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           Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
          «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 

Σημαντικό όχημα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
για τη βελτίωση και την αναβάθμιση 

των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας

Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) «Το 

επίπεδο υγείας του πληθυσμού μιας χώρας είναι ταυτόχρο
να συνέπεια και βασικός παράγοντας της αναπτυξιακής 
κατάστασης και προοπτικής της χώρας».

«Κάθε σύστημα υγείας πρέπει να επιτυγχάνει την 
εκπλήρωση τριών στόχων:

1. Βελτίωση του μέσου επιπέδου υγείας όλου του 
πληθυσμού και διάχυση της καλής υγείας μεταξύ του 
πληθυσμού.

2. Ανταποκρισιμότητα του συστήματος υγείας στις 
προσδοκίες των πολιτών.

3. Δικαιοσύνη στην κατανομή των βαρών στη χρημα
τοδότηση του συστήματος υγείας και στην προστασία των 
οικογενειών έναντι του οικονομικού κινδύνου ως συνέπεια 
της αντιμετώπισης κάποιας ασθένειας».

Η πολιτική υγείας προϋποθέτει το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και διατομεακού σχεδίου 
παρέμβασης.

Όργανα διοίκησης και ταυτότητα του 
Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει πεδίο εφαρμογής το 
χώρο των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Πρόνοιας) και προβλέπει έργα σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, 
έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης, ως όργα
νο καθοδήγησης του Προγράμ
ματος που απαρτίζεται από 
Υπηρεσιακούς, Επαγγελματικούς, 
Επιστημονικούς και Κοινωνικούς 
παράγοντες του χώρου της Υγείας 
και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
οι οποίοι έχουν την ευθύνη 
του ελέγχου και της έγκρισης 
των εγγράφων σχεδιασμού και 
αποτίμησης του ΕΠ. Στην Επιτροπή 
παρευρίσκονται, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, εκπρόσωποι της Γενικής 
Διεύθυνσης Απασχόλησης και της 
Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που επιβλέπουν την 
υλοποίηση του Προγράμματος από 
πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, 
η διαχείριση του Προγράμματος 
έχει ανατεθεί σε ειδική υπηρεσία 
του ΥΥΚΑ, η οποία στελεχώνεται 
από έμπειρους επιστήμονες του 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και απαρτίζεται από τις 
εξής 4 μονάδες:

Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 
και Διαχείρισης των Έργων, Ελέγχου και, τέλος, Οργάνωσης 
και Υποστήριξης. 

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς 
και πολιτικός προϊστάμενος της Επιτροπής Διαχείρισης 
είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Μελέτης 
Τζαφέρης.

Ο προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του προγράμ
ματος ανέρχεται στα 513 εκατ. €. Έχει περίοδο υλοποίησης 
έως το τέλος του 2008.

Η χρηματοδότηση: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται 

Ο Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Μ. Τζαφέρης και τα στελέχη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΕΠ του ΥΥΚΑ, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, 
το Δεκέμβριο 2005.

Συνέντευξη Τύπου του Γενι
κού Γραμματέα Δημόσιας 
Υγείας κ. Μελέτη Τζαφέρη 
στη Θεσσαλονίκη, μετά 
το Αναπτυξιακό Συνέδριο 
του Τομέα Υγείας και Κοι
νωνικής Αλληλεγγύης για 
την περίοδο 20072013.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥγείαΠρόνοια» 20002006, που εγκρίθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση Ε(2001) 583/04.04.2001, είναι ένα από τα 11 τομεακά 
Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ, που υπάγεται στην προτεραιότητα «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής». 
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κατά το 25% (129 εκατ. €) από Εθνική χρηματοδότηση 
Yπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) 
και κατά το 75% (385 εκατ. €) από Κοινοτική συνδρομή, 
εκ των οποίων το 57,22% (περίπου 220 εκατ. €) είναι από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενώ το 42,78% 
(165 εκατ. €) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)*.

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος 
είναι:
l  Αναβάθμιση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Υγείας και 
Κοινωνικής Φροντίδας.

l   Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας και βελτίωση της Υγείας 
και της Κοινωνικής Προστασίας του πληθυσμού.

l  Ενίσχυση της αυτοδυναμίας των Περιφερειών, με την άρ
ση των περιφερειακών ανισοτήτων στην κατανομή και 
παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους πολίτες.

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

Η δομή: 
Προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση βασικών επιλογών 

κοινωνικής πολιτικής της χώρας και κυρίως στην εξυπηρέτηση 

των στόχων της μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και της Εθνικής Πολιτικής για την Υγεία και την 
Πρόνοια στην Ελλάδα, το ΕΠ «ΥγείαΠρόνοια» του Γ’ ΚΠΣ 
αρθρώνεται σε 5 άξονες (Πίνακας 5):

l Άξονας προτεραιότητας 1: «Υγεία»
l Άξονας προτεραιότητας 2: «Ψυχική Υγεία»
l Άξονας προτεραιότητας 3: «Πρόνοια»
l Άξονας προτεραιότητας 4: «Ανθρώπινοι Πόροι»
l Άξονας προτεραιότητας 5: «Τεχνική Βοήθεια».

Οι Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ανά Άξονα Προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Υγεία.
Ο Άξονας «Υγεία» στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας 

και της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας στους τομείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
της νοσοκομειακής περίθαλψης και της δημόσιας υγείας με 
προϋπολογισμό περισσότερο από 200 εκατ. €  . 

Οι γενικοί στόχοι του Άξονα «Υγεία» είναι:
l  Η λειτουργική και οργανωτική μεταρρύθμιση των μονάδων 

υγείας του ΕΣΥ για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 
τους και την προσαρμογή τους στις νέες σύγχρονες και 
ολοκληρωμένες μορφές παροχής υπηρεσιών υγείας.

l  Η αξιοποίηση της νέας βιοϊατρικής τεχνολογίας για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας 
και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

l  Η διασφάλιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας, μέσω 
της αξιοποίησης των υπαρχουσών δομών, της λειτουργίας 
υποστηρικτικών μηχανισμών και της προώθησης 
εξειδικευμένων πολιτικών και προγραμμάτων.

l  Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 
προώθηση των στρατηγικών στόχων της εθνικής πολιτικής 
στον τομέα της υγείας.

Πινακας 1. ςτοχοι αξονα «Υγεια».

Δείκτης Τιμή Βάσης Στόχος

Δημιουργία Δομών Αστικών Κέντρων Υγείας ή Κέντρων 
Υγείας Απομακρυσμένων Περιοχών

δεν υπάρχουν Αστικά Κέντρα 
Υγείας

1012 Αστικά Κέντρα 
Υγείας

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός (αναβάθμιση) των 
γενικών κλινών (Αθήνας και Θεσσαλονίκης)

15.690 γενικές κλίνες αναβάθμιση 15%

Δημιουργία νέων ειδικών κλινών 1.621 ειδικές κλίνες αύξηση 9%

Ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση υπαρχουσών 
ειδικών κλινών

1.621 ειδικές κλίνες αναβάθμιση 15%

Τεχνολογικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των 
υπαρχουσών εργαστηριακών υποδομών

76.000 εργαστήρια αναβάθμιση 10%

Λειτουργική και τεχνολογική αναβάθμιση χειρουργείων 356 χειρουργεία 10%

*Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έχει ως αποστολή την ενίσχυση δράσεων και τη συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της 
απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και της επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους. 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των 
διαφόρων περιφερειών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών.
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Άξονας Προτεραιότητας 2: Ψυχική Υγεία
Ο Άξονας 2 έχει ως βασικό σκοπό να προωθήσει τη 

μεταρρύθμιση του τομέα της Ψυχικής Υγείας. Η στρατηγική 
και οι στόχοι του Άξονα υποστηρίζονται από συγκεκριμένη 
Εθνική Πολιτική, η οποία εκφράζεται στο Εθνικό Σχέδιο για 
την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση 20002010 (Πρόγραμμα 
ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β'). Οι βασικές επιδιώξεις της Ψυχιατρικής 
Μεταρρύθμισης είναι:
l  Η αποασυλοποίηση ασθενών που έχουν παραμείνει 

για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μεγάλα ψυχιατρικά 
νοσοκομεία, μέσω εξατομικευμένων διαδικασιών που θα 
διασφαλίζουν το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και τη 
συμμετοχή τους, θα λαμβάνουν υπόψη τις προσωπικές 
τους επιλογές και θα παρέχουν δυνατότητες για την κατά 
το δυνατό πληρέστερη συμμετοχή στο κοινωνικό και 
εργασιακό περιβάλλον.

l  Η πρόληψη της εμφάνισης και υποτροπής της ψυχικής 
ασθένειας.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Άξονα «Ψυχική Υγεία» είναι:
l  Η τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

l  Η ανάπτυξη ειδικής δράσης που αφορά στη λειτουργι
κή αναβάθμιση κυρίως του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των ασθενών και την ολοκληρωμένη προετοιμασία της 
εξόδου τους στην κοινότητα.

l  Η ανάπτυξη κοινοτικών δομών και προγραμμάτων πρω
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας 
και η διασύνδεση των υπηρεσιών σε ολοκληρωμένα 
δίκτυα στο πλαίσιο των τομέων ψυχικής υγείας.

l  Η διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας για τους 
πληθυσμούςστόχους στο επίπεδο της κοινότητας.

l  Η ανάπτυξη ενεργειών που προωθούν την κοινωνική 
αλληλεγγύη και ενισχύουν τις δράσεις ένταξης των 
πληθυσμώνστόχων στην αγορά εργασίας (πίνακας 2).
Ο Άξονας 2, με συνολική εγκεκριμένη δέσμευση που 

ανέρχεται σε 218,64 εκατ. €, φέρει τη μεγαλύτερη 
οικονομική βαρύτητα (42,59% του ΕΠΥΠ). Η πρόοδός 
του επηρεάζει, συνεπώς, σημαντικά την πορεία όλου του 
Προγράμματος. 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Πρόνοια.
Ο Άξονας «Πρόνοια» με προϋπολογισμό περίπου 26 

εκατ. € επικεντρώνεται σε δύο βασικούς επιχειρησιακούς 
στόχους:
l  Παροχή νέων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής 

φροντίδας σε τοπικό επίπεδο προς άτομα αποκλεισμένα 
ή απειλούμενα από κοινωνικό αποκλεισμό και γενικότερα 
σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, στην κατεύθυνση της 
στήριξης πολιτικών που στοχεύουν στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και στην προώθηση στην απασχόληση.

l  Προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση και κοινωνικο
οικονομική επανένταξη ατόμων που διαβιούν σε κλειστού 
τύπου ιδρύματα (πίνακας 3). Οι βασικοί στόχοι του 
Άξονα «Πρόνοια» ποσοτικοποιούνται όπως φαίνεται 
στον πίνακα 3. 
Οι στόχοι έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των γενικών 

στόχων της πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, 
οι οποίοι αφορούν στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και 
δικαιωμάτων για όλους, την καταπολέμηση των διακρίσεων 
και την άρση των εμποδίων για την ένταξη ευπαθών ομάδων 

του πληθυσμού στην αγορά εργασίας, την εξατομικευμένη 
προσέγγιση ατόμων που βιώνουν αποκλεισμό, τη βελτίωση 
της πρόσβασης στις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες και 
τη διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, 
καθώς και τις δομές προώθησης στην απασχόληση.

Πινακας 3. ςτοχοι αξονα «Προνοια».

Δείκτης Στόχος

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 
σε άτομα ευπαθών ομάδων που 
απειλούνται ή πλήττονται από κοινωνικό 
αποκλεισμό

55.000 άτομα

Μεταφορά σε ανοικτές δομές 
(αποϊδρυματοποίηση) ατόμων που 
διαβιούν σε κλειστού τύπου προνοιακά 
ιδρύματα

200 άτομα

Πινακας 2. ςτοχοι αξονα «ΨΥχικη Υγεια».

Δείκτης Τιμή Βάσης Στόχος

Αποασυλοποίηση των χρόνιων ασθενών 3.000 χρόνιοι ασθενείς Αποασυλοποίηση του 50%

Μείωση των κλινών των δημόσιων ψυχιατρικών νοσοκομείων 5.170 κλίνες Μείωση 50%

Αναμόρφωση των κλινών των μεγάλων ψυχιατρικών 
νοσοκομείων που θα συνεχίσουν να λειτουργούν

Αναβάθμιση 100%

Δημιουργία 1520 εξωνοσοκομειακών δομών πρόληψης 
Ψυχικής Υγείας

Κάλυψη 20% πληθυσμού

Δημιουργία Ψυχιατρικών Τμημάτων σε Γενικά Νοσοκομεία 10 νέα τμήματα

Κατάρτιση προσωπικού νέων δομών 100%

Δημιουργία ενδιάμεσων θέσεων εργασίας 3.000 θέσεις

Δημιουργία νέων μονίμων θέσεων εργασίας 2.000 θέσεις
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Πρόοδος Προγράμματος

Προτεραιότητα: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής
Ως το τέλος του προηγούμενου έτους 2005 στον τομέα 

της Υγείας ολοκληρώθηκε το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου 
στο Δήμο Αχαρνών «Πολυκλινική» και ολοκληρώνεται το 
Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στα Καλύβια Αττικής. Βρίσκεται 
σε εξέλιξη η αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού 
Κέντρων Υγείας Αγροτικού Τύπου ή/και αναβάθμιση 
κτιρίων και εξοπλισμού των Διοικήσεων Υγειονομικής 
Περιφέρειας της Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κρήτης 
και η προμήθεια εξοπλισμού (ιατρικός, ξενοδοχειακός, 

υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας) σε 11 νοσοκομεία της 
Αττικής και Πειραιά, 6 της Θεσσαλονίκης και 13 στην 
υπόλοιπη χώρα.

Στον τομέα της Ψυχικής Υγείας καταγράφεται η λειτουργία 
141 δομών αποασυλοποίησης (ξενώνες, οικοτροφεία, 
προστατευμένα διαμερίσματα) συνολικής δυναμικότητας 
1.242 κλινών και 25 κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας 
(1 παιδοψυχιατρικό τμήμα σε γενικό νοσοκομείο 
δυναμικότητας 20 κλινών, 2 κέντρα ψυχικής υγείας, 3 
κινητές μονάδες, 9 κέντρα ημέρας που απασχολούν 
82 άτομα, 1 μετανοσοκομειακός ψυχιατρικός ξενώνας 
βραχείας διαμονής, 2 κέντρα ημέρας για παιδιά και 
εφήβους, 4 δομές για τον αυτισμό, 1 δομή για ψυχολογική 
υποστήριξη ασθενών με καρκίνο, 2 κέντρα Alzheim
er που απασχολούν 72 άτομα). Τις παραπάνω δομές 
στελεχώνουν 4.063 άτομα. 

Η ανάπτυξη τέτοιων δομών επέτρεψε την ολοκλήρωση 
της άρσης του ασυλικού χαρακτήρα του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου στην Κατερίνη, με 
επόμενο βήμα την άρση του ασυλικού χαρακτήρα 
των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Κέρκυρας και Χανίων, 
το κλείσιμο και την κατάργηση του Οργανισμού του 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κρήτης.

Στον τομέα της Πρόνοιας έχουν τεθεί σε λειτουργία 
94 γραφεία κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 
ισάριθμους δήμους, από τα οποία έχουν εξυπηρετηθεί 
48.220 άτομα (62,13% γυναίκες). Στα γραφεία 
κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών απασχολούνται 
176 κοινωνικοί επιστήμονες, οι οποίοι έχουν προσφέρει 
υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε συνολικά 385.198 ώρες 

Πινακας 4. ςτoχοι αξονα «ανθρωΠινοι Ποροι».

Δείκτης Τιμή Βάσης Στόχος

Κατάρτιση εργαζομένων του τομέα Υγείας 140.000 άτομα Κατάρτιση του 13%

Κατάρτιση εργαζομένων του τομέα Πρόνοιας 30.000 άτομα Κατάρτιση του 7%

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανθρώπινοι Πόροι
Κεντρικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 4 

με προϋπολογισμό περίπου 41 εκατ. € αποτελεί η 
περαιτέρω ανάπτυξη και η ποιοτική βελτίωση των 
δεξιοτήτων και της γνώσης, κυρίως των εργαζομένων 
και δευτερευόντως των ανέργων, των τομέων υγείας 
και κοινωνικής φροντίδας. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης 
εξειδικεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους 
του ΕΠΥΠ.

Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρησιακοί στόχοι  
του Άξονα «Ανθρώπινοι Πόροι» είναι:
l  Η σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 

τους στρατηγικούς στόχους της μεταρρύθμισης και η 
εναρμόνιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης προς τις 
διοικητικές, οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας.

l  Η συμβολή του προσωπικού στη βελτίωση της ποιό
τητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

l  Η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας 
των υπηρεσιών.

l  Η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις 
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας και πολιτισμικής ομάδας.

l  Η στήριξη της απασχόλησης και η δημιουργία νέων 
ευκαιριών και δυνατοτήτων εργασιακής ένταξης.
Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται αφορούν 

σε ενέργειες κατάρτισης που απευθύνονται στο ιατρικό, 
νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό 
προσωπικό του τομέα Υγείας και στο προνοιακό, διοικητικό 
και υποστηρικτικό προσωπικό του τομέα Πρόνοιας. 
Περιλαμβάνονται επίσης ενέργειες κατάρτισης ανέργων 
επαγγελματιών των τομέων Υγείας και Πρόνοιας σε 
ποσοστό μέχρι 15% του συνολικού προϋπολογισμού του 
Άξονα. Οι βασικοί στόχοι του Άξονα 4, που υποστηρίζει 
οριζόντια το σύνολο του ΕΠΥΠ, ποσοτικοποιούνται όπως 
δείχνει ο πίνακας 4.

Σχετική εξέλιξη των Αξόνων του ΕΠ «ΥγείαΠρόνοια» 20002006.

Προϋπολογισμός 
άνα Άξονα
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Πινακας 5. εΠιχειρηςιακο Προγραμμα «Υγεια-Προνοια» 2000-2006.

Άξονας προτεραιότητας 1 
«ΥΓΕΙΑ»

Άξονας προτεραιότητας 
2
«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

Άξονας προτεραιότητας 3
 «ΠΡΟΝΟΙΑ»

Άξονας προτεραιότητας 4 
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ»

Μέτρο 1.1
Ανάπτυξη υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Μέτρο 2.1 
Αποασυλοποίηση και 
κοινωνικοοικονομική 
(επαν)ένταξη ψυχικά 
ασθενών

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 4.1
Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού του τομέα της 
Υγείας  

Μέτρο 1.2 
Λειτουργικός εκσυγχρονισμός 
Νοσοκομειακών Μονάδων

Μέτρο 2.2 
Ανάπτυξη συμπλήρωση
επέκταση δομών στην 
κοινότητα, για την 
ολοκληρωμένη εφαρμογή 
της ψυχιατρικής 
μεταρρύθμισης

Μέτρο 3.2 
Σταδιακή επανένταξη των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες 
στην κοινωνικοοικονομική 
ζωή και προώθηση στην 
αυτόνομη διαβίωση

Μέτρο 4.2 
Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού του τομέα της 
Πρόνοιας

Μέτρο 1.4
Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας

Μέτρο 2.3 
Ενέργειες πρόληψης, 
ενίσχυσης της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και 
κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης

Μέτρο 2.4 
Κατάρτιση του προσωπικού 
για τη στήριξη της 
αποασυλοποίησης, της 
κοινωνικοοικονομικής 
επανένταξης και της 
συνεχούς υποστήριξης των 
ψυχικά ασθενών

217.666.664 € 218.639.999 € 25.666.667 € 41.066.666 €

Χρηματοδότηση: l Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)      l Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)      l Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει τη 
λειτουργία τους 19 δομές αποϊδρυματοποίησης συνολικής 
δυναμικότητας 137 ατόμων (7 προσομοιωμένες κατοικίες, 
στις οποίες διενεργούνται τα πρώτα στάδια εκπαίδευσης 
στην αυτόνομη και ημιαυτόνομη διαβίωση, συνολικής 
δυναμικότητας 51 ατόμων, 7 διαμερίσματα αυτόνομης 
διαβίωσης συνολικής δυναμικότητας 26 ατόμων, 4 
ξενώνες συνολικής δυναμικότητας 36 ατόμων, 1 οικίσκο 
δυναμικότητας 24 ατόμων). Μέχρι σήμερα οι παραπάνω 

δομές έχουν στελεχωθεί με 48 επαγγελματίες πρόνοιας, 
30 εκ των οποίων αποτελούν νέες προσλήψεις ειδικά για 
τη στελέχωση αυτών των δομών. 

4η Προγραμματική Περίοδος (4ο ΚΠΣ)
«Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 20072013» ήταν το 

βασικό θέμα του αναπτυξιακού συνεδρίου που διεξήχθη 
στη Θεσσαλονίκη στις 30 Ιανουαρίου 2006, στο οποίο 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημόσιου διαλόγου για τη 
διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Τομέα 
Υγείας, παρουσιάστηκαν συμπεράσματα από τη διαδικασία 
της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς και οικονομικούς 
εταίρους του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
καθώς επίσης και σχετικές κοινοτικές πολιτικές για την 
επόμενη περίοδο. Οι προτάσεις για τα μέτρα του νέου 
προγράμματος 20072013 συγκροτούνται σε 3 θεματικούς 
πυλώνες:
1.  Προστασία της Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας,
2.  Βελτίωση της Ανταποδοτικότητας του Υγειονομικού 

Συστήματος,
3. Οργάνωση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στα επόμενα τεύχη θα ακολουθήσουν αναφορές στα αποτελέσματα ενεργειών και παρεμβάσεων, στo πλαίσιo του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006. 


