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Στην… κόψη του νήματος βρέθηκαν βασι-
κές δομές των δήμων, που κινδύνεψαν το
τελευταίο διάστημα να τιναχθούν στον αέ-
ρα. Η ελλιπής χρηματοδότηση των προη-
γούμενων ετών σε συνδυασμό με το γεγο-
νός πως οι απόψεις της ΚΕΔΚΕ ενόψει των
καινούργιων συνθηκών λειτουργίας των δο-
μών είτε δεν ελήφθησαν υπόψη, είτε υιοθε-
τήθηκαν με καθυστέρηση προκάλεσαν προ-
βλήματα.
Δομές, όπως οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί
σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχό-
λησης Παιδιών και ΑΜΕΑ, οι μονάδες Κοι-
νωνικής Μέριμνας, τα Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων καθώς και το πρό-

γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αποτελούν
μερικές από τις διαδεδομένες και πλήρως
πετυχημένες δραστηριότητες των δήμων.
Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα και μετά
την έκδοση των σχετικών υπουργικών απο-
φάσεων για το νέο σύστημα λειτουργίας
των δομών και επιλογής ωφελουμένων ε-
κτός του ότι δίνεται πλέον η δυνατότητα
και σε ιδιώτες να παρέχουν τις αντίστοιχες
υπηρεσίες, ήρθαν τα «πάνω- κάτω» στους
δήμους.
Το πρώτο αλαλούμ επήλθε με την εξαγγελία
για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουρ-
γίας των δομών φύλαξης παιδιών (παιδικοί
και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ,
ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) που λειτουργούσαν οι δήμοι
μέσω και κοινοτικής χρηματοδότησης.
Οι διατάξεις του νέου πλαισίου κρίθηκαν α-
νεπαρκείς από πλευράς ΚΕΔΚΕ, η οποία ε-
ξέφρασε εξαρχής τη διαφωνία της ως προς
την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργι-
κότητα των μέτρων, ενώ οδήγησαν και σε
απόγνωση αρκετές οικογένειες με παιδιά σε
ηλικία να ενταχθούν σε παιδικούς και βρε-
φονηπιακούς σταθμούς.
Το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την υπο-
βολή αιτήσεων από τις δομές και τις δι-
καιούχες οικογένειες, οι περιορισμένες κα-
τηγορίες ωφελούμενων αλλά και η διαχείρι-

ση του όλου προγράμματος από τον Οργα-
νισμό Εργατικής Εστίας αποτέλεσαν μερι-
κές από τις διαφωνίες των δήμων.

Οι αλλαγές στις μονάδες 
φύλαξης παιδιών
Στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών για χρη-
ματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια, απο-
φασίστηκε η επιλογή των παιδιών που θα
φοιτούν στους παιδικούς και βρεφονηπια-
κούς σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης, να γίνεται μετά από αί-
τηση των γονέων προς τον Οργανισμό Ερ-
γατικής Εστίας και ανάλογα με τις θέσεις
που θα έχουν δικαίωμα να καλύψουν οι α-
ντίστοιχες δομές.
Οι θέσεις προκύπτουν μετά από προκήρυξη
και εφόσον οι φορείς γίνουν αποδεκτοί, α-
φού κριθεί πως πληρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζει ο ΟΕΕ. Για την επιλογή των ω-
φελουμένων προβλέπονται επίσης συγκε-
κριμένα κριτήρια κατά την υπουργική από-
φαση και ειδικότερα: «Να έχουν συνολικό
οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει
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Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των
δημοτικών κοινωνικών δομών
φέρνει η νέα προγραμματική περί-

οδος για τη διαχείριση των κοινοτικών
κονδυλίων. Η χρηματοδότηση πλέον δρά-
σεων υπό τη μορφή της εξατομικευμένης 
παρέμβασης απευθείας σε δικαιούχους
και όχι σε δομές, οδήγησε στη διαμόρφω-
ση νέων θεσμικών πλαισίων για μία σειρά
κοινωνικών υπηρεσιών, που προσέφεραν
τα τελευταία χρόνια οι δήμοι.
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το διπλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος αφορο-
λογήτου, όπως αυτό ορίζεται στην κλίμακα
μισθωτών- συνταξιούχων, προσαυξανόμενο
κατά 1.000 ευρώ εάν η ωφελούμενη έχει έ-
να τέκνο, 2.000 ευρώ εάν η ωφελούμενη έ-
χει δύο τέκνα και 10.000 ευρώ εάν η ωφε-
λούμενη έχει τρία τέκνα. 
Το ποσό των 10.000 ευρώ προσαυξάνεται
κατά 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν
του τρίτου». Παράλληλα, όριζε πως πρέ-
πει «να συμμετέχουν σε ενεργητικές πολι-
τικές απασχόλησης (ΕΠΑ), εκτός της κα-
τάρτισης ή να είναι εργαζόμενες (μισθω-
τές, αυτοαπασχολούμενες)», ενώ εξαιρού-
σε τους τακτικούς υπαλλήλους Δημοσίου,
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Η πρώτη προκήρυξη του ΟΕΕ που εκδόθη-
κε έδινε προθεσμία υποβολής αιτήσεων και
δικαιολογητικών από τους δήμους έως τις
18 Ιουλίου. 
Η αντίδραση της ΚΕΔΚΕ υπήρξε έντονη
αφ' ενός εξαιτίας των ενστάσεων που είχε
για ορισμένα κριτήρια που περιλαμβάνο-
νταν στην υπουργική απόφαση, αφ' ετέρου
για την προθεσμία που ορίστηκε.
Από την αρχή βασική διαφωνία της ΚΕΔ-
ΚΕ υπήρξε η εξαίρεση από τις κατηγορίες
ωφελουμένων των ανέργων καθώς και των
αλλοδαπών, γεγονός που δημιουργούσε ση-
μαντικά προβλήματα στις οικογένειες αυτές
ενώ περιόριζε δραστικά και τον κοινωνικό
χαρακτήρα των προσφερόμενων υπηρε-
σιών. Παράλληλα, επέμενε στην ανάγκη να
δοθεί παράταση με δεδομένο πως επρόκειτο

και για την πρώτη εφαρμογή των νέων δια-
δικασιών.

Καμπανάκι κινδύνου σήμανε η ΚΕΔΚΕ
Με ομόφωνες αποφάσεις του, ήδη από τον
περασμένο Μάϊο, το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ ζη-
τούσε από τα συναρμόδια υπουργεία να
προχωρήσουν στην άμεση ικανοποίηση των
αιτημάτων των δήμων ώστε να διασφαλι-
στεί η λειτουργία και η βιωσιμότητα των
δομών φύλαξης παιδιών στη νέα προγραμ-
ματική περίοδο. Στην έκτακτη συνεδρίαση
της 7ης Αυγούστου αποφασίστηκε μάλιστα
να σταλεί και επιστολή προς το υπουργείο
Απασχόλησης.
«Θέλω να σε ενημερώσω ότι, στο πλαίσιο
της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων
«Δομών φύλαξης παιδιών» (Παιδικοί, Βρε-
φονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ/ΜΕΑ
κ.λπ.) έχουμε γίνει αποδέκτες δεκάδων έ-
ντονων διαμαρτυριών (ψηφίσματα δημοτι-
κών συμβουλίων και Τοπικών Ενώσεων Δή-
μων και Κοινοτήτων, Πανελληνίων Σωμα-
τείων Εργαζομένων και Πολιτών Αναπτυ-
ξιακών Εταιριών κ.ά.) για τη δυσκολία υλο-
ποίησης του προγράμματος, λόγω των κρι-
τηρίων επιλογής που αποκλείουν χιλιάδες
ωφελούμενες γυναίκες όπως άνεργες, μετα-
νάστριες, αγρότισσες, δημόσιοι υπάλληλοι»
ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ σε επιστο-
λή του προς τον Γενικό Γραμματέα Διαχεί-
ρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υ-
πουργείου Ανάπτυξης.
Παράλληλα, ο κ. Κακλαμάνης σημείωνε ότι

«μεγάλη δυσκολία παρατηρείται στην υπο-
βολή των αιτήσεων των ωφελουμένων γυ-
ναικών λόγω γραφειοκρατικών προβλημά-
των και του θέρους, γεγονός που σε συν-
δυασμό με τα χαμηλά ποσά χρηματοδότη-
σης, οδηγούν ακόμη και ΟΤΑ που έχουν πι-
στοποιηθεί να εξετάζουν το ενδεχόμενο μη
λειτουργίας των Δομών».
Για τους λόγους αυτούς καλούσε να προχω-
ρήσει η κυβέρνηση σε παράταση της προθε-
σμίας υποβολής αιτήσεων από τις ωφελού-
μενες γυναίκες έως το τέλος Αυγούστου κα-
θώς και να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνι-
σμός όσον αφορά την επιλογή των δομών,
που θα προσφέρουν θέσεις.
Μπροστά στα προβλήματα που είχαν αρχί-
σει να γίνονται πλέον αντιληπτά, προχώρη-
σε η έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία
τροποποιούσε την πρώτη ανοίγοντας κατ'
αρχήν το δρόμο συμμετοχής στις κατηγορί-
ες ωφελουμένων γυναικών και σε άνεργες
και αλλοδαπές μητέρες. Παράλληλα, έδινε
λύση για το προσωπικό που υπηρετούσε ή-
δη στις δομές.
«Το προσωπικό που απασχολείται στα συγ-
χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Γ'
ΚΠΣ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ είναι σκόπι-
μο να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες
του με την ίδια σχέση εργασίας στα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι τη λήξη τους,
με τήρηση της διαδικασίας της παρ. 3 του
άρθρου 21 του ν. 2190/94» ορίζεται στη νέα
απόφαση.

Θετικές οι τροποποιήσεις, απαιτούνται
ευρύτερες αλλαγές
Σε απόφασή του στα τέλη Αυγούστου το
Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ χαρακτήριζε ως «θετική ε-
ξέλιξη» τις πρωτοβουλίες των υπουργείων
Εσωτερικών, Οικονομίας, Υγείας και Απα-
σχόλησης, οι οποίες - όπως ανέφερε -  «επι-
φέρουν βελτιώσεις» για τη συνέχιση λει-
τουργίας των δομών αυτών.
Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση δείχνει
να εμμένει στα πρωταρχικά αιτήματα της
Αυτοδιοίκησης ώστε να διατηρηθούν οι
κοινωνικές δομές και τα προγράμματα των
δήμων και ειδικότερα μεταξύ των αιτημά-
των επισημαίνεται πως η ΚΕΔΚΕ:
«Πρώτον, ζητά την επαναπροκήρυξη του
διαγωνισμού εκ νέου, προκειμένου να δοθεί
η δυνατότητα στους δήμους που δεν έχουν
εντάξει τις δομές τους μέχρι σήμερα στο
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Πρόγραμμα, να καταθέσουν σχετικές αιτή-
σεις συμμετοχής.
Δεύτερον, να αυξηθεί η χρηματοδότηση έ-
τσι ώστε να καλυφθούν πλήρως οι λειτουρ-
γικές ανάγκες των δομών αυτών και να δια-
σφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους. Να εκ-
δοθεί Κ.Υ.Α. για την χρηματοδότηση των
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, σύμφωνα με το Δελτίο Τύ-
που του ΥΠ.ΟΙ.Ο.
Τρίτον, παρά τις ευνοϊκές πρόσκαιρες ρυθ-
μίσεις για τους εργαζόμενους στις δομές
αυτές, η ΚΕΔΚΕ θεωρεί ότι πρέπει μέσα
στο 2009 να δρομολογηθεί η διαδικασία ο-
ριστικής ρύθμισης της απασχόλησης των
εργαζομένων στις κοινωνικές δομές, με
την εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης
για τους ήδη υπηρετούντες, παρόμοιο με
αυτό που ίσχυσε για τους εργαζόμενους
στα ΚΕΠ.
Τέταρτον, το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ εκφράζει την
πλήρη αντίθεσή του για το γεγονός ότι δεν
είναι οι Δήμοι αλλά η Εργατική Εστία υ-
πεύθυνη για την υλοποίηση των προγραμ-
μάτων αυτών».
Τελικώς, στις αρχές Σεπτεμβρίου η κυβέρ-
νηση εξέδωσε και δεύτερη προκήρυξη με
την οποία δόθηκε προθεσμία έως τις 26 Σε-
πτεμβρίου να υποβάλλουν αίτηση όσες δο-
μές δεν συμμετείχαν στην πρώτη προκήρυ-
ξη ή όσες είχαν εγκεκριμένες θέσεις αλλά
ήθελαν να επεκτείνουν τον αριθμό των προ-
σφερόμενων θέσεων, ενώ αυτοδίκαια συμ-
μετείχαν και όσες δομές είχαν υποβάλλει
αίτηση αλλά οι θέσεις είχαν μείνει κενές.
Επίσης, για τις ωφελούμενες η προθεσμία
παρατάθηκε μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.
Ωστόσο, ούτε σε αυτή έγινε δεκτό το αίτη-
μα αύξησης της χρηματοδότησης για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δο-
μών. Σημειώνεται ότι, η ΚΕΔΚΕ έχει προ-
τείνει η χρηματοδότηση να ανέλθει σε
3.500 ευρώ ανά νήπιο και σε 6.000 ευρώ α-
νά βρέφος. Αντιθέτως, η προκήρυξη του Ο-
ΕΕ προβλέπει 2.520 ευρώ για τα νήπια 2,5
έως 4 ετών και 3.000 για βρέφη 2 μηνών έ-
ως 2,5 ετών. Σε εκκρεμότητα παραμένει α-
κόμη το θέμα των πρώην κρατικών παιδι-
κών σταθμών που μεταφέρθηκαν στους Ο-
ΤΑ και δεν είχαν νόμιμη άδεια λειτουργίας,
παρά μόνο συστατικές πράξεις ίδρυσης και
λειτουργίας. Στις επαφές που είχε η αρμό-
δια Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής της
ΚΕΔΚΕ με το υπουργείο Απασχόλησης αν

και απορρίφθηκε η πρόταση να συμμετά-
σχουν οι δομές αυτές με τη συστατική πρά-
ξη, έγινε δεκτό να υπάρξει επαναπροκήρυ-
ξη μετά από ένα έτος και όχι μετά από δύο
ή τρία – όπως αρχικώς προβλεπόταν – προ-
κειμένου να μπορέσουν να λάβουν μέρος
εφ' όσον θα πληρούν τότε τις προϋποθέσεις.

Κυκεώνας αλλαγών και στις δομές 
για ηλικιωμένους
Μετά τις δομές φύλαξης παιδιών, σειρά
στην τροποποίηση των όρων λειτουργίας
του πήρε και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι», καθώς και εκείνα των Κέντρων 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και
των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας. Από
την αρχή η ΚΕΔΚΕ ζήτησε να υπάρξει πα-
ράταση των προγραμμάτων έως το τέλος
του 2008 με χρηματοδότηση από τα υπό-
λοιπα του Γ΄ ΚΠΣ προκειμένου να υπάρξει
το απαιτούμενο χρονικό διάστημα μετάβα-
σης από το παλαιό θεσμικό πλαίσιο στο
καινούργιο.
«Με δεδομένη την υπολειτουργία των υπη-
ρεσιών λόγω θέρους, την απουσία των ηλι-
κιωμένων από τις περιοχές μόνιμης κατοικί-
ας τους και την έλλειψη έγκαιρης προετοι-
μασίας από το μηχανισμό χρηματοδότησης,
είναι αδύνατο να έχουμε μετάβαση στο νέο
πλαίσιο την 1/9/2008» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής,
Απασχόλησης και Αλληλεγγύης της
ΚΕΔΚΕ. Μετά τα αλλεπάλληλα αιτήματα
της ΚΕΔΚΕ, στο τέλος Αυγούστου υπογρά-
φεται κοινή υπουργική απόφαση με την ο-
ποία διασφαλίζεται το προσωπικό που ήδη
υπηρετεί στο πρόγραμμα, τουλάχιστον μέ-
χρι να γίνει η μετάβαση στο νέο καθεστώς

λειτουργίας του «Βοήθεια στο Σπίτι».
«Οι υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου για το προσωπικό που απασχολείται
στα ήδη εκτελούμενα προγράμματα θα πα-
ραταθούν μέχρι 31/12/2008 υπό την ρητή
επιφύλαξη ότι δεν θα έχει εν τω μεταξύ ε-
νεργοποιηθεί με διαπιστωτική πράξη του
Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέ-
ρειας η εφαρμογή των νέων προγραμμά-
των» επισημαίνεται στην απόφαση.
Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της
ΚΕΔΚΕ στις 10 Σεπτεμβρίου, ο υφυπουρ-
γός Εσωτερικών προτείνει επίσης την παρά-
ταση της λειτουργίας 73 δομών του πιλοτι-
κού «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι 31/12/2008
και αναφέρει «η χρηματοδότηση να γίνει α-
ποκλειστικά από τους ΚΑΠ με τα αδιάθετα
υπόλοιπα των ετών 2005, 2006, 2007 και
2008» τα οποία υπολογίζει συνολικά σε
908.327 ευρώ.
Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή δεν λύνει τα
υπόλοιπα προβλήματα ως προς τη λειτουρ-
γία του «Βοήθεια στο Σπίτι» με το νέο κα-
θεστώς. Σημειώνεται δε ότι, απέναντι στην
εισήγηση της ΚΕΔΚΕ να υπογραφεί 5ετής
προγραμματική σύμβαση με τα συναρμό-
δια υπουργεία, με χρηματοδότηση κατά 2
εκατομμύρια ευρώ από τους ΚΑΠ και κατά
2 εκατομμύρια ευρώ από ίδιους πόρους του
υπουργείου Υγείας, ο υφυπουργός Εσωτε-
ρικών είχε απαντήσει αρνητικά στην επι-
στολή του.
«Από την πλευρά μας θεωρούμε χρήσιμο οι
δομές αυτές να ενταχθούν σε ένα σύγχρονο
σύστημα διαχείρισης, όπως αυτό που πρό-
κειται να υλοποιηθεί από το συγχρηματοδο-
τούμενο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ προγράμ-
ματος «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής
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συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής
ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ'
οίκον βοήθειας» για να καταστεί δυνατή η
ενιαία παρακολούθηση της αποτελεσματι-
κότητας του προγράμματος» ανέφερε συ-
γκεκριμένα.

Ελλιπής η χρηματοδότηση
Έτσι, στα μέσα Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος
της ΚΕΔΚΕ Νικήτας Κακλαμάνης απέστει-
λε επιστολή προς τον υφυπουργό Οικονομί-
ας σχετικά με τη χρηματοδότηση των προ-
γραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», υπογραμ-
μίζοντας πως «στην νέα προγραμματική πε-
ρίοδο, εμφανίζουν σημαντικές οικονομικές
απώλειες στη χρηματοδότηση των δομών,
σε σχέση με τα αναγκαία ποσά που θα δια-
σφάλιζαν τη λειτουργία τους».
Ειδικότερα, επισημαίνει πως «ενώ η πρότα-
ση της ΚΕΔΚΕ για επιχορήγηση ωφελούμε-
νου ανά έτος ήταν της τάξεως των 2.000 ευ-
ρώ και ενώ η πρόσκληση ενδιαφέροντος
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007- 2013»
είναι 1.500 ευρώ για κάθε ωφελούμενο ανά
έτος, τα ποσά που προτείνονται από τις Πε-
ριφέρειες κινούνται στα 1.100 ευρώ ανά ω-
φελούμενο ανά έτος!».
Με δεδομένο μάλιστα πως σύμφωνα με το
νέο θεσμικό πλαίσιο δίνεται δυνατότητα υ-
ποβολής προτάσεων και από νέες δημοτικές
ή ιδιωτικές δομές, ο κ. Κακλαμάνης τονίζει
πως «είναι προφανές ότι αν δεν υπάρξει ση-
μαντική ενίσχυση των πόρων στα αντίστοι-
χα μέτρα των ΠΕΠ, κινδυνεύει με κατάρ-
ρευση, παρά τις εξαγγελίες, ένα πρότυπο

πρόγραμμα για την ελληνική κοινωνία, με
μεγάλη κοινωνική αναγνωρισιμότητα και
δεκάδες χιλιάδες ωφελούμενους σε κάθε ά-
κρη της χώρας».
Για τους λόγους αυτούς, ο πρόεδρος της
ΚΕΔΚΕ καταλήγει στην επιστολή του προς
τον υφυπουργό Οικονομίας: «Κατά συνέ-
πεια, για να μην καταρρεύσουν οι δομές του
«Βοήθεια στο Σπίτι» και να μην τρωθεί α-
νεπανόρθωτα η εικόνα της κυβέρνησης θα
πρέπει με παρέμβασή σου να γίνει από τα
ΠΕΠ αποδεκτή η πρόταση της ΚΕΔΚΕ ή
τουλάχιστον μια ενδιάμεση επιχορήγηση
μεταξύ του ποσού που προτείνει η ΚΕΔΚΕ
και εκείνου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
του Επιχειρησιακού Προγράμματος».
Τελικά, τον περασμένο Οκτώβριο, το Δ.Σ.
της ΚΕΔΚΕ σε συνεδρίασή του αποφάσισε
ομόφωνα να εγκρίνει τις προτάσεις της αρ-
μόδιας Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής,
Απασχόλησης και Αλληλεγγύης. Όπως ανα-
φέρεται στην απόφαση, η ΚΕΔΚΕ:

Αποδέχεται την παράταση της Προγραμ-
ματικής Σύμβασης έως τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2008, ζητώντας παράλληλα την κάλυ-
ψη των οφειλών του έτους 2008 των υ-
πουργείων Εσωτερικών και Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (1.000.000 ευ-
ρώ έκαστο), που μαζί με τα αδιάθετα πο-
σά των ετών 2005, 2006  και 2007 των
προγραμμάτων, θα πρέπει να διατεθούν
στις υπάρχουσες δομές
Διαφωνεί με την μεταφορά των δομών
του πιλοτικού προγράμματος, από
1/1/2009, στα χρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ και εμμένει στην 

απόφασή του για την υπογραφή νέας πε-
νταετούς Προγραμματικής Σύμβασης.

Οι παρατηρήσεις της ΚΕΔΚΕ 
Σύμφωνα πάντως με το νέο καθεστώς, όπως
αναφέρεται και στην υπουργική απόφαση,
ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι «οι
ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες, καθώς και
οι μη ηλικιωμένοι (ΑΜΕΑ, κ.λπ.), που χρή-
ζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και
ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή
και κατ' οίκον βοήθειας, με σκοπό την πα-
ραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνι-
κό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής
της οικογένειας των ηλικιωμένων, την απο-
φυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και
καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, κα-
θώς και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επι-
πέδου διαβίωσης με συνέπεια στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής τους».
Κριτήρια επιλογής των έμμεσα ωφελούμε-
νων ατόμων αποτελούν το οικογενειακό ει-
σόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και η
εργασιακή κατάσταση, ενώ κριτήρια επιλο-
γής των εξαρτώμενων μελών αποτελούν η
κατάσταση υγείας,  το εισόδημα και η οικο-
γενειακή κατάσταση. Για τη συμμετοχή των
δομών στα προγράμματα ορίζεται πως πρέ-
πει να απασχολούν κατ' ελάχιστο τρία άτομα
προσωπικό και ειδικότερα έναν κοινωνικό
λειτουργό, έναν νοσηλευτή ή επισκέπτη υ-
γείας και ένα άτομο ως βοηθητικό προσωπι-
κό. Στις παρατηρήσεις της η ΚΕΔΚΕ, εκτός
από την ανάγκη αυξημένης χρηματοδότησης -
ανέφερε πως θα έπρεπε να προβλεφθούν
2.000 ευρώ ανά ωφελούμενο το χρόνο για το
«Βοήθεια στο Σπίτι» και 9.000 ευρώ αντιστοί-
χως για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων - διαφωνούσε μεταξύ άλλων με τη
δυνατότητα συμμετοχής και κερδοσκοπικών
ΝΠΙΔ ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Έμφαση έδινε παράλληλα η χρηματοδότη-
ση για μικρούς απομακρυσμένους ΟΤΑ, για
ορεινούς καθώς και για μικρούς νησιωτι-
κούς ΟΤΑ να εξασφαλίζει το ελάχιστον κό-
στος λειτουργίας των δομών, ανεξαρτήτως
αριθμού ωφελουμένων. «Σ' αυτές τις περιο-
χές οι δομές αυτές είναι οι μόνες δημόσιες
υπηρεσίες που λειτουργούν τοπικά και πα-
ρέχουν υπηρεσίες που ενισχύουν την κοινω-
νική ασφάλεια, συμβάλλοντας έτσι στην
παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή» 
επισημαινόταν από την ΚΕΔΚΕ.
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