες πιθανότητες να αντιδράσουν ως προς την 

εγκατάσταση της Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης 

θεωρείται περισσότερο κατάλληλη μία στρατηγική του τύπου της Προσέγγισης 

Χαμηλού Προφίλ. Αντίθετα, σε κοινότητες που αξιολογούνται ότι έχουν πολλές 

πιθανότητες αντίδρασης θεωρείται περισσότερο κατάλληλη η υιοθέτηση μιας 

στρατηγικής του τύπου της Προσέγγισης Υψηλού Προφίλ (Coates and Miller, 

1973, Sundeen and Fiske, 1982, Wenocur and Belcher, 1990).  
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Όμως, επισημαίνεται ότι λόγω της μεγάλης ποικιλίας των ιδιαίτερων και 

διαφορετικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι κοινότητες, η επιλογή της 

κατάλληλης στρατηγικής είναι διαδικασία που εμπεριέχει αβεβαιότητα. Συνεπώς 

η παράθεση των προαναφερόμενων στρατηγικών δεν αποτελεί παρά μόνον μια 

περιορισμένη, συνοπτική και σχηματική παρουσίαση των διαθέσιμων μεθόδων 

εγκατάστασης κοινοτικών Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης και 

Αποκατάστασης που σκοπό έχει περισσότερο να εμπλουτίσει τον 

προβληματισμό παρά να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις σε ζητήματα 

σχεδιασμού. 
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Θ. ΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 «ΚΛΕΙΣΤΗΣ» ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 

 

Ο αποϊδρυματισμός των Φορέων που παρέχουν υπηρεσίες «κλειστής» 

φροντίδας, σύμφωνα και με τις κατηγορίες των περιθαλπομένων σ’  αυτούς, 

μπορεί να αναπτυχθεί με ένα σχετικά μακροχρόνιο Σχέδιο, η διάρκεια του οποίου 

δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 έτη. 

 

Το Σχέδιο χωρίζεται σε τρεις φάσεις, η πρώτη των οποίων θα είναι φάση 

καθοριστική για τη συνέχεια και στο τέλος της θα πρέπει να επανασχεδιαστεί  η 

διαδικασία αποϊδρυματισμού των Φορέων «κλειστής» φροντίδας. 

Η πρώτη αυτή φάση ταυτίζεται –εν πολλοίς–  με το Μέτρο 3.2 του Ε.Π. «Υγεία – 

Πρόνοια 2000-2006» και το χαρακτηριστικό της είναι ότι εξαντλεί σχεδόν τους 

διαθέσιμους πόρους αυτού. 

Επομένως ο επανασχεδιασμός του αποϊδρυματισμού των Φορέων παροχής 

«κλειστής» προνοιακής φροντίδας στο τέλος της α’  φάσης επιβάλλεται και για 

λόγους εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων. 

 

Οι Μονάδες που θα σηκώσουν το βάρος του αποϊδρυματισμού των Φορέων είναι 

οι Κοινοτικοί Ξενώνες, τα Κοινοτικά Οικοτροφεία (Ξενώνες μακροχρόνιας 

παραμονής)   και τα Κοινοτικά Διαμερίσματα. Επικουρικά θα συμβάλλουν στον 

αποϊδρυματισμό, ως Μονάδες προετοιμασίας των περιθαλπομένων και οι 

Προσομοιώσεις Κατοικιών, οι οποίες θα αναπτυχθούν εντός του χώρου των 

προνοιακών ιδρυμάτων. 

 

Από το σύνολο των περιθαλπομένων «κλειστής» περίθαλψης στα προνοιακά 

ιδρύματα (2.365 άτομα) ένα ποσοστό της τάξεως του 11% περίπου (Πίνακες 6,7 

και 8) φαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να φιλοξενηθεί σε κοινοτικές Μονάδες 
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(Ξενώνες, Οικοτροφεία (ξενώνες μακροχρόνιας παραμονής)  , Διαμερίσματα). Οι 

περιθαλπόμενοι αυτοί, οι οποίοι δεν θα φιλοξενηθούν σε κοινοτικές στεγαστικές 

δομές θα φιλοξενηθούν σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, οι οποίες θα 

προκύψουν από την αποσυμφόρηση αφενός των προνοιακών ιδρυμάτων και 

από τη μετατροπή τους σε σύγχρονες μονάδες περίθαλψης και υποστήριξης των 

ασθενών με πολύ βαριά νοητική υστέρηση και συνοδά προβλήματα. 

Στόχος είναι και αυτές οι Μονάδες να εγκατασταθούν στο μέλλον εντός του 

κοινωνικού ιστού, ως εξειδικευμένα Οικοτροφεία (Ξενώνες μακροχρόνιας 

παραμονής)   για τις πολύ βαριές περιπτώσεις ασθενών. 

Έτσι οι υπόλοιποι περιθαλπόμενοι οι οποίοι με την κατάλληλη προετοιμασία 

μπορούν να εγκατασταθούν στις κοινοτικές Μονάδες, ανέρχονται σε 2.100 

άτομα, τα οποία ανάλογα με την παρούσα κλινική τους κατάσταση κατανέμονται 

σε Οικοτροφεία (Ξενώνες μακροχρόνιας παραμονής)  (περίπου 25%), Ξενώνες 

(περίπου 30%), Προσομοιώσεις Κατοικιών (περίπου 27%) και Κοινοτικά 

Διαμερίσματα (περίπου 7%). 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η σχεδιαζόμενη διαδικασία 

αποϊδρυματισμού των Φορέων στις τρεις φάσεις που προαναφέρθηκαν.  
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Πίνακας 10  Διαδικασία αποϊδρυματισμού των προνοιακών ιδρυμάτων 
«κλειστής» φροντίδας και περιθαλπόμενοι που 
αποασυλοποιούνται  

Α΄ ΦΑΣΗ  
2002-2004 

Β΄ ΦΑΣΗ  
2005-2006 

Γ΄ ΦΑΣΗ  
2007-2011 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΤΥΠΟΣ  

ΜΟΝΑΔΑΣ Πλήθος  Άτομα Πλήθος Άτομα Πλήθος Άτομα Πλήθος Άτομα
Κοινοτικοί  
ξενώνες 8 80 22 220 40 400 70 700 

Κοινοτικά 
Οικοτροφεία 
(Ξενώνες 
μακροχρόνιας 
παραμονής)   

2 30 18 270 20 300 40 600 

Κοινοτικά 
Διαμερίσματα 12 48 15 60 15 60 42 168 

Προσομοιώσεις 
κατοικιών 10 100 25 250 20 300 65 650 

ΣΥΝΟΛΑ 32 258 80 800 95 1.060 217 2.118

 
Σημειώσεις: 

Ο πληθυσμός των φιλοξενουμένων ανά είδος δομής έχει υπολογιστεί με βάση ένα βέλτιστο –από 

θεραπευτικής πλευράς- αριθμό. 

Έτσι το Οικοτροφείο (ξενώνας μακροχρόνιας παραμονής)  έχει υπολογιστεί να φιλοξενεί 15 

άτομα, ο Ξενώνας και η Προσομοίωση Κατοικίας 10 άτομα, ενώ το Διαμέρισμα 4 άτομα. 

 

Με βάση τον παραπάνω σχεδιασμό (Πίνακας 10) και με την παραδοχή της 

πλήρους αξιοποίησης της δυναμικότητας κάθε δομής / μονάδας, ο αριθμός των 

ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδά προβλήματα που αναμένεται να 

αποασυλοποιηθεί στη διάρκεια αυτού του 10ετούς πλάνου είναι 2.118 άτομα. 

Τα υπόλοιπα άτομα, που σήμερα περιθάλπονται  σε καθεστώς «κλειστής» 

φροντίδας στα προνοιακά ιδρύματα θα φιλοξενηθούν σε Μονάδες Αυξημένης 

Φροντίδας, οι οποίες θα δημιουργηθούν εντός των προνοιακών ιδρυμάτων 

έπειτα από την αποσυμφόρηση αυτών. Τα άτομα αυτά είναι τα πλέον 

βεβαρημένα από πλευράς κλινικής κατάστασης. 
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Σε κάθε πάντως περίπτωση ο ακριβής υπολογισμός των αναγκών σε κοινοτικές 

«ανοικτές» στεγαστικές δομές θα πρέπει να αναθεωρηθεί μετά την πιλοτική 

εφαρμογή της α΄ φάσης αποασυλοποίησης και να επανεξεταστεί ως προς τα 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα εφαρμογής της φάσης αυτής. 
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Ι. ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ 
 ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Το προσωπικό – ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για την κάλυψη των 

αναγκών αποϊδρυματισμού και στελέχωσης των νέων δομών έχει ως εξής: 

 

Κοινοτικός ξενώνας: 

Ψυχολόγος   άτομα  1* 

Φυσιοθεραπευτής  άτομα  1* 

Ειδικός παιδαγωγός  άτομα  1* 

Λογοθεραπευτής  άτομα  1* 

Εργοθεραπευτής  άτομα  1 

Κοινωνικός Λειτουργός άτομα  1 

Νοσηλευτές   άτομα  6 

Γενικών καθηκόντων άτομα  2 

Σύνολο   άτομα  14* 

 

Κοινοτικό Οικοτροφείο (ξενώνας μακροχρόνιας παραμονής): 
Ψυχολόγος   άτομα  1* 

Φυσιοθεραπευτής  άτομα  1* 

Ειδικός παιδαγωγός  άτομα  1* 

Λογοθεραπευτής  άτομα  1* 

Εργοθεραπευτής  άτομα  1 

Κοινωνικός Λειτουργός άτομα  1 

Νοσηλευτές   άτομα  9 

Γενικών καθηκόντων άτομα  9 

Σύνολο   άτομα  24* 
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Κοινοτικός Διαμέρισμα: 

Μπορεί να εξυπηρετηθεί από το προσωπικό των υπολοίπων δομών 

αποϊδρυματισμού. 

 

Προσομοιωμένη κατοικία: 

Ψυχολόγος   άτομα  1* 

Φυσιοθεραπευτής  άτομα  1* 

Ειδικός παιδαγωγός  άτομα  1* 

Λογοθεραπευτής  άτομα  1* 

Εργοθεραπευτής  άτομα  1 

Κοινωνικός Λειτουργός άτομα  1 

Νοσηλευτές   άτομα  6 

Γενικών καθηκόντων άτομα  2 

Σύνολο   άτομα  14* 

 

* Πολλά από τα στελέχη των νέων δομών δεν απαιτείται να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, αλλά μερικής. Έτσι αρκετά 

από τα στελέχη αυτά μπορούν να είναι ταυτόχρονα στελέχη δύο κοινοτικών 

δομών. 

 

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στα προνοιακά ιδρύματα (Πίνακας 9) 

οδηγεί στην αναγκαιότητα νέων προσλήψεων στις κατηγορίες Ψυχολόγων, 

Φυσιοθεραπευτών, Ειδικών Παιδαγωγών, Λογοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών 

και Κοινωνικών Λειτουργών. Επιπλέον νέες προσλήψεις θα καλύψουν ένα μέρος 

(περίπου 50%) των Νοσηλευτών, ενώ αντίθετα το προσωπικό Γενικών 

Καθηκόντων των νέων δομών θα καλυφθεί από το υπηρετούν ήδη στα 

προνοιακά ιδρύματα προσωπικό. 

 

Ειδικότερα για την Α΄ φάση του Σχεδίου Αποϊδρυματισμού, δηλαδή για την 

περίοδο 2002-2204, και με βάση τη στενότητα εγκρίσεων για πρόσληψη νέου 
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προσωπικού, είναι δυνατή η λειτουργία Μονάδων / δομών αποϊδρυματισμού με 

το ήδη υπηρετούν προσωπικό στα προνοιακά ιδρύματα. Οι ανάγκες  σε 

εξειδικευμένο προσωπικό που δεν μπορούν να καλυφθούν από το ήδη 

υπηρετούν προσωπικό στη φάση αυτή, θα αναπληρωθούν από υποστηρικτικούς 

μηχανισμούς, που θα συνεργαστούν με τα προνοιακά ιδρύματα κατά τη 

διαδικασία αποϊδρυματισμού.  

 

Στους Πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται οι ανάγκες σε νέο εξειδικευμένο 

προσωπικό που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των νέων δομών 

αποϊδρυματισμού, κατά φάση υλοποίησης και συγκεντρωτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Πίνακας11 Ανάγκες σε νέο εξειδικευμένο προσωπικό για δομές αποϊδρυματισμού των προνοιακών 
ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας κατά την Α΄ φάση 2002-2004  

 

Α΄ Φάση αποϊδρυματισμού 2002-2004: Ειδικότητες νέου προσωπικού  
ΤΥΠΟΣ  

Πλήθος 
Δομών Ψυχολόγοι Φυσιοθερ. Ειδ. Παιδ. Λογοθερ. Εργοθερ. ΜΟΝΑΔΑΣ Κοιν. Λειτ. Νοσηλ. 

Κοινοτικοί  
ξενώνες 8 4 4 4 4 8 8 24 

Κοινοτικά 
Οικοτροφεία 
(Ξενώνες 
μακροχρόνιας 
παραμονής)   

2 1 1 1 1 2 2 9 

Προσομοιώσεις 
κατοικιών 10 4 4 4 4 8 8 30 

ΣΥΝΟΛΑ 9 9 9 9 18 18 63 

 
Σημείωση: 
Στις ειδικότητες Ψυχολόγος, Φυσιοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός, Λογοθεραπευτής αναλογεί μια νέα πρόσληψη ανά δύο δομές 
Στις ειδικότητες Εργοθεραπευτής και Κοινωνικός Λειτουργός αναλογεί μια νέα ειδικότητα για κάθε νέα δομή. 
Στην ειδικότητα Νοσηλευτές το ½ του απαιτούμενου προσωπικού θα καλυφθεί από το υπηρετούν ήδη προσωπικό των ιδρυμάτων 
Οι  άλλες ειδικότητες που δεν αναφέρονται στον Πίνακα θα καλυφθούν  από το υπηρετούν ήδη προσωπικό των ιδρυμάτων 
Το προσωπικό των Προστατευμένων Διαμερισμάτων θα καλυφθεί από προσωπικό άλλων δομών.  
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Πίνακας12  Ανάγκες σε νέο εξειδικευμένο προσωπικό για δομές αποϊδρυματισμού των προνοιακών 

ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας κατά την Β΄ φάση 2005-2006 
 

Β΄ Φάση αποϊδρυματισμού 2005-2006: Ειδικότητες νέου προσωπικού  
ΤΥΠΟΣ  

Πλήθος 
Δομών Ψυχολόγοι Φυσιοθερ. Ειδ. Παιδ. Λογοθερ. Εργοθερ. ΜΟΝΑΔΑΣ Κοιν. Λειτ. Νοσηλ. 

Κοινοτικοί  
ξενώνες 22 11 11 11 11 22 22 66 

Κοινοτικά 
Οικοτροφεία 
(Ξενώνες 
μακροχρόνιας 
παραμονής)   

18 9 9 9 9 18 18 81 

Προσομοιώσεις 
κατοικιών 25 13 13 13 13 25 25 75 

ΣΥΝΟΛΑ 33 33 33 33 65 65 222 

 
Σημείωση: 
Στις ειδικότητες Ψυχολόγος, Φυσιοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός, Λογοθεραπευτής αναλογεί μια νέα πρόσληψη ανά δύο δομές 
Στις ειδικότητες Εργοθεραπευτής και Κοινωνικός Λειτουργός αναλογεί μια νέα ειδικότητα για κάθε νέα δομή. 
Στην ειδικότητα Νοσηλευτές το ½ του απαιτούμενου προσωπικού θα καλυφθεί από το υπηρετούν ήδη προσωπικό των ιδρυμάτων 
Οι  άλλες ειδικότητες που δεν αναφέρονται στον Πίνακα θα καλυφθούν  από το υπηρετούν ήδη προσωπικό των ιδρυμάτων 
Το προσωπικό των Προστατευμένων Διαμερισμάτων θα καλυφθεί από προσωπικό άλλων δομών.  
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Πίνακας 13  Ανάγκες σε νέο εξειδικευμένο προσωπικό για δομές αποϊδρυματισμού των προνοιακών 
ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας κατά την Γ΄ φάση 2007-2011 

 

Γ΄ Φάση αποϊδρυματισμού 2007-2011: Ειδικότητες νέου προσωπικού  
ΤΥΠΟΣ  

Πλήθος 
Δομών Ψυχολόγοι Φυσιοθερ. Ειδ. Παιδ. Λογοθερ. Εργοθερ. ΜΟΝΑΔΑΣ Κοιν. Λειτ. Νοσηλ. 

Κοινοτικοί  
ξενώνες 40 20 20 20 20 40 40 120 

Κοινοτικά 
Οικοτροφεία 
(Ξενώνες 
μακροχρόνιας 
παραμονής)   

20 10 10 10 10 20 20 90 

Προσομοιώσεις 
κατοικιών 20 10 10 10 10 20 20 60 

ΣΥΝΟΛΑ 40 40 40 40 80 80 270 

 
Σημείωση: 
Στις ειδικότητες Ψυχολόγος, Φυσιοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός, Λογοθεραπευτής αναλογεί μια νέα πρόσληψη ανά δύο δομές 
Στις ειδικότητες Εργοθεραπευτής και Κοινωνικός Λειτουργός αναλογεί μια νέα ειδικότητα για κάθε νέα δομή. 
Στην ειδικότητα Νοσηλευτές το ½ του απαιτούμενου προσωπικού θα καλυφθεί από το υπηρετούν ήδη προσωπικό των ιδρυμάτων 
Οι  άλλες ειδικότητες που δεν αναφέρονται στον Πίνακα θα καλυφθούν  από το υπηρετούν ήδη προσωπικό των ιδρυμάτων 
Το προσωπικό των Προστατευμένων Διαμερισμάτων θα καλυφθεί από προσωπικό άλλων δομών.  
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Πίνακας 14: Συνολικές ανάγκες σε νέο εξειδικευμένο προσωπικό για δομές αποϊδρυματισμού των 
προνοιακών ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας και στις τρεις φάσεις (2002-2011) 

 

Σχέδιο Αποϊδρυματισμού 2002-2011: Ειδικότητες νέου προσωπικού  
ΤΥΠΟΣ  

ΜΟΝΑΔΑΣ Πλήθος 
Δομών Ψυχολόγοι Φυσιοθερ. Ειδ. Παιδ. Λογοθερ. Εργοθερ. Κοιν. Λειτ. Νοσηλ. 

Α΄ Φάση 32 9 9 9 9 18 18 63 

Β΄ Φάση 80 33 33 33 33 65 65 222 

Γ΄ Φάση 95 40 40 40 40 80 80 270 

ΣΥΝΟΛΑ 82 82 82 82 163 163 555 
 

Σημείωση: 
Στις ειδικότητες Ψυχολόγος, Φυσιοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός, Λογοθεραπευτής αναλογεί μια νέα πρόσληψη ανά δύο δομές 
Στις ειδικότητες Εργοθεραπευτής και Κοινωνικός Λειτουργός αναλογεί μια νέα ειδικότητα για κάθε νέα δομή. 
Στην ειδικότητα Νοσηλευτές το ½ του απαιτούμενου προσωπικού θα καλυφθεί από το υπηρετούν ήδη προσωπικό των ιδρυμάτων 
Οι  άλλες ειδικότητες που δεν αναφέρονται στον Πίνακα θα καλυφθούν  από το υπηρετούν ήδη προσωπικό των ιδρυμάτων 
Το προσωπικό των Προστατευμένων Διαμερισμάτων θα καλυφθεί από προσωπικό άλλων δομών.  

 

 

 

 

 

 



 

ΙΑ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ 

 

Σε ότι αφορά το Κόστος Αρχικής Επένδυσης (κατασκευές δομών, διαρρυθμίσεις 

και επισκευές κτιρίων, εξοπλισμοί) για την πλήρη ανάπτυξη των νέων δομών 

αποϊδρυματισμού των Φορέων που παρέχουν «κλειστή» περίθαλψη, έχουν γίνει 

οι εξής παραδοχές: 

- Οι Κοινοτικοί Ξενώνες θα εγκατασταθούν σε κτίρια τα οποία θα 

μισθωθούν ή σε κτίρια των οποίων η κυριότητα ανήκει στα προνοιακά 

ιδρύματα. Επομένως απαιτείται μόνο η διαρρύθμιση ή επισκευή τους και ο 

εξοπλισμός τους. 

- Τα Κοινοτικά επίσης Διαμερίσματα θα εγκατασταθούν σε κτίρια τα οποία 

θα μισθωθούν και έτσι υπολογίζεται μόνο το αρχικό κόστος των πιθανών 

διαρρυθμίσεων και του εξοπλισμού τους. 

- Τα Κοινοτικά Οικοτροφεία (Ξενώνες μακροχρόνιας παραμονής)  θα 

στεγαστούν κατά το ήμισυ σε μισθωμένα κτίρια και επομένως θα απαιτηθεί 

αρχική επένδυση για τις πιθανές διαρρυθμίσεις και τον εξοπλισμό τους, ενώ 

τα υπόλοιπα μπορούν να κατασκευαστούν σε ιδιόκτητα οικόπεδα των 

προνοιακών ιδρυμάτων. Στην περίπτωση αυτή των κατασκευών θα απαιτηθεί 

εκτός του εξοπλισμού και η εξασφάλιση του κόστους των κατασκευών. 

- Οι Προσομοιώσεις Κατοικιών θα στεγαστούν σε υπάρχοντα κτίρια των 

προνοιακών ιδρυμάτων και επομένως θα απαιτηθεί να διαρρυθμισθούν και 

επισκευαστούν κατάλληλα και να εξοπλιστούν. 

 

Το κόστος της αρχικής επένδυσης για τις νέες στεγαστικές δομές έχει προκύψει 

από την εφαρμογή ενός σταθερού, σταθμισμένου μέσου κόστους για κατασκευή, 

μικροεπισκευές και διαρρυθμίσεις όπου απαιτείται και για εξοπλισμό αυτών. 

Τα κόστη αυτά εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 
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Πίνακας 15  Μέσο κόστος κατασκευών, διαρρυθμίσεων και εξοπλισμού 
δομών αποϊδρυματισμού των προνοιακών ιδρυμάτων 
«κλειστής» φροντίδας 

Τύπος 
Μονάδας Κατασκευή Διαρρυθμίσεις Εξοπλισμός 

Κοινοτικός Ξενώνας  

250 τ.μ. 0 45.000 60.000 

Κοινοτικό Διαμέρισμα 

75 τ.μ. 0 6.000 8.000 

Κοινοτικό Οικοτροφείο 

(ξενώνας μακροχρόνιας 

παραμονής) 

400 τ.μ. 

(1.000 €/τ.μ.) 
136.300 60.000 75.000 

Προσομοίωση κατοικίας 

250 τ.μ. 0 45.000 60.000 

Σε € 

 

Εφαρμόζοντας αυτό το μέσο –κατά περίπτωση- κόστος (μ.κ.), το ύψος της 

αρχικής επένδυσης για τη δημιουργία των νέων δομών αποϊδρυματισμού των 

προνοιακών ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας έχει ανά Φάση και συγκεντρωτικά 

ως εξής (Πίνακες 16 - 19): 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 16: Κόστος αρχικής επένδυσης για τη λειτουργία δομών αποϊδρυματισμού των προνοιακών 
ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας – Α΄ Φάση 2002-2004  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Πλήθος 
δομών Μέσο 

κόστος Κόστος Μέσο 
κόστος Κόστος Μέσο 

κόστος 

ΑΡΧΙΚΗΣ 

Κόστος 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
Α΄ ΦΑΣΗΣ 

Τύπος  
Δομής 

(1) (2) (3=1Χ2) (4) (5=1Χ4) (6) (7=1Χ6) (8=3+5+7) 

Κοινοτικοί Ξενώνες 8 0 0 45 360 60 480 840 

Κοινοτικά Διαμερίσματα 12 0 0 6 72 8 96 168 
Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής) 

2 0 0 60 120 75 150 270 

Προσομοιώσεις Κατοικιών 10 0 0 45 450 60 600 1.050 

ΣΥΝΟΛΑ  0  1.002  1.326 2.328 
Σε .000 € 
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Πίνακας 17: Κόστος αρχικής επένδυσης για τη λειτουργία δομών αποϊδρυματισμού των προνοιακών 
ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας – Β΄ Φάση 2005-2006 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πλήθος 
δομών Μέσο 

κόστος Κόστος Μέσο 
κόστος Κόστος Μέσο 

κόστος 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
Α΄ ΦΑΣΗΣ Κόστος 

Μέσο κόστος 

Τύπος  
Δομής 

(1) (2) (3=1Χ2) (4) (5=1Χ4) (6) (7=1Χ6) (8=3+5+7) 

Κοινοτικοί Ξενώνες 22 0 0 45 990 60 1.320 2.310 

Κοινοτικά Διαμερίσματα 15 0 0 6 90 8 120 210 
Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)  * 

8 0 0 60 480 75 600 1.080 

Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)  * 

10 136,3 1.363 0 0 75 750 2.113 

Προσομοιώσεις Κατοικιών 25 0 0 45 1.125 60 1.500 2.625 

ΣΥΝΟΛΑ  1.363  2.685  4.290 8.338 
Σε .000 € 

* Μίσθωση    ** Κατασκευή σε ιδιόκτητο οικόπεδο 
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Πίνακας 18: Κόστος αρχικής επένδυσης για τη λειτουργία δομών αποϊδρυματισμού των προνοιακών 
ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας – Γ΄ Φάση 2007-2011  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πλήθος 
δομών Μέσο 

κόστος Κόστος Μέσο 
κόστος Κόστος Μέσο 

κόστος 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
Α΄ ΦΑΣΗΣ 

Κόστος Μέσο κόστος 
Μέσο κόστος 

Τύπος  
Δομής 

(1) (2) (3=1Χ2) (4) (5=1Χ4) (6) (7=1Χ6) (8=3+5+7) 

Κοινοτικοί Ξενώνες 40 0 0 45 1.800 60 2.400 4.200 

Κοινοτικά Διαμερίσματα 15 0 0 6 90 8 120 210 
Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)  * 

10 0 0 60 600 75 750 1.350 

Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες 
μακροχρόνιας 
παραμονής)  ** 

10 136,3 1.363 0 0 75 750 2.113 

Προσομοιώσεις Κατοικιών 20 0 0 45 900 60 1.200 2.100 

ΣΥΝΟΛΑ  1.363  3.390  5.220 9.973 
Σε .000 € 

* Μίσθωση    ** Κατασκευή σε ιδιόκτητο οικόπεδο 
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Πίνακας 19: Συνολικό κόστος αρχικής επένδυσης για τη λειτουργία δομών αποϊδρυματισμού των προνοιακών 

ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας και για τις τρεις Φάσεις (2002-2011)  
 

Φάσεις Σχεδίου Αποϊδρυματισμού ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Α΄ Φάση 2002-2004 0 1.002 1.328 2.328 

Β΄ Φάση 2005-2006 1.363 2.685 4.290 8.338 

Γ΄ Φάση 2007-2011 1.363 3.390 5.220 9.973 

ΣΥΝΟΛΑ 2.726 7.077 10.838 20.639 
Σε .000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Για την εκτίμηση του ετήσιου και του συνολικού  κόστος λειτουργίας των νέων 

δομών αποϊδρυματισμού έχουν γίνει οι εξής παραδοχές: 

 

Α) Το μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας ανά τύπο δομής έχει ως εξής: 

Α.1) ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

Είδος δαπάνης Αιτιολογία Ποσό 

Αμοιβές προσωπικού 10 άτομα πλήρους απασχόλησης 
4 άτομα μερικής απασχόλησης 226,8

Ενοίκια δομής 8 €/τ.μ. 24,0
Δαπάνες συντήρησης, καθαρισμού 20 €/ τ.μ. 5,0
Δαπάνες λειτουργίας (φωτισμός, θέρμανση κλπ) 20 €/τ.μ. 5,0
Δαπάνες διαβίωσης φιλοξενουμένων 4.500 €/άτομο 45,0
Δαπάνες ανάπτυξης δεξιοτήτων --- 10,0
Δαπάνες μετακινήσεων κλπ --- 15,0
Λοιπές δαπάνες --- 4,7
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού --- 10,0
Δαπάνες δημοσιότητας --- 4,5
Δαπάνες ευαισθητοποίησης --- 20,0
Σύνολο 370,0

Σε .000 € 

Α.2) ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Είδος δαπάνης Αιτιολογία Ποσό 

Αμοιβές προσωπικού  0,0
Ενοίκια δομής 8 €/τ.μ. 1,5
Δαπάνες συντήρησης, καθαρισμού 20 €/ τ.μ. 1,5
Δαπάνες λειτουργίας (φωτισμός, θέρμανση κλπ) 20 €/τ.μ. 1,5
Δαπάνες διαβίωσης φιλοξενουμένων 4.500 €/άτομο 13,5
Δαπάνες ανάπτυξης δεξιοτήτων --- 3,0
Δαπάνες μετακινήσεων κλπ --- 4,0
Λοιπές δαπάνες --- 2,0
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού --- 0,0
Δαπάνες δημοσιότητας --- 1,0
Δαπάνες ευαισθητοποίησης --- 5,0
Σύνολο 33,0

Σε .000 € 
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Α.3) ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 

Είδος δαπάνης Αιτιολογία Ποσό 

Αμοιβές προσωπικού 20 άτομα πλήρους απασχόλησης 
4 άτομα μερικής απασχόλησης 415,8

Ενοίκια δομής 8 €/τ.μ. 43,2
Δαπάνες συντήρησης, καθαρισμού 20 €/ τ.μ. 9,0
Δαπάνες λειτουργίας (φωτισμός, θέρμανση κλπ) 20 €/τ.μ. 9,0
Δαπάνες διαβίωσης φιλοξενουμένων 4.500 €/άτομο 67,5
Δαπάνες ανάπτυξης δεξιοτήτων --- 10,0
Δαπάνες μετακινήσεων κλπ --- 20,0
Λοιπές δαπάνες --- 7,5
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού --- 17,0
Δαπάνες δημοσιότητας --- 6,0
Δαπάνες ευαισθητοποίησης --- 25,0
Σύνολο 630,0

Σε .000 € 

Α.4) ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Είδος δαπάνης Αιτιολογία Ποσό 

Όπως ο Κοινοτικός Ξενώνας 

Σύνολο 370,0
Σε .000 € 

 

Β) Το ετήσιο επομένως κόστος λειτουργίας όλων των νέων δομών 

αποϊδρυματισμού των προνοιακών ιδρυμάτων παροχής «κλειστής» φροντίδας 

αποτυπώνεται παρακάτω: 
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Πίνακας 20:  Ετήσιο κόστος λειτουργίας δομών αποϊδρυματισμού των προνοιακών ιδρυμάτων «κλειστής» 
φροντίδας 

  
Α΄ Φάση 2002-2004 

 
Β΄ Φάση 2005-2006 

 
Γ΄ Φάση 2007-2011 Τύπος  

Δομής 
Μέσο 
Ετήσιο 
κόστος  Πλήθος 

Δομών Κόστος  Πλήθος 
Δομών Κόστος  Πλήθος 

Δομών Κόστος 

Κοινοτικοί Ξενώνες 370  8 2.960  22 8.140  40 14.800 

Κοινοτικά Διαμερίσματα 33  12 396  15 495  15 495 
Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)  * 

630 
 

2 1.260  8 5.040  10 6.300 

Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)   ** 

586,8 
 

- 0  10 5.868  10 5.868 

Προσομ. Κατοικιών 370  10 3.700  25 9.250  20 7.400 

ΣΥΝΟΛΑ   8.316   28.793   34.863 
Σε .000 € 

* Μισθωμένα κτίρια    ** Ιδιόκτητα (νεοκατασκευασμένα) κτίρια 

Σημείωση: 

Από το σύνολο των Κοινοτικών Οικοτροφείων (Ξενώνων μακροχρόνιας παραμονής) 10 στη δεύτερη φάση και 10 στην τρίτη θα 

εγκατασταθούν σε νεοαναγειρόμενα κτίρια. Έτσι από το κόστος λειτουργίας τους έχει αφαιρεθεί το κόστος εκμίσθωσης. Στην Α΄ 

φάση τα νέα Κοινοτικά Οικοτροφεία (Ξενώνες μακροχρόνιας παραμονής)   θα στεγαστούν σε μισθωμένα κτίρια. 



 

Γ) Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου Αποϊδρυματισμού 2002-2011 η 

λειτουργία των νέων δομών σε έτη έχει ως εξής: 

 

Έτη λειτουργίας 

Είδος Μονάδας Περίοδος 
2002-2004

Περίοδος 
2005-2006

Περίοδος 
2007-2011 

Σύνολο 
ετών 

λειτουργίας
Κοινοτικοί Ξενώνες Α΄ 
Φάσης 2002-2004 2 2 4 8 

Κοινοτικοί Ξενώνες Β΄ 
Φάσης 2005-2006 - 2 4 6 

Κοινοτικοί Ξενώνες Γ΄ 
Φάσης 2007-2011 - - 4 4 

Κοινοτικά Διαμερίσματα Α΄ 
Φάσης 2002-2004 2 2 4 8 

Κοινοτικά Διαμερίσματα Β΄ 
Φάσης 2005-2006 - 2 4 6 

Κοινοτικά Διαμερίσματα Γ΄ 
Φάσης 2007-2011 - - 4 4 

Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)  Α΄ Φάσης 
2002-2004 

2 2 4 8 

Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)   Β΄ Φάσης 
2005-2006 

- 2 4 6 

Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)   Γ΄ Φάσης 
2007-2011 

- - 4 4 

Προσομοιώσεις κατοικιών 
Α΄ Φάσης 2002-2004 2 2 4 8 

Προσομοιώσεις κατοικιών 
Β΄ Φάσης 2005-2006 - 2 4 6 

Προσομοιώσεις κατοικιών 
Γ΄ Φάσης 2007-2011 - - 4 4 
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Επομένως, το συνολικό κόστος λειτουργίας όλων των δομών αποϊδρυματισμού 

στη διάρκεια και των τριών Φάσεων είναι συνάρτηση των ετών λειτουργίας των 

δομών και  αποτυπώνεται (αναλυτικά και συγκεντρωτικά) στους Πίνακες 21 - 24, 

που ακολουθούν: 
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Πίνακας 21:  Συνολικό κόστος λειτουργίας δομών αποϊδρυματισμού των  
προνοιακών ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας Α΄  Φάσης 
2002-2004 
 

 
Α΄ Φάση 2002-2004 Τύπος  

Δομής 
Μέσο 
Ετήσιο 
κόστος Έτη λειτουργίας Πλήθος 

Δομών Κόστος 

Κοινοτικοί Ξενώνες 370 2 8 5.920 

Κοινοτικά Διαμερίσματα 33 2 12 792 
Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)  * 

630 2 2 2.520 

Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)   ** 

586,8 2 0 0 

Προσομ. Κατοικιών 370 2 10 7.400 

ΣΥΝΟΛΑ    16.632 
Σε .000 € 

* Μισθωμένα κτίρια    ** Ιδιόκτητα (νεοκατασκευασμένα) κτίρια 

 

Πίνακας 22:  Συνολικό κόστος λειτουργίας δομών αποϊδρυματισμού των  
προνοιακών ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας Β΄  Φάσης 
2005-2006 

 
Β΄ Φάση 2005-2006 Τύπος  

Δομής 
Μέσο 
Ετήσιο 
κόστος Έτη λειτουργίας Πλήθος 

Δομών Κόστος 

Κοινοτικοί Ξενώνες 370 2 22 16.280 

Κοινοτικά Διαμερίσματα 33 2 15 990 
Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)   * 

630 2 8 10.080 

Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)  ** 

586,8 2 10 11.736 

Προσομ. Κατοικιών 370 2 25 18.500 
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ΣΥΝΟΛΑ    57.586 
Σε .000 € 

* Μισθωμένα κτίρια    ** Ιδιόκτητα (νεοκατασκευασμένα) κτίρια 

 

Πίνακας 23:  Συνολικό κόστος λειτουργίας δομών αποϊδρυματισμού των  
προνοιακών ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας Γ΄  Φάσης 
2007-2011 

 
Γ΄ Φάση 2007-2011 Τύπος  

Δομής 
Μέσο 
Ετήσιο 
κόστος Έτη λειτουργίας Πλήθος 

Δομών Κόστος 

Κοινοτικοί Ξενώνες 370 4 40 59.200 

Κοινοτικά Διαμερίσματα 33 4 15 1.980 
Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)  * 

630 4 10 25.200 

Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)   ** 

586,8 4 10 23.472 

Προσομ. Κατοικιών 370 4 20 29.600 

ΣΥΝΟΛΑ   139.452 
Σε .000 € 

* Μισθωμένα κτίρια    ** Ιδιόκτητα (νεοκατασκευασμένα) κτίρια 

 

 

Είναι φανερό ότι οι νέες δομές συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά από κάθε 

Φάση επιβαρύνοντας τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας 

Πρόνοιας. 

Και το συνολικό κόστος λειτουργίας (όλων των Φάσεων) του Σχεδίου 

Αποϊδρυματισμού 2002-2011 αποτυπώνεται στον Πίνακα 24, που ακολουθεί: 
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Πίνακας 24:  Συνολικό κόστος λειτουργίας δομών αποϊδρυματισμού των προνοιακών ιδρυμάτων «κλειστής» 
φροντίδας 

 

Τύπος  
Δομής 

Δομές 
Α΄ Φάσης 
2002-04 

Κόστος 
λειτουργίας 
δομών  

Α΄ Φάσης  
στην περίοδο 

2004-06 

Δομές 
Β΄ Φάσης 
2005-06 

Κόστος 
λειτουργίας 
δομών  

Α΄ και Β΄ Φάσης 
στην περίοδο 

2007-11 

Δομές 
Γ΄ Φάσης 
2007-11 

ΣΥΝΟΛΑ 
λειτουργίας 
δομών 

αποϊδρυματισμού 
2002-2011 

Κοινοτικοί Ξενώνες 5.920 5920 16.280 44.400 59.200 131.720 

Κοινοτικά Διαμερίσματα 792 792 990 3.564 1.980 8.118 
Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)  *  

2.520 2.520 10.080 25.200 25.200 65.520 

Κοινοτικά Οικοτροφεία 
(Ξενώνες μακροχρόνιας 
παραμονής)  ** 

0 0 11.736 23.472 23.472 58.680 

Προσομ. Κατοικιών 7.400 7.400 18.500 51.800 29.600 114.700 

ΣΥΝΟΛΑ 16.632 16.632 57.586 148.436 139.452 378.738 
Σε .000 € 

* Μισθωμένα κτίρια    ** Ιδιόκτητα (νεοκατασκευασμένα) κτίρια 
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Δ) Οι πηγές χρηματοδότησης του Σχεδίου Αποϊδρυματισμού των προνοιακών 

ιδρυμάτων που παρέχουν «κλειστή» φροντίδα στα άτομα με νοητική υστέρηση 

και συνοδές αναπηρίες είναι: 

1. Κοινοτικές συγχρηματοδοτήσεις Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» 

2. Κοινοτικές συγχρηματοδοτήσεις Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 2000-2006 

3. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Επιχορηγήσεις Υπουργείου Υγείας 

Πρόνοιας 

4. Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας. 

 

Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση της αρχικής επένδυσης 

(κατασκευές – διαρρυθμίσεις / επισκευές – εξοπλισμοί) και τη χρηματοδότηση της 

λειτουργίας των νέων δομών αποϊδρυματισμού η συμμετοχή των παραπάνω 

πηγών χρηματοδότησης αποτυπώνεται στους Πίνακες 25 και 26 που 

ακολουθούν: 
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Πίνακας 25:  Χρηματοδότηση αρχικής επένδυσης δομών αποϊδρυματισμού των προνοιακών 
  ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας 
 

Κοινοτικές 
Συγχρ/σεις μέσω 
Π.Ε.Π. 2000-2006 

(ΕΤΠΑ) 

Πρόσθετες 
Κοινοτικές 

Συγχρ/σεις μέσω 
Ε.Π. Υγεία Πρόνοια 

(ΕΤΠΑ) 

Επιδοτήσεις ΥΥΠ  
(Π.Δ.Ε.) Τύπος  

Δομής 
Κόστος 
αρχικής 

επένδυσης 

Ποσά % Ποσά % Ποσά % 

Δομές αποϊδρυματισμού 
Α΄ Φάσης (2002-2004) 2.328 2.000 85,9   328 14,1 

Δομές αποϊδρυματισμού 
Β΄ Φάσης (2005-2006) 8.338 3.000 36,0 3.000 36,0 2.338 28,0 

Δομές αποϊδρυματισμού 
Γ΄ Φάσης (2007-2011) 9.973 - 0,0 - 0,0 9.973 100,0 

 

ΣΥΝΟΛΑ 20.639 5.000 24,2 3.000 14,5 12.639 61,3 
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Συμπεράσματα: 

 

1. Κατά την Α΄ φάση Αποϊδρυματισμού (2002-2004) σημαντικό μέρος του 

κόστους αρχικής επένδυσης (δαπάνες ΕΤΠΑ) θα καλυφθούν από αντίστοιχα 

Μέτρα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το υπόλοιπο μέρος 

(328.000 €) θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους. 

 

2. Κατά τη Β΄ φάση Αποϊδρυματισμού (2005-2006) ένα μέρος του κόστους 

αρχικής επένδυσης (3.000.000 €) θα καλυφθεί επίσης από τα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα. Ένα άλλο μέρος (επίσης 3.000.000 €) εκτιμάται ότι 

θα εξασφαλιστεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια». Το 

κόστος αυτό της αρχικής επένδυσης αφορά δαπάνες ΕΤΠΑ. Το υπόλοιπο 

απαιτούμενο ποσό (2.338.000 €) θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους. 

 

3. Το σύνολο του κόστους αρχικής επένδυσης στην Γ΄ φάση 

Αποϊδρυματισμού θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους. 
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Πίνακας 26:  Χρηματοδότηση λειτουργίας δομών αποϊδρυματισμού των προνοιακών 
  ιδρυμάτων «κλειστής» φροντίδας   

Κοινοτικές 
Συγχρ/σεις μέσω 
Ε.Π. Υγεία Πρόνοια 

(ΕΚΤ) 

Πρόσθετες  
Κοινοτικές 

Συγχρ/σεις μέσω 
Ε.Π. Υγεία Πρόνοια 

(ΕΚΤ) 

Επιδοτήσεις ΥΥΠ  
(Τακ. Προϋπολ.) Τύπος  

Δομής 
Κόστος 

λειτουργίας

Ποσά % Ποσά % Ποσά % 

Δομές αποϊδρυματισμού 
Α΄ Φάσης 
(Λειτουργία 2002-2004) 

16.632 6.804 40,9 - - 9.828 59,1 

Δομές αποϊδρυματισμού 
Α΄ Φάσης  
(Λειτουργία 2004-2006) 

16.632 - - - - 16.632 100,0 

Δομές αποϊδρυματισμού 
Β΄ Φάσης 
(Λειτουργία 2005-2006) 

57.586 2.582,7 4,5 10.300 17,9 44.703,3 77,6 

Δομές αποϊδρυματισμού 
Α΄ και Β΄ Φάσης  
(Λειτουργία 2007-2011) 

148.436 - - - - 148.436 100,0 

Δομές αποϊδρυματισμού 
Γ΄ Φάσης 
(Λειτουργία 2007-2011) 

139.452 - - - - 139.452 100,0 

 

ΣΥΝΟΛΑ 378.738 9.386,7 2,5 10.300 2,7 359.051,3 94,8 
Σε .000 € 

 



Συμπεράσματα: 

 

1. Ειδικά για την περίοδο 2002-2004 λόγω στενότητας στις προσλήψεις νέου 

προσωπικού, οι νέες δομές λειτουργούν με το υπηρετούν ήδη προσωπικό των 

προνοιακών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σχέδιο Αποϊδρυματισμού. Έτσι το 

κόστος λειτουργίας (2 ετών) για το προσωπικό, που αναλυτικά είναι: 

Για τους Κοινοτικούς Ξενώνες   3.628.800 € 

Για τα Προστατευμένα Διαμερίσματα                0 € 

Για τα Κοινοτικά Οικοτροφεία  

(Ξενώνες μακροχρόνιας παραμονής)   1.663.200 €, και 

Για τις Προσομοιώσεις Κατοικιών  4.536.000 € 

βαρύνει εξολοκλήρου τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας. 

 

2. Το Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» χρηματοδοτεί τη λειτουργία των δομών 

αποϊδρυματισμού για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Επομένως η συνέχεια 

της λειτουργίας των δομών βαρύνει αποκλειστικά τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

του Υπουργείου Υγεία και Πρόνοιας. 

 

3. Κατά τη Β΄ φάση Αποϊδρυματισμού εξαντλούνται οι διαθέσιμοι πόροι του 

Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» (2.582.700 €) και εκτιμάται ότι θα εξασφαλιστούν 

πρόσθετοι πόροι της τάξεως των 10.300.000 €. Το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό 

για τη λειτουργία των δομών (44.703.300 €) θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους. 

 

4. Ολόκληρη η Γ΄ φάση Αποϊδρυματισμού καλύπτεται από εθνικούς πόρους. 
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ΙΒ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

 

 

1.  Αποτύπωση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από την 
εφαρμογή του Σχεδίου. 

  

Το Σχέδιο δράσης για το Αποϊδρυματισμό των προνοιακών ιδρυμάτων που 

παρέχουν «κλειστή» φροντίδα σε άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές 

αναπηρίες αναμένεται να οδηγήσει στην αποασυλοποίηση του συνόλου σχεδόν 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες που διαβιούν σε ιδρυματικό περιβάλλον και που 

είναι δυνατόν λόγω της παρούσας κλινικής τους κατάστασης να εγκατασταθούν 

σε κοινοτικές δομές αποασυλοποίησης. Αναμένεται επίσης να εξασφαλίσει τις 

προϋποθέσεις για την κοινωνική και οικονομική επανένταξη των ατόμων αυτών. 

Επιπρόσθετα αναμένεται να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες για κοινωνική 

ενσωμάτωση των ασθενών με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες που 

παρ’  ότι σήμερα δεν διαβιούν σε ιδρυματικό περιβάλλον, εν τούτοις με την 

αποασυλοποίηση των πρώτων χρονίων ασυλικών περιθαλπομένων θα 

καταλάβουν κλίνες στα προνοιακά ιδρύματα, αφού βρίσκονται σε λίστες 

αναμονής. 

Οι «νεοχρόνιοι» αυτοί περιθαλπόμενοι θα στεγαστούν στις νέες στεγαστικές 

κοινοτικές δομές σε δεύτερη φάση. 

Επίσης, η αποασυλοποίηση των περιθαλπομένων θα δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για τη βελτίωση της περίθαλψης των περιστατικών με πολύ βαριά 

νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες σε σύγχρονες Μονάδες Αυξημένης 

Φροντίδας, που θα λειτουργήσουν εντός των προνοιακών ιδρυμάτων. 
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Σε ότι αφορά την απασχόληση, το Σχέδιο αναμένεται να δημιουργήσει ικανό 

αριθμό ενδιάμεσων θέσεων απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού 

φροντίδας, για την υποστήριξη της αποασυλοποίησης και της λειτουργίας των 

νέων δομών. Οι θέσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της 

Α΄ και Β΄ Φάσης υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης ανέρχονται σε 730 περίπου 

(διαφόρων ειδικοτήτων), ενώ κατά τη Γ΄ Φάση θα δημιουργηθούν 685 ακόμη νέες 

θέσεις. Οι περισσότερες από τις θέσεις αυτές είναι θέσεις μόνιμης απασχόλησης. 

 

Επιπρόσθετα, αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 100 θέσεις 

εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για τις δράσεις επιστημονικής και 

τεχνικής υποστήριξης των Φορέων, που θα αναλάβουν δράσεις 

αποϊδρυματισμού, καθώς και πάνω από 100 θέσεις εκπαιδευτών κατάρτισης για 

τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού των νέων δομών.  

 

Το Σχέδιο Δράσης για τον Αποϊδρυματισμό των Φορέων που παρέχουν 

«κλειστή» φροντίδα δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, αφού 

αφορά στην υλοποίηση άυλων ενεργειών. 

 

Θετική τέλος, είναι η επίδραση του Σχεδίου στη συμβολή και στην εξασφάλιση 

ισότητας ευκαιριών για όλους, καθώς αποτελεί προσπάθεια ένταξης ατόμων που 

διαβιούν σε ιδρυματικό περιβάλλον στην κοινωνική και οικονομική ζωή. 

 

Οι δείκτες των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Αποϊδρυματισμού 2002-2011 

αποτυπώνονται στον Πίνακα 27, που ακολουθεί: 

 150



 

Πίνακας 27: Δείκτες αποτελέσματος της εφαρμογής του Σχεδίου 

Δείκτες Α΄ Φάση 
2002-2004 

Β΄ Φάση 
2005-2006 

Γ΄ Φάση 
2007-2011 

Δομές αποϊδρυματισμού που τίθενται 
σε λειτουργία +32 + 80 + 95 

Άτομα διαβιούντα σε ιδρυματικό 
περιβάλλον που αποασυλοποιούνται + 258 + 800 + 1.060 

Άτομα διαβιούντα σε ιδρυματικό 
περιβάλλον που επωφελούνται + 2.365 + 2.107 + 1.307 

Νέες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου 
προσωπικού που δημιουργούνται + 167 + 564 + 685 

Νέες θέσεις εργασίας συμβούλων 
επιστημονικής – τεχνικής υποστήριξης + 25 + 50 + 25 

Νέες θέσεις απασχόλησης εκπαι-
δευτών προγραμμάτων κατάρτισης + 50 +35 + 15 
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2.  Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου. 
 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας οποιουδήποτε Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης είναι η 

ρητή πρόβλεψη ενός ικανού Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της 

λειτουργίας του και η ενσωμάτωση στο Σχέδιο μιας διαδικασίας 

ανατροφοδότησης και προσαρμογής του. 

 

Με δεδομένο το ότι το Σχέδιο Δράσης έχει έναν μακροχρόνιο χαρακτήρα (2002 – 

2011) το προτεινόμενο Σύστημα Παρακολούθησης επιτρέπει την επιβεβαίωση 

της σκοπιμότητας της «επένδυσης» και της χρηματοδότησής του. 

 

Η μη ενεργοποίηση ενός τέτοιου Συστήματος εγκυμονεί κινδύνους για την 

αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων στο Σχέδιο ενεργειών, αφού δεν 

ελέγχεται η πορεία υλοποίησής του, η αποτελεσματικότητα των δράσεων που 

περιλαμβάνει και που υλοποιούνται και η επίτευξη των στόχων που τίθενται. 

Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του Σχεδίου, στις περιπτώσεις 

που αστάθμητοι παράγοντες επιδράσουν  ή στις περιπτώσεις που δεν 

επαληθευτούν οι «παραδοχές» που τίθενται εξ αρχής. 

 

Προκειμένου να υπάρξει μια αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου 

(παρακολούθησης) και αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης, από την αρχή τίθενται 

και ακολουθούνται ορισμένες βασικές αρχές: 

Αναγνωρίζεται από όλα τα εμπλεκόμενα στο Σχέδιο μέρη η σκοπιμότητα τόσο 

του ιδίου του Σχεδίου, όσο και της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησής 

του. 

Διατυπώνονται συγκεκριμένα, σαφή και ολοκληρωμένα σχέδια ελέγχου. 

Διατυπώνονται κοινά αποδεκτοί, συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι δείκτες 

αξιολόγησης, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός των εκπληρούμενων 

στόχων, αλλά και των πιθανών αποκλίσεων. 
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Προσδιορίζονται σαφείς χρονικά σταθμοί επανασχεδιασμού των προβλεπόμενων 

παρεμβάσεων. 

Προβλέπεται ολοκληρωμένη «οργανωτική δομή» παρακολούθησης, ελέγχου και 

επανασχεδιασμού των δράσεων. 

 

Ακόμη βασικές αρχές του Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του 

Σχεδίου Δράσης είναι η συνέπεια στις αρχές, τις διαδικασίες και στο στόχο, η 

σταθερότητα στη σκοπιμότητα του Σχεδίου, η αξιοπιστία σε ότι αφορά τις 

ελεγκτικές διαδικασίες, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητά του, χωρίς όλα αυτά 

να αποβαίνουν σε βάρος της απαραίτητης ευελιξίας με την οποία θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται. 

 

Η εφαρμογή ενός τέτοιου Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του 

Σχεδίου Δράσης για τον Αποϊδρυματισμό των Φορέων που παρέχουν «κλειστή» 

φροντίδα σε άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες καθίσταται 

υποχρεωτική –εκτός των άλλων– και από το γεγονός ότι οι προτεινόμενες 

δράσεις εξαρτώνται από «κοινοτικούς» πόρους. 

 

Για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων και την επίτευξη των στόχων 

του Σχεδίου είναι από την αρχή απαραίτητο να διασφαλιστούν οι βασικότερες 

προϋποθέσεις και «παραδοχές» που έχουν τεθεί: 

 

1. Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση μέρους της αρχικής επένδυσης (ΕΤΠΑ) 

του Σχεδίου από πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

των Περιφερειών όπου εδρεύουν οι εμπλεκόμενοι Φορείς, και κατά την Α΄ και 

κατά τη Β΄ φάση. 

2. Εξασφαλίζεται η πρόσθετη χρηματοδότηση μέρους της αρχικής 

επένδυσης (ΕΤΠΑ) του Σχεδίου από πρόσθετους πόρους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια» σε ότι αφορά την υλοποίηση της Β΄  

φάσης του. 
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3. Εξασφαλίζονται οι εθνικοί πόροι που είναι απαραίτητοι και για την αρχική 

επένδυση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την υλοποίηση της Γ΄ φάσης του, και για τη 

λειτουργία των δομών αποϊδρυματισμού σ’  όλες τις φάσεις. 

4. Εξασφαλίζονται πρόσθετοι πόροι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υγεία – Πρόνοια» για τη λειτουργία των δομών κατά τη Β΄ φάση του Σχεδίου. 

5. Εξασφαλίζονται οι διαδικασίες έγκρισης των απαιτούμενων νέων θέσεων 

απασχόλησης, ιδιαίτερα για τα Ν.Π.Δ.Δ. 

6. Εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προσαρμογές του θεσμικού και κανονιστικού 

πλαισίου για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται. 

 

Έτσι, σε ότι αφορά την παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης οι υπηρεσίες που 

εμπλέκονται είναι: 

1. Αρμόδιες Διευθύνσεις Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας. 

2. Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» 

3. Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» 

4. Υποστηρικτικός μηχανισμός Μέτρου 3.2 Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000-

2006» 

 

Η εμπλοκή των υπηρεσιών αυτών απαιτεί να ακολουθηθεί εξ αρχής μια 

διαδικασία σαφούς καθορισμού: 

 Ρόλων και αρμοδιοτήτων 

 Κανονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου 

 Δεικτών Αξιολόγησης των παρεμβάσεων 

 Σταθμών Επανασχεδιασμού του Σχεδίου Δράσης. 

 

Ως προς το τελευταίο προτείνεται να αξιολογηθεί και επανασχεδιαστεί το Σχέδιο 

Δράσης κατά το τέλος της Α΄ φάσης (2004) και κατά το τέλος της Β΄ Φάσης 

(2006) και να αναδιατυπωθεί εκ νέου αφού ληφθεί υπόψη και η έκβαση των 

προϋποθέσεων και «παραδοχών» που έχουν τεθεί. 
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 Έτσι, σε ότι αφορά την Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης οι υπηρεσίες που 

εμπλέκονται είναι: 

1. Αρμόδιες Διευθύνσεις Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας. 

2. Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» 

3. Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» 

4. Υποστηρικτικός μηχανισμός Μέτρου 3.2 Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000-

2006» 

5. Σύμβουλος Αξιολόγησης Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» 

6. Πιθανόν Εξωτερικοί Αξιολογητές του Σχεδίου Δράσης Αποϊδρυματισμού. 

 

Και στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να καθοριστούν εξ αρχής οι ρόλοι και οι 

αρμοδιότητες, οι σχετικοί Δείκτες και να προσαρμοστούν οι διαδικασίες 

Αξιολόγησης στους Σταθμούς Επανασχεδιασμού του Σχεδίου. 

 

 

 

 

 

 

 155



  

ΙΓ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΛΕΙΣΤΗΣ» ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

 

«ΦΟΡΕΑΣ» 
(Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο συνοπτικό αυτό παράδειγμα είναι 
εικονικά) 
 
 
1. Κατηγορίες περιθαλπομένων «Φορέα» 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτει το Ίδρυμα σήμερα περιθάλπονται 

σε καθεστώς «κλειστής» φροντίδας 104 άτομα.  

Η κατανομή ανά κατηγορία ηλικιών έχει ως εξής: 

 

α)  Ενήλικες άνω των 17 ετών:      54 άτομα 
 

Από τους ενήλικες περιθαλπόμενους εκτιμάται  ότι 10 περίπου άτομα μπορούν 

σχετικά σύντομα να ενταχθούν στην  κοινότητα μέσα από ειδικά προγράμματα 

κοινωνικής ένταξης και μέσα από τη λειτουργία κοινοτικών δομών (Ξενώνων). 

Τα άτομα αυτά έχουν παρακολουθήσει ειδικά προγράμματα ανάπτυξης 

δεξιοτήτων.  

Σταδιακά ορισμένα από τα άτομα αυτά (5 – 6) μπορούν να προωθηθούν σε 

χώρο ημιαυτόνομης διαβίωσης (προστατευόμενα διαμερίσματα), επιτρέποντας 

τη μετακίνηση άλλων στον ξενώνα. 

Από τους ενήλικες άλλα 13 άτομα, καθώς επίσης και 5 έφηβοι, με διάφορα 

προβλήματα κινητικά ή νοητικής υστέρησης, οι οποίοι έχουν όμως δυνατότητα 

μάθησης και προσαρμογής θα μπορούσαν να ενταχθούν σταδιακά σε 

ενδιάμεσες δομές στην κοινότητα, εφόσον πρώτα συμμετάσχουν σε ειδικό 
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εσωτερικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και βεβαίως αφού ενταχθούν σε 

ειδικά διαρρυθμισμένες δομές – προσομοίωσης κατοικίας. 

Από τους ενήλικες επίσης περιθαλπομένους εκτιμάται ότι ένας αριθμός 9 

περίπου ατόμων θα μπορούσαν να ενταχθούν σταδιακά σε ενδιάμεσες δομές 

στην κοινότητα, αφού όμως πρώτα παρακολουθήσουν για αρκετό διάστημα 

εξατομικευμένα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους που να προσομοιάζουν με κατοικία. 

Τα υπόλοιπα 22 άτομα χρήζουν υπηρεσίες υψηλού βαθμού φροντίδας.  

Τα άτομα αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας. 

 

β) Έφηβοι από 11 έως 16 ετών:      22 άτομα 
 

Πέντε  με έξι (5-6) από τους εφήβους εκτιμάται ότι μπορούν να ενταχθούν 

σταδιακά στην κοινότητα μέσα από προγράμματα λειτουργίας «ανοικτών» 

δομών (Ξενώνες). Μέχρι τότε μπορούν να ενταχθούν σε ειδικά διαρρυθμισμένη 

δομή που να προσομοιάζει με κατοικία και να παρακολουθούν ειδικά 

προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

Από αυτήν την ηλικιακή κατηγορία τα υπόλοιπα 16 άτομα εκτιμάται ότι χρήζουν 

υψηλού βαθμού φροντίδας και θα μπορούσαν να ενταχθούν σε Μονάδα 

Αυξημένης Φροντίδας. 

 

γ) Παιδιά από 4 έως 10 ετών:     28 άτομα 
 

Από τα άτομα αυτά όσα είναι στο όριο της εφηβείας μπορούν σταδιακά να 

ενταχθούν σε δομές προσομοίωσης κατοικίας για εφήβους και να 

παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

 

2. Το ανθρώπινο δυναμικό του «Φορέα» 

Το επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό του «Φορέα»  δεν 

επαρκεί για της δραστηριότητες αποϊδρυματισμού του Φορέα. 
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Για την υλοποίηση των προγραμμάτων απαιτείται αφενός μεν η πρόσληψη 

εξειδικευμένου προσωπικού, που θα καλύψει τις υπάρχουσες ελλείψεις και 

αφετέρου η εκπαίδευση – κατάρτιση του ήδη υπηρετούντος προσωπικού στην 

οργάνωση και λειτουργία των νέων «ανοικτών» δομών παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας. 

 

Το υπηρετούν προσωπικό στο Φορέα (ειδικότητες) έχει ως εξής: 

 

Ειδικότητες Άτομα Ειδικότητες Άτομα 
Ιατροί 3 Κηπουροί 3 

Οδοντίατροι 1 Μάγειροι Δ.Ε. 5 

Ψυχολόγοι 1 Βοηθοί Μάγειροι Υ.Ε. 3 

Νοσηλευτές Τ.Ε. 5 Εργάτες καθαριότητας 14 

Κοινωνικοί Λειτουργοί 3 Διάφορες άλλες 22 

Φυσιοθεραπευτές 8   

Εργοθεραπευτές 5   

Βρεφονηπιοκόμος 1   

Διαιτολόγος 1   

Διοικητικοί Υπάλληλοι Π.Ε. 1   

Διοικητικοί Υπάλληλοι Δ.Ε. 9   

Βοηθοί νοσηλευτές Δ.Ε. 58   

Εργάτες ειδικευμένοι Υ.Ε. 9   

Εργάτες ανειδίκευτοι Υ.Ε. 10 Σύνολο εργαζομένων 154 
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3.  Οι προτεινόμενες νέες δομές αποϊδρυματισμού του «Φορέα» 
 

α) Κοινοτικός Ξενώνας (Ι) Ενηλίκων 8 ατόμων σε ιδιόκτητο ακίνητο. 

Μπορεί να φιλοξενήσει σχετικά γρήγορα (σε 2-3 μήνες από την έναρξη του 

προγράμματος) 8 ενήλικες οι 6 από τους οποίους μετά δύο περίπου χρόνια θα 

εγκατασταθούν σε προστατευόμενα διαμερίσματα. 

 
β) Κοινοτικός Ξενώνας (ΙΙ) Ενηλίκων 8 ατόμων σε μισθωμένο ακίνητο 

Μπορεί να φιλοξενήσει σταδιακά αλλά σχετικά γρήγορα (σε 2-3 μήνες από την 

έναρξη του προγράμματος) 8 ενήλικα άτομα 

 
γ) Δύο Προσομοιωμένες κατοικίες Ενηλίκων 8 ατόμων η κάθε μια σε ακίνητο 

εντός του χώρου του «Φορέα», το οποίο απαιτεί ειδικές διαρρυθμίσεις.  

 

δ) Προστατευόμενο  Διαμέρισμα (Ι) Ενηλίκων 3 ατόμων σε ενοικιαζόμενο κτίριο 

στο οποίο θα εγκατασταθούν σε 12 μήνες οι 3 από τους ενοίκους των Κοινοτικών 

Ξενώνων.  

 

ε) Προστατευόμενο  Διαμέρισμα (ΙΙ) Ενηλίκων 3 ατόμων σε ενοικιαζόμενο κτίριο 

στο οποίο θα εγκατασταθούν σε 12 μήνες οι 3 από τους ενοίκους των Κοινοτικών 

Ξενώνων.  

 

στ) Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Ενηλίκων 15 ατόμων σε κτίριο του «Φορέα» 

το οποίο απαιτεί ειδικές διαρρυθμίσεις. 

 

ζ) Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Ενηλίκων 15 ατόμων για τις περιπτώσεις με τα 

σοβαρότερα προβλήματα, στο χώρο του «Φορέα» σε κτίριο που απαιτεί ειδικές 

διαρρυθμίσεις. 

 

η) Κοινοτικός Ξενώνας Εφήβων 8 ατόμων σε μισθωμένο ακίνητο. 
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θ) Προσομοιωμένη κατοικία Εφήβων 8 ατόμων σε ακίνητο εντός του χώρου του 

«Φορέα».  

 

ι) Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Εφήβων 15 ατόμων εντός του χώρου του 

«Φορέα» το οποίο απαιτεί ειδικές διαρρυθμίσεις  

 

ια) Τρεις Προσομοιωμένες κατοικίες Παιδιών 8 ατόμων εκάστη, σε ακίνητα εντός 

του χώρου του «Φορέα». 

 

 
4.  Απαιτούμενο προσωπικό νέων δομών αποϊδρυματισμού του 

«Φορέα» 
 

Αναλυτικά και ανά ειδικότητα το απαιτούμενο προσωπικό των νέων δομών 

αποϊδρυματισμού του «Φορέα» έχει ως εξής: 

 

Κοινοτικός Ξενώνας Ενηλίκων 8 ατόμων 

Ψυχολόγος      1   

Φυσιοθεραπευτής    1   

Ειδικοί παιδαγωγοί    1   

Λογοθεραπευτής    1    

Εργοθεραπευτής    1   

Κοινωνικός Λειτουργός   1   

Νοσηλευτές     4 

Γενικών καθηκόντων   1  

Σύνολο   11 

 

Κοινοτικός Ξενώνας Εφήβων 8 ατόμων 
Ψυχολόγος      1   

Φυσιοθεραπευτής    1   

Ειδικοί παιδαγωγοί    1   
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Λογοθεραπευτής    1   

Εργοθεραπευτής    1   

Κοινωνικός Λειτουργός   1   

Νοσηλευτές     4 

Γενικών καθηκόντων   1  

Σύνολο   11 

 
Προσομοιωμένη κατοικία Ενηλίκων 8 ατόμων 

Ψυχολόγος      1   

Φυσιοθεραπευτής    1 

Εργοθεραπευτής    1   

Ειδικοί παιδαγωγοί    1   

Λογοθεραπευτής    1   

Κοινωνικός Λειτουργός   1 

Νοσηλευτές     4 

Γενικών καθηκόντων   1  

Σύνολο   11 

 

Προσομοιωμένη κατοικία Εφήβων 8 ατόμων 
Ψυχολόγος      1   

Φυσιοθεραπευτής    1 

Εργοθεραπευτής    1   

Ειδικοί παιδαγωγοί    1   

Λογοθεραπευτής    1   

Κοινωνικός Λειτουργός   1 

Νοσηλευτές     4 

Γενικών καθηκόντων   1  

Σύνολο   11 

 

Προστατευόμενο Διαμέρισμα Ενηλίκων 
Η κάλυψή του μπορεί να γίνει από το προσωπικό των υπολοίπων δομών. 
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Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Ενηλίκων 15 ατόμων 

Ψυχολόγος      1   

Φυσιοθεραπευτής    1 

Εργοθεραπευτής    1   

Ειδικοί παιδαγωγοί    1   

Λογοθεραπευτής    1   

Κοινωνικός Λειτουργός   1 

Νοσηλευτές     7 

Γενικών καθηκόντων   7  

Σύνολο   20 

 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Εφήβων 15 ατόμων 

Ψυχολόγος      1   

Φυσιοθεραπευτής    1 

Εργοθεραπευτής    1   

Ειδικοί παιδαγωγοί    1   

Λογοθεραπευτής    1   

Κοινωνικός Λειτουργός   1 

Νοσηλευτές     7 

Γενικών καθηκόντων   7  

Σύνολο   20 

 

 

Προσομοιωμένη Κατοικία Παιδιών 8 ατόμων 
Ψυχολόγος      1   

Εργοθεραπευτής                  1 

Φυσιοθεραπευτής    1 

Ειδικοί παιδαγωγοί    1   

Λογοθεραπευτής    1   

Κοινωνικός Λειτουργός   1 
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Νηπιαγωγός                         1 

Νοσηλευτές     4 

Γενικών καθηκόντων   2  

Σύνολο   13 

 

* Ορισμένα άτομα από τους ως άνω επαγγελματίες υγείας ενδέχεται να 

απασχολούνται μερικώς στις δομές. 

 
 
Μέρος του προσωπικού των νέων δομών θα καλυφθεί από τα υπηρετούντα 

στελέχη του «Φορέα».  

 

Οι ανάγκες σε προσωπικό για την ανάπτυξη των νέων δομών αποϊδρυματισμού 

του «Φορέα» εμφανίζονται στον Πίνακα Φ1 που ακολουθεί. 

 

Ο χρονοπρογραμματισμός των προσλήψεων του νέου προσωπικού για τις νέες 

δομές εμφανίζεται στον Πίνακα Φ2 που ακολουθεί. 

 

Σημειώνεται ότι οι επικουρικές ανάγκες σε προσωπικό για τη λειτουργία των 

νέων δομών (ιατροί, οδοντίατροι, διαιτολόγοι εργατοτεχνικό προσωπικό, μάγειροι 

κ.λ.π.) θα καλυφθούν από το υπηρετούν προσωπικό του «Φορέα». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Φ1: «Φορέας»: Ανάγκες σε προσωπικό για την ανάπτυξη των νέων δομών αποϊδρυματισμού 

Νέες Δομές 
Αποϊδρυματισμού 

Ψυχο- 
λόγοι 

Παιδοψυ-
Χολόγ. 

Φυσιοθε-
ραπευτ.

Εργοθε-
ραπευτ.

 
Λογοθε- 
ραπευτ. 

 

Ειδικοί 
Παιδ/γοί

Κοιν. 
Λειτουρ.

Νοση-
λευτές 

Γενικών 
καθηκ. 

 
Νηπια- 
γωγοί 

Βρεφο- 
νηπιοκ. 

1 Κοινοτικός Ξενώνας (Ι) Ενηλίκων 1/2  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 4 1   
2 Κοινοτικός Ξενώνας (ΙΙ) Ενηλίκων 1/2  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 4 1   
3 Προσομοιωμένη κατοικία (Ι) Ενηλίκων 1/2  1 1 1/2 1/2 1 4 1   
4 Προσομ. κατοικία (ΙΙ) Ενηλίκων 1/2  1 1 1/2 1/2 1 4 1   
5 Προστ/νο Διαμέρισμα (Ι) Ενηλίκων 0  0 0  0 0 0 0   
6 Προστ/νο Διαμέρισμα (ΙΙ) Ενηλίκων 0  0 0  0 0 0 0   
7 Μονάδα Αυξ. Φροντίδας Ενηλίκων 1/2  1 1 1/2 1/2 1 7 7   
8 Μονάδα Αυξ. Φροντίδας Ενηλίκων 1/2  1 1 1/2 1/2 1 7 7   
9 Μονάδα Αυξ. Φροντίδας Εφήβων 1/2  1 1 1/2 1/2 1 7 7   
10 Κοινοτικός Ξενώνας Εφήβων 1/2  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 4 1   
11 Προσομοιωμένη κατοικία Εφήβων 1/2  1 1 1/2 1/2 1 4 1   
   12 Προσομοιωμένη Κατοικία (Ι) Παιδιών 1/2  1 1 1/2 1/2 1 4 2 1  
13 Προσομοιωμένη Κατοικία (ΙΙ) Παιδιών 1/2  1 1 1/2 1/2 1 4 2 1  
14 Προσομοιωμένη Κατοικία (ΙΙ) Παιδιών 1/2  1 1 1/2 1/2 1 4 2 1  
 ΣΥΝΟΛΟ 6 0 11 11 6 6 11 57 33 3 0 

Προέλευση απαιτούμενου προσωπικού για τις νέες δομές 
Υπηρετούν Προσωπικό 1 - 8 4 - - 2 57 26 - - 
Νέες προσλήψεις 5 - 3 7 6 6 9 - 7 0 3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Φ2: «Φορέας»: Χρονοπρογραμματισμός προσλήψεων 
προσωπικού των νέων δομών αποϊδρυματισμού 

 
Ειδικότητες αναγκαίου προς 
πρόσληψη προσωπικού 

2002 2003 2004 2005 

1 Ψυχολόγοι 4 1   

2 Παιδοψυχολόγοι 1 0   

3 Φυσιοθεραπευτές 1 2   

4 Εργοθεραπευτές 5 2   

5 Λογοθεραπευτές 6 1   

6 Ειδικοί Παιδαγωγοί 5 1   

7 Κοινωνικοί  Λειτουργοί 7 2   

8 Νοσηλευτές 0 0   

9 Γενικών καθηκόντων 0 7   

10 Νηπιαγωγοί 3 0   

11 Βρεφονηπιοκόμοι 3 0   

ΣΥΝΟΛΟ 35 16 0 0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Φ3: «Φορέας»: Χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας των νέων δομών αποϊδρυματισμού 
           

Νέες Δομές 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

   
1 Κοινοτικός Ξενώνας (Ι) Ενηλίκων          Ένοικοι      8 

2 Κοινοτικός Ξενώνας (ΙΙ) Ενηλίκων          Ένοικοι      8 

3 Προσομοιωμένη κατοικία (Ι) Ενηλίκων          Ένοικοι      8 

4 Προσομοιωμένη κατοικία (ΙΙ) Ενηλίκων          Ένοικοι      8 

5 Προστ. Διαμέρισμα (Ι) Ενηλίκων          Ένοικοι      3 

6 Προστ. Διαμέρισμα (ΙΙ) Ενηλίκων          Ένοικοι      3 

7 Μονάδα Αυξ. Φροντίδας Ι Ενηλίκων          Ένοικοι    15 

8 Μονάδα Αυξ. Φροντίδας ΙΙ Ενηλίκων             Ένοικοι    15 

9 Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Εφήβων          Ένοικοι    15 

10 Κοινοτικός Ξενώνας Εφήβων          Ένοικοι      8 

11 Προσομοιωμένη κατοικία Εφήβων          Ένοικοι      8 

  2 Προσομοιωμένη Κατοικία (Ι) Παιδιών          Ένοικοι      8 

13 Προσομοιωμένη Κατοικία (ΙΙ) Παιδιών          Ένοικοι      8 

14 Προσομοιωμένη Κατοικία (ΙΙ) Παιδιών          Ένοικοι      8 

15 Μονάδα Βρεφών                Ένοικοι   15  
  Μετεγκατάσταση τους στην κοινότητα 

 
 

 



 
5.  Άλλες δράσεις αποϊδρυματισμού και κοινωνικής επανένταξης του 

«Φορέα» 
 

α. Υπηρεσία ενημέρωσης και ψυχοκοινωνικής στήριξης γονέων.  

β. Υπηρεσία ψυχοκοινωνικής στήριξης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης της 

κοινότητας όσον αφορά το θεσμό της ανάδοχης οικογένειας  

γ. Εργαστήρια προ-επαγγελματικής κατάρτισης και προστατευμένης εργασίας 

ενηλίκων. 

δ Δημιουργία «Κοινωνικής Λέσχης» στην κοινότητα.  

ε. Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων που περιθάλπονται 

στ. Ειδικά προγράμματα για την εκπαίδευση, ενημέρωση και την επαγγελματική 

κατάρτιση τόσο του υπηρετούντος όσο και του νεοπροσλαμβανόμενου 

προσωπικού. 

ζ.  Προγράμματα κοινωνικοποίησης μέσω του εθελοντισμού.  

 
 
6.  Το κόστος για τις απαιτούμενες κατασκευές, διαρρυθμίσεις και 

εξοπλισμού των σχεδιαζόμενων ενεργειών για το «Φορέα» 
 

Για τις σχεδιαζόμενες ενέργειες και παρεμβάσεις αποϊδρυματισμού του «Φορέα» 

και μετασχηματισμού του σε μια σύγχρονη «ανοικτή» δομή παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας θα αξιοποιηθεί κατ’  αρχάς η ακίνητη περιουσία του 

«Φορέα». 

Ήδη οι πρώτες κοινοτικές δομές σχεδιάζονται να εγκατασταθούν σε ακίνητα 

ιδιοκτησίας του «Φορέα». 

Ωστόσο απαιτείται να διαρρυθμιστούν και επισκευαστούν τα ακίνητα που 

«Φορέα» προκειμένου να φιλοξενήσουν τους περιθαλπόμενούς του και να 

εξασφαλιστεί ο ξενοδοχειακός και λοιπός εξοπλισμός τους. 

Συνολικά το κόστος «αρχικής επένδυσης» για τις νέες δομές φαίνεται αναλυτικά 

στον Πίνακα Φ4. 
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Οι πηγές χρηματοδότησης του κόστους αυτού είναι αφενός το Τομεακό Ε.Π. 

«Υγεία – Πρόνοια» και το αντίστοιχο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 

και αφετέρου οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας. 

 

 

 

7.  Το κόστος και η  χρηματοδότηση της ετήσιας λειτουργίας των 
προτεινόμενων ενεργειών του «Φορέα» 

 

Το σύνολο του κόστους ετήσιας λειτουργίας των σχεδιαζόμενων δομών 

αποϊδρυματισμού και των συμπληρωματικών παρεμβάσεων αποτυπώνεται στον 

Πίνακα Φ5, σε τρία βασικά «κέντρα κόστους». 

Ένα μεγάλο μέρος του κόστους αυτού θα χρηματοδοτηθεί τόσο από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό και από ίδιους πόρους του «Φορέα». 

Ωστόσο απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς 

πόρους ιδίως για την κάλυψη του απαιτούμενου για τις σχεδιαζόμενες 

παρεμβάσεις εξειδικευμένου προσωπικού. 

Ένα μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από το Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια». 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ Φ4:  «Φορέας»: Κόστος κατασκευών, διαρρυθμίσεων, εξοπλισμού νέων δομών & χρηματοδότησή τους 
 

 
ΔΟΜΕΣ 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣ. 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ   

ΑΝΑ ΔΟΜΗ 
ΙΔΙΟΚ. ή 
ΕΝΟΙΚ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-
ΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Κοινοτικός Ξενώνας (Ι) Ενηλίκων 100.000 50.000  150.000 Ι 
Κοινοτικός Ξενώνας (ΙΙ) Ενηλίκων 100.000 50.000  150.000 Ε 
Προστ/νο Διαμέρισμα (Ι) Ενηλίκων 0 20.000  20.000 Ε 
Προστ/νο Διαμέρισμα (ΙΙ) Ενηλίκων 0 20.000  20.000 Ε 

 
 

Κοινοτικός Ξενώνας Εφήβων 100.000 50.000  150.000 Ε 
 

Προσομοιωμένη κατοικία (Ι) Ενηλίκων 100.000 50.000  150.000 Ι 
Προσομοιωμένη κατοικία (ΙΙ) Ενηλίκων 100.000 50.000  150.000 Ι 

Συγχρηματοδό- 
τηση από ΕΕ 

Μονάδα Αυξ. Φροντίδας Ενηλίκων 0 80.000 500.000 580.000 Ι 

Μονάδα Αυξ. Φροντίδας Ενηλίκων 0 80.000 500.000 

Συγχρηματοδό- 
τηση από ΕΕ 
Επιχορήγηση  580.000 Ι 

ΥΥΠ 
Μονάδα Αυξ. Φροντίδας Εφήβων 200.000 80.000  280.000 Ι 
Προσομοιωμένη κατοικία Εφήβων 200.000 50.000  250.000 Ι  

Προσομοιωμένη Κατοικία (Ι) Παιδιών 100.000 50.000  150.000 Ι  

Προσομοιωμένη Κατοικία (ΙΙ) Παιδιών 100.000 50.000  150.000 Ι 
Συγχρηματοδό- 
τηση από ΕΕ 

Προσομοιωμένη Κατοικία (ΙΙ) Παιδιών 100.000 50.000  150.000 Ι 
Σε  € 

Σύνολα  1.200.000 730.000 1.000.000 2.930.000

Γενικό Σύνολο 2.930.000
Σε  € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Φ5: «Φορέας»: Κόστος λειτουργίας νέων δομών (σε ετήσια βάση) και χρηματοδότησή του 
 

ΔΟΜΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ * 

ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Κοινοτικός Ξενώνας (Ι) Ενηλίκων 0 35.000
Κοινοτικός Ξενώνας (ΙΙ) Ενηλίκων 30.000 35.000
Προστατευόμενο Διαμέρισμα (Ι) Ενηλίκων 10.000 17.500
Προστατευόμενο Διαμέρισμα (ΙΙ) Ενηλίκων 10.000 17.500
Κοινοτικός Ξενώνας Εφήβων 30.000 35.000
Προσομοιωμένη κατοικία (Ι) Ενηλίκων 0 35.000
Προσομοιωμένη κατοικία (ΙΙ) Ενηλίκων 0 35.000
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Ενηλίκων 0 70.000
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Ενηλίκων 0 70.000
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Εφήβων 0 70.000
Προσομοιωμένη κατοικία Εφήβων 0 35.000
Προσομοιωμένη Κατοικία (Ι) Παιδιών 0 35.000
Προσομοιωμένη Κατοικία (ΙΙ) Παιδιών 0 35.000
Προσομοιωμένη Κατοικία (ΙΙ) Παιδιών 

950.000

0 35.000
Σύνολα 950.000 80.000 560.000
 
Γενικό Σύνολο 1.590.000

Σε  € 

* Το κόστος αμοιβών προσωπικού αναφέρεται στο ελάχιστο των απαιτούμενων προσλήψεων (βλ. Πίνακα Φ2) 
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Ταχ. Δ/νση:  Αριστοτέλους 19      
Τ.Κ.  101 87 

Fax:  ……………. 

Πληροφορίες:…………………… 

Τηλέφωνο: …………………… 
 

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης Αξιολόγησης, Ελέγχου και  

Διαδικασία εφαρμογής των Πράξεων Σταδιακής Επανένταξης Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες στην κοινωνικοοικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση 

στο πλαίσιο του  Μέτρου 3.2 του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/95). 
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2. Τις διατάξεις του άρθ. 29 Α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά όργανα», όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του 

Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και τροποποιήθηκε από το άρθ. 1 παρ. 2α του 

Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α/2000) 

4. Τις διατάξεις του Ν.2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α/98) 

5. Τις διατάξεις του Ν.3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30/Α/03) 

6. Τις διατάξεις του Ν.2860/2000 «διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/00). 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/99 «περί γενικών διατάξεων για τα 

Διαρθρωτικά Ταμεία». 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/99 «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο». 

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και 

δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις 

παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων». 

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του Καν. αριθ. 1260/99, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των 

δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία». 

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 438/2001 «για θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του Καν. αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά τα 

συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών 

Ταμείων». 

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 448/2001 «για θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του Καν. αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη 

διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που 

χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων». 
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13. Την απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2000) 3405/28.11.2000, σχετικά με 

την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές 

παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο 1 στην Ελλάδα. 

14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’  αριθ. ΔΥ1α/οικ.23125/8.12.2000 (ΦΕΚ 

Β΄ 1502) με την οποία συγκροτήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Υγεία – Πρόνοια». 

15. Την υπ’  αριθ. Ε (2001) 583/4.4.2001 Απόφαση της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006.  

16. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως εγκρίθηκε με την από 29.6.2001 

Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. και 

ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο 3.2 αυτού, όπως εγκρίθηκε με τις 

εκάστοτε τροποποιήσεις του. 

17. Την υπ’  αριθμό 37610/31.12.01 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 

Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Χρήστου Πάχτα» (ΦΕΚ 1485/Α/01). 

18. Την υπ’  αριθμό 1100383/1330/Α006 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 

Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/Β). 

19. Την υπ’  αριθμό 3418/08.07.02 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 

Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Έκτωρα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και 

Δημήτριο Θάνο» (ΦΕΚ 861/Β/02). 

20. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕΝ). 

21.  Το Ν. 2803/2000 «Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ε.Κ. και των συναφών με αυτήν 

Πρωτοκόλλων» (ΦΕΚ 48/Α/3-3-00) σχετικό με τους Καν. 2988/95, 2185/96 

22. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθμ. 2988/95 του Συμβουλίου της 18ης 

Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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23. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθμ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης 

Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει 

επιτοπίως η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες 

24. Την ΚΥΑ 2007892/461/27-5-98 (ΦΕΚ 606Β) «Ανάκτηση αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ε.Ε. 

στα πλαίσια της υλοποίησης Κοινοτικών Πολιτικών» 

25. Την ΚΥΑ 2/578598/Γ0041/31.8.2000 (ΦΕΚ 1079/Β/31-8-2000) Τροποποίηση 

της 2007892/461/27.5.98 «Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια 

υλοποίησης κοινοτικών πολιτικών»,  η οποία τροποποιεί την προηγούμενη 

ΚΥΑ 

26. Την με αρ. 107900/16-3-2001 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 599/τ.Β΄/21-5-01), περί σύστασης 

και λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών  Συντονισμού και Παρακολούθησης 

Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Εφαρμογής 

Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

27.  Τις Οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ περί  κριτηρίων και κανόνων 

επιλεξιμότητας δαπανών και λογιστικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του Γ’ 

ΚΠΣ 

28. Το Π.Δ. 186/92 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» 

29. Την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος διαχείρισης, αξιολόγησης 

παρακολούθησης και ελέγχου Πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το 

ΕΚΤ,  στο πλαίσιο του Μέτρου 3.2 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια». 

30. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, δικαιολογητικών, παραστατικών 

στοιχείων και λοιπών υποχρεώσεων που πρέπει να τηρούνται από τους 

Τελικούς Δικαιούχους των Πράξεων που προβλέπονται στην παρούσα,  

31. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού  

 

 

Αποφασίζουμε 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ»  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2  

 

Το Ε.Π. «Υγεία–Πρόνοια» εντάσσεται στον  Άξονα Προτεραιοτήτας ΙV του Γ΄ 

ΚΠΣ, επιδιώκοντας την εξυπηρέτηση βασικών επιλογών κοινωνικής πολιτικής της 

χώρας και κυρίως την εξυπηρέτηση των στόχων της μεταρρύθμισης του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και της εθνικής πολιτικής για την Υγεία και την Πρόνοια στην 

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

– Ανάπτυξη της δημόσιας υγείας και βελτίωση της υγείας της κοινωνικής 

προστασίας του πληθυσμού. 
– Αναβάθμιση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 

των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. 

– Ενίσχυση της αυτοδυναμίας των Περιφερειών, με την άρση των 

περιφερειακών ανισοτήτων στην κατανομή και παροχή υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας. 

– Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού  σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους 

πολίτες. 

– Σημαντική βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πολιτών από την  

παροχή υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας υψηλών προδιαγραφών που είναι 

φιλικές προς τους χρήστες και προσιτές σε όλους. 

Οι στόχοι αυτοί εναρμονίζονται πλήρως με τους βασικούς στόχους της εθνικής 

αναπτυξιακής πολιτικής, τη στρατηγική και τις βασικές επιδιώξεις του Σχεδίου 

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

Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος». 

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις στον τομέα της Πρόνοιας στοχεύουν σε: 
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– Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλους, καταπολέμηση των 

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

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

– Εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων που ζουν στις παρυφές του κοινωνικού 

ιστού και βιώνουν αποκλεισμό αφενός από την αγορά εργασίας και αφετέρου 

από την δυνατότητα πρόσβασης στις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες, 

προκειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

– Διασύνδεση των προνοιακών υπηρεσιών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις 

υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, καθώς και τις δομές προώθησης στην 

απασχόληση, για τη στήριξη δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης του 

κοινωνικού, οικονομικού και εργασιακού αποκλεισμού. 

 

Στον Άξονα 3 «Πρόνοια» του Ε.Π. οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις 

εξειδικεύονται σε 2 βασικά Μέτρα:  

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

αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου 

κοινωνικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο». 

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

κοινωνικοοικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση». 

 

Τα Μέτρα αυτά εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις της εθνικής πολιτικής για την 

ανάπτυξη της Κοινωνικής Φροντίδας και οι δράσεις που βρίσκονται σε συνέργια 

και συμπληρωματικότητα με αντίστοιχες δράσεις των υπολοίπων Αξόνων του 

παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και με δράσεις των Ε.Π. 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

του Γ΄ ΚΠΣ.  

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του προνοιακού μοντέλου (από το προστατευτικό 

μοντέλο κλειστής φροντίδας σε ανοικτές αποκεντρωμένες δομές στήριξης και 

φροντίδας μέσα στην κοινότητα) έχει αποφασιστεί η προώθηση παρεμβάσεων 

στην κατεύθυνση της στήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και της 

εξασφάλισης των προϋποθέσεων επανένταξης στην κοινωνική και οικονομική 
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ζωή. Αυτές οι παρεμβάσεις εξυπηρετούνται σε μεγάλη έκταση από την εφαρμογή 

του Μέτρου 3.2. του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια». 

Το συγκεκριμένο Μέτρο συνθέτει ένα πλέγμα πολιτικών υπέρ των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες, το οποίο εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους: 

 

– Την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, που 

βρίσκονται σε προστατευτικό – κλειστό περιβάλλον φροντίδας, με την 

ανάπτυξη εξατομικευμένων υποστηρικτικών παρεμβάσεων και με σεβασμό 

των δικαιωμάτων και των προσωπικών τους επιλογών. 

– Τη στήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της 

αυτόνομης διαβίωσής τους. 

 

Η παρούσα Απόφαση στοχεύει στην εξειδίκευση του οργανωτικού και 

διαχειριστικού πλαισίου και στην εξασφάλιση ποιοτικών όρων για την υλοποίηση 

ενεργειών, δράσεων και έργων επανένταξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, στο 

πλαίσιο του Μέτρο 3.2 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006.   

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2  

 

Οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Μέτρο 3.2 του Ε.Π. 

«Υγεία – Πρόνοια» και οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω συγκεκριμένων Πράξεων, 

αναφέρονται κυρίως: 

– Στην ανάπτυξη δράσεων για τον αποϊδρυματισμό των ατόμων που διαβιούν 

στα κλειστά προνοιακά ιδρύματα της χώρας και την εγκατάστασή τους σε 

ενδιάμεσες δομές κοινωνικής επανένταξης.   

– Στην υποστήριξη των ατόμων αυτών από προγράμματα κοινωνικοοικονομικής 

επανένταξης και παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, στο 

πλαίσιο των οποίων διασφαλίζονται η συμμετοχή και ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων τους. 
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Στο πλαίσιο του Μέτρου 3.2 και των παραπάνω στόχων προβλέπονται δύο 

κατηγορίες Πράξεων :  

 

α) Ανάπτυξη δικτύου δομών, προγραμμάτων και υπηρεσιών επανένταξης των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες που διαβιούν σε ιδρύματα, που περιλαμβάνει: 

● Ειδικά προγράμματα κοινωνικοποίησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και 

εκπαίδευσης στην ημιαυτόνομη διαβίωση για άτομα με ειδικές ανάγκες, που 

διαβιούν σε ιδρύματα. 

● Προετοιμασία, επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού των ιδρυμάτων με 

έμφαση στην απόκτηση εμπειρίας. 

● Ευαισθητοποίηση της κοινότητας και αξιοποίηση του εθελοντισμού. 

● Ενοικίαση χώρων και λειτουργία δομών. 

● Στελέχωση δομών και υπηρεσιών με εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και 

πρόνοιας. 

● Δράσεις επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των ενεργειών των Τελικών 

Δικαιούχων για την υλοποίηση (εφαρμογή) ολοκληρωμένων και 

εξειδικευμένων προγραμμάτων κοινωνικοοικονομικής επανένταξης των 

εξυπηρετουμένων ατόμων. 

και 

 

β) Έργα και υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση παρεμβάσεων 

αποϊδρυματισμού 

 

Η παρούσα Απόφαση αφορά στην υλοποίηση της πρώτης (α) κατηγορίας 

Πράξεων, που αποτελεί και την κύρια κατηγορία του Μέτρου. 

 

Οι ως άνω επιλέξιμες δράσεις εξειδικεύονται μέσω της ανάπτυξης Μονάδων και 

Προγραμμάτων Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας.  
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Οι ωφελούμενοι από τις  Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο 

Μέτρο 3.2  στο πλαίσιο της παρούσας Απόφασης είναι Άτομα με Ειδικές 

Ανάγκες, που διαβιούν σε ιδρύματα «κλειστής» περίθαλψης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

1.  Τελικοί Δικαιούχοι του Μέτρου 3.2 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006 

είναι το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Φορείς ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ του τομέα Πρόνοιας, που 

παρέχουν κλειστή περίθαλψη σε άτομα με νοητική υστέρηση και άλλες 

αναπηρίες.  

 

2.  Οι Τελικοί Δικαιούχοι, προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις και ενέργειες 

(Πράξεις) που προβλέπονται στο πλαίσιο του Μέτρου 3.2, υποβάλλουν τις 

προτάσεις τους  μέσω συμπλήρωσης τυποποιημένων Τεχνικών Δελτίων Έργου 

/Υποέργου (ΤΔΕ/Υ).  Κάθε Έργο μπορεί να περιέχει περισσότερα του ενός 

Υποέργα. 

Κάθε πρόταση και συνεπώς κάθε Τεχνικό Δελτίο Έργου συνοδεύεται από Σχέδιο 

Δράσης για τις συνολικότερες ενέργειες αποϊδρυματισμού του Τελικού 

Δικαιούχου, με έμφαση στις δράσεις των προτεινόμενων για ένταξη πράξεων στο 

Μέτρο 3.2. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1. Κάθε πρόταση Ένταξης Πράξης (Τεχνικό Δελτίο Έργου) θα πρέπει να 

είναι συμβατή με τις γενικές αρχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – 

Πρόνοια» 2000-2006 και να περιλαμβάνει πολυδιάστατες και 

αλληλοσυμπληρούμενες ενέργειες με στόχο τον αποϊδρυματισμό των ατόμων 

που διαβιούν σε κλειστά προνοιακά ιδρύματα, τη σταδιακή επανένταξή τους στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή και την προώθησή τους στην αυτόνομη διαβίωση. 

 

Συγκεκριμένα κάθε Τεχνικό Δελτίο Έργου πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) Το στόχο της συγκεκριμένης πρότασης καθώς και την τεκμηριωμένη επιλογή 

των συγκεκριμένων ενεργειών που οδηγούν στο στόχο αυτό. 

β) Τη μεθοδολογία που ακολουθεί ή/και προτίθεται να ακολουθήσει ο υποβάλλων 

Φορέας, τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού, όσο και στο επίπεδο της υλοποίησης 

της πρότασης, σε συνάρτηση με τις ανάγκες των ατόμων της ομάδας – στόχου. 

γ) Τη σύνθεση του απαιτούμενου προσωπικού, που θα αναλάβει την υλοποίηση 

κάθε ενέργειας, τη μέθοδο επιλογής των στελεχών, τη διαδικασία πρόσληψης και 

τον τρόπο συντονισμού όλων των στελεχών ή/και άλλων εμπλεκομένων Φορέων 

στην υλοποίηση της πρότασης. 

δ) Τη μεθοδολογία αναζήτησης συνεργασιών με πιθανούς τρίτους Φορείς, τη 

διαδικασία σύναψης των όποιων προβλεπόμενων συνεργασιών, καθώς και τον 

τρόπο παρακολούθησης και διαχείρισης των συνεργασιών αυτών. 

ε) Το σύστημα παρακολούθησης της Πράξης που θα υλοποιηθεί, με τη χρήση εκ 

των προτέρων καθορισμένων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών. 

στ) Τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών πόρων της Πράξης.  

ζ) Τον αναλυτικό προϋπολογισμό της Πράξης και των επιμέρους Υποέργων 

αυτής, λαμβανομένων υπόψη των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας 

δαπανών, που ορίζονται στην παρούσα Απόφαση. 
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2. Για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων χρησιμοποιούνται τα 

κριτήρια επιλογής των Πράξεων, που έχει εγκρίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης 

του Ε.Π. για το Μέτρο 3.2, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και τα οποία 

ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες ως εξής:  

α.  Επιλεξιμότητα ως προς τη φύση και το είδος της Πράξης 

β.  Ωριμότητα της Πράξης  

γ.  Σκοπιμότητα της Πράξης   

δ.  Συνεκτικότητα της Πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές 

ε.  Πληρότητα Πράξης 

 

3. Οι προτεινόμενες Πράξεις προκειμένου να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του 

Μέτρου 3.2, θα πρέπει να αφορούν σε: 

 

Α) Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης ατόμων με 

νοητική υστέρηση και άλλες αναπηρίες, που διαβιούν σε κλειστά προνοιακά 

ιδρύματα της χώρας, και 

 

Β) Προγράμματα Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης των ατόμων 

αυτών. 

 

Οι προτεινόμενες Πράξεις καθώς και κάθε Μονάδα ή Πρόγραμμα Κοινωνικής 

Επανένταξης και Αποκατάστασης θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις ακόλουθες 

αρχές: 

α. Την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και κάθε 

άλλου συνταγματικού τους δικαιώματος ως πολιτών. 

β. Τις αρχές και τους στόχους της Συναινετικής Διακήρυξης  για την 

Αποκατάσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως δημοσιεύτηκαν στην 

WΗΟ/ΜΝΗ/ΜΝD/96.2 έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 
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4 Ως Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης ατόμων με 

νοητική υστέρηση και άλλες αναπηρίες, που διαβιούν σε «κλειστά» προνοιακά 

ιδρύματα, στο πλαίσιο της παρούσας νοούνται: 

 

4.1. Ο Κοινοτικός Ξενώνας, ο οποίος φιλοξενεί άτομα με νοητική υστέρηση και 

άλλες αναπηρίες για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη, με σκοπό την επίτευξη 

ικανοποιητικού βαθμού αυτόνομης διαβίωσης.  

 

4.1.1. Η λειτουργία του Ξενώνα είναι ανοικτή στην κοινωνία και προσομοιάζει με 

οικογενειακό περιβάλλον.  

Η δυναμικότητα του ξενώνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 άτομα. 

 

4.1.2. Ο Ξενώνας θεωρείται χώρος προσωρινής παραμονής των 

φιλοξενουμένων, όπου παρέχεται φιλοξενία για χρονικό διάστημα το πολύ 36 

μηνών και εφαρμόζεται πρόγραμμα υψηλού, μέσου ή χαμηλού βαθμού 

εξατομικευμένης υποστήριξης, αναλόγως των αναγκών των φιλοξενουμένων. 

Η παράταση παραμονής των φιλοξενουμένων στον Ξενώνα μπορεί να γίνει με 

τεκμηριωμένη εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου και της Πολυκλαδικής 

Θεραπευτικής Ομάδας και απόφαση της Διοίκησης του Φορέα στην οποία ανήκει 

η Μονάδα. 

 

4.1.3. Ο Ξενώνας, ως προς το χώρο εγκατάστασής του, βρίσκεται στην 

κοινότητα, εντός του κοινωνικού ιστού της πόλης στην οποία συστήνεται. Δεν 

επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Ξενώνα εντός του χώρου του 

προνοιακού ιδρύματος. 

 

4.1.4. Η υποστήριξη των Ξενώνων διαβαθμίζεται ανάλογα με την Παρουσία του 

προσωπικού σ΄ αυτούς  ως εξής: 

Υψηλός βαθμός υποστήριξης: εικοσιτετράωρη παρουσία προσωπικού  

Μέσος βαθμός υποστήριξης: κατώτερη του εικοσιτετραώρου παρουσία του 

προσωπικού και  
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Χαμηλός βαθμός υποστήριξης: η κατά περίπτωση περιοδική παρουσία του 

προσωπικού για την παρακολούθηση και υποστήριξη των ατόμων. 

 

4.1.5. Η διαφοροποίηση των Ξενώνων, ως προς την ηλικία των φιλοξενουμένων, 

στην περίπτωση που αναπτυχθούν πολλοί Ξενώνες σε μια περιοχή, είναι 

επιβεβλημένη και γίνεται μετά από εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου και 

της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας, και απόφασης της Διοίκησης του 

Φορέα που ανήκουν. Η διαφοροποίηση αυτή έχει ως εξής:  

α) Ξενώνες Παιδιών ηλικίας από 6 έως 14 ετών. 

β) Ξενώνες Εφήβων ηλικίας από 14 έως 18 ετών, και 

γ) Ξενώνες Ενηλίκων. 

Η διαφοροποίηση των ξενώνων είναι αναγκαία γιατί ανάλογα με τις ηλικίες  των 

φιλοξενούμενων είναι απαραίτητο να διαφοροποιείται σημαντικά το περιβάλλον 

φροντίδας, το θεραπευτικό περιβάλλον, οι αναγκαίες παιδαγωγικές μέθοδοι, οι 

παροχές ειδικής μάθησης, οι δραστηριότητες προετοιμασίας της ψυχοκοινωνικής 

τους ωρίμανσης, ανεξαρτητοποίησης και αποκατάστασης. 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας Απόφασης όμως, και για λόγους συμβατότητας των 

Πράξεων με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, επιλέξιμοι είναι μόνο οι ξενώνες Εφήβων και Ενηλίκων. 

 

4.2. Το Κοινοτικό Οικοτροφείο (Ξενώνας μακροχρόνιας παραμονής), στο 

οποίο φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη άτομα με νοητική 

υστέρηση και βαριές συνοδές αναπηρίες, περιθαλπόμενα σε ιδρύματα 

«κλειστής» φροντίδας, με σκοπό να διασφαλισθεί η παραμονή τους στην 

κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη 

δράση της τοπικής κοινωνίας. Το Οικοτροφείο (Ξενώνας μακροχρόνιας 

παραμονής) θεωρείται υψηλού βαθμού προστασίας Μονάδα Κοινωνικής 

Επανένταξης και Αποκατάστασης 
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4.2.1. Το Οικοτροφείο(Ξενώνας μακροχρόνιας παραμονής) είναι κοινοτική δομή 

και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία του εντός του χώρου του 

προνοιακού ιδρύματος, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες Μονάδες Κοινωνικής 

Επανένταξης και Αποκατάστασης. 

 

4.2.2. Ο αριθμός των ατόμων  που φιλοξενεί το Οικοτροφείο(Ξενώνας 

μακροχρόνιας παραμονής) δεν ξεπερνά τους 15 και δεν υπάρχει περιορισμός 

στο χρόνο παραμονής τους σε αυτό. 

 

4.2.3. Ειδικότερα τα άτομα που διαμένουν στο Οικοτροφείο(Ξενώνας 

μακροχρόνιας παραμονής) είναι: 

α) άτομα που εκτός της νοητικής αναπηρίας παρουσιάζουν οργανικές και 

ψυχοκινητικές βλάβες και χρειάζονται  φροντίδα, 

β) άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, 

γ) άτομα που μπορούν να ζουν στην κοινότητα αλλά επειδή έχουν χαμηλό βαθμό 

αυτοδυναμίας έχουν ανάγκη στεγαστικής δομής υψηλής εποπτείας.  

 

4.2.4. Διαφοροποιήσεις των Οικοτροφείων (Ξενώνων μακροχρόνιας παραμονής), 

ανάλογα με την ηλικία δύνανται να γίνουν στην περίπτωση που αναπτυχθούν 

πολλά Οικοτροφεία (Ξενώνες μακροχρόνιας παραμονής) σε μια περιοχή, μετά 

από εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου και της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής 

Ομάδας και απόφασης της Διοίκησης του Φορέα που ανήκουν. Οι 

διαφοροποιήσεις των Οικοτροφείων (Ξενώνων μακροχρόνιας παραμονής) 

ανάλογα με την ηλικία των ατόμων που διαμένουν σ' αυτά είναι: 

α) Οικοτροφείο παιδιών και εφήβων από 8-18 ετών  

β) Οικοτροφείο ενηλίκων από 18 - 55 ετών και  

γ) Οικοτροφείο από 56 ετών και άνω  

 

Οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται απαραίτητος ο διαχωρισμός αφορούν τις 

διαφορετικές ανάγκες, αλλά και εκπαιδευτικές και εξελικτικές ικανότητες που 

παρουσιάζουν τα άτομα αυτά. Έτσι το οικοτροφείο (ξενώνας μακροχρόνιας 
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παραμονής) παιδιών και εφήβων πρέπει να διαφοροποιείται σε επίπεδο 

οικιστικού περιβάλλοντος, σε επίπεδο προγραμμάτων ειδικής μάθησης και 

ενισχυτικής μελέτης, σε επίπεδο δραστηριοτήτων για κοινωνική επανένταξη, 

ωρίμανση και δραστηριοποίηση  από το οικοτροφείο (ξενώνας μακροχρόνιας 

παραμονής) ενηλίκων. Από την άλλη πλευρά, το οικοτροφείο ενηλίκων 

διαφοροποιείται  από το γηριατρικό σε επίπεδο εξατομικευμένων στόχων και 

δραστηριοτήτων, σε προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και 

απασχόλησης, καθώς και σε θέματα λειτουργικότητας των φιλοξενούμενων που 

συνδέονται με οργανικές παθήσεις της τρίτης ηλικίας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Απόφασης όμως, και για λόγους συμβατότητας των 

Πράξεων με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, επιλέξιμα είναι μόνο τα Οικοτροφεία (Ξενώνες μακροχρόνιας 

παραμονής )Ενηλίκων. 

 

 

4.3. Το Προστατευμένο Κοινοτικό Διαμέρισμα, το οποίο  είναι χώρος στέγασης 

σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση και 

άλλες αναπηρίες, περιθαλπομένων σε ιδρύματα «κλειστής» φροντίδας, τα οποία 

έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες αυτοφροντίδας και 

αυτοεξυπηρέτησης.  

 

4.3.1. Ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν στα Προστατευμένα Διαμερίσματα 

δεν υπερβαίνει τα πέντε (5). 

 

4.3.2. Η φροντίδα που παρέχεται στα άτομα που διαμένουν στα Προστατευμένα 

Διαμερίσματα έχει σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, 

αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους, ώστε να λειτουργήσουν στην 

κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλήρη αυτόνομη διαβίωση. 
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5. Ως Προγράμματα Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης 

ατόμων με νοητική υστέρηση και άλλες αναπηρίες, στο πλαίσιο της παρούσης 

νοούνται: 

 

5.1. Τα Προγράμματα Προσομοίωσης (ή Προσομοιωμένης) Κατοικίας, τα 

οποία ως στόχο έχουν να προετοιμάσουν τα άτομα για ένταξη στις Μονάδες 

Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης, που αναπτύσσονται από τον ίδιο 

ή από άλλο Φορέα. 

Στα Προγράμματα αυτά, που υλοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 

εντός του προνοιακού ιδρύματος, παρέχονται συνθήκες διαβίωσης που 

προσομοιάζουν με αυτές της κατοικίας και αναπτύσσονται δραστηριότητες 

εκπαίδευσης και προετοιμασίας για ένταξη στην κοινότητα. 

Η συμμετοχή σε Πρόγραμμα Προσομοίωσης Κατοικίας είναι βραχυπρόθεσμη και 

όχι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών. 

Η συμμετοχή ενός ατόμου σε Πρόγραμμα Προσομοίωσης Κατοικίας δεν αποτελεί 

προϋπόθεση για ένταξή του σε Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης και 

Αποκατάστασης όποιου τύπου. 

 

5.2. Τα Προγράμματα ανάπτυξης Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, τα οποία 

ως στόχο έχουν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων που 

παρουσιάζουν τα σοβαρότερα προβλήματα προσαρμογής (εγκεφαλική 

παράλυση, τετραπληγία κ.α)  και να τα προετοιμάσουν –όσο το δυνατόν 

καλύτερα- για πιθανή στοιχειώδη κοινωνική επανένταξη. 

Στο Πρόγραμμα αυτό, που υλοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός 

του προνοιακού ιδρύματος, παρέχονται ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης και 

αναπτύσσονται δραστηριότητες εκπαίδευσης εναλλακτικής επικοινωνίας και 

διαβίωσης. 

Η συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα εξαρτάται από το βαθμό ανταπόκρισης των 

ατόμων αυτών και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το χρόνο παραμονής. 
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5.3. Τα Προγράμματα προώθησης του εθελοντισμού, με στόχο τη 

συστηματικότερη ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία του θεσμού μέσω 

προγραμμάτων διαπροσωπικών σχέσεων, φιλοξενίας στα σπίτια των εθελοντών, 

συνοδείας σε εξόδους, δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων 

των περιθαλπομένων. Για τις ανάγκες προώθησης του εθελοντισμού θα πρέπει 

να προβλέπονται ειδικές εκδηλώσεις, διαρκή επιμορφωτικά – ενημερωτικά 

προγράμματα, εκδόσεις ειδικών εντύπων κ.α. 

Ενδεικτικά, τα προγράμματα αυτά  μπορούν να περιλαμβάνουν: 

- ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της τοπικής 

κοινωνίας γύρω από θέματα που αφορούν τα άτομα με νοητική υστέρηση 

- κατάρτιση προγραμμάτων κινητοποίησης του πληθυσμού για συμμετοχή σε 

εθελοντικές δράσεις 

- αξιοποίηση υπαρχουσών Μ.Κ.Ο. όπως συναφείς σύλλογοι γονέων, σύλλογοι 

εθελοντών κ.λ.π. και αναζήτηση τρόπων συνεργασίας μαζί τους 

- ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης εθελοντών με σκοπό την διασφάλιση 

της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών 

- οργάνωση του τρόπου και του πλαισίου συμμετοχής των εθελοντών στην 

λειτουργία των Μονάδων κ.α. 

 

5.4. Τα Προγράμματα εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού των 

προνοιακών ιδρυμάτων (υπηρετούντος και νεοπροσλαμβανομένου). Στοχεύουν 

στο να προετοιμάσουν και να επιμορφώσουν το προσωπικό που υπηρετεί ήδη 

στα ιδρύματα, αλλά και το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί, με έμφαση στην 

απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στον τρόπο λειτουργίας των 

νέων «ανοικτών» κοινοτικών δομών και στις νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις. 

Αντικείμενα των προγραμμάτων αυτών μπορεί να είναι: 

 η απόκτηση βασικών γνώσεων σε ζητήματα φροντίδας και διαχείρισης των 

ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδά προβλήματα 

 η βελτίωση της επικοινωνίας με τους εξυπηρετούμενους, ώστε να 

αναγνωρίζονται οι ανάγκες τους και να ανταποκρίνονται σε αυτές οι 

παρεμβάσεις. 

 190



 η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του προσωπικού και η καλλιέργεια 

εμπιστοσύνης στις προσωπικές τους ικανότητες. 

 η μείωση της αναμενόμενης αντίστασης στην αλλαγή προς την κοινοτική 

φροντίδα και η κινητοποίηση  του προσωπικού για συμμετοχή στη 

διαδικασία της αλλαγής. 

 η τροποποίηση των στάσεων του προσωπικού προς τα άτομα με νοητική 

υστέρηση, που συνεπάγεται την αλλαγή εργασιακών συνηθειών και 

συμπεριφορών που συνδέονται με αυτές τις στάσεις 

 

5.5. Τα Προγράμματα ενημέρωσης και υποστήριξης των οικογενειών των 

ατόμων με νοητική υστέρηση. 

Τα Προγράμματα αυτά απευθύνονται τόσο στις οικογένειες των ήδη 

περιθαλπόμενων ατόμων, όσο και εκείνων που πρόκειται να εισαχθούν στα 

αντίστοιχα προνοϊακά ιδρύματα.  Είναι στελεχωμένα από ειδικά καταρτισμένους 

επαγγελματίες πρόνοιας, που αναλαμβάνουν με οργανωμένο και συστηματικό 

τρόπο την ψυχοκοινωνική στήριξη της οικογένειας του ατόμου, με στόχο τη μη 

απομάκρυνση από την οικογένεια, ή την επανένταξη του ατόμου στο περιβάλλον 

αυτής. Για την αποτελεσματική παρέμβαση των Προγραμμάτων αυτών παρέχεται 

συνεχής ψυχοκοινωνική στήριξη ακόμη και μέσα στο περιβάλλον κάθε 

οικογένειας. 

 

5.6. Τα Προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης της κοινότητας και 

καταπολέμησης του «στίγματος» και των διακρίσεων προς τα άτομα με νοητική 

υστέρηση. 

Η ανάπτυξη αυτών των δράσεων σχεδιάζεται σε τοπικό επίπεδο από τους φορείς 

που θα δημιουργήσουν κοινοτικές Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και 

Αποκατάστασης και συντονίζεται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, βασισμένη 

αφενός στην φιλοσοφία του αποϊδρυματισμού και συγκεκριμένα στην: 

- αναγνώριση των αρνητικών επιδράσεων της ιδρυματικής περίθαλψης και των 

πρακτικών εγκλεισμού στην βιοψυχοκοινωνική ανάπτυξη των ατόμων. 
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- δημιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν την επανάκτηση βασικών 

δικαιωμάτων τους όπως να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες, να επωφελούνται 

από τη συμμετοχή στη ζωή  της τοπικής κοινωνίας, να αποκτήσουν-

συμβολικά και κυριολεκτικά-ταυτότητα σαν άτομα, να κάνουν χρήση, ως 

πολίτες, των βασικών δικαιωμάτων τους για παροχές υγείας-πρόνοιας, 

εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης καθώς και ψυχαγωγίας και 

δημιουργικού ελεύθερου χρόνου,  

και αφετέρου στην πρακτική εφαρμογή του αποϊδρυματισμού και συγκεκριμένα 

στην: 

- εξασφάλιση διατομεακής συνεργασίας που να υποβοηθά και να 

αλληλοσυμπληρώνει τους επιδιωκόμενους στόχους. 

- συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς για την 

δημιουργία κλίματος αποδοχής και υποστήριξης των νέων κοινοτικών δομών.  

- αντιμετώπιση των αρχικών αναμενόμενων αντιδράσεων με σταθερότητα και 

επιμονή και δημιουργία συμμαχιών, μέσω κοινοτικής παρέμβασης 

- δημιουργία δικτύων στα οποία συμμετέχουν, εκτός από τους φορείς και τους 

επαγγελματίες που αναπτύσσουν προγράμματα αποϊδρυματισμού, οι 

οικογένειες των ατόμων που αποϊδρυματοποιούνται, οικογένειες με μη 

ιδρυματοποιημένα άτομα με ανάλογες αναπηρίες, εθελοντές και πρόσωπα ή 

κινήσεις με ευαισθησία και δράση σε θέματα προάσπισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων. Τα δίκτυα αυτά 

υποστηρίζουν τα προγράμματα αποϊδρυματισμού, διευκολύνουν την αποδοχή 

τους από τις τοπικές κοινωνίες και παρεμβαίνουν θετικά στην διασφάλιση 

παροχής ποιοτικών υπηρεσιών αποκατάστασης, δεδομένου και του πάντοτε 

υπαρκτού κινδύνου ανάπτυξης νεοϊδρυματικών πρακτικών και φαινομένων. 

Ενδεικτικά,τα Προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικές εκδηλώσεις 

- ημερίδες ευαισθητοποίησης, διαρκή ενημερωτικά / επιμορφωτικά προγράμματα 

υποψηφίων ανάδοχων οικογενειών και εθελοντών, ευαισθητοποίηση στελεχών 

δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων στην αντιμετώπιση των 

αρνητικών φαινομένων στιγματισμού και περιθωριοποίησης των ατόμων με 

αναπηρίες, ειδικές εκδόσεις ενημερωτικού / πληροφοριακού υλικού κ.α. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 

1. Το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 

και Αποκατάστασης καθώς και σε κάθε Πρόγραμμα Προσομοίωσης Κατοικίας ή 

Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας  αποτελεί την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα.  

Η ομάδα αυτή ορίζεται με απόφαση του διοικούντος οργάνου του Φορέα, μετά 

από εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου. 

 

1.1 Η σύνθεση του προσωπικού που απαρτίζει την Πολυκλαδική Θεραπευτική 

Ομάδα περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

Ψυχολόγο, Κοινωνικό/η Λειτουργό, Νοσηλευτές/τριες, Εργοθεραπευτή /τριες, 

Επιμελητές/τριες Κοινωνικής Φροντίδας, Διοικητικό υπάλληλο, και Προσωπικό 

γενικών καθηκόντων. 

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα θα πρέπει να πλαισιώνεται και με άλλες 

ειδικότητες: 

Ψυχίατρο ή Παιδοψυχίατρο, Λογοθεραπευτή/τρια, Φυσικοθεραπευτή/τρια, Ειδικό 

παιδαγωγό, Επισκέπτη/τρια υγείας, και άλλες ειδικότητες ή άλλους κοινωνικούς 

επιστήμονες κατά περίπτωση και ανάλογα με το επιτελούμενο έργο, έπειτα από 

εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου. 

Στις διάφορες άλλες ειδικότητες μπορούν να συμμετέχουν και απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον όμως διαθέτουν αποδεδειγμένη σχετική 

εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ή έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα 

προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης ατόμων με νοητική 

υστέρηση και συνοδά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και αναπηρίες. 

 

1.2. Έργο της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας είναι ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση όλων των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της Κοινωνικής 

Επανένταξης και Αποκατάστασης, όπως αναφέρεται στην Συναινετική Διακήρυξη 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μέσω των μεθόδων που περιγράφονται 

στην παρούσα απόφαση.    
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Βασική αρχή λειτουργίας της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας είναι η 

αμοιβαία ισότιμη συνεργασία με σκοπό τη συμβολή της κάθε ειδικότητας στη 

σύνθεση του πολύπλευρου έργου της Κοινωνικής Επανένταξης και 

Αποκατάστασης 

 

1.3.  Η σύνθεση της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας δεν μεταβάλλεται 

παρά μόνο με αιτιολογημένη εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου ή με αίτημα 

του ενδιαφερόμενου μέλους ή αποχώρησή του από το Φορέα. Η σταθερότητα 

της σύνθεσης της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας στις ειδικότητες και στα 

άτομα που έχουν οριστεί αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης του Φορέα, στον οποίο 

ανήκει η Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης ή το Πρόγραμμα 

Προσομοιωμένης Κατοικίας και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας. 

 

2.  Με απόφαση του διοικούντος οργάνου του Φορέα στον οποίο ανήκει η 

συσταθείσα Μονάδα ή το υλοποιούμενο Πρόγραμμα, ορίζεται Επιστημονικά 

Υπεύθυνος για κάθε τέτοια Μονάδα ή Πρόγραμμα.  

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ορίζεται με κριτήρια τη γνώση και εμπειρία του, 

αποδεικνυομένων κυρίως από την ενεργό συμμετοχή του σε αντίστοιχες δράσεις 

κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης. 

 

2.1 Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος προέρχεται από τις ειδικότητες που 

συνθέτουν και στελεχώνουν την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα και διαθέτει 

πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

2.2.  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει την ευθύνη συντονισμού και υλοποίησης 

του έργου της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας, την επιστημονική ευθύνη 

για τη λειτουργία της Μονάδας ή του Προγράμματος γενικότερα, και τη 

διασύνδεσή τους με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Φορέα ή τις Μονάδες Υγείας 

και Πρόνοιας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας που ανήκει η Μονάδα ή το  

Πρόγραμμα.  
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Το αυτό πρόσωπο μπορεί να ορίζεται Επιστημονικά Υπεύθυνος σε περισσότερες 

από μία Μονάδες ή Προγράμματα του ιδίου Φορέα. 

 
3. Η λειτουργία των Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης 

και των Προγραμμάτων Προσομοιωμένης Κατοικίας, σε ότι αφορά το 

απασχολούμενο προσωπικό αυτών, πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:  

 
3.1 Ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής 

Ομάδας, που απαιτείται για τη λειτουργία κάθε Μονάδας ή Προγράμματος και 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των ασθενών-ενοίκων κάθε Μονάδας, έχει ως εξής:  

α) Για το Κοινοτικό Ξενώνα: άτομα εννέα (9). 

β) Για το Κοινοτικό Οικοτροφείο (Ξενώνα μακροχρόνιας παραμονής): άτομα 

δώδεκα (12). 

γ) Για το Κοινοτικό Διαμέρισμα: άτομα δύο (2). 

 

Το ελάχιστο –ως άνω προσωπικό- δέον να καλύπτεται από τις απαιτούμενες 

ειδικότητες για τη σύνθεση της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας, έτσι όπως 

περιγράφονται παραπάνω (παράγραφος 1.1 παρόντος άρθρου). 

 

3.2. Ειδικά για τα Προστατευμένα Διαμερίσματα το ελάχιστο απαιτούμενο 

προσωπικό μπορεί να καλύπτεται από το προσωπικό άλλων Μονάδων 

Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης, απασχολούμενο στα 

Προστατευμένα Διαμερίσματα μερικώς. 

 

4. Για τη διάγνωση, την αξιολόγηση και την επιλογή των ατόμων που θα 

φιλοξενηθούν στις κοινοτικές Μονάδες και τα Προγράμματα Κοινωνικής 

Επανένταξης και Αποκατάστασης, συγκροτείται, με ευθύνη της Διοίκησης του 

Φορέα ειδική προς τούτο Επιτροπή. Στην Επιτροπή συμμετέχουν στελέχη από το 

μόνιμο προσωπικό του Φορέα, από το νεοπροσληφθέν για τη λειτουργία της 

Μονάδας προσωπικό, και –εάν είναι εφικτό- από εξωτερικούς επιστήμονες 

συνεργάτες. Η Επιτροπή έπειτα από αξιολόγηση του συνόλου των 
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περιθαλπομένων στο Φορέα, συντάσσει τεκμηριωμένη επιστημονικά έκθεση με 

την οποία παραπέμπει τα άτομα για φιλοξενία στη Μονάδα ή το Πρόγραμμα, 

εξαντλώντας προηγουμένως όλες τις δυνατότητες επιστροφής των 

περιθαλπομένων στο φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον. 

 

5. Προκειμένου να λειτουργήσουν οι Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και 

Αποκατάστασης, απαιτείται η εξασφάλιση των εξής προϋποθέσεων: 

α)   Σύσταση της Μονάδας σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο. Ειδικότερα για τις Μονάδες που συστήνονται από ΝΠΙΔ 

ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Ν.2345/95 και το Ν. 2646/98. 

β)  Εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού. 

γ)  Εξασφάλιση της κτιριακής υποδομής και του απαραίτητου 

εξοπλισμού. 

δ)  Έγκριση καταλληλότητας των χώρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ και 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών). 

ε)  Ορισμός του Επιστημονικά Υπευθύνου 

στ)  Ορισμός της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας από το 

προσωπικό που ήδη υπηρετεί στο Φορέα ή/ και από το προσωπικό 

που θα προσληφθεί για τη λειτουργία της Μονάδας. 

 

6. Σε κάθε Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης και σε 

κάθε Πρόγραμμα Προσομοίωσης Κατοικίας και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας 

καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας από την Πολυκλαδική 

Θεραπευτική Ομάδα και με ευθύνη του Επιστημονικά Υπευθύνου, σε διάστημα 

έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας τους. Ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας  εγκρίνεται από τη Διοίκηση του Φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα 

ή το Πρόγραμμα. 

 

7. Η διοικητικό-οικονομική διαχείριση ειδικά στις Μονάδες Κοινωνικής 

Επανένταξης και Αποκατάστασης είναι αυτοτελής, καταγράφεται, εγκρίνεται, 
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παρακολουθείται και ελέγχεται χωριστά στο πλαίσιο δικού της προϋπολογισμού,  

που ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό του Φορέα στον οποίο ανήκει και 

απεικονίζεται ως παράρτημα αυτού. 

 
7.1 Η αυτοτελής διαχείριση αφορά τις ατομικές δαπάνες των φιλοξενουμένων 

που ενδεικτικά είναι: η ένδυση, η διατροφή, οι ατομικές αγορές και τα ατομικά 

έξοδα, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας κοινωνικής τους επανένταξης. 

 
7.2 Στις Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης και ειδικότερα 

σε αυτές που ανήκουν σε Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 

"Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις" ή χρηματοδοτούνται τουλάχιστον κατά 50% από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, η  διοικητικό-οικονομική τους διαχείριση σε ότι αφορά τις 

λειτουργικές δαπάνες διενεργείται στα πλαίσια ενός εγκεκριμένου (κλειστού) 

προϋπολογισμού. 

 

7.3 Η διοίκηση του Φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα ορίζει υπόλογο από 

το προσωπικό του, εκτός εκείνου που υπηρετεί στη Μονάδα, και διαχειριστή από 

το σύνολο του προσωπικού, που απασχολείται στη Μονάδα με πλήρη 

απασχόληση, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του, τουλάχιστον επί εξάμηνο. Ο 

διαχειριστής μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας σε ότι αφορά τα 

υλικά, τις προμήθειες και την οικονομική οργάνωση των δραστηριοτήτων, όπως 

ενδεικτικά οι εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες της Μονάδας, η 

αντικατάσταση του φθαρμένου εξοπλισμού, οι πληρωμές των παγίων (ενοίκιο, 

ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες κ.λ.π) και αποδίδει λογαριασμό στον 

υπόλογο που έχει ορίσει ο Φορέας. 

 

7.4 Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας ορίζει εκ περιτροπής έναν 

εξυπηρετούμενο χρήστη των υπηρεσιών της Μονάδας, ως βοηθό του διαχειριστή 

με δίμηνη θητεία, έτσι ώστε κάθε ασθενής να εκπαιδευτεί στην οικονομική 

διαχείριση. 
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7.5 Οι προμήθειες των αναλώσιμων  στις Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης 

και Αποκατάστασης και στα Προστατευμένα Διαμερίσματα γίνονται σε ημερήσια 

βάση. Σε περίπτωση μαζικής προμήθειας αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει την 

κάλυψη των αναγκών των ενοίκων της Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης και 

Αποκατάστασης ή του προστατευμένου Διαμερίσματος για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των επτά (7) ημερών  

 

7.6 Το σύνολο των απασχολουμένων και των ασθενών - ενοίκων κάθε 

Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης είναι υπεύθυνοι-

υπόλογοι για την κινητή και ακίνητη περιουσία της Μονάδας και είναι ισομερώς 

υπόλογοι για αυτήν στο Φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα Κοινωνικής 

Επανένταξης και Αποκατάστασης ή το προστατευμένο Διαμέρισμα. 

Σε κάθε, πάντως, περίπτωση η εφαρμογή των αρχών αυτών της αυτοτελούς 

οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης οφείλει να εξυπηρετεί την εκπαίδευση των 

ασθενών-ενοίκων στις Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης 

και να διασφαλίζει τη λειτουργία της Μονάδας στο πρότυπο της λειτουργίας 

οικογενειακού περιβάλλοντος. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΡΟΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

1. Τα άτομα που θα απασχοληθούν στις εγκεκριμένες Πράξεις και των 

οποίων οι δαπάνες μισθοδοσίας είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ε.Π. 

«ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006, πρέπει να είναι νεοπροσλαμβανόμενοι σε 

ειδικότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση των Πράξεων αυτών, έτσι όπως 

προβλέπονται στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Έργων / Υποέργων των Τελικών 

Δικαιούχων. Τα σχετικά με τη σύνθεση του προσωπικού των Μονάδων 

Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης και των Προγραμμάτων 
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Προσομοίωσης Κατοικίας και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας ορίζονται στο 

άρθρο 5  της παρούσας.  

 

2. Το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση των Πράξεων που 

καλύπτεται από την παρούσα Απόφαση θα διατεθεί από το υφιστάμενο 

προσωπικό του Φορέα ή/και θα προσληφθεί σύμφωνα με τις πάγιες περί 

προσλήψεων διαδικασίες που προβλέπει η νομική προσωπικότητα των Φορέων  

- Τελικών Δικαιούχων, λαμβανομένων υπόψη των αρχών διαφάνειας και 

αξιοκρατίας.  

 

Ειδικότερα, για την πραγματοποίηση προσλήψεων εκ μέρους Τελικών 

Δικαιούχων – ΝΠΙΔ, που ο ετήσιος προϋπολογισμός τους δεν επιχορηγείται με 

ποσοστό άνω του 50% από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα πρέπει να 

σχεδιασθεί και εφαρμοσθεί από κάθε Τελικό Δικαιούχο Σύστημα Επιλογής 

Προσωπικού, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο  που πραγματοποιούν 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά την προβλεπόμενη διαδρομή ελέγχου.  

 

3. Το μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύσει η 

συγχρηματοδότηση από το Ε.Κ.Τ. των επιλέξιμων δαπανών των εγκεκριμένων 

Πράξεων ορίζεται κάθε φορά από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006». 

 

4. Οι Τελικοί Δικαιούχοι που συστήνουν Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης 

και Αποκατάστασης υποχρεούνται να λειτουργήσουν τις συγκεκριμένες δομές 

κατ΄ ελάχιστον επί μία 5ετία μετά την έναρξη λειτουργίας τους με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης και του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου. 

 

Σε κάθε πάντως περίπτωση ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να τεκμηριώνει τη 

βιωσιμότητα της Πράξης και μετά το τέλος της χρηματοδότησης και να 
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διασφαλίζει τη βιωσιμότητα αυτή σε σχέση με το συνολικότερο Σχέδιο Δράσης 

Αποϊδρυματισμού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Στο πλαίσιο των Κανονισμών 1260/99, 1685/00 και 438/01 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, προσδιορίζονται οι γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας και ελέγχου 

των δαπανών. 

 

Οι γενικοί κανόνες αναφέρονται στις ακόλουθες περιπτώσεις επιλεξιμότητας : 

 

1. Πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους Τελικούς Δικαιούχους 

Επιλέξιμες πληρωμές είναι αυτές που πραγματοποιούνται από τους Τελικούς 

Δικαιούχους (Φορείς υλοποίησης) των Πράξεων προς τους Τελικούς 

Αποδέκτες (ανάδοχους) και δικαιολογούνται από την εκτέλεση των πράξεων.  

 

2. Αποδεικτικά δαπανών 

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους Τελικούς Δικαιούχους, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφλημένα τιμολόγια ή από λογιστικά 

έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

 

3. Έσοδα 

Τα πάσης φύσεως έσοδα που προκύπτουν κατά την περίοδο από την έκδοση 

της Απόφασης Ένταξης μιας Πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μέχρι την 

ολοκλήρωσή της, αντιπροσωπεύουν πόρους οι οποίοι  μειώνουν   το   ποσό   της   
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χρηματοδότησής της από το Μέτρο 3.2 και αφαιρούνται πλήρως από τις 

επιλέξιμες δαπάνες της Πράξης. 

 

Τα έσοδα αυτά αφορούν τα πάσης φύσεως «ανόργανα και έκτακτα έσοδα» 

όπως πιστωτικοί τόκοι, πρόστιμα αναδόχων της πράξης κλπ. 

 

4. Καταχώρηση και έλεγχος δαπανών 

Στην όλη διαδικασία της αναγνώρισης της επιλεξιμότητας των δαπανών 

εξαιρετικής σημασίας είναι η υποχρέωση τήρησης – καταχώρησης και ο έλεγχος 

των δαπανών αυτών. Η πραγματοποίηση μιας δαπάνης η οποία τηρεί όλους της 

κανόνες πρέπει να ακολουθεί και μια διαδικασία, προκειμένου αυτή η ιδιότητα να 

είναι ορατή σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης και ελέγχου, σε κάθε χρονική στιγμή. 

 

Έτσι, σε όλα τα επίπεδα από τον Ανάδοχο, τον Τελικό Δικαιούχο, την 

Διαχειριστική Αρχή μέχρι και την Αρχή Πληρωμής πρέπει να ελέγχονται, να 

τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρούνται λογιστικές εγγραφές των 

Πράξεων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, έτσι ώστε το σύνολο των διενεργούμενων 

δαπανών για της σκοπούς υλοποίησης του σχεδίου να ισοσκελίζεται με το 

σύνολο της χρηματοδότησης μετά το τέλος εφαρμογής του σχεδίου. 

 

4.1 Σε επίπεδο Τελικών Αποδεκτών  

Τελικός Αποδέκτης είναι ο Ανάδοχος που αναλαμβάνει εντολή εκτέλεσης έναντι 

αντίστοιχης  αμοιβής  μέρους ή του συνόλου μιας Πράξης. 

Οι Τελικοί Αποδέκτες, πρέπει : 

- Να τηρούν τα πρωτότυπα παραστατικά που αφορούν το έργο που έχουν 

αναλάβει και υλοποιούν. 

- Να εφαρμόζουν την Εθνική Νομοθεσία για τις λογιστικές καταχωρήσεις 

(εφαρμογή του Κ.Β.Σ.) 

- Να τηρούν τη διαδικασία για τον τελικό αναγκαίο ισοσκελισμό δαπανών-

εσόδων . 

 201



4.2.     Σε επίπεδο Τελικών Δικαιούχων 

Στο επίπεδο του Τελικού Δικαιούχου πρέπει να τηρούνται : 

- Τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών και πληρωμών που 

πραγματοποιούνται κατά την υλοποίηση του έργου που έχουν αναλάβει. 

- Τα πιστοποιητικά παραλαβής των υλικών και υπηρεσιών 

- Οι μελέτες, οι τεχνικές προδιαγραφές και το χρηματοδοτικό σχέδιο της 

πράξης 

- Οι εκθέσεις προόδου 

- Οι εκθέσεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις των υπηρεσιών 

στα πλαίσια της πράξης και 

- Τα έγγραφα που αφορούν τη σύμβαση μεταξύ Τελικού Δικαιούχου και 

Τελικού Αποδέκτη 

 

Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία του Τελικού Δικαιούχου πρέπει να 

παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των λογιστικών στοιχείων της 

Πράξης. 

 

Ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών για την Πράξη, που θα 

πρέπει να ταυτίζονται απόλυτα με τα στοιχεία που η λογιστική μερίδα της Πράξης 

απεικονίζει. 

 

Στις περιπτώσεις που αρμόδιο ελεγκτικό όργανο δεν κάνει αποδεκτή ως 

επιλέξιμη κάποια δαπάνη η οποία έχει καταχωρηθεί στην λογιστική μερίδα της 

Πράξης, ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει με πράξη αντιλογισμού να διορθώσει 

την λογιστική εικόνα. 

 

Πέραν των δαπανών, απαιτείται η τήρηση των παραστατικών στοιχείων για τα 

έσοδα σε δύο επίπεδα : 
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- Τα έσοδα που προκύπτουν από την εκτέλεση της Πράξης και αναφέρονται 

σε επίπεδο υποέργου (συμβάσεις) 

- Οι τόκοι που προκύπτουν από τη χορήγηση προχρηματοδοτήσεων για την 

Πράξη. 

Η καταχώρηση των εσόδων, όπως επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων σε 

Αναδόχους, τηρούνται στο φάκελο του έργου και καταχωρούνται στη λογιστική 

μερίδα του έργου. Στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών καταχωρούνται ως 

αρνητικές πληρωμές με τους αντίστοιχους αριθμούς παραστατικών και 

ημερομηνίες. 

 

Οι τόκοι που προκύπτουν από τις προχρηματοδοτήσεις (προκαταβολές της 

κοινοτικής συμμετοχής και της αντίστοιχης εθνικής συμμετοχής) που διατίθενται 

στους Τελικούς Δικαιούχους, παρακολουθούνται αυτοτελώς με τραπεζικά 

στοιχεία και καταχωρούνται στη λογιστική μερίδα του έργου ως διάθεση 

χρηματοδότησης προερχόμενη από το χρηματοδοτούν την πράξη Διαρθρωτικό 

Ταμείο και την αντίστοιχη κρατική συμμετοχή. Οι τόκοι δηλώνονται με ειδικό 

δελτίο παρακολούθησης στη Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή Πληρωμής. 

 

4.3.       Σε επίπεδο Διαχειριστικών Αρχών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Στο επίπεδο της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος πρέπει 

να τηρούνται : 

- Τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλει ο Τελικός 

Δικαιούχος 

- Τα Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου. 

 

Στις περιπτώσεις μεγάλου πλήθους παραστατικών το Μηνιαίο Δελτίο 

συνοδεύεται από λογιστική κατάσταση των καταχωρήσεων που ο Τελικός 

Δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει. 

 

Τα Μηνιαία Δελτία Δαπανών υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα. 
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Τα Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης υποβάλλονται εντός ενός ημερολογιακού 

μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου και συγκεκριμένα: 

Μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους για το τρίμηνο 01.01 – 31.03 

Μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους για το τρίμηνο 01.04 – 30.06 

Μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους για το τρίμηνο 01.07 – 30.09 

Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους για το τρίμηνο 01.10 – 31.12 του προηγούμενου 

έτους. 

 
Η Διαχειριστική Αρχή ελέγχει και καταχωρεί τα στοιχεία των δηλωθέντων 

δαπανών και εσόδων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) κατά 

Υποέργο. 

Τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών αποτελούν για τις Διαχειριστικές Αρχές τα 

δικαιολογητικά εγγραφής των πληρωμών στο Ο.Π.Σ. 

Για την πιστοποίηση τήρησης των υπόλοιπων υποχρεώσεων υποβάλλεται 

από τη Διαχειριστική Αρχή βεβαίωση προς την Αρχή Πληρωμής. 

 
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια  προέκυψαν 

μετά από την ανάλυση των κανόνων του Κανονισμού 1685/00 της Επιτροπής. 

Αναλυτικά : 

 

1. Τα γενικά έξοδα είναι επιλέξιμες δαπάνες, μόνον εάν βασίζονται στο 

πραγματικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης που συγχρηματοδοτείται από 

τα Διαρθρωτικά Ταμεία και εάν καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, 

σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής. 

Τα γενικά έξοδα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, μόνο στις περιπτώσεις που 

ο Τελικός Δικαιούχος τηρεί αναλυτική λογιστική χρέωσή τους στις επιμέρους 

πράξεις που εκτελεί ή ο επιμερισμός των γενικών εξόδων κατά πράξη,προκύπτει 

ανά είδος δαπάνης και παραστατικό από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.       
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Ο ανωτέρω κανόνας εξειδικεύεται κατά περίπτωση στις κατηγορίες επιλέξιμων 

δαπανών που αντιπροσωπεύονται από τους κωδικούς: 

60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 

61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» 

62 «Παροχές τρίτων» 

64 «Διάφορα έξοδα» 

14      «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» 

 

2. Οι αμοιβές νομικών συμβούλων, συμβολαιογράφων, τεχνικών ή 

χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων και τα έξοδα λογιστικής 

παρακολούθησης ή ελέγχου, αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. 

 

Ο ανωτέρω κανόνας εξειδικεύεται στην κατηγορία επιλέξιμων δαπανών που 

αντιπροσωπεύονται από τον κωδικό:  

61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» 

 

3. Οι δαπάνες που καταβάλλονται στον μισθωτή (άμεσος δικαιούχος) και 

μόνο για την αγορά του πάγιου στοιχείου στο πλαίσιο πράξεων χρηματοδοτικής 

μίσθωσης είναι επιλέξιμες για τη συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ υπό τους 

όρους των παραγράφων 2 και 3 του κανόνα αριθμ. 10 του Κανονισμού 1685/00 

της Ε.Ε. 

 

Επιλέξιμα είναι επίσης τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής υπό καθεστώς 

πώλησης και επανεκμίσθωσης και με τους όρους της παραγράφου 3 του κανόνα 

αριθμ. 10 του Κανονισμού 1685/00. Στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται 

ρήτρα εξαγοράς στη σύμβαση μίσθωσης τα μισθώματα είναι επιλέξιμα κατ’ 

αναλογία προς την περίοδο της επιλέξιμης πράξης. 

Ο ανωτέρω κανόνας εξειδικεύεται στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που 

αντιπροσωπεύονται από τους κωδικούς: 

 

62.04.20 «Ενοίκια μίσθωσης leasing μηχανημάτων (κινητός εξοπλισμός),  
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62.04.21 «Ενοίκια μίσθωσης leasing και λοιπά». 

 

4. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά 

τον Τελικό Δικαιούχο. 

Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί με οποιοδήποτε τρόπο, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη, ακόμη και εάν δεν ανακτάται από τον 

Τελικό Δικαιούχο. 

 

Επίσης, ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος στο σύνολό του στις περιπτώσεις που ένα 

ποσοστό του μπορεί να ανακτηθεί ή να συμψηφιστεί. 

 

5. Τα τραπεζικά έξοδα για την τήρηση λογαριασμών αποτελούν επιλέξιμες 

δαπάνες, εφόσον η συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία απαιτεί το 

άνοιγμα χωριστού/ ών λογαριασμού/ ών  για την εκτέλεση της πράξης. 

Ο ανωτέρω κανόνας εξειδικεύεται στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που 

αντιπροσωπεύονται από τον κωδικό: 

 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα» 

 

6. Οι αποσβέσεις εξοπλισμού που συνδέονται άμεσα με τους στόχους της 

πράξης συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες υπό τους ακόλουθους όρους : 

α.  Εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά των ακινήτων 

ή του εξοπλισμού 

β.   Υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες, και 

γ.   Αφορούν αποκλειστικά την περίοδο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

Ο ανωτέρω κανόνας εξειδικεύεται στην κατηγορία επιλέξιμων δαπανών που 

αντιπροσωπεύονται από τον κωδικό: 

66 «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένων στο λειτουργικό 

κόστος» 
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7. Λειτουργικές δαπάνες του Τελικού Δικαιούχου που δεν αποτελούν 

πρόσθετες δαπάνες συνδεόμενες άμεσα με την εκτέλεση της εγκεκριμένης 

Πράξης δεν είναι επιλέξιμες 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
1. Η επιλεξιμότητα των δαπανών που συναρτώνται με σύσταση και 

λειτουργία των Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης, ξεκινά 

μετά την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της αντίστοιχης Πράξης μέχρι και έξι 

μήνες πριν την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας. Το σύνολο των προϋποθέσεων 

για την λειτουργία των Μονάδων περιγράφεται στο άρθρο 5, παράγραφος 5 της 

παρούσας.   

 

2. Η επιλεξιμότητα των δαπανών για δράσεις και ενέργειες που δεν 

συναρτώνται με σύσταση και λειτουργία των Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης 

και Αποκατάστασης, ξεκινά από την ημερομηνία που ορίζεται στο 

χρονοδιάγραμμα του Φορέα και οπωσδήποτε μετά την ημερομηνία της 

απόφασης ένταξης του σχετικού έργου / υποέργου. 

 

3. Η χρονική διάρκεια επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται από τη 

Διαχειριστική Αρχή, αναφέρεται ρητά στην εκάστοτε Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μέτρου 3.2 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» και 

αφορά σε κάθε Υποέργο και δράση / ενέργεια Υποέργου χωριστά.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 207



 

1. Δαπάνες προσωπικού  

Ως γενική αρχή επιλεξιμότητας προσδιορίζεται ότι οι δαπάνες στελέχωσης των 

εγκεκριμένων Πράξεων (Μονάδων ή/ και Προγραμμάτων) είναι επιλέξιμες μόνο 

για νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό, το οποίο  απασχολείται ειδικά για την 

υλοποίηση αυτών. 

 

1.1. Οι αμοιβές προσωπικού που απασχολείται σε εγκεκριμένες Πράξεις, που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο Τελικών Δικαιούχων – Φορέων ΝΠΔΔ, 

προσδιορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο . 

 

1.2. Οι αμοιβές προσωπικού που απασχολείται σε εγκεκριμένες Πράξεις, που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο Τελικών Δικαιούχων - Φορέων ΝΠΙΔ, διαμορφώνονται 

ανά κατηγορία προσωπικού και ανθρωπομήνα (πλήρους απασχόλησης) ως 

εξής: 

 

1.2.1. Οι συνολικές (μικτές) τακτικές αποδοχές του επιστημονικού και 

υποστηρικτικού προσωπικού (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, επισκεπτών υγείας, εργοθεραπευτών, φυσιοθεραπευτών, 

διοικητικών υπαλλήλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κλπ) και σύμφωνα με τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους ορίζονται έως 1.350 ΕΥΡΩ ανά μήνα.  

Ειδικά για παραμεθόριες – νησιωτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές, η αμοιβή μπορεί 

να φθάνει τα 1.500 ΕΥΡΩ ανά μήνα. Οι παραπάνω αποδοχές είναι δυνατό να 

προσαυξάνονται κατά 10% για τους προϊσταμένους (συντονιστές) των 

δημιουργούμενων δομών ή υπηρεσιών. 

 

1.2.2. Οι συνολικές (μικτές) τακτικές αποδοχές των   πτυχιούχων νοσηλευτών/ 

νοσηλευτριών ΜΤΕΝΣ και των άλλων  ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(επιμελητές πρόνοιας, κοινωνικοί φροντιστές, οδηγοί, διοικητικοί υπάλληλοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλπ) σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα τους ορίζονται έως 1.100 ΕΥΡΩ ανά μήνα.   
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1.2.3. Οι συνολικές (μικτές) τακτικές αποδοχές του βοηθητικού προσωπικού 

σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους ορίζονται έως 1.000 ΕΥΡΩ 

ανά μήνα.   

 

1.3. Οι ως άνω αμοιβές προσαυξάνονται κατά την αναλογία αδείας και 

επιδομάτων εορτών και αδείας, (υπολογιζόμενες σε 14μηνη βάση) και 

συμπεριλαμβάνουν κάθε άλλο έξοδο που βαρύνει την απασχόληση του νέου 

προσωπικού. Έτσι τα ανώτατα όρια μικτών –ανά μήνα- αμοιβών ανέρχονται 

αντίστοιχα στα 1.575 ΕΥΡΩ ή 1.750 ΕΥΡΩ για την περίπτωση 1.2.1, στα 1.283 

ΕΥΡΩ για την περίπτωση 1.2.2. και στα 1.167 ΕΥΡΩ για την περίπτωση 1.2.3. 

 

1.4. Οι πάσης φύσεως κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται στα ως άνω καθοριζόμενα 

ανώτατα όρια. Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον έχει 

αποδοθεί ο φόρος εισοδήματος. Επιλέξιμες θεωρούνται, ακόμη, οι δαπάνες για 

εργοδοτικές εισφορές (ασφαλιστικές εισφορές, χαρτόσημο κ.α.) που 

καταβάλλουν οι Φορείς – Τελικοί Δικαιούχοι για τις παραπάνω αμοιβές.  

 

1.5. Οι αμοιβές του νεοπροσληφθέντος προσωπικού για υπερεργασία - 

υπερωριακή απασχόληση, νυκτερινά και εξαιρέσιμα, εφόσον το είδος της 

Μονάδας ή του Προγράμματος στο οποίο απασχολείται απαιτεί 

παρατεταμένη ή και συνεχή λειτουργία σε 24ωρη βάση, είναι επιλέξιμες, 

επιπλέον των ως άνω οριζόμενων ανωτάτων ορίων. 

 

2.  Δαπάνες αναλωσίμων υλικών, μίσθωσης και συντήρησης εξοπλισμού και 

χώρων των δομών ή υπηρεσιών. 

 

2.1.  Η μηνιαία δαπάνη  για τη μίσθωση χώρων που είναι απαραίτητη για τη 

λειτουργία των εγκεκριμένων έργων (Μονάδων ή/και Προγραμμάτων)  

συσχετίζεται με τις ισχύουσες τιμές αγοράς κάθε περιοχής και συνιστάται να μην 

υπερβαίνει τα 8 ΕΥΡΩ / m2 . Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού πρέπει 

να υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση του Φορέα προς την Διαχειριστική Αρχή. 

 209



Επιλέξιμη θεωρείται και η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) των χώρων 

(ακινήτων) εγκατάστασης της Μονάδας ή/και του Προγράμματος, αφού 

προηγουμένως αιτιολογηθεί επαρκώς τόσο η αναγκαιότητα της ενέργειας, όσο 

και το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα. 

Το ανώτατο ποσό για επιχορήγηση στη δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing) ακινήτων, δεν μπορεί να υπερβαίνει την αγοραία αξία του 

εκμισθούμενου παγίου στοιχείου. 

Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί τη μίσθωση ή την απόσβεση του ακινήτου αποκλειστικά 

κατά τη διάρκεια της συγχρηματοδότησης.  

Ο μισθωτής πρέπει να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η πλέον 

συμφέρουσα από πλευράς κόστους απόκτησης της χρήσης του ακινήτου. Εάν η 

χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου (π.χ. απλή μίσθωση του ακινήτου) είναι 

συμφερότερη από αυτή της χρηματοδοτικής μίσθωσης, το επιπλέον κόστος 

αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη.  

Για να θεωρηθούν επιλέξιμες οι παραπάνω δαπάνες απαιτούνται μισθωτήρια 

συμβόλαια θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ. 

 

2.2  Επιλέξιμη ακόμη θεωρείται η συμβατική μίσθωση του βασικού απαιτούμενου 

εξοπλισμού των εγκεκριμένων έργων (Μονάδων ή/και Προγραμμάτων). Στην 

περίπτωση αυτή η ετήσια δαπάνη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της 

αγοραίας αξίας του εκμισθούμενου εξοπλισμού. 

Τέλος, επιλέξιμη θεωρείται και η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) του βασικού 

απαιτούμενου εξοπλισμού, έπειτα από επαρκή αιτιολόγηση κατά την υποβολή 

της πρότασης. 

Το ανώτατο ποσό για επιχορήγηση στη δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing) εξοπλισμού, δεν μπορεί να υπερβαίνει την αγοραία αξία του 

εκμισθούμενου παγίου στοιχείου. 

Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί τη μίσθωση ή την απόσβεση του εξοπλισμού αποκλειστικά 

κατά τη διάρκεια της συγχρηματοδότησης.  

Ο μισθωτής πρέπει να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η πλέον 

συμφέρουσα από πλευράς κόστους απόκτησης της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν 
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η χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου (π.χ. απλή μίσθωση του εξοπλισμού) 

είναι συμφερότερη από αυτή της χρηματοδοτικής μίσθωσης, το επιπλέον κόστος 

αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη. 

 

2.3.  Δαπάνες για τη συντήρηση και τον καθαρισμό χώρων και τη συντήρηση του 

εξοπλισμού των Μονάδων και των  Προγραμμάτων.  

Οι ετήσιες δαπάνες στην κατηγορία αυτή δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσό 

των  20 ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο του χρησιμοποιούμενου χώρου 

(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

 

2.4.  Λειτουργικές δαπάνες των Μονάδων και των Προγραμμάτων (φωτισμός, 

θέρμανση, ύδρευση, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά έξοδα,  ασφάλιση πυρός κλπ). 

Οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας (φωτισμός, θέρμανση, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά 

κλπ.) δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσό των 25 ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο 

του χρησιμοποιούμενου χώρου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

 

3. Δαπάνες διαβίωσης των φιλοξενουμένων στις Μονάδες Κοινωνικής 

Επανένταξης και Αποκατάστασης και στα Προγράμματα Προσομοιωμένης 

Κατοικίας και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας. 

 

Τέτοιου είδους δαπάνες ενδεικτικά μπορεί να είναι: ρουχισμός, υποδήματα, 

πιζάμες, εσώρουχα, μαγιό, καπέλα, φάρμακα και υγειονομικό υλικό (σύριγγες, 

βελόνες, υλικά παροχής α΄ βοηθειών, αντισηπτικά, γάντια, υποσέντονα, 

pampers, αντηλιακά), τρόφιμα, υλικά παρασκευής γευμάτων, έτοιμα γεύματα, 

μικρογεύματα, γλυκίσματα, αναψυκτικά ροφήματα, μικρά είδη διακόσμησης της 

δομής (ανθοδοχεία, γλάστρες, φυτά, κορνίζες, κάδρα) κ.α. 

Η ετήσια δαπάνη για διατροφή, ένδυση, υπόδηση και υγιεινή των 

φιλοξενουμένων στις παραπάνω Μονάδες και Προγράμματα συναρτάται με τον 

αριθμό των ατόμων που φιλοξενούνται.  
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Οι ετήσιες δαπάνες της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν 

το ποσό των 4.500 ΕΥΡΩ, ανά άτομο (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ). 

 

4. Δαπάνες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των φιλοξενουμένων στις 

Μονάδες και τα Προγράμματα Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης.  

 

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής καλύπτουν την αγορά εκπαιδευτικού υλικού και 

υλικού απασχολησιοθεραπείας, την οργάνωση τακτικών επισκέψεων σε χώρους 

της κοινότητας και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, την αγορά εντύπων, τα έξοδα 

μετακίνησης των φιλοξενουμένων για ενδυνάμωση της διαδικασίας 

κοινωνικοποίησής τους, αλλά και για λόγους υγείας.  

Τέτοιου είδους δαπάνες μπορεί να είναι: εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, 

μίσθωση οχημάτων, εισιτήρια κινηματογράφου, θεάτρου, συναυλιών, άλλων 

θεαμάτων και ψυχαγωγίας, εκδρομές, διαμονή σε παραθεριστικά κέντρα / 

ξενοδοχεία / κατασκηνώσεις, διατροφή κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, υλικά 

εργοθεραπείας και απασχολησιοθεραπείας, βιβλία, επιτραπέζια παιγνίδια, 

περιοδικά, εφημερίδες, υλικά χειροτεχνίας / μικροκατασκευών, μουσικά όργανα, 

δίσκοι / cds μουσικής, βιντεοταινίες κ.α. 

Οι συγκεκριμένες ετήσιες δαπάνες συναρτώνται από τη φύση της Μονάδας ή του 

Προγράμματος και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ κατ’ 

άτομο (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

 

5. Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του προσωπικού των 

Μονάδων και των Προγραμμάτων για υπηρεσιακούς λόγους θεωρούνται 

επιλέξιμες, εφόσον αφορούν εγκεκριμένες δράσεις. 

Σε περίπτωση τέτοιου τύπου μετακίνησης εκτός έδρας το ύψος των δαπανών 

καθορίζεται ως ακολούθως: 

 

5.1 Για το εσωτερικό της χώρας: 
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5.1.1. Το ύψος του –κάθε φορά– εισιτηρίου οποιουδήποτε μέσου μαζικής 

μεταφοράς. Επιτρέπεται επίσης η μετακίνηση με όχημα ιδιωτικής χρήσης για την 

οποία θεωρείται επιλέξιμη χιλιομετρική αποζημίωση μέχρι 0,14 ΕΥΡΩ, καθώς και 

η δαπάνη διοδίων μέσω του εθνικού δικτύου και δαπάνη ναύλων σε περίπτωση 

χρήσης πλωτών μέσων κατά τη μετακίνηση. 

 

5.1.2. Δαπάνες διανυκτέρευσης βάσει απόδειξης – τιμολογίου, μέχρι 88 ΕΥΡΩ 

ημερησίως για τις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης και μέχρι 59 ΕΥΡΩ 

ημερησίως για την υπόλοιπη Ελλάδα. 

 

5.1.3.  Ημερήσια αποζημίωση ποσού μέχρι 45 ΕΥΡΩ.                     

 

5.2  Για τις χώρες του εξωτερικού. 

 

5.2.1. Δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε 

περίπτωση μετακίνησης με αεροπορικό μέσο επιλέξιμη είναι μόνο η δαπάνη 

«οικονομικής» θέσης. 

 

5.2.2. Δαπάνες διανυκτέρευσης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και 

πρόγευμα. 

 

5.2.3.  Ημερήσια αποζημίωση ποσού μέχρι 100 ΕΥΡΩ. 

 

Σε περίπτωση μετακίνησης του προσωπικού των δομών και υπηρεσιών για 

υπηρεσιακούς λόγους εντός έδρας, επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται το αντίτιμο 

οποιουδήποτε μέσου μαζικής μεταφοράς. 

 

6.  Λοιπές δαπάνες.  

Οι λοιπές δαπάνες  δεν μπορούν να ξεπερνούν ετησίως τα 2.500 ΕΥΡΩ για 

Ξενώνες, Οικοτροφεία (Ξενώνες μακροχρόνιας παραμονής), Προσομοιωμένες 

κατοικίες και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας και τα 1.000 ΕΥΡΩ για τα 
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Προστατευμένα Διαμερίσματα. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται η 

δημιουργία «μικρού ταμείου», τη διαχείριση του οποίου αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι 

φιλοξενούμενοι κάθε δομής, σε συνεργασία με το απασχολούμενο   προσωπικό 

αυτής, ώστε, στο πλαίσιο ανάπτυξης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, να 

εκπαιδευτούν στη διαχείριση των χρημάτων και στις συναλλαγές με τους 

καταστηματάρχες της κοινότητας, μέσω της διαδικασίας αγοράς ειδών μικρής 

αξίας. Στις δαπάνες του «μικρού ταμείου» περιλαμβάνονται και εκείνες για τις 

οποίες ο προμηθευτής δεν υποχρεούται να εκδώσει  παραστατικό (π.χ. καφενείο, 

περίπτερο κ.λ.π.). 

Για τη διαχείριση του «μικρού ταμείου» ορίζεται υπεύθυνος διαχειριστής από το 

μόνιμο προσωπικό του Φορέα και σε κάθε περίπτωση δαπάνης εκδίδεται νόμιμο 

υποκατάστατο παραστατικού (π.χ. απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). 

 

7. Δαπάνες λήψης υπηρεσιών συμβουλευτικής για την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων. 

Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής, τεχνικής, 

διοικητικής υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης από ανεξάρτητους συμβούλους 

– εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών), είναι 

επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι, η διαδικασία ανάθεσης του συγκεκριμένου 

έργου είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις:  

- Του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ Α΄ 230) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18.07.1992», καθώς και τις 

διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13.10.1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του 

Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/03.02.2000) και ισχύει. 

- Του Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/04.12.1996) «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου» 

- Του Π.Δ. 370/96 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί 

Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100/17.03.2000).  
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- Των εκάστοτε τροποποιήσεων των ανωτέρω Οδηγιών και Π.Δ 

 

8. Προετοιμασία, επιμόρφωση, κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού των 

ιδρυμάτων 

Αναλυτικότερα:  

 

8.1. Οι δαπάνες για την προετοιμασία, επιμόρφωση και εκπαίδευση του 

προσωπικού των φορέων – Τελικών Δικαιούχων δεν μπορούν να υπερβαίνουν 

το ποσό των 1.700 ΕΥΡΩ ανά «συνεδρία», συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ. 

Ως «συνεδρία» νοείται ένα σύνολο προγραμματισμένων ενεργειών που 

στοχεύουν στην προετοιμασία, επιμόρφωση ή εκπαίδευση του προσωπικού και 

που αναπτύσσεται σε μία (1) ημέρα, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ωρών, για 

ομάδα προσωπικού τουλάχιστον δέκα (10) ατόμων. 

Οι δαπάνες που θεωρούνται στην κατηγορία αυτή επιλέξιμες είναι όλες όσες 

κρίνονται απαραίτητες για την προετοιμασία, επιμόρφωση ή εκπαίδευση 

προσωπικού, με έμφαση στην απόκτηση εμπειρίας (αμοιβές εμπειρογνωμόνων, 

εκπαιδευτών, έξοδα μετακίνησης και διαμονής όπου απαιτείται, υλικό 

επιμόρφωσης / εκπαίδευσης, ενοικιάσεις αιθουσών και εξοπλισμού εποπτικού, 

έξοδα ημιδιατροφής, έξοδα προβολής και δημοσιότητας, γραφική ύλη κ.α.) 

 

8.2. Οι ημερήσιες δαπάνες εκπαιδευτικών ταξιδιών για το προσωπικό των 

φορέων – Τελικών Δικαιούχων –και των συνοδών– δεν μπορούν να υπερβαίνουν 

το ποσό των 1.500 ΕΥΡΩ ανά άτομο στις περιπτώσεις ταξιδιών στο εξωτερικό, 

και το ποσό των 500 ΕΥΡΩ ανά άτομο στις περιπτώσεις ταξιδιών στο εσωτερικό, 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

8.3. Οι δαπάνες για την προετοιμασία, επιμόρφωση και εκπαίδευση του 

προσωπικού των φορέων – Τελικών Δικαιούχων, εφόσον ανατίθενται ως έργο σε 

ανεξάρτητους – τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών), 

είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι, η διαδικασία ανάθεσης του 
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συγκεκριμένου έργου είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως 

αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. 

 

8.4. Το προσωπικό που συμμετέχει σε δραστηριότητες / ενέργειες 

προετοιμασίας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται 

εντός του ωραρίου εργασίας του, δεν δικαιούται άλλης πρόσθετης αμοιβής πέραν 

του αναλογούντος από τη σχέση εργασίας του ωρομισθίου.  

 

8.5. Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες / ενέργειες προετοιμασίας, 

επιμόρφωσης και εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας του 

προσωπικού, κάθε συμμετέχον άτομο δικαιούται πρόσθετη αμοιβή για 

υπερωριακή / υπερεργασιακή απασχόληση κατά τα ισχύοντα στον αντίστοιχο 

Φορέα – Τελικό Δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες αυτές είναι 

επιλέξιμες για το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανόμενες στο ως άνω ανώτατο ποσό 

ανά «συνεδρία». 

 

8.6. Κατά την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών (εσωτερικού ή 

εξωτερικού) το συμμετέχον προσωπικό δεν δικαιούται άλλης πρόσθετης αμοιβής 

πέραν του αναλογούντος από τη σχέση εργασίας του, συνολικού μικτού 

ημερομισθίου για κάθε ημέρα συμμετοχής του στο ταξίδι. 

 

Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται στους Φορείς να ολοκληρώνουν το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα επισκέψεων μέσα στα όρια μιας πλήρους εργασιακής 

ημέρας και να αποφεύγονται πολύωρες ημερήσιες δραστηριότητες, εφόσον όμως 

αυτό δεν αποβαίνει σε βάρος του προγράμματος επιμόρφωσης και δεν 

δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη βέλτιστη σχέση «κόστους – ωφέλειας» του 

εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 

8.7. Οι συνολικές δαπάνες για δράσεις προετοιμασίας, επιμόρφωσης, κατάρτισης 

και εκπαίδευσης του προσωπικού των ιδρυμάτων δεν είναι δυνατόν να 

υπερβαίνουν σε ποσοστό το 15% του «Πραγματικού Προϋπολογισμού» της 
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Πράξης, δηλαδή του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης 

πλέον των ενδεχόμενων δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που απασχολείται 

στην υλοποίηση της Πράξης, οι οποίες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του 

φορέα και όχι με συγχρηματοδότηση από το Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006. 

 

Σε περίπτωση που η συγχρηματοδοτούμενη πράξη υλοποιείται σε ιδιόκτητο 

χώρο του φορέα, και κατά συνέπεια οι δαπάνες ενοικίασης χώρου δεν 

συμπεριλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης, τότε για τον 

υπολογισμό του «Πραγματικού Προϋπολογισμού» της Πράξης, προστίθεται 

επιπλέον το δυνητικό κόστος ενοικίασης (Δ.Κ.Ε.), δηλαδή η ενδεχόμενη δαπάνη 

ενοικίασης, στην περίπτωση που ο χώρος είχε ενοικιασθεί από τον φορέα. Ο 

υπολογισμός της δαπάνης αυτής σε μηνιαία βάση προκύπτει από τον τύπο: 

Δ.Κ.Ε. = 8 Ευρώ  *  M2  κτιριακής υποδομής 

(Σ.Σ.: Όπως αναφέρεται ανωτέρω στην παρ.2.1 «η μηνιαία δαπάνη  για τη 

μίσθωση χώρων που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των εγκεκριμένων έργων 

συνιστάται να μην υπερβαίνει τα 8 ΕΥΡΩ / m2 ανά μήνα). 

 

9. Προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινότητας, στήριξης των οικογενειών 

των ΑμΕΑ και αξιοποίησης του εθελοντισμού, καθώς και δαπάνες προβολής και 

δημοσιότητας. 

 

9.1. Οι μορφές που μπορούν να πάρουν τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι: 

- Ατομικές ή ομαδικές «συνεδρίες» ψυχοκοινωνικής στήριξης, εμψύχωσης 

και συμβουλευτικής, διάρκειας μιας έως δύο ωρών.  

- Επιτόπιες επισκέψεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ψυχοκοινωνικής 

στήριξης, εμψύχωσης κ.λ.π.  

- Ημερίδες, διαλέξεις, ομιλίες, εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης 

και δημοσιότητας.  

- Εκδόσεις, έντυπα υλικά, φυλλάδια, ηλεκτρονικές σελίδες ενημέρωσης, 

δημοσιότητας, επικοινωνίας και προβολής.  
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- Καμπάνιες ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής των επιχειρούμενων 

παρεμβάσεων επανένταξης. 

- Παρεμβάσεις στα τοπικά ΜΜΕ με στόχο την βέλτιστη επικοινωνιακή 

τακτική ανάμεσα στους Τελικούς Δικαιούχους και την τοπική κοινωνία. 

 

9.2. Οι δαπάνες που θεωρούνται στην κατηγορία αυτή επιλέξιμες είναι όλες 

όσες κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματική ανάπτυξη των 

προγραμμάτων αυτών (αμοιβές εμπειρογνωμόνων, ομιλητών, έξοδα μετακίνησης 

και διαμονής όπου απαιτείται, ενοικιάσεις αιθουσών και εξοπλισμού εποπτικού, 

έξοδα ημιδιατροφής, έξοδα προβολής και δημοσιότητας, γραφική ύλη, βιβλία, 

έντυπα, αφίσες, δαπάνες παραγωγής ηλεκτρονικών σελίδων, δαπάνες φιλοξενίας 

ηλεκτρονικών τόπων κ.α.) 

 

9.3. Οι δαπάνες για την ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της 

κοινότητας και αξιοποίησης του εθελοντισμού, εφόσον ανατίθενται ως έργο σε 

ανεξάρτητους – τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών), 

είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι η διαδικασία ανάθεσης του 

συγκεκριμένου έργου είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως 

αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.  

 

9.4. Οι συνολικές δαπάνες για δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας, 

στήριξης των οικογενειών των ΑμΕΑ και αξιοποίησης του εθελοντισμού, καθώς 

και δαπάνες προβολής και δημοσιότητας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν σε 

ποσοστό το 5% του «Πραγματικού Προϋπολογισμού» της Πράξης του Φορέα 

αθροιστικά. 

 

10. Προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των Φορέων. 

Σε περίπτωση «κλασσικού» τύπου κατάρτισης του νεοπροσληφθέντος 

προσωπικού των Φορέων, αυτή υλοποιείται από πιστοποιημένο Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, χρηματοδοτείται από το Μέτρο 4.2 του Ε.Π. «Υγεία 

– Πρόνοια 2000-2006» και διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 
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ΔΥ2γ/οικ.30958/26.03.02 (ΦΕΚ 432/Β΄/09.04.2002) Απόφασης Υπουργού Υγείας 

και Πρόνοιας, όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

11. Μικρού ύψους δαπάνες για αγορά εξοπλισμού είναι επιλέξιμες, με την 

προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες είναι απολύτως απαραίτητες για την 

υλοποίηση του έργου και εφόσον : (α) τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη των 

συγκεκριμένων δαπανών  από τον Φορέα (β) υπάρχει προηγούμενη έγκριση της 

Διαχειριστικής Αρχής, και (γ) δεν υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης πόρων 

του ΕΤΠΑ για τις εν λόγω δαπάνες. 

 

12. Όλες οι ανωτέρω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του παρόντος άρθρου 

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.): 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 
ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Γ.Λ.Σ.) 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού  

60.02 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

60.02.04 Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού 

60.02.99 Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού 

60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 

60.03.01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών Ταμείων κύριας ασφάλισης 

60.03.02 Εργοδοτικές εισφορές Ταμείων επικουρικής ασφάλισης  

60.03.04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 

61.00 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

61.01 Αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες 

σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

61.03 Επεξεργασίες από τρίτους 

61.03.01 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

62.03 Τηλεπικοινωνίες 

62.03.00 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά 

62.03.01 Τέλεξ – Φαξ  

62.03.02 Ταχυδρομικά έξοδα 

62.03.03 Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών 

62.04 Ενοίκια 

62.04.01 Ενοίκια κτιρίων – τεχνικών έργων 

62.04.02 Ενοίκια μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού 

μηχανολογικού εξοπλισμού 

62.04.05 Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων 

62.04.06 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 

62.04.20 Ενοίκια μίσθωσης Leasing μηχανημάτων (κινητός εξοπλισμός) 
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62.04.21 Ενοίκια μίσθωσης Leasing και λοιπά (ακινήτων) 

62.07 Επισκευές – συντηρήσεις  

62.98 Λοιπές παροχές τρίτων 

62.98.00 Ηλεκτρικό ρεύμα 

62.98.01 Φωταέριο 

62.98.02 Ύδρευση 

63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

64.00 Έξοδα μεταφορών 

64.00.01 Έξοδα μεταφορών προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων 

64.00.04 Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών – αγαθών με 

μεταφορικά μέσα τρίτων 

64.01 Έξοδα ταξιδιών 

64.01.00 Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού 

64.01.01 Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού 

64.02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 

64.02.00 Διαφημίσεις από τον τύπο 

64.02.01 Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο - τηλεόραση 

64.02.05 Έξοδα συνεδρίων – δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών 

εκδηλώσεων 

64.02.06 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας  

64.02.99 Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης 

64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 

64.07.00 Έντυπα 

64.07.01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 

64.07.02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 

64.07.03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων 

64.07.90 Αγορές βιβλίων 

64.07.99 Διάφορα έξοδα εντύπων και γραφικής ύλης 

64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 

64.08.00 Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης 

64.08.01 Υλικά καθαριότητας 
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64.08.02 Υλικά φαρμακείου 

64.08.99 Λοιπά έξοδα άμεσης ανάλωσης 

64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων 

64.09.01 Έξοδα δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων 

64.98 Διάφορα έξοδα 

64.98.00 Κοινόχρηστες δαπάνες 

64.98.04 Έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 

64.98.05 Έξοδα διαφόρων τρίτων 

64.98.96 Έξοδα διατροφής, ένδυσης, υπόδησης και λοιπά έξοδα 

φιλοξενουμένων ασθενών σε “Μονάδες και “Προγράμματα” 

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.00 Έπιπλα 

14.01 Σκεύη 

14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 

14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 

14.09 Λοιπός εξοπλισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

1. Η εφαρμογή κάθε Πράξης σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση καθώς και η 

νόμιμη καταβολή δαπανών αποδεικνύονται με δικαιολογητικά που τηρούνται σε 

ειδικό Φάκελο του Τελικού Δικαιούχου ανά κατηγορία δαπανών.   

 

Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία του Τελικού Δικαιούχου πρέπει να 

παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των λογιστικών στοιχείων της 

πράξης. Όταν δεν υπάρχει λογιστικό σύστημα θα πρέπει να γίνεται καταγραφή 

σε βιβλίο των αναλυτικών χρηματοοικονομικών στοιχείων της κάθε πράξης, 

ειδικά για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος της τήρησης των 

στοιχείων θα εγκρίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή.  
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Ο Τελικός Δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τον εν λόγω Φάκελο επί τρία (3) 

έτη μετά την τελευταία πληρωμή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Κάθε  πρωτότυπο  παραστατικό  που  σχετίζεται με τις επιλέξιμες από το Μέτρο  

δαπάνες υπογράφεται  από τον αρμόδιο για την οικονομική διαχείριση της 

Πράξης που ορίζει ο Τελικός Δικαιούχος.  Στα παραστατικά που αφορούν 

επιμερισμένες δαπάνες ο αρμόδιος αναγράφει και το ποσοστό του τιμολογίου 

που σχετίζεται με την Πράξη.  

 
2. Η  τήρηση  των  παραστατικών  και  άλλων  νομιμοποιητικών  εγγράφων  

κατηγοριοποιείται  ως  εξής :  

 
2.1. Δικαιολογητικά για την έναρξη των εγκεκριμένων δράσεων ή 
ενεργειών (Έργων / Υποέργων) που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 
 
Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, και πριν την έναρξη υλοποίησης της 

Πράξης, ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να προσκομίσει στην Διαχειριστική 

Αρχή την Απόφαση Έγκρισης Υλοποίησης της Πράξης με Ίδια Μέσα από το 

Διοικητικό του Όργανο, η οποία ισοδυναμεί με την ανάληψη της συμβατικής 

υποχρέωσης από τον Φορέα Υλοποίησης να πραγματοποιήσει το έργο σύμφωνα 

με τους όρους της Απόφασης Ένταξης. Η Απόφαση αυτή περιλαμβάνει: 

 
- Αναλυτική περιγραφή του έργου 

- Προϋπολογισμό του έργου 

- Τρόπο υλοποίησης (οργάνωση του στελεχιακού του δυναμικού, μέσα που θα 

χρησιμοποιήσει, προσφυγή σε τρίτους,) 

- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

 

2.2. Δικαιολογητικά για τις δαπάνες λειτουργίας που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ 
 
2.2.1 Δαπάνες απασχόλησης προσωπικού: 
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α) Η προκήρυξη για την πρόσληψη του επιστημονικού, διοικητικού και 

βοηθητικού προσωπικού και ο οριστικός πίνακας επιλογής των 

απασχολουμένων στη δράση. 

β) Τα υποβληθέντα πιστοποιητικά σπουδών, επαγγελματικής εμπειρίας και 

βιογραφικά σημειώματα των απασχολουμένων. 

γ) Οι συμβάσεις μεταξύ δικαιούχου φορέα και απασχολουμένων, όπου θα 

καθορίζεται το περιεχόμενο της εργασίας τους, το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται 

άμεσα με τις αντίστοιχες  ειδικότητες. 

δ) Οι μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας (θεωρημένες από τον αρμόδιο 

ασφαλιστικό φορέα). 

ε) Τα επικυρωμένα αντίγραφα ή καταστάσεις πληρωμής των ασφαλιστικών 

εισφορών εργαζομένων και εργοδότη.  

στ) Οι αποδείξεις είσπραξης των αποδοχών των απασχολουμένων. 

ζ) Η ονομαστική κατάσταση των απασχολουμένων στη δράση, με αναγραφή του 

αριθμού φορολογικού μητρώου τους (Α.Φ.Μ.) 

η) Αντίγραφα των ενταλμάτων ή/ και αποδείξεων πληρωμής (που εκδίδονται για 

όλες τις πληρωμές), τα οποία φέρουν την πρωτότυπη υπογραφή του δικαιούχου 

και συνοδεύονται από αποδείξεις είσπραξης. 

θ) Δηλώσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος. 
 
2.2.2  Δαπάνες αναλωσίμων υλικών, συντήρησης εξοπλισμού, μίσθωσης και 

συντήρησης χώρων. 

α) Τα εξοφλημένα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής καθώς και οι αποδείξεις 

ταμιακής μηχανής για τις περιπτώσεις που ο προμηθευτής δεν υποχρεούται στην 

έκδοση τιμολογίου των αναλωσίμων. 

β) Οι αποδείξεις πληρωμής των ενοικίων και τα μισθωτήρια συμβόλαια αυτών, 

θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ, ή τα παραχωρητήρια χρήσης των ακινήτων. 

γ) Τα εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών και οι αντίστοιχες 

αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης, που αφορούν στη συντήρηση του 

εξοπλισμού και των χώρων. 
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δ) Τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής και επιστροφής στις περιπτώσεις 

ενοικίασης εξοπλισμού. 

 

2.2.3.  Λοιπές λειτουργικές δαπάνες  

α) Οι λογαριασμοί Γενικών Εξόδων (ύδρευσης, ΔΕΗ,ΟΤΕ κλπ.), τιμολόγια 

αγοράς καυσίμων ή αποδείξεις πληρωμής κοινοχρήστων, ταχυδρομικών εξόδων 

κλπ. 

β) Τα εξοφλημένα τιμολόγια αγορών ή παροχής υπηρεσιών που αφορούν σε 

δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και εκδηλώσεων, με πλήρη και αναλυτική 

περιγραφή των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας και τιμολογημένη ανά 

είδος ενέργειας.  Τα παραπάνω τιμολόγια θα παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες 

για κάθε παροχή υπηρεσιών. 

γ) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 της παρούσας Απόφασης 

νόμιμα υποκατάστατα παραστατικών (π.χ. αποδείξεων επαγγελματικής 

δαπάνης) των δαπανών του «μικρού ταμείου». 

 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προβλεπομένων δικαιολογητικών και 

παραστατικών, οι ανωτέρω πληρωμές δεν θεωρούνται νομίμως καταβληθείσες  

και  ως  εκ  τούτου είναι μη  επιλέξιμες  από  το  Πρόγραμμα. 

 

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών απαιτούνται τα εκάστοτε κατά 

περίπτωση νόμιμα παραστατικά (που προβλέπει ο ΚΒΣ και τα όσα 

προβλέπονται από τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους) που να αναφέρονται 

στην εγκεκριμένη δράση (ο τίτλος της δράσης, ή ο αριθμός Ο.Π.Σ πρέπει να 

αναγράφεται στο οικείο τιμολόγιο) και στα οποία να αναγράφεται η 

συγχρηματοδότηση του από  το  συγκεκριμένο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Οι γενικές υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων κάθε Πράξης  ορίζονται στην 

Απόφαση 18527/ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156/7.6.2001 του Υφυπουργού Εθνικής 

Οικονομίας «Τύπος και Περιεχόμενο Απόφασης Ένταξης Πράξης σε 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ 2000 – 2006, σύμφωνα με το άρθρο 5, 

παρ. 3 του Ν. 2860/2000» όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και από το γενικότερο 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Γ΄ΚΠΣ. 

 

Ακόμη, η Απόφαση Ένταξης κάθε συγκεκριμένης Πράξης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006 είναι δυνατόν να περιέχει και ειδικούς 

όρους ή υποχρεώσεις για τους Τελικούς Δικαιούχους. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

1.  Οι Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 3.2 του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 

2000-2006 συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους. Η 

χρηματοδότηση αυτή αποτελεί εξ΄ ολοκλήρου Δημόσια  Δαπάνη και 

πραγματοποιείται μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε του 

ΠΔΕ). Η Κοινοτική χρηματοδότηση γίνεται με πόρους του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.). Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. 

αποτελούν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα 

εκταμιεύονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. 

Οι τυχόν υπερβάσεις  των  εγκεκριμένων κονδυλίων των Πράξεων δεν 

χρηματοδοτούνται. 

Ρητά ορίζεται ότι η υλοποίηση της κάθε δράσης, καθώς και όλα τα δικαιώματα και 

οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται, 

ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα. 
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2.  Ροή χρηματοδότησης: 

Ο Τελικός Δικαιούχος  υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό, 

αποκλειστικά για τη συγχρηματοδότηση, από τον οποίο θα αποδεικνύονται οι 

εισροές και εκροές της δράσης.  

Η ροή της χρηματοδότησης προς τον Τελικό Δικαιούχο πραγματοποιείται ως 

εξής: 

α) Εκταμίευση μέχρι 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού  της Πράξης με την 

υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή της Απόφασης εκτέλεσης του έργου/ υποέργου 

με ίδια μέσα. 

β) Οι υπόλοιπες δόσεις, μπορούν να καταβάλλονται μέχρι ποσοστού  30% του 

συνολικού προϋπολογισμού του έργου η κάθε μία και μέχρι συμπλήρωσης του 

90% του συνολικού προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση ότι η διαφορά 

{άθροισμα των καταβληθεισών δόσεων – δηλωθείσες δαπάνες}  είναι μικρότερη 

του 8% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.  

Τα παραπάνω ποσά μπορούν να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση από τη 

Διαχειριστική Αρχή σε συνδυασμό με τον έλεγχο των Μηνιαίων Δελτίων 

Δαπανών. 

γ) Το υπόλοιπο 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου, 

καταβάλλεται με την κατάθεση από τον Τελικό Δικαιούχο της Αίτησης 

Αποπληρωμής του Έργου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση του 

Επιστημονικού Υπευθύνου για τα αποτελέσματα της Δράσης  καθώς και από 

έκθεση αξιολόγησης της Πράξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Γενικά 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των 

συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Πράξεων της παρούσας, τα αρμόδια –

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Γ΄ ΚΠΣ–  όργανα λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα με σκοπό :  
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α) Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων 

β) Την ορθή υλοποίηση 

γ) Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγησή τους  

δ) Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή 

κυρώσεων 

ε) Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη 

διαπίστωση σχετικής παράβασης. 

στ) Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. 

 

2. Επίπεδο και είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα 

 

Από τις διατάξεις του ΚΠΣ προβλέπονται : 

- Εσωτερικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται από τον Τελικό Δικαιούχο. 

- Πρωτοβάθμιος έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Διαχειριστική Αρχή 

κάθε Ε.Π. 

- Δευτεροβάθμιος Έλεγχος που διενεργείται από την Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ 

- Τριτοβάθμιος έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Επιτροπή 

Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) 

- Έλεγχος από αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ε.Ε. 

 

Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και 

στην ορθή οικονομική διαχείριση καθώς επίσης και στην τήρηση των 

προβλεπόμενων διαδικασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές 

διατάξεις.  

 

Επίσης ελέγχεται : 

- ο σεβασμός των στόχων του συγκεκριμένου Μέτρου του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006. 

- η εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

και με τις διατάξεις των Κανονισμών των σχετικών με την αποστολή των 

διαρθρωτικών ταμείων. 
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- η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη 

δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση των 

φορολογικών νόμων και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας 

και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

 

3. Έλεγχος από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006. 

 

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» 2000-

2006 ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την 

ολοκλήρωση της Πράξης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 του 

Ν.2860/2000 και το άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. ΔΥ1α/οικ.23125/08.12.02 (ΦΕΚ 

1502/Β΄/08.12.2002), που αφορά στη σύσταση και λειτουργία της Διαχειριστικής 

Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

4.  Στάδια Ελέγχου 

- Προληπτικός έλεγχος: διενεργείται πριν την έναρξη της υλοποίησης της 

Πράξης, κατά το στάδιο της προετοιμασίας εκτέλεσης και ελέγχεται η 

ικανότητα του Τελικού Δικαιούχου να υλοποιήσει την Πράξη.  

- Έλεγχος κατά την εκτέλεση της Πράξης: διενεργείται κατά τη  διάρκεια 

υλοποίησης των Πράξεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΕΡΓΟΡΑΜΑ ή Ο.Π.Σ.) αλλά και με ενδεχόμενους επιτόπιους 

ελέγχους. Αφορά σε έλεγχο που διενεργεί η Διαχειριστική Αρχή προς τους 

Τελικούς Δικαιούχους των Πράξεων. Συγκεκριμένα ελέγχονται η νομιμότητα 

και η κανονικότητα των δαπανών, η τήρηση των διαδικασιών, η αξιοπιστία 

των πληροφοριών και των οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον 

Τελικό Δικαιούχο, στο πλαίσιο των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων 

παρακολούθησης, η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Τελικός 

Δικαιούχος κατά την ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και η 

τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 
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- Έλεγχος με την ολοκλήρωση της Πράξης: διενεργείται μετά τη 

γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της Πράξης από τον Τελικό Δικαιούχο, είναι 

επιτόπιος και αφορά στο φυσικό αντικείμενο και στο λειτουργικό αποτέλεσμα 

της Πράξης. Ως αποτέλεσμα του Ελέγχου συντάσσεται από την Διαχειριστική 

Αρχή βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου 
 

Κάθε Πράξη γίνεται αντικείμενο επιτόπιου ελέγχου τουλάχιστον μια φορά, 

τόσο κατά την υλοποίησή της όσο και μετά την ολοκλήρωσή της. 

 

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στους Τελικούς Δικαιούχους σε όλα 

τα στάδια υλοποίησης των Πράξεων. Για την επιλογή του κατάλληλου δείγματος 

Πράξεων που θα ελεγχθούν, λαμβάνονται υπόψη η μορφή δράσης του Τελικού 

Δικαιούχου, η φύση της Πράξης   που υλοποιεί, οι ωφελούμενοι από αυτήν, η 

ύπαρξη εσωτερικού συστήματος ελέγχου, ενδεχόμενοι προηγούμενοι έλεγχοι και 

τα σχετικά πορίσματα αυτών. 

Για κάθε διενεργούμενο έλεγχο συντάσσεται Έκθεση, ενώ τα πορίσματα της 

καταχωρούνται στο ΟΠΣ και κοινοποιούνται στην Αρχή Πληρωμής, στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στον Τελικό 

Δικαιούχο.  

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, 

αναστέλλεται η χρηματοδότηση, η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει στη διενέργεια 

έκτακτου ελέγχου και στην έκδοση σχετικού πορίσματος. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται μέχρι το οριστικό κλείσιμο του θέματος όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 6 του Ν.2860/2000 
 

5. Διαδρομή του Ελέγχου 

Επισημαίνεται  επίσης ότι ο έλεγχος που διενεργείται από την Διαχειριστική Αρχή 

πρέπει  να ανταποκρίνεται  στην απαιτούμενη από το άρθρο 7 του Κανονισμού 

438/2001, επαρκή διαδρομή ελέγχου, όπως ενδεικτικά περιγράφεται στο 

παράρτημα 1 αυτού. 
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Ειδικότερα,  για να είναι επαρκής η διαδρομή ελέγχου πρέπει να επιτυγχάνεται η 

επαλήθευση της λογιστικής καταχώρησης των δαπανών σε όλα τα επίπεδα των 

αρμόδιων υπηρεσιών, δηλαδή μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Τελικού 

Δικαιούχου. Επίσης πρέπει να επαληθεύεται η χορήγηση και η μεταφορά των 

διαθέσιμων κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων. 

Συγκεκριμένα: 

- Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για 

τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Τελικοί Δικαιούχοι και γι΄ αυτό πρέπει 

να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρησης, το ποσό κάθε κονδυλίου 

της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων και την 

ημερομηνία και μέθοδο της  πληρωμής. Ακόμη πρέπει να επισυνάπτονται τα 

αναγκαία  αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγια). 

- Σε περιπτώσεις δαπανών που αφορούν μόνο εν μέρει τη 

συγχρηματοδοτούμενη από την Κοινότητα πράξη πρέπει να καταδεικνύεται η 

ακρίβεια κατανομής του ποσού μεταξύ της συγχρηματοδοτούμενης και των 

άλλων πράξεων. Παρόμοια αιτιολόγηση πρέπει να υπάρχει και για τα είδη 

δαπανών τα οποία θεωρούνται ως επιλέξιμα εντός ορίων ή αναλογικώς προς 

άλλες δαπάνες. 

- Οι τεχνικές προδιαγραφές και το χρηματοδοτικό σχέδιο της παρέμβασης, οι 

εκθέσεις προόδου, τα έγγραφα που αφορούν την έγκριση χρηματοδότησης, 

τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης της σύμβασης και οι εκθέσεις 

σχετικά με επιθεωρήσεις των συγχρηματοδοτούμενων από τις πράξεις 

υποδομών ή/ και εξοπλισμού και υπηρεσιών πρέπει να είναι διαθέσιμα στο 

κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης. 

- Σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης λογιστικών δεδομένων, όλες οι 

οικείες αρχές και φορείς λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες από το 

χαμηλότερο επίπεδο για να δικαιολογήσουν τις λογιστικές εγγραφές και τα 

ποσά που αναφέρουν σε υψηλότερο επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι μια 

ικανοποιητική διαδρομή ελέγχου από τα συνολικά ποσά που πιστοποιούνται 

στην επιτροπή μέχρι τα μεμονωμένα κονδύλια των δαπανών και τα 
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δικαιολογητικά έγγραφα στο επίπεδο του τελικού δικαιούχου και των 

αναδόχων των έργων που υλοποιούν τις πράξεις. 

 

6. Η τήρηση από τους φορείς των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει, καθώς 

και των στοιχείων και διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, είναι υποχρεωτική. 

 
Η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει την περικοπή 

δαπανών ή ακόμα και την ακύρωση των δράσεων και την επιστροφή τυχόν 

εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ως παρανόμως ή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων. 

Στις περιπτώσεις αυτές με το πόρισμα του ελέγχου κοινοποιείται στον 

ελεγχόμενο φορέα σχετικό απόσπασμα της έκθεσης και εφαρμόζονται  οι 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2007892/461/98 «Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια 

της υλοποίησης κοινοτικών πολιτικών» όπως τροποποιήθηκε με την 

2/57858/Γ0041/2000 όμοια. 

 

7. Επισημαίνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην διαχείριση και 

υλοποίηση των έργων και υποέργων υποχρεούνται επί τρία έτη μετά την 

τελευταία πληρωμή του Επιχειρησιακού Προγράμματος να τηρούν στη 

διάθεση των ελεγκτικών αρχών και οργάνων όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα (είτε 

τα πρωτότυπα έγγραφα είτε αντίγραφα για τα οποία βεβαιώνεται ότι είναι 

σύμφωνα με τα πρωτότυπα σε κοινώς αποδεκτά υποθέματα δεδομένων) τα 

σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν τη συγκεκριμένη παρέμβαση.  
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Οι Φορείς υλοποίησης των Πράξεων (Τελικοί Ανάδοχοι) θα πρέπει να τηρούν 

τους όρους πληροφόρησης και δημοσιότητας των ενεργειών τους, όπως αυτοί 

προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΚ)1159/2000 της Επιτροπής, τις διατάξεις 

εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» 

και τους ειδικότερους όρους που –ενδεχομένως- θέτουν οι αρμόδιοι Φορείς 

(Διαχειριστική Αρχή, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας). Σε κάθε περίπτωση 

δημοσιοποίησης/ δημοσίευσης σε σχέση με την Πράξη, με μέριμνα του Τελικού 

Δικαιούχου, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στη χρηματοδότηση της κάθε 

επιμέρους ενέργειας. 

Με μέριμνα του Τελικού Δικαιούχου επίσης, εμφανίζεται –σε κάθε περίπτωση 

δημοσιοποίησης/ δημοσίευσης–  η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στη 

χρηματοδότηση της ενέργειας, του αντίστοιχου Υπουργείου καθώς και το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (άξονας, μέτρο) στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη 

Πράξη. 

Οι Τελικοί Δικαιούχοι των Πράξεων αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές 

διάχυσης της πληροφορίας στους ωφελούμενους και –υπό την έννοια αυτή– 

πρέπει να χρησιμοποιούν ορθολογικά κάθε πρόσφορο μέσο, που θα συμβάλλει 

στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό-

στόχο.  

Οι Τελικοί Δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν αρχείο δράσεων δημοσιότητας ως 

προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Όλες οι αναφερόμενες στην παρούσα διατάξεις κανονισμών, οδηγιών, νόμων, 

Π.Δ, Υ.Α, κλπ. εφαρμόζονται με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 
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Κάθε εξειδικευμένο θέμα που αφορά στην υλοποίηση των ενεργειών, δράσεων 

και έργων, που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση, διέπεται εκτός από τα 

προαναφερόμενα και από το γενικότερο ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

 

Η παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ισχύει από την δημοσίευση της στην 

εφημερίδα της κυβέρνησης. 

 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ  

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ  
  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ  

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ  
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