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η
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Η περίπτωση των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στην Περιφέρεια Αττικής. 

Εναλλακτικά μοντέλα» 

 

Σημαντικοί Όροι: τρίτη ηλικία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.),  ανάγκες τρίτης ηλικίας, 

χρηματοδότηση των δομών, βελτίωση παροχής υπηρεσιών 

Περίληψη 
Οι ανάγκες των ατόμων της τρίτης ηλικίας σχετίζονται περισσότερο με τις 

απαιτήσεις για μία ποιότητα στη ζωή τους, παρά με μία κοινή υγειονομική φροντίδα,  

η οποία εστιάζει αποκλειστικά στην μακροζωία. Για πολλούς ηλικιωμένους η 

παράταση της ζωής τους έχει σημασία,  αν συνοδεύεται από την ικανοποίηση 

κάποιων βασικών αναγκών τους. Η στήριξη των ηλικιωμένων μέσα από την 

υλοποίηση προγραμμάτων που αναπτύσσονται από τους ΟΤΑ έχει θεσμοθετηθεί με 

βάση την ελληνική νομοθεσία και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς 

πόρους.   

 

Ωστόσο, το χρηματοδοτικό κενό που συνεπάγεται της  τρέχουσας οικονομικής 

κρίσης θέτει  τους ΟΤΑ ενώπιον της πρόκλησης για αναζήτηση πηγών εναλλακτικής 

χρηματοδότησης και  την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών στον τρόπο λειτουργίας 

τους. Μέσα από αυτή την προοπτική  οι ΟΤΑ θα αποτελέσουν μοχλούς  για τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και την 

διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. 

 

Οι μελέτες περιπτώσεων της παρούσας εργασίας αφορούν την παρουσίαση 

των παρεχομένων από την ΤΑ υπηρεσιών προς τα  άτομα της τρίτης ηλικίας,  μέσα 

από τις απόψεις ατόμων που δρουν εντός των δομών των ΟΤΑ,  δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη λειτουργία των Κ.Η.Φ.Η. οκτώ Δήμων του νομού Αττικής από όπου  

διαφαίνεται η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές βελτίωσής της. 
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Abstract 
 

The needs of old people are most relevant to the requirements for a quality in 

life, despite a common health care, which focuses solely on longevity. For many older 

people extending their lives matters, if it is accompanied by satisfying certain basic 

needs. The support of the elderly through implementing programs that are developed 

by local authorities has been based on the Greek legislation and is funded by national 

and Community funds. 

However, the funding gap that implies due to the current economic crisis 

generates the challenge for alternative sources of financing search and the adoption of 

innovative practices in the way the Local Government Organisations operate. Through 

this perspective the Local Government Organisations will serve as levers for ensuring 

sustainability in the field of the social economy and ensuring social cohesion. 

The cases’ analysis of this thesis relate to the presentation of the information 

provided to the people of the third age,  through the opinions of people who work 

within the structure of Local Government Organisations,  giving special attention to 

the functioning of Day-Care Centres For The Elderly at eight Municipalities of the 

Prefecture of Attica. Due this research analysis the present situation is appeared and 

the prospects for improvement are presented. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει τις τελευταίες δεκαετίες την 

υλοποίηση δράσεων για την εξυπηρέτηση αναγκών των πολιτών καλύπτοντας τα 

κενά που παρουσιάστηκαν λόγω της αδυναμίας των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

σε θέματα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και γενικότερα πολιτικών προνοιακού 

χαρακτήρα. Στο πνεύμα αυτό έχουν αναπτυχθεί προγράμματα   που αποβλέπουν στην 

ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων της τρίτης ηλικίας  με στόχο την ενίσχυση της 

κοινωνικής τους αυτονομίας και την αποφυγή καταστάσεων ιδρυματοποίησης. 

Με αφετηρία τα παραπάνω, στόχος  της παρούσας εργασίας είναι: 

Μία προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν στις παρεχόμενες από τους ΟΤΑ 

υπηρεσίες για την τρίτη ηλικία με ιδιαίτερη αναφορά στα Κέντρα Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής. 

Μέσα από την προσέγγιση αυτή επιδιώκεται:   

 να παρουσιαστούν οι πτυχές που σχετίζονται με την σύσταση και λειτουργία 

των δομών που έχουν σχέση με προγράμματα και υπηρεσίες φροντίδας 

ηλικιωμένων και τον βαθμό στον οποίο αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

των ατόμων της τρίτης ηλικίας.   

 να προσεγγιστούν οι δυνατότητες που αναλαμβάνουν οι ΟΤΑ στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας με στόχο την υποστήριξη 

ενός συστήματος κοινωνικής προστασίας  στο πλαίσιο αποκεντρωμένων 

κρατικών δομών  και της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης του 2008. 

 να παρουσιαστεί η υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η. και να αναπτυχθούν 

προτάσεις σχετικές με τη βελτίωση τους συστήματος παροχής υπηρεσιών 

προς τους ηλικιωμένους, και το ενδεχόμενο  επαναπροσδιορισμού του ρόλου 

τους,  ώστε να αναπτυχθούν  εναλλακτικά μοντέλα παροχής υπηρεσιών τα 

οποία θα λειτουργούν λαμβάνοντας υπόψη  τα νέα  κοινωνικοοικονομικά 

δεδομένα. 

 



Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος  της παρούσας εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω μέσα: 

 Η έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία  και αρθογραφία προκειμένου να 

υπάρξει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο των παρεχομένων υπηρεσιών 

προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας από τους ΟΤΑ. 

 Η πρακτική της  ερευνητικής διαδικασίας με τη χρήση ερωτηματολογίων που 

αποστάλθηκαν για συμπλήρωση προς το προσωπικό οκτώ Κ.Η.Φ.Η. του 

νομού Αττικής. 

Για την ανάπτυξη της εργασίας  η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε  καλύπτεται 

από πέντε κεφάλαια. Στα τρία πρώτα επιχειρείται σε θεωρητικό επίπεδο η 

παρουσίαση των  αναγκών των ατόμων της τρίτης ηλικίας και ο τρόπος που 

καλύπτονται από της αρμόδιες υπηρεσίες της ΤΑ καθώς και των ζητημάτων  που 

σχετίζονται με τη χρηματοδότηση αυτών. Στα δύο τελευταία κεφάλαια 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσέγγισης που βασίστηκε στο 

πώς βιώνει και περιγράφει το προσωπικό των Κ.Η.Φ.Η. την κατάσταση στα κέντρα 

όπου εργάζεται και  των προτάσεων που διατυπώνει για την βελτίωση του 

συστήματος, ακολουθεί ο έλεγχος της σχέσης που έχουν με τα θεωρητικά δεδομένα,  

ώστε να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα  της εργασίας.  Η  έρευνα βασίστηκε στα  

22 συνολικά από τα 34 ερωτηματολόγια που επιδόθηκαν στο προσωπικό και για τα  

οκτώ Κ.Η.Φ.Η. της έρευνας με ερωτήσεις ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων ώστε 

να υπάρξει η δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας τους και διεξαγωγής 

συμπερασμάτων σχετικά με τις παραμέτρους της έρευνας. 

Η διάρθρωση των κεφαλαίων της εργασίας ακολούθησε τις ανάγκες της 

μεθοδολογίας και της κάλυψης των στόχων της εργασίας. Συγκεκριμένα: 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία προσέγγιση των αναγκών των ατόμων της τρίτης 

ηλικίας  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί και 

υποστηρίζονται από τους ΟΤΑ για τα άτομα της τρίτης ηλικίας 



Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μία προσέγγιση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης  

των υπηρεσιών που αφορούν τις κοινωνικές δομές των ΟΤΑ και των δυνατοτήτων 

εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός και η μεθοδολογία της έρευνας και 

αναπτύσσονται διεξοδικά τα αποτελέσματα της μελέτης. 

Στο πέμπτο  κεφάλαιο παρατίθενται προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος και 

την δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μοντέλων παροχής υπηρεσιών προς τα 

άτομα της τρίτης ηλικίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

1.1 Εισαγωγή 

Όπως επισημαίνει ο Αγραφιώτης (1998), το φαινόμενο της γήρανσης του 

πληθυσμού είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ευρώπη. Η τρίτη ηλικία ως κατάσταση 

λαμβάνει τόσο κοινωνική όσο και πολιτιστική διάσταση. Ως προς την  κοινωνική της 

διάσταση, αναδύεται ως μία κοινωνική ομάδα, ως μία συμβολική τάξη ή ως μία 

ειδική κοινωνική κατάσταση, η υπόσταση της οποίας οφείλεται εν πολλοίς  στις 

εξελίξεις στους τομείς της δημόσιας υγείας και των συστημάτων κοινωνικής 

πρόνοιας
1
.  Ως προς την πολιτιστική της διάσταση, η τρίτη ηλικία έχει χάσει τον ρόλο 

της ως παράγοντας  υπεύθυνος για την αναπαραγωγή των κοινωνικών δομών και έχει 

υποβαθμιστεί σε ένα ηλικιακό όριο, πρόκληση για ξεπέρασμα. Οι Αποστολοπούλου 

και Πλουσάκη (χ. η., σ. 12) σημειώνουν σχετικά ότι «η γήρανση ως βιολογικό 

γεγονός συνδέεται με την «απόσυρση» από την ενεργό οικονομική δραστηριότητα 

και την μετάβαση από μία κατάσταση αυτονομίας σε μία κατάσταση εξάρτησης, όπου 

η κάλυψη των αυξημένων και ειδικών αναγκών των ηλικιωμένων αντιμετωπίζεται ως 

κοινωνικό βάρος.». Σχετικά, οι Βενιέρης και Παπαθεοδώρου (2003), αναφέρονται 

στις επιπτώσεις των δημογραφικών εξελίξεων σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, 

βασιζόμενοι σε σενάριο εξέλιξης του πληθυσμού της χώρας μας, το οποίο 

επεξεργάστηκε η Eurostat και θεωρούν αναπόφευκτη την αύξηση της δημογραφικής 

γήρανσης στην Ελλάδα. 

Οι Middleton et.al. (2007) τονίζουν ότι η ηλικία από μόνη της δεν αποτελεί 

ισχυρό προγνωστικό παράγοντα κακουχίας. Οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν πολιτικές για 

ένα μέλλον στο οποίο ο αυξανόμενος αριθμός των ατόμων της τρίτης ηλικίας θα έχει 

την δυνατότητα να ικανοποιεί βασικές του ανάγκες όπως, η υγεία, η ένταξη σε 

                                                           
1
Οι Βενιέρης και Παπαθεοδώρου (2003), αναφερόμενοι στις επιπτώσεις των δημογραφικών εξελίξεων 

σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, βασιζόμενοι σε σενάριο εξέλιξης του πληθυσμού της χώρας μας, 

το οποίο επεξεργάστηκε η Eurostat,  θεωρούν αναπόφευκτη την αύξηση της δημογραφικής γήρανσης 

στην Ελλάδα 
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κοινωνικά δίκτυα, η πρόσβαση σε υπηρεσίες, το εισόδημα. Σε γενικές γραμμές, η ζωή 

των ηλικιωμένων  χαρακτηρίζεται από χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Όσοι ήταν 

λιγότερο ευκατάστατοι παραμένουν και στη μετέπειτα ζωή τους έτσι, και εκείνοι που 

ήταν εύποροι παραμένουν εύποροι.  Οι άνθρωποι ξοδεύουν λιγότερο καθώς γερνούν. 

Ωστόσο, επισημαίνουν οι Middleton et.al. (2007), ο επιπολασμός της κακής υγείας 

μεταξύ των ηλικιωμένων φαίνεται να αυξάνεται από γενιά σε γενιά. Οι ερευνητές 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, ανάλογα με τα μέτρα των αναγκών και το ύψος των 

πόρων που χρησιμοποιούνται, η  οικονομική φτώχεια παραμένει το ζήτημα στο οποίο 

οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να επικεντρωθούν, τόσο για τις σημερινές, 

όσο  και για τις μελλοντικές γενιές των ηλικιωμένων. 

1.2 Οι οικονομικές ανάγκες 

Οι Αποστολοπούλου και Πλουσάκη (χ. η.) θεωρούν ότι η οικονομική 

κατάσταση αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα των ατόμων της τρίτης ηλικίας, 

ενώ πολλά από τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, αφού «η 

πλειοψηφία των ηλικιωμένων λαμβάνει εισόδημα μικρότερο από τα όρια της 

φτώχειας» (σ.13). Τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται λόγω του ότι η  

συνταξιοδότηση στερεί ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος. Για την πλειονότητα 

των ηλικιωμένων η σύνταξη δεν επαρκεί στο να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, 

γεγονός το οποίο τους εντάσσει στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και αυξάνει 

σημαντικά το ενδεχόμενο να βιώσουν συνθήκες περιθωριοποίησης και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

Οι Μπαλοθιάρη et.al. (2012) επισημαίνουν ότι οι  οικονομικές ανάγκες των 

ηλικιωμένων οφείλονται στο ότι το χαμηλό ύψος των συντάξεων σε συνδυασμό με το 

ότι η  κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων δεν επαρκούν για την κάλυψη των 

αυξημένων ιατροφαρμακευτικών αναγκών τους. Η δυσχέρεια  αυτή γίνεται πιο 

εύκολα αντιληπτή αν λάβουμε υπόψη μας την αύξηση του δείκτη δημογραφικής 

εξάρτησης, του λόγου, δηλαδή, του πληθυσμού των ηλικιωμένων ατόμων προς τον 

πληθυσμό σε ηλικία εργασίας (Βενιέρης και Παπαθεοδώρου, 2009). Ωστόσο, 

τονίζουν οι Μπαλοθιάρη et.al. (2012), η αντίληψη ότι οι ηλικιωμένοι έχουν 

μειωμένες ανάγκες σε σχέση με τα κοινωνικά ενεργά άτομα δεν ανταποκρίνεται στην 

αλήθεια. Ενδεχομένως να ελαττώνονται ορισμένες ανάγκες, αυξάνονται όμως άλλες 
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που προκύπτουν από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και το σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης, ιδιαίτερα αν οι ηλικιωμένοι βρίσκονται στις κατώτερες 

κοινωνικά τάξεις. Η περιορισμένη κινητικότητα κάποιων ηλικιωμένων, για 

παράδειγμα, τους αποτρέπει από την καλλιέργεια του κήπου, από όπου θα είχαν ένα 

λανθάνον εισόδημα,  και τους επιβαρύνει με έξοδα μετακίνησης για την εξυπηρέτηση 

κοινωνικών αναγκών 

Το κράτος θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί μέσα από την ανάπτυξη 

προγραμμάτων την εμπειρία των ατόμων της τρίτης ηλικίας προς την κατεύθυνση της 

παροχής ενός ικανοποιητικού εισοδήματος και της αποφυγής αφενός μεν  της 

κοινωνικής περιθωριοποίησης των ηλικιωμένων, αφετέρου δε των αρνητικών 

επιπτώσεων στην ψυχολογία τους και των καταστάσεων απομόνωσης, μαρασμού και 

κατάθλιψης.  

1.3 Οι κοινωνικές ανάγκες 

Η McCarthy  (χ.η..)  θεωρεί ότι η διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων είναι 

σημαντική για όλους τους ανθρώπους, αλλά για τους ηλικιωμένους αποτελεί έναν 

σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα της ζωής τους. Οι ευκαιρίες για 

κοινωνική ζωή μειώνονται στα άτομα της τρίτης ηλικίας  εξαιτίας λόγων υγείας ή 

γενικότερης ικανότητας που τους περιορίζουν μέσα στο σπίτι τους, με αποτέλεσμα να 

περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους μόνοι τους.  Χρειάζεται να τους δίνονται 

ευκαιρίες να έρχονται σε επαφή με μέλη της οικογένειάς τους, με φίλους τους και 

γενικότερα με μέλη της κοινότητας στην οποία ζουν. Έχει ιδιαίτερη σημασία να τους 

παρέχονται ευκαιρίες σύνδεσης με κοινωνικά δίκτυα μέσω προγραμμάτων ή 

δραστηριοτήτων, ώστε να αισθάνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας.  

Οι Αλεξιάς και  Φλάμου  (χ.η.) αναφέρονται στην σημαντικότητα του ρόλου  

που έχει αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση με την ανάληψη της ευθύνης για την 

ανάπτυξη μηχανισμών και δράσεων που στόχο έχουν να διαχειριστούν σε τοπικό 

επίπεδο προβλήματα φροντίδας υγείας αλλά και γενικότερων κοινωνικών και ψυχο-

συναισθηματικών αναγκών των ηλικιωμένων και γενικότερα των κοινωνικά 

απομονωμένων ατόμων.  Τα  αποτελέσματα σχετικής έρευνας έδειξαν ότι η μοναξιά 

που αισθάνονται οι ηλικιωμένοι δεν επηρεάζεται από την ηλικία ή το εισόδημα αλλά 

από το εάν γειτονεύουν με κάποιους συγγενείς τους. Όπως αναφέρεται σε σχετικό 
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άρθρο της KAHSA
2
(2007), ο κόσμος των ηλικιωμένων αλλάζει από τη στιγμή κατά 

την οποία συνταξιοδοτούνται. Η κοινωνία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο τι κάνει ένα 

άτομο και η εργασία και η κοινωνική του θέση είναι παράγοντες οι οποίοι  

επηρεάζουν  τις κοινωνικές επαφές.  Οι   ηλικιωμένοι  αισθάνονται τον κοινωνικό 

τους κόσμο να συρρικνώνεται. Η  μοναξιά είναι κοινός τόπος για αυτούς, 

συγκεκριμένα όταν χαθεί ο/η σύζυγος ή κάποιο φιλικό τους πρόσωπο. Επιπλέον, 

παράγοντες όπως η εξασθένηση της οξύτητας κάποιων αισθήσεων, όπως η όραση και 

η ακοή, δυσχεραίνουν τις κοινωνικές επαφές  τους, γεγονός το οποίο γίνεται πιο 

έντονο όταν επιλέγουν να μην οδηγούν πλέον. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

αναφερθεί ο διαχωρισμός που γίνεται στο άρθρο μεταξύ κοινωνικής απομόνωσης 

(socialisolation) και μοναξιάς (isolation). Όταν ένα άτομο είναι κοινωνικά  

απομονωμένο, έχει αποκοπεί κοινωνικά ή δεν του παρουσιάζονται ευκαιρίες για 

κοινωνική δραστηριότητα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση έχει την ευκαιρία 

αναστοχασμού  αναζήτησης νέων προοπτικτών. 

1.4 Οι ψυχολογικές ανάγκες 

Ο   Τρύφων (2016) επισημαίνει ότι την έννοια «ηλικιωμένος» ακολουθούν μία 

σειρά από αρνητικές συνδηλώσεις στον βιομηχανικό κόσμο. Οι   συνδηλώσεις αυτές 

έχουν σχέση με μία νομοτελειακή αρνητική εξέλιξη σε ζητήματα, που είναι πιθανόν 

να προκύψουν στην ζωή των ηλικιωμένων, όπως, ο πόνος που θα παραμείνει και  

ίσως επιδεινωθεί, το ανούσιο μίας θεραπείας - αφού τα χρήματα που θα διατεθούν για 

αυτή είναι πιο χρήσιμα για τους νεότερους - αλλά και το επιζήμιο της ίδιας της 

ύπαρξής τους, αφού επιβαρύνουν φορολογικά τον ενεργό πληθυσμό της χώρας. Ο 

Παπάνης (2007) αναφέρει σχετικά ότι  οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να ξεπεράσουν 

κάποιες γενικευμένες αντιλήψεις, οι οποίες σχετίζονται με βιολογικές, κοινωνικές και 

οικονομικές παραμέτρους και έχουν επιβληθεί, ως ένα σημείο, από το βασικό αξίωμα 

της βιομηχανικής κοινωνίας, σύμφωνα με το οποίο η αξία του ατόμου συνδέεται με 

την παραγωγική του ικανότητα. Η πιο άμεση  ψυχολογική συνέπεια της παραπάνω 

κατάστασης είναι οι ηλικιωμένοι να περιθωριοποιούνται κοινωνικά, να υφίστανται σε 

μεγάλο βαθμό απώλεια της αυτονομίας τους. Αποτέλεσμα είναι να αισθάνονται ότι  

                                                           
2
KAHSA: Πρόκειται για ακρωνύμιο της Kansas Association of Homes and Services for the Aging. 

 



4 
 

εξαρτώνται άμεσα από την βοήθεια των μελών της οικογένειάς τους και από τον 

τρόπο λειτουργίας του κοινωνικού κράτους, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη 

πιθανότητα να βιώσουν κατάθλιψη. Σχετικά,  ο Τρύφων (2016) θεωρεί  ότι ο 

παροπλισμός των ηλικιωμένων και το συναίσθημα ανικανότητας για την προσφορά 

βοήθειας δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό την υψηλή πιθανότητα εμφάνισης 

καταθλιπτικών επεισοδίων σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Υποστηρίζει  ότι υπάρχει 

μεγάλη ανάγκη να (επαν)ενταχθούν κοινωνικά και να διατηρήσουν την 

κοινωνικότητά τους.  Οι Αποστολοπούλου και Πλουσάκη (χ. η.) τονίζουν την 

σημασία των κοινωνικών αλλαγών στον τρόπο ζωής των ηλικιωμένων των αστικών 

ιδιαίτερα περιοχών. Οι ηλικιωμένοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των 

αλλαγών στον θεσμό της οικογένειας και της κοινωνικής αλλοτρίωσης,  που 

χαρακτηρίζει τις σχέσεις των ανθρώπων των σύγχρονων βιομηχανικών κοινωνιών. Οι 

αλλαγές αυτές καθιστούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας  ιδιαίτερα ευάλωτα και 

αυξάνουν τις κοινωνικές και ψυχοσυναισθηματικές τους ανάγκες. Ωστόσο, τονίζουν 

ότι η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των ηλικιωμένων επηρεάζεται επίσης από 

παράγοντες βιολογικούς και ψυχολογικούς. Μία σωματική ασθένεια ή ακόμη και η 

φυσιολογική κάμψη της υγείας τους, ο χαμός ενός συγγενικού ή φιλικού προσώπου, η 

μοναξιά και η απογοήτευση που βιώνουν ιδιαίτερα  όταν πάψουν να αισθάνονται 

κοινωνικά ενεργά μέλη, μπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογική ισορροπία των 

ηλικιωμένων και να αυξήσουν τις πιθανότητες εμφάνισης ενός καταθλιπτικού 

επεισοδίου. 

Ο Παπάνης (2007) προτείνει μία σειρά παραγόντων ικανοποίησης των 

ψυχολογικών αναγκών των ηλικιωμένων που  αφορούν το δικαίωμα των ατόμων της 

τρίτης ηλικίας να επιλέγουν  τον τρόπο και τα μέσα βελτίωσης της ζωής τους και το 

δικαίωμα της αυτονομίας των αποφάσεών τους και της παροχής ίσων ευκαιριών σε 

αυτούς. Οι ηλικιωμένοι δεν παύουν να διατηρούν την ανάγκη για κοινωνικές σχέσεις 

και, εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί, για  ευκαιρίες απασχόλησης και άντλησης 

ενδιαφερόντων και, επιπλέον,  την ανάγκη  για ένταξή τους στην κοινωνική ζωή. Ο 

Τρύφων (2016) διακρίνει  επίσης την ανάγκη για την διατήρηση της 

κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων. Αναφερόμενος σε επιδημιολογική έρευνα η 

οποία πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία σε πληθυσμό 1.500 ατόμων ηλικίας άνω 

των 70 ετών, τονίζει την σημασία που είχε για την επιβίωση των συμμετεχόντων η 

ύπαρξη ενός δικτύου φίλων. Η φιλία έχει τόσο κοινωνικές, όσο και ψυχολογικές  
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επιδράσεις. Μέσα από τα δίκτυα φιλίας οι ηλικιωμένοι αισθάνονται ότι συνδέονται με 

άλλους, ότι η ζωή τους έχει σημασία και σκοπό. Τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους 

και η ψυχική τους διάθεση.  Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι οι κοινωνικές σχέσεις 

επιδρούν θετικά και προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ενός υγιή τρόπου ζωής και 

αποτελούν  κίνητρο για την αναζήτηση καλύτερης ιατρικής φροντίδας. Ο Γκέκας 

(χ.η.) αναφέρεται στην προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων προς την κατεύθυνση αυτή 

με την λειτουργία 25  Λεσχών Φιλίας.  Οι Λέσχες Φιλίας λειτουργούν σε επίπεδο  

γειτονιάς και παρέχουν στους ηλικιωμένους αφενός μεν ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον, αφετέρου δε  την δυνατότητα ενημέρωσης σε ζητήματα που αφορούν τις 

ανάγκες τους, αλλά και της συμμετοχής τους  σε προγραμματισμένες πολιτιστικές και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η κίνηση αυτή υποστηρίζεται από προσωπικό, το 

οποίο τυγχάνει επιμόρφωσης, η οποία συντελείται μέσω συνεργασιών με 

πανεπιστήμια και άλλους ειδικευμένους φορείς. 

1.5 Οι σωματικές ανάγκες 

Σύμφωνα με τον Besdine (χ.η.),  το σώμα αλλάζει με την γήρανση, επειδή 

συμβαίνουν αλλαγές τόσο σε μεμονωμένα κύτταρα, όσο και στο σύνολο του 

οργανισμού. Οι αλλαγές αυτές έχουν ως συνέπεια αλλαγές στην λειτουργία και την 

εμφάνιση.  Γηρασμένα κύτταρα νεκρώνονται επειδή είναι προγραμματισμένα έτσι. 

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται απόπτωση3. Ωστόσο, τα γηρασμένα κύτταρα 

νεκρώνονται διότι έχουν την δυνατότητα να διαιρεθούν για ένα περιορισμένο αριθμό 

διαιρέσεων, ο οποίος είναι προγραμματισμένος βάσει των γονιδίων. Ο Τσουκαλάς 

(χ.η.)  αναφέρει ότι ο μηχανισμός που ρυθμίζει αυτή την σταδιακή γήρανση των 

κυττάρων ονομάζεται τελομερές, (από τις λέξεις τέλος και μέρος). Ο μηχανισμός των 

                                                           
3
Η απόπτωση είναι μια διεργασία προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. Κατά τη 

διάρκεια της απόπτωσης το κύτταρο συρρικνώνεται, το ίδιο και η χρωματίνη, η 

μιτοχονδριακή μεμβράνη διαρρηγνύεται και το κύτταρο αποδομείται και σχηματίζει 

αποπτωτικά σώματα, τα οποία φαγοκυτταρώνονται, χωρίς φλεγμονή. Κατά τη διάρκεια της 

απόπτωσης έχουμε πρωτεϊνοσύνθεση. Η διαδικασία της απόπτωσης είναι καταστροφική και 

αυτοενισχυόμενη και μη αντιστρεπτή. Η απόπτωση είναι εξαιρετικά σημαντική διαδικασία 

και λαμβάνει μέρος τόσο σε ενήλικα όσο και εμβρυικά κύτταρα (Wikipaedia, χ.η.). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8A%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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τελομερών  βρίσκεται στην άκρη των χρωμοσωμάτων  και η φθορά τους είναι ένας 

κεντρικός παράγοντας γήρανσης4.   

Συχνά, τα πρώτα σημάδια γήρανσης εντοπίζονται στο μυοσκελετικό σύστημα 

και στη συνέχεια στην ικανότητα όρασης και ακοής, ήδη από τη μέση ηλικία. Παρότι  

οι εσωτερικές λειτουργίες μειώνονται σταδιακά, οι περισσότερες από αυτές 

παραμένουν επαρκείς, διότι τα περισσότερα όργανα εκκινούν με μεγαλύτερη από την 

απαραίτητη για το σώμα λειτουργική ικανότητα.  Για παράδειγμα, εάν καταστραφεί 

μέρος του ήπατος, ο  υπόλοιπος ιστός επαρκεί για να διατηρηθεί η κανονική του 

λειτουργία. Επομένως η για την απώλεια λειτουργιών του σώματος σε μεγάλη ηλικία 

ευθύνονται  κυρίως διάφορες διαταραχές και όχι η φυσιολογική γήρανση (Besdine, 

χ.η.). 

Οι Μπαλοθιάρηetal. (2012) συνδέουν τον προσδιορισμό των σωματικών 

αναγκών των ηλικιωμένων με τον βαθμό στον οποίο είναι ικανοί να παραμένουν 

ανεξάρτητοι και να καλύπτουν βασικές δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής. 

Η Wang (2012) αναφέρεται στην  αντίληψη που επικρατεί ότι η ζωή των 

ηλικιωμένων είναι μονότονη και τονίζει ότι η καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων στην 

ουσία είναι παρόμοια με την ζωή  όλων των υπολοίπων. Η έννοια «ηλικιωμένος» 

είναι δυνατόν να λαμβάνει μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα άτομα της τρίτης 

ηλικίας, με αποτέλεσμα οι ανάγκες τους να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Οι 

Γκιώνη και Γιαβρούτα (2015)  και  Jensen (2013),  έχοντας ως αφετηρία την 

πυραμίδα ιεράρχησης των αναγκών του Maslow, προτείνουν έναν συνδυασμό 

αναγκών των ατόμων της τρίτης ηλικίας οι οποίες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν,  

ξεκινώντας από τις πιο ουσιώδεις και καταλήγοντας στις πιο φιλόδοξες (σχήμα 1).  

 

 

 

 

                                                           
4
Πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει στη βάση της μέτρησης του μήκους των τελομερών  σε 

γυναίκες ηλικίας κατά μέσο όρο 79,2 ετών  έδειξαν έναν άμεσο συσχετισμό   ανάμεσα στους 

παράγοντες καθιστική ζωή και μήκος των  τελομερών (Shadyab, etal 2017). 

https://academic.oup.com/aje/search-results?f_Authors=Aladdin+H.+Shadyab
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Σχήμα 1. Οι ανάγκες των ηλικιωμένων με βάση την πυραμίδα του Maslow (Jensen, 2013). 

Οι σωματικές ανάγκες των ηλικιωμένων βρίσκονται στην περιοχή της βάσης 

της πυραμίδας. Αφορούν στις ανάγκες που σχετίζονται με την επιβίωσή τους  με 

τρόπο ανεξάρτητο και αξιοπρεπή, αποφεύγοντας τις καταστάσεις ιδρυματισμού. Οι 

Γκιώνη και Γιαβρούτα (2015), συγκεκριμένα, αναφέρονται σε ουσιώδεις 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής των ηλικιωμένων, όπως να ντύνονται, να 

πηγαίνουν στο  λουτρό και στην τουαλέτα, να τρώνε το φαγητό τους.  Ως  βασικές 

σωματικές ανάγκες  η Wang (2012) διακρίνει για τους ηλικιωμένους, που έχουν μία 

σταθερή κατάσταση στην υγεία τους, την ανάγκη για ύπνο, για σωματική άσκηση, για 

ανάγνωση, για περπάτημα ή  και την συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες 

φυσικής άσκησης. Στις περιπτώσεις δε, που έχουν προβλήματα υγείας προτείνει ως 

αμεσότερη την ανάγκη για ελάττωση του πόνου. Σε γενικές γραμμές, καταλήγει η 

Wang, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ηλικιωμένους είναι το πρόβλημα που 

σχετίζεται με την υγεία τους. Η McCarthy  (χ.η.)   αναφέρει σχετικά ότι για όλους 

τους ανθρώπους υπάρχουν μερικές βασικές ανάγκες επιβίωσης, όπως για τροφή, 

νερό, κατοικία, ύπνο και υγειονομική φροντίδα. Διαχωρίζει, ωστόσο, ότι η 

ικανοποίηση των αναγκών αυτών δεν συνεπάγεται ποιότητα στην ζωή των 

ηλικιωμένων, τους δίνει όμως μία αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς. Αυτό έχει 

ιδιαίτερη σημασία όταν πρόκειται για περιπτώσεις ατόμων που έχουν μείνει μόνα 

τους ή έχουν χάσει την ανεξαρτησία τους. 
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1.6 Οι επιμορφωτικές – εκπαιδευτικές ανάγκες 

Οι Μπαλοθιάρηetal. (2012) αναφέρονται στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των 

ατόμων της τρίτης ηλικίας που είναι αναλφάβητοι ή έχουν χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο, θεωρώντας ότι το γεγονός αυτό έχει  ιδιαίτερη σημασία για  την κοινωνική 

ζωή των ατόμων αυτών. Η επικοινωνιακή δυσκολία είναι πιο εμφανής,  αν την δούμε 

σε συνδυασμό με την βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των νέων. Πρακτικά, το 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συνεπάγεται δυσκολίες στην καθημερινότητα των 

ατόμων της τρίτης ηλικίας, οι οποίες, για παράδειγμα, σχετίζονται με την ανάγνωση 

και κατανόηση οδηγιών των φαρμακευτικών συσκευασιών ή υπότιτλων ξένων 

τηλεοπτικών προγραμμάτων. 

Γενικά, όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, αυξάνονται οι ευκαιρίες που 

μπορεί να έχουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας για να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα ή να αποφασίσουν να ακολουθήσουν μία προσωπική εκπαιδευτική 

διαδικασία. Οι Friebe και Schmidt-Herta, (2013) διακρίνουν την ανάγκη ανάπτυξης  

εκπαιδευτικών θεσμών μέσα από τους οποίους θα παρέχονται προγράμματα  για 

ηλικιωμένους. Τα προγράμματα αυτά  θα πρέπει να  είναι προσβάσιμα σε όλους, να 

έχουν προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα των 

ηλικιωμένων, να ανταποκρίνονται στο μορφωτικό τους επίπεδο και την οικονομική 

τους κατάσταση. 

Ο Trent (1981) τονίζει ότι η ανάγκη για εκπαίδευση δεν σταματά στην ηλικία 

των 65 ή 70. Οι ηλικιωμένοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές προκλήσεις 

κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται 

προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να καλύπτουν βασικές ανάγκες τους. Ο 

Trent θεωρεί ότι οι ηλικιωμένοι νιώθουν την ανάγκη να προσδιορίσουν οι ίδιοι τον 

τρόπο που θα ζήσουν και τον βαθμό στον οποίο θα απασχοληθούν σε διάφορες 

δραστηριότητες, εξυπηρετώντας δικούς τους λόγους και για δική τους ευχαρίστηση. 

Βασική ανάγκη, την οποία καλούνται να καλύψουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, 

είναι  η προσαρμογή των ηλικιωμένων σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους 

ρυθμούς. Ο βαθμός της κοινωνικής προσαρμογής βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση   με 

την ψυχική και σωματική υγεία των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Σε πολλές 

περιπτώσεις αισθάνονται την ανάγκη να συνεισφέρουν κοινωνικά,  βοηθώντας άλλα 

άτομα τα οποία έχουν λιγότερες δυνατότητες. 
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Ωστόσο, θα πρέπει να καμφθούν κάποια εμπόδια τα οποία περιορίζουν τους 

ηλικιωμένους στην προσπάθεια  για εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, 

όπως εμπόδια που έχουν σχέση με το εισόδημά τους, την έλλειψη του κατάλληλου 

υποστηρικτικού προσωπικού, την έλλειψη ενδιαφέροντος - γεγονός που παρατηρείται 

σε μεγάλο μέρος των ηλικιωμένων - και την έλλειψη των παραγόντων που θα 

διευκόλυναν την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Η Schmidt-Herta,  (χ.η.) δίνει έμφαση στην ανάγκη της εκπαίδευσης των 

ατόμων που πλησιάζουν την ηλικία των 80,  ώστε να έχουν μία επιτυχημένη γήρανση, 

αναζητώντας τρόπους για να διατηρήσουν την υγεία τους, την αυτονομία τους και την 

προσωπική τους ικανοποίηση. Μακροχρόνιες έρευνες στον τομέα της γνωστικής 

ψυχολογίας παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για μείωση της γνωστικής ικανότητας 

στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Ωστόσο, το πολιτισμικό υπόβαθρο, το μορφωτικό 

επίπεδο μπορούν να αναδειχθούν καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες της γνωστικής 

ικανότητας. Εξάλλου, πρόσφατες έρευνες, σχετικά με την νοημοσύνη, δείχνουν ότι οι 

ηλικιωμένοι όχι μόνο είναι ικανοί να διατηρούν τις γνώσεις τους, αλλά και να τις 

αυξάνουν.  

1.7 Ανακεφαλαίωση 

Όπως αναφέρει η Wang  (2012), οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα και την 

ελευθερία να αποφασίσουν αυτό που θέλουν για τον εαυτό τους. Σε αρκετές 

περιπτώσεις όμως αυτό που θέλουν έρχεται σε αντίθεση με αυτό που πραγματικά 

χρειάζονται. Αυτό που έχει σημασία είναι όχι να τους περιορίσουμε , αλλά να τους 

παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη καλύπτοντας τις αυξημένες – σε πολλές 

περιπτώσεις - ειδικές ανάγκες τους. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον μας θα πρέπει να 

κινηθεί κατ’ αρχήν γύρω από την ανάγκη των ατόμων της τρίτης ηλικίας για επιβίωση 

με την ικανοποίηση των σωματικών τους αναγκών. Οι ψυχολογικές τους ανάγκες 

χαρακτηρίζονται ως περισσότερο σύνθετες, καθώς έχουν να κάνουν με τον εσωτερικό 

τους κόσμο. Σχετικά με αυτές, η Wang τονίζει τον βασικό ρόλο των μελών της 

οικογένειάς τους για την εκπλήρωση των κοινωνικών αλλά και των ψυχολογικών 

αναγκών τους, καθώς επίσης και την συνεισφορά του φιλικού τους περιβάλλοντος και 

της συμμετοχής τους σε  δραστηριότητες για την ψυχολογική τους ισορροπία.    
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Οι Γκιώνη και Γιαβρούτα (2015) επισημαίνουν ότι οι ηλικιωμένοι θα πρέπει 

να έχουν την αίσθηση μιας  συνολικής ποιότητας της ζωής τους. Προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να 

αισθάνονται μία πληρότητα σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, το μορφωτικό 

τους επίπεδο και την οικονομική τους κατάσταση. Επιπλέον, έχει ιδιαίτερη σημασία 

τα άτομα της τρίτης ηλικίας να διατηρήσουν την αυτονομία τους  και να μην 

περιθωριοποιηθούν κοινωνικά, γεγονός το οποίο θα έχει συνέπειες στην ψυχική τους 

ισορροπία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται στις υπηρεσίες της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στο εξής Τ.Α.)  για την τρίτη ηλικία. Οι υπηρεσίες αυτές θα 

πρέπει να ειδωθούν στο πλαίσιο των δομών που αφορούν στην άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής από τους ΟΤΑ και έχουν δημιουργηθεί για μία συγκεκριμένη κατηγορία 

πολιτών. Σύμφωνα με τις Αποστολοπούλου και Πλουσάκη (χ. η.), το γεγονός της 

ανάδειξης των ηλικιωμένων σε ιδιαίτερη κατηγορία συνεπάγεται προβλημάτων σε 

ζητήματα κοινωνικών παροχών, γεγονός το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία εντός 

του συγκειμένου της οικονομικής κρίσης και του ενισχυμένου ρόλου που έχει 

αποκτήσει η Τ.Α., λόγω του ότι η εφαρμογή μέρους της δημόσιας πολιτικής έχει 

μεταφερθεί στους Δήμους της χώρας. Επισημαίνουν ότι το φαινόμενο της 

δημογραφικής γήρανσης είναι ιδιαίτερα έντονο στην  Ελλάδα, γεγονός με κοινωνικές 

και οικονομικές επιπτώσεις, που άπτεται της άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Σχετικά, 

οι Ζήρας και Αγαλόπουλος (2015) αναφέρονται στην σημασία της οικογένειας και 

του ευρύτερου συγγενικού περιβάλλοντος, ως άτυπα δίκτυα κοινωνικής φροντίδας, 

που, ωστόσο, δεν έχουν πάντοτε την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

ηλικιωμένων. Η κάλυψη αυτού του κενού κάνει απαραίτητη την ύπαρξη περισσότερο 

οργανωμένων μορφών βοήθειας, μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών δομών του 

κράτους. Θεωρούν δε, την συμμετοχή των ηλικιωμένων στη ζωή της κοινότητας ως 

ενεργά μέλη, όσο είναι αυτό δυνατό, και την διατήρηση της επικοινωνίας με την 

οικογένειά τους ως βασικό σκοπό της πολιτικής για τους ηλικιωμένους. Οι υπηρεσίες 

οι οποίες θα οργανωθούν στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής θα πρέπει «να παρέχουν 

μία μεγάλη κλίμακα προληπτικών, θεραπευτικών και αναπτυξιακών υπηρεσιών, ώστε 

οι ηλικιωμένοι να μπορούν να διάγουν μια ανεξάρτητη ζωή, διαμένοντας στα δικά 

τους σπίτια και μέσα στις δικές τους κοινότητες, παραμένοντας δραστήριοι και 

χρήσιμοι πολίτες, αποφεύγοντας την περιθωριοποίηση» (σ. 50).   
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Ο Δανιηλίδης (2009) διαπιστώνει την ύπαρξη ενός κενού ως προς την παροχή 

συμβουλευτικής και προληπτικής ιατρικής καθώς και επαρκούς υγειονομικής 

πληροφόρησης και κοινωνικής στήριξης σε θέματα υγείας. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται σε αδυναμία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και οι ανάγκες των 

πολιτών καλύπτονται από τις δράσεις που υλοποιεί η Τ.Α. με δική της πρωτοβουλία.  

Ο Ανδρεόπουλος (2010) αναφέρεται στην σύσταση και λειτουργία είτε  ως Ν.Π.Δ.Δ. 

των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, είτε ως δημοτικές επιχειρήσεις, ή προγράμματα, δομών που 

εντάσσονται σε πολιτικές προνοιακού χαρακτήρα και έχουν ως στόχο την παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών.  Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι τα Κέντρα Ανοιχτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (στο εξής: Κ.Α.Π.Η)., τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (στο εξής: Κ.Η.Φ.Η.), το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αποτελούν 

έμμεσους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω προγραμμάτων που στοχεύουν 

στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, κατ’ οίκον εξυπηρέτησης, αναψυχής και 

κοινωνικής ενεργοποίησης. Θεωρεί ότι παρόλο που ο αριθμός των Κ.Η.Φ.Η. στο 

σύνολο των Δήμων της χώρας είναι μικρός, η αναφορά σε αυτά κρίνεται απαραίτητη 

τόσο λόγω των υπηρεσιών υγείας που παρέχουν, όσο και λόγω της στήριξης που 

προσφέρουν σε ηλικιωμένα άτομα τα οποία εξαιτίας διαφόρων αιτιών δυσκολεύονται 

να αυτοεξυπηρετηθούν. Οι υπηρεσίες της Τ.Α. για την τρίτη ηλικία αποκτούν, 

σύμφωνα με τις Αποστολοπούλου και Πλουσάκη (χ. η.), ιδιαίτερη σημασία, διότι 

συντελούν στον περιορισμό της ιδρυματικής περίθαλψης και παράλληλα στην παροχή 

υπηρεσιών σε «οικείο περιβάλλον».  

2.2 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) 

Σχετικά με την ίδρυση και την σύσταση των Κ.Α.Π.Η. ο Ανδρεόπουλος 

(2010, σ. 42) αναφέρει ότι  «αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύονται και λειτουργούν στο 

πλαίσιο του εκάστοτε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού», με Π.Δ. το οποίο  εκδίδεται ύστερα από  

πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τους τη 

σχετική απόφαση δημιουργίας του κέντρου από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι 

υπηρεσίες τους απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών,  ανεξάρτητα από 

την οικονομική ή κοινωνική τους κατάσταση, με την προϋπόθεση να κατοικούν στην 

περιοχή λειτουργίας τους. Οι Κατωπόδη και Σκαρλάτου (2013, σ. 46) αναφέρουν ότι 

τα Κ.Α.Π.Η. αποτέλεσαν «την πρώτη παρέμβαση  στον τομέα της ανοικτής 

περίθαλψης και πρωτοεμφανίαστηκαν στη χώρα το 1979 από φορείς εθελοντικού 
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τομέα». Οι Ζήρας και Αγαλόπουλος (2015) αναφέρουν συγκεκριμένα ότι τα 

Κ.Α.Π.Η. εμφανίστηκαν πρώτη φορά στην Ελλάδα  το 1979 με την δημιουργία του 

πρώτου Πειραματικού Κέντρου Ανοιχτής Εξωιδρυματικής προστασίας Ηλικιωμένων 

σε εθελοντική βάση. Το προσωπικό αποτελούσαν πέντε άτομα. Ένας ιατρός, ένας 

φυσικοθεραπευτής, έναν νοσηλευτής/Επισκέπτης Υγείας, ένας εργοθεραπευτής και 

ένας οικογενειακός βοηθός. Ως Ν.Π.Δ.Δ. τα Κ.Α.Π.Η. λειτούργησαν  από το 1982 και 

έπειτα, καθώς η λειτουργία τους πέρασε στην ευθύνη των Ο.Τ.Α. Μέχρι το 1988 το 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας είχε την ευθύνη για τις λειτουργικές ανάγκες  και τις 

δαπάνες μισθοδοσίας. Από το 1989 και έπειτα η συνολική ευθύνη πέρασε στους 

Δήμους στους οποίους ανήκουν.  

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κ.Α.Π.Η. αποτελούν έναν συνδυασμό 

των παραδοσιακών υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και προνοιακών υπηρεσιών 

ανοικτού τύπου. Η ίδρυση των Κ.Α.Π.Η. είχε ως βασικό στόχο την διατήρηση του 

ενδιαφέροντος των ηλικιωμένων για την κοινωνία και την κοινωνική ζωή, 

αποφεύγοντας καταστάσεις περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησης. Για τον λόγο 

αυτό, παρέχονται υπηρεσίες οργανωμένης ψυχαγωγίας και συμμετοχής των 

ηλικιωμένων σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την δραστηριοποίησή τους και 

την εν γένει συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή (Κατωπόδη και Σκαρλάτου, 2013). 

Ο Ανδρεόπουλος (2010) τονίζει επίσης την κοινωνική διάσταση της λειτουργίας των  

Κ.Α.Π.Η. και τα εντάσσει στις πολιτικές προνοιακού χαρακτήρα, που όμως 

λειτουργούν και  ως ένας έμμεσος φορέας παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών  υγείας  

από επαγγελματίες,  καλύπτοντας ανάγκες φυσιοθεραπείας, ιατροφαρμακευτικής 

φροντίδας, πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης. Θεωρεί ότι το δίκτυο των 

Κ.Α.Π.Η. αποτελεί μία σαφή απόδειξη του κρατικού ενδιαφέροντος  για την 

εξωϊδρυματική περίθαλψη των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Επιπλέον, όπως 

αναφέρουν οι Ζήρας και Αγαλόπουλος (2015), τα Κ.Α.Π.Η. προσφέρουν υπηρεσίες 

που έχουν σχέση με την οργανωμένη ψυχαγωγία, με τις εκπαιδευτικές και 

επιμορφωτικές ανάγκες των ηλικιωμένων, την ψυχοσυναισθηματική στήριξη και την 

κοινωνική φροντίδα τους, την παροχή οδηγιών για ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη και την βοήθεια στο σπίτι για άτομα που δεν έχουν την 

δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης. Οι Μπαλοθιάρηetal. (2012, σ. 19) σημειώνουν 

επίσης την σημασία της προσπάθειας για «διαφώτιση και συνεργασία της ευρύτερης 

κοινότητας και των ειδικών φορέων» ως προς τα προβλήματα των ηλικιωμένων και 
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της έρευνας σχετικά με θέματα που αφορούν τις ομάδες αυτές, ως βασικούς στόχους  

των Κ.Α.Π.Η.  

2.3 Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

Όπως αναγράφεται στο άρθρο1 παρ. 1της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

αριθμ. 772/2007, «οι «Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι» δημιουργήθηκαν για την 

περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθεια, η οποία τους παρέχεται κατ’ 

οίκον (Ελληνική Δημοκρατία, 2007)». Ο Δανιηλίδης (2009), χαρακτηρίζει ως βασικές 

υπηρεσίες υγείας ανοιχτού τύπου τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι», που 

συμβάλλουν στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης εξασφαλίζοντας το δικαίωμα των 

ατόμων της τρίτης ηλικίας για αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση εντός του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Αναφέρεται στην στελέχωση των προγραμμάτων 

με ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και φυσιοθεραπευτές για την 

παροχή βοήθειας σε θέματα υγείας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης των 

ηλικιωμένων. Τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι ξεκίνησαν πιλοτικά το 1996 «με 

στόχο την προσφορά οργανωμένης φροντίδας σε άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα και 

ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν» (σ. 6). 

Οι Κατωπόδη και Σκαρλάτου (2003) αναφέρουν ότι τα πρώτα δεκαοκτώ 

προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» λειτούργησαν από το 1994 έως το 1996,  ενώ το 

2001 εντάχθηκαν στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) και στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» στο 

πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. Το ποσοστό του αριθμού των προγραμμάτων είναι υψηλότερο 

στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας, όπου η έλλειψη 

υποδομών και δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι αναλογικά μεγαλύτερη, γεγονός 

το οποίο κάνει επιτακτική την ανάγκη παροχής των υπηρεσιών αυτών. Ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις νησιωτικών περιοχών, η ελλειμματική υποδομή των κοινωνικών 

υπηρεσιών και η ανεπαρκής παροχή υπηρεσιών υγείας και πρωτοβάθμιας κοινωνικής 

φροντίδας δημιουργούν την ανάγκη οι παρεμβάσεις του προγράμματος να 

επεκταθούν και σε άλλους πολίτες εκτός αυτών των ομάδων στόχων.  
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2.4 Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας 

Οι Κατωπόδη και Σκαρλάτου (2003) θεωρούν ότι τα προγράμματα 

«Κοινωνικής Μέριμνας» δεν διαφέρουν ως προς την φιλοσοφία τους από τα 

προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι», καθώς εντάσσονται και τα δύο σε ένα φάσμα 

υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων της τρίτης ηλικίας για 

ψυχοκοινωνική στήριξη, νοσηλεία, φυσικοθεραπεία  και προθανάτια φροντίδα κατ’ 

οίκον. Οι «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (στο εξής: Π.ΕΠ.).  

Το πρόγραμμα «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» εντάσσεται στα 

προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στόχο έχει  την παροχή οργανωμένης 

φροντίδας σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Βασική επιδίωξη 

αποτελεί η αποφυγή ιδρυματοποίησης των ατόμων αυτών με την  παραμονή  τους στο 

άμεσο και έμμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, οι υπηρεσίες 

παρέχονται στο σπίτι των ωφελουμένων  με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. Το 

πρόγραμμα, προκειμένου να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των 

ωφελουμένων, στελεχώνεται από ειδικευμένο προσωπικό, που αποτελείται από
5
: 

 Κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εμψύχωση, την 

υποστήριξη και την συμμετοχή στην επίλυση των  προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας. 

 Νοσηλευτές/τριες, που έχουν την ευθύνη της μέτρησης ζωτικών σημείων 

(αρτηριακή πίεση, σάκχαρο), της ατομικής υγιεινής, της ενεσοθεραπείας, της 

συνεργασίας με τον υπεύθυνο γιατρό για την συνταγογράφηση φαρμάκων, την 

πρόληψη και θεραπεία κατακλίσεων αλλά και της συμβουλευτικής σε τρόπους 

θεραπευτικής αγωγής σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό. 

 Οικογενειακούς/ές βοηθούς, που αναλαμβάνουν την καθαριότητα του χώρου 

κατοικίας του ηλικιωμένου, την συνοδεία και την εξυπηρέτηση των 

                                                           
5
 Σχετικά βλ. και Κατωπόδη, Π. και Σκαρλάτου, Ο. (2013). Η σημασία, οι δυνατότητες και οι 

θεσμοί της κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. (Πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Ηπείρου), σ. 

55 



16 
 

καθημερινών τους συναλλαγών, όπως πληρωμή λογαριασμών ή αγορές των 

απαραίτητων αγαθών (Δήμος Ρεθύμνου, χ.η.). 

2.5 Τα Kέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων   (Κ.Η.Φ.Η.) 

Όπως αναγράφεται στο άρθρο1 παρ. 1της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

αριθμ. 772/2007 (Ελληνική Δημοκρατία, 2007):  

«τα Κ.Η.Φ.Η. είναι μικρές μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας. (…) Απευθύνονται 

σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές 

δυσκολίες, κλπ.) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει 

εργάζεται ή και σε περιπτώσεις όπου τα άτομα που τα φροντίζουν 

αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν στη φροντίδα που έχουν αναλάβει». 

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (στο εξής Κ.Η.Φ.Η.) δημιουργούνται σε αστικές, ημιαστικές και 

αγροτικές περιοχές, διασυνδέονται με ΚΑΠΗ, που ενδεχομένως υπάρχουν στην 

περιοχή, σε λειτουργικό επίπεδο και συνεργάζονται με τοπικούς φορείς που παρέχουν 

κοινωνικές υπηρεσίες,  καθώς και με μονάδες υγείας. Στο άρθρο 2 γίνεται σαφές ότι  

στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι, μέσω της δημιουργίας των υπηρεσιών αυτών, 

να προωθηθεί η απασχόληση ή η επανένταξη των ανέργων και κυρίως των γυναικών 

στην αγορά εργασίας. Οι μονάδες αυτές απαιτούν ειδικότητες, όπως κοινωνικοί 

λειτουργοί, ψυχολόγοι, επισκέπτριες υγείας, νοσηλεύτριες και βοηθητικό προσωπικό, 

στις οποίες συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό γυναίκες. Με τη Απόφαση 

Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/201 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Ελληνική 

Δημοκρατία, 2001) ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στην ίδρυση και τη 

λειτουργία των Κ.Η.Φ.Η. Χαρακτηριστικό του πνεύματος το οποίο διέπει την 

λειτουργία των κέντρων αυτών είναι ότι με το άρθρο 5 ορίζεται ότι τα κέντρα 

υποχρεούνται να προσαρμόζουν το ωράριο λειτουργίας  τους «ανάλογα με τις 

ανάγκες των εξυπηρετουμένων και του οικογενειακού τους – συγγενικού τους 

περιβάλλοντος». 

Ο Δανιηλίδης (2009) αναφέρει ότι τα Κ.Η.Φ.Η. δημιουργήθηκαν και 

λειτουργούν από το 2001 με αποκλειστική ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
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στόχο έχουν την εξυπηρέτηση ατόμων της τρίτης ηλικίας που παρουσιάζουν 

κινητικές ή νοητικές δυσκολίες και το περιβάλλον στο οποίο διαμένουν δεν έχει την 

δυνατότητα να τους φροντίζει καθημερινά. Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται 

αφορούν κυρίως υπηρεσίες υγείας, παράλληλα υπάρχει μέριμνα για την «δημιουργική 

απασχόληση και ανάπτυξη λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων» (σ. 7). 

Σύμφωνα με τον Ανδρεόπουλο (2010), τα Κ.Η.Φ.Η. παρότι είναι λίγα σε αριθμό, 

προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες υγείας, όπως νοσηλευτική φροντίδα, μέτρηση 

αρτηριακής πίεσης και τεστ σακχάρου, συνταγογράφηση και ιατρική 

παρακολούθηση, κλίνες για ανάπαυση ατόμων με ειδικά προβλήματα υγείας και 

υπηρεσίες ατομικής υγιεινής (σ.43). 

2.6 Ανακεφαλαίωση 

Ο Δανιηλίδης (2009) θεωρεί αξιοσημείωτη την λειτουργία των δομών που 

εξετάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό από τη στιγμή μάλιστα που απουσιάζει ένας 

ολοκληρωμένος εθνικός σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής και εξαρτώνται από τον 

βαθμό ευαισθησίας των εκάστοτε δημοτικών αρχών. Επισημαίνει δε την ανάγκη η 

κεντρική εξουσία, εκτός από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων, να προχωρήσει και στην 

παραχώρηση και των απαραίτητων πόρων.  

Οι Αλεξιάς και Φλάμου  (χ.η.) σε άρθρο τους, στο οποίο  επιχειρείται μία 

γενική αξιολόγηση του προγράμματος στον νομό Χίου, αναφέρουν ότι ένας μεγάλος 

αριθμός ατόμων που κατοικούν σε ακριτικές περιοχές εξυπηρετούνται από την 

παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής και οικιακής υπηρεσίας και ψυχαγωγίας. 

Επισημαίνουν, ωστόσο, την αδυναμία του προγράμματος να ικανοποιήσει σε 

σημαντικό βαθμό τις ανάγκες των ηλικιωμένων που έχουν πραγματικά ανάγκη με την 

παροχή ιατρικών, νοσηλευτικών και οικιακών παροχών σε βαθμό τέτοιο, που να 

δίνουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους ωφελουμένους. Συγκεκριμένα, τα άτομα που 

βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση είναι περισσότερο ικανοποιημένα από 

εκείνα τα οποία βρίσκονται σε μέτρια ή κακή.   

Οι Ζήρας και Αγαλόπουλος (2015) κρίνουν ότι ο θεσμός των Κ.Α.Π.Η. 

λειτούργησε θετικά αξιοποιώντας τους μηχανισμούς που προβλέπονται για την 

κοινωνική προστασία και ενισχύοντας την κοινωνική αυτονομία των ατόμων της 

τρίτης ηλικίας. Οι Μπαλοθιάρηetal. (2012) εξαίρουν την σημασία των Κ.Α.Π.Η. στην 
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κάλυψη των συναισθηματικών αναγκών ομάδων ηλικιωμένων μέσω της  

δραστηριοποίησης και την ενθάρρυνσής τους σε δημιουργικές δραστηριότητες. Η 

συμμετοχή τους σε προγράμματα και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου τους τούς βοήθησε να διαπιστώσουν ότι ανήκουν σε μία ομάδα, γεγονός το 

οποίο είχε ως θετική επίπτωση το αίσθημα ασφάλειας και ανεξαρτησίας που 

αποκόμισαν.   

Οι Κατωπόδη και Σκαρλάτου (2003), αναφερόμενες σε αξιολόγηση του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»,  επισημαίνουν ότι το χαμηλό κόστος λειτουργίας 

του σε σχέση με το κόστος λειτουργίας μίας μονάδας κλειστής περίθαλψης αποτελεί 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος, ενώ η έλλειψη ενός ανεπτυγμένου 

δικτύου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μίας αυξημένης ζήτησης σε συνδυασμό 

με την ελλιπή στελέχωση του προγράμματος τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά με την 

απουσία ειδικοτήτων που να καλύπτουν τις ανάγκες των ηλικιωμένων αποτελεί  την 

κύρια αδυναμία του.  Επιπλέον, είναι θετικό το γεγονός ότι στο πρόγραμμα 

απασχολούνται κατά κύριο λόγο γυναίκες,  αφού σχεδιάστηκε με στόχο να 

διευκολύνει τις γυναίκες  με ευθύνες φροντίδας να αναζητήσουν μία θέση στην αγορά 

εργασίας. 

Η ανάπτυξη του παρόντος κεφαλαίου είχε στόχο να γίνει αντιληπτό ότι η 

παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πρόληψης και συμβουλευτικής σε επίπεδο Τ.Α. 

είναι ουσιαστική, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο οργάνωσης και, 

κυρίως, επαρκούς χρηματοδότησης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να αξιοποιηθεί η 

δυνατότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών της Τ.Α.  για την τρίτη 

ηλικία.  βάσει ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών, με στόχο την συνολική 

επανεκτίμηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν και τον 

επανασχεδιασμό τους, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΗΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μία προσέγγιση των δυνατοτήτων 

χρηματοδότησης των δράσεων που αφορούν τις κοινωνικές δομές των ΟΤΑ στο 

πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής προστασίας οι θεσμοί και οι πολιτικές του 

οποίου δοκιμάζονται λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που παρατηρείται στην χώρα 

μας μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008. 

Σχετικά, οι Μπιτσάνηetal. (2016) θέτουν τον προβληματισμό αναφορικά με 

τον ρόλο του κράτους στο συγκείμενο της μετανεωτερικής εποχής, στην οποία 

παρατηρείται  να τίθενται υπό αμφισβήτηση οι θεσμοί και οι δημόσιες πολιτικές στον 

τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Το κράτος αδυνατεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των 

πολιτών. Η χρηματοδοτική ανεπάρκεια του κοινωνικού κράτους επιβάλλει νέες 

μορφές δράσης. Η προοπτική συνύπαρξης και συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος, τις 

επιχειρήσεις και την κοινωνική οικονομία φαίνεται αναγκαία. Οι  λύσεις πρέπει να 

αναζητηθούν μέσα σε ένα πολυεπίπεδο  κοινωνικό τοπίο εντός του οποίου 

δημιουργούνται αλληλεξαρτήσεις όχι απαραίτητα συγκρουσιακού τύπου, οι 

παραδοσιακοί κοινωνικοί θεσμοί τίθενται υπό αμφισβήτηση και αναθεώρηση και 

διαφαίνεται η ανάδυση νέων μορφών κοινωνικών επιχειρήσεων που στοχεύουν στην 

άρση των συνθηκών που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό. Στο πλαίσιο αυτό η 

κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί μία σημαντική παράμετρο της οικονομικής 

και κοινωνικής πολιτικής. Σχετικά, ο Καρκατσούλης (2001) αναφερόμενος στο Νέο 

Δημόσιο Μάνατζμεντ, σημειώνει την ανάγκη μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης 

ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία της, σύμφωνα με το πρότυπο της 

οργάνωσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Μέσα από την οπτική αυτή, ο χαρακτήρας 

του κράτους θα είναι αποκεντρωτικός και ο  ρόλος του να νομιμοποιεί τις αποφάσεις 

που σχετίζονται με τη διοίκηση των δημοσίων υποθέσεων. 
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3.2 Η χρηματοδότηση των δομών 

Σε αναφορά της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Συστημική καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης – οριοθέτηση στρατηγικών επιλογών» προωθείται ο 

σχεδιασμός ενός συνεκτικού συστήματος κοινωνικής προστασίας «δομημένου με 

ενιαίες αρχές και αποκεντρωμένες πολιτικές προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες 

των πολιτών» (Περιφέρεια Αττικής, 2015, σ. 10).  Ειδικότερα, ως  ενδεικτικές πηγές 

χρηματοδότησης ενός  ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.000.000 €  από ιδιωτικούς 

πόρους που αναμένεται να συνδράμουν στην υλοποίηση των δράσεων που αφορούν 

στις κοινωνικές δομές των ΟΤΑ αναφέρονται οι Τράπεζες, τα SuperMarket,μέλη 

Εθελοντικών Οργανώσεων και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Προκειμένου για το ετήσιο 

κόστος λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η.,  ως προς το μόνιμο προσωπικό του για 25 άτομα  

ανά έτος,    αυτό υπολογίζεται σε 90.800,00 ευρώ (Περιφέρεια Αττικής, 2015). 

Με το άρθρο 14, παρ. 1  του Ν.4312/2014 (Ελληνική Δημοκρατία, 2014) 

ορίζεται ότι: «Στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

λειτουργεί Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), Μονάδα Προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι», με αντικείμενο το συντονισμό και την παρακολούθηση του προγράμματος, η 

οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας (…) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την 

Προγραμματική Περίοδο 2007−2013». Ακολούθως, στην παρ. 3 ορίζεται ότι η  

χρηματοδότηση  «προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007−2014 και εθνικούς πόρους 

(…) και ιδιαίτερα για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης από πόρους του άρθρου 

159 του ν. 3852/2010 (…).  Το ύψος της χρηματοδότησης, ή  διαδικασίας απόδοσης 

στον δικαιούχο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζεται με απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών.» 

Με το άρθρο 35 του Ν. 4325/2015 (Ελληνική Δημοκρατία, 2015) 

αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.4312/2014 (Α΄260) και προβλέπεται: 

«Οι φορείς των ΟΤΑ που υλοποιούν τις Πράξεις «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων 

και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των 

εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών 

Ομάδων», που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
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Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και συγχρηματοδοτήθηκαν ή συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013, συνεχίζουν να παρέχουν τις 

υπηρεσίες των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (Κ.Η.Φ.Η.), των 

«Κέντρων Διημέρευσης−Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες» (ΚΕΔΗΦ) και 

των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων». 

Σύμφωνα με τροπολογία του άρθρου 14 του Ν.4312/2014 η οποία αφορά στην 

λειτουργία των Κ.Η.Φ.Η. και των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4325/2015 ορίζεται: «Η 

χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού 

της παραγράφου β΄ μπορεί να καλυφθεί από πόρους: 1) του «ΕΣΠΑ 2007− 2013», 2) 

του άρθρου 259 του Ν.3852/2010 , οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα αποδίδονται απευθείας στους Δήμους όπου 

εφαρμόζονται τα σχετικά προγράμματα ή μέσω των οικείων ΟΤΑ σε φορείς 

αρμοδιότητάς τους βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών, 3) του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 4) από εθνικούς πόρους ή από κάθε άλλη 

πηγή. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά εκατομμύρια 

ευρώ έως την 31ης Δεκεμβρίου 2015. Ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης θα 

οριστεί, εφόσον προκύπτει η ανάγκη, με Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» (παρ. γ). «Οι λοιποί 

φορείς πέραν εκείνων της παρ. 3α, που υλοποιούν τις Πράξεις «Ενέργειες στήριξης 

ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» συνεχίζουν να παρέχουν 

τις υπηρεσίες των «Κέντρων Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων» (Κ.Η.Φ.Η.) και 

των «Κέντρων Διημέρευσης − Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες» 

(ΚΕΔΗΦ) μέχρι την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις 

Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στα πλαίσια των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 − 2020 και 

πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Η χρηματοδότηση των φορέων αυτών, 

για το εν λόγω διάστημα θα προβλεφθεί μέσω Προγραμματικής Συμφωνίας των 
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συναρμόδιων Υπουργείων και την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης έως τις 

30.6.2015 και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» (παρ. δ).   

Με το άρθρο 5 του Ν.4366/2016 (Ελληνική Δημοκρατία, 2016)ορίζεται η 

παράταση της διάρκειας παροχής υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων» (Κ.Η.Φ.Η.) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» 

των φορέων των ΟΤΑ καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  του 

προσωπικού που απασχολείται. Σχετικά με την χρηματοδότηση, στην παρ. 2 του 

άρθρου 5 ορίζεται: «Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του 

απασχολούμενου προσωπικού μπορεί να καλυφθεί από πόρους: 1) του άρθρου 259 

του ν. 3852/2010, οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, θα αποδίδονται απευθείας στους Δήμους όπου εφαρμόζονται τα 

σχετικά προγράμματα ή μέσω των οικείων ΟΤΑ σε φορείς αρμοδιότητας τους βάσει 

απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών, 2) από εθνικούς πόρους ή από κάθε 

άλλη πηγή. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία 

εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (3.670.000) ευρώ έως την 30ή Ιουνίου 

2016. Ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης θα οριστεί, εφόσον προκύπτει η 

ανάγκη, με Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.» 

3.3 Δυνατότητα εναλλακτικής χρηματοδότησης 

Ο Τσουτσοπλίδης (2016) επισημαίνει τον κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής 

επιχείρησης και προτείνει την χρήση εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων τα 

οποία θα λειτουργούσαν σε αντιστάθμισμα των οικονομικών δυσχερειών λόγω της 

οικονομικής κρίσης. Η χρήση των εργαλείων αυτών θα γίνεται στην βάση  της 

κατανόησης περί συλλογικής ευθύνης  και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μίας κοινωνικής 

συμφωνίας. Επιχειρώντας μία καταγραφή των κυριοτέρων εναλλακτικών 

χρηματοδοτικών εργαλείων  αναφέρει τα εξής: 

 Πολυμετοχικό σχήμα 

Το μετοχικό σχήμα μίας επιχείρησης αποτελείται από πολλαπλών μορφών μετόχους – 

χρηματοδότες, όπως δημόσιους φορείς, ιδιώτες, συλλόγους ή κεφαλαιακές εταιρείες. 
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 Κοινωνικό Ομόλογο (Social impact bond)  

Ένας τρόπος χρηματοδότησης εγχρήματης,  με τόκο ή χωρίς τόκο ή σε είδος που 

βασίζεται στην αρχή των πολλών δανειστών – ενδιαφερομένων (stakeholders) στους 

οποίους θα επιστραφεί η επένδυση με όποια μορφή συμφωνηθεί. 

 Κοινωνικό Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (SocialVentureCapital) 

Στοχεύει σε ευαισθητοποιημένους κοινωνικά επενδυτές., οι οποίοι καλούνται να 

χρηματοδοτήσουν δυναμικές κοινωνικές επιχειρήσεις. Το κέρδος τους θα προέλθει 

από  κοινωνικά επωφελείς επιχειρηματικές δράσεις . 

 Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels) 

Πρόκειται για ιδιώτες επενδυτές κοινωνικών επιχειρήσεων, οι οποίοι δρουν είτε 

αυτόνομα, είτε σαν ομάδα επενδυτών. 

 Χορηγοί 

Πρόκειται για έναν διαδεδομένο τρόμο χρηματοδότησης της κοινωνικής οικονομίας. 

Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει με τη μορφή χρημάτων, ειδών, δικτύωσης, 

προβολής ή συμβολαιακής παραγωγικής σχέσης. Προκειμένου να προσελκύσουν το  

ενδιαφέρον των χορηγών, οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να κατορθώσουν να 

είναι δημιουργικές. 

 Υβριδική χρηματοδότηση 

Χαρακτηρίζεται ως μία μορφή πολυεπίπεδης, σύνθετης μορφής άντλησης χρημάτων  

ή οποία  βασίζεται σε διαφορετικές συμφωνίες οι οποίες μπορούν να πάρουν την 

μορφή επένδυσης, δανεισμού, επιχορήγησης ή δωρεών. 

 Crowdfunding (Συμμετοχική Χρηματοδότηση) 

Πρόκειται για μία μορφή «χρηματοδότησης από το πλήθος με μικρά ποσά  από 

πολλούς επενδυτές  μέσω της χρήσης των κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter 

κλπ.). βασίζεται στο διαδίκτυο μέσα από το οποίο γίνεται  η προβολή του σκοπού της 

χρηματοδότησης και του οφέλους το οποίο θα έχουν οι χρηματοδότες.   Καθώς 
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βασίζεται αποκλειστικά στο διαδίκτυο, δίνει την δυνατότητα να η αναζήτηση να 

ξεπεράσει την τοπική διάσταση της επιχείρησης.  

Το πιο ισχυρό κίνητρο για τους επενδυτές κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η μέτρηση 

της κοινωνικής προόδου στην οποία συνεισφέρει η κοινωνική επιχείρηση, αλλά και 

το κοινωνικό, οικονομικό και οικολογικό αποτύπωμα. 

Για μία επιτυχημένη εφαρμογή των εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων    

απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:  

 Η δημιουργική άντληση κεφαλαίων, έξω από τραπεζικά συστήματα, 

προϋποθέτει νομικές ελευθερίες στις επενδύσεις, τη διακίνηση χρήματος και 

στις ευέλικτες μορφές εταιρικής ιδιοκτησίας (μετοχικά σχήματα), από όλες και 

προς όλες τις μεριές. 

 

κοινωνικών επενδυτών. 

συνάψουν συμφωνίες με κοινωνικές επιχειρήσεις (σ. 5).                                                                                                                       

Σχετικά με την συμμετοχική χρηματοδότηση, η Δημητρίου (2016) αναφέρει ότι 

πρόκειται για συγκέντρωση κεφαλαίων από έναν μεγάλο αριθμό ατόμων  μέσω 

πλατφόρμας για ένα έργο ή ιδέα. Διακρίνει τα παρακάτω είδη συμμετοχικής 

χρηματοδότησης: 

 Συμμετοχική χρηματοδότηση με έκδοση μετοχών (equity-based crowd 

funding). Η ιδέα έχει ομοιότητες με την αγορά ή την πώληση μετοχών στο 

χρηματιστήριο. Τα άτομα τα οποία χρηματοδοτούν μία εταιρεία γίνονται 

αυτόματα συνιδιοκτήτες σε αυτή. 

 Συμμετοχική δανειοδότηση από ιδιώτες (lending-based crowdfunding or P2P 

lending). Ο δανεισμός των χρημάτων γίνεται από πολλούς δανειστές οι οποίοι 

εντός προθεσμίας υποβάλλουν προσφορές δανειοδότησης με τοκισμό.  
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 Συμμετοχική χρηματοδότηση βάσει ανταμοιβής (reward-basedcrowdfunding). 

Στην περίπτωση αυτή οι δανειστές λαμβάνουν ως αντάλλαγμα για την 

χρηματοδότηση ανταμοιβές μη χρηματοοικονομικής φύσεως, όπως προϊόντα 

ή υπηρεσίες. 

Οι Φραγκάκης και Παπαδάκης (2016) αναφέρονται στην ανάγκη οι ΟΤΑ να 

αναζητήσουν νέες πηγές χρηματοδότησης λόγω των περιορισμένων πόρων του νέου 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και της διαρκούς μείωσης του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον η ΤΑ οφείλει να 

αναβαθμίσει τη σχέση της με τους πολίτες και να υποστηρίξει δράσεις που πηγάζουν 

από αυτούς (Crowdfunding). Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να καλυφθεί το 

χρηματοδοτικό κενό και να επιτευχθεί επιπλέον μία συνεργασία με την κοινωνία των 

πολιτών και τους παραγωγικούς φορείς.   

Ο Καρβούνης (2012) τονίζει την ανάγκη να ανταποκριθούν οι ΟΤΑ στις 

προκλήσεις τής τρέχουσας οικονομικής κρίσης και στην υλοποίηση των 

προτεραιοτήτων της Ε.Ε. Οι  δήμοι της χώρας,  μέσα από το πνεύμα της Στρατηγικής 

Ε.Ε. 2020, καθίστανται ισότιμοι εταίροι με τις υπόλοιπες  τοπικές αρχές της Ε.Ε. τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα συνεπώς προβάλλουν ως μία διττή πρόκληση και 

ταυτόχρονα ως ευκαιρία εναλλακτικής χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ της χώρας. Τα 

Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα προωθούν καινοτόμες δράσεις μεταξύ 

άλλων και στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Για αυτές τις καινοτόμες δράσεις οι 

ΟΤΑ θα πρέπει να υποβάλλουν προς τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής από κοινού με τους εταιρικούς ΟΤΑ προτάσεις και αιτήσεις 

για τη συμμετοχή τους στα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Οι δράσεις 

είναι συγχρηματοδοτούμενες και οι ΟΤΑ συμμετέχουν σε ένα ποσοστό της 

επιλέξιμης δαπάνης είτε μέσω ιδίων πόρων είτε με την συμμετοχή τοπικών 

κοινωνικών και οικονομικών φορέων. Είναι απαραίτητη η δικτύωση και η 

συνεργασία των ΟΤΑ με πανευρωπαϊκά δίκτυα και κοινοτικά όργανα για την 

προώθηση ενός έργου ή μιας πρότασης. Η συμμετοχή σε κάποιο δίκτυο «αυξάνει τις 

πιθανότητες για την εξασφάλιση της κοινοτικής χρηματοδότησης σε ένα Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα με τομεακό προσανατολισμό παρόμοιο με εκείνο του δικτύου» (παρ. 10). 
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3.4 Ανακεφαλαίωση 

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΚΕΔΕ προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π. Σκουρλέτη 

(ΚΕΔΕ, 2015), το ζήτημα της αλλαγής της οργάνωσης του κράτους και των θεσμών 

του τίθεται επιτακτικά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης  που βιώνει η Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια.  Θεωρείται ότι οι ΟΤΑ αποτελούν φορείς παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην διασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, κρίνεται 

απαραίτητη η οικονομική ενίσχυση  των Δήμων και η συμμετοχή τους στα εθνικά και 

ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα καθώς και η διασφάλιση των μηχανισμών και 

των πόρων που θα δώσουν την δυνατότητα στους ΟΤΑ να συνεχίσουν να αποτελούν 

μοχλούς για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Τονίζεται 

επίσης, ότι η ανάπτυξη των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών  που παρέχονται προς 

τους πολίτες από τους Δήμους της χώρας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων από 

τα Ασφαλιστικά ταμεία και οι δομές και οι υπηρεσίες αυτές «ουσιαστικά ορίζουν ένα 

Εθνικό πλαίσιο λειτουργίας αποκεντρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών» (σ. 3). 

Ωστόσο, για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των παραπάνω δομών και υπηρεσιών, 

κρίνεται απαραίτητη η χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους. Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτούργησε 

και λειτουργεί η χρηματοδότηση αυτή. Σχετικά με την χρηματοδότηση των η 

χρηματοδότηση προβλεπόταν να καλυφθεί από την συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007 – 

2013, Εθνικών Πόρων και Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και πόρων του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η  τροποποίηση του άρθρου 

14 του Ν.4312/2014 είχε ως στόχο την  επιδίωξη της διασφάλισης της απρόσκοπτης 

λειτουργίας των κέντρων παροχής υπηρεσιών προς άτομα ηλικιωμένα τα οποία δεν 

έχουν την δυνατότητα να αυτοεξυπηρετούνται απόλυτα  (Κ.Η.Φ.Η. και ΚΔΗΦ) με 

στόχο την ένταξη των φορέων αυτών στις Πράξεις της Προγραμματικής Περιόδου 

2014 – 2020.   

Σχετικά με την βιωσιμότητα των παραδοσιακών μορφών χρηματοδότησης και 

των δημοσίων επενδύσεων ο  Μπιτζένης (2014, σ. 29) σημειώνει το γεγονός ότι «η 

συνεχής προσπάθεια για την ιδιωτικοποίηση και την απορύθμιση και την ενίσχυση 
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των διαρθρωτικών ταμείων υποκατέστησαν και αναμένεται να συνεχίσουν να 

υποκαθιστούν τις δημόσιες επενδύσεις με ιδιωτικές». Σύμφωνα με τον Τσουτσοπλίδη 

(2016) μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης οι κεντρικά ελεγχόμενες 

παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης αποδεικνύονται, ως ένα βαθμό, ανεπαρκείς. 

Χρειάζεται επομένως μία πιο δυναμική μορφή άντλησης κεφαλαίων για τους φορείς 

της κοινωνικής οικονομίας. Σε αυτή την περίπτωση τα Εναλλακτικά Χρηματοδοτικά 

Εργαλεία φαντάζουν ως η πιο δυναμική μορφή άντλησης κεφαλαίων. Θέτει, λοιπόν, 

τον προβληματισμό της συναλλαγής με τους πολίτες κάνοντας χρήση των 

εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης μέσω των οποίων, όπως επισημαίνει, 

πραγματώνεται «μια ¨κοινωνική συμφωνία» μιας ανταποδοτικής σχέσης της τοπικής 

ή υπερτοπικής κοινωνίας με την επιχείρηση (…) για μία πιο ανθρώπινη οικονομία, σε 

πείσμα της σκληρότητας που επικρατεί στις κεφαλαιακές αγορές» (σ. 2).  

Από την παρουσίαση των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης σε αυτό το 

κεφάλαιο γίνεται φανερό ότι «υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αρκεί να υπάρξουν οι νομικές ελευθερίες που θα 

επιτρέψουν την ζεύξη των κοινωνικών επιχειρήσεων με τους κοινωνικούς επενδυτές 

(…) ιδιώτες ή φορείς» (Τσουτσοπλίδης, 2016, σ. 5). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Σε μία εποχή κατά την οποία  το κοινωνικό κράτος βρίσκεται σε μία 

διαδικασία επαναπροσδιορισμού και μεταρρύθμισης απαιτούνται νέες μορφές 

κοινωνικής δράσης. Προκειμένου να καλυφθεί η χρηματοδοτική ανεπάρκεια του 

παραδοσιακού κοινωνικού κράτους, οι Μπιτσάνηetal.(2015) προτείνουν την 

συμφιλίωση και την συνύπαρξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και την 

ανάδειξη ενός τρίτου τομέα της οικονομίας, του κοινωνικού τομέα, ο οποίος έχει την 

δυναμική επίλυσης προβλημάτων σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και τις ΜΚΟ και της ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών. Στο 

πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται ο σχεδιασμός μέτρων κοινωνικής προστασίας, που 

επεκτείνονται και στον τομέα της  παροχής υπηρεσιών βοήθειας ηλικιωμένων 

ατόμων.   

Προκειμένου να εξετασθεί  το περιθώριο πρακτικών κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας  με κύριους μοχλούς ανάπτυξης τους ΟΤΑ, όπως επισημάνθηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς  και η εξεύρεση εναλλακτικών μοντέλων 

λειτουργίας και χρηματοδότησης  για την εξυπηρέτηση των  αναγκών  οι οποίες 

έχουν διαμορφωθεί με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στα κέντρα παροχής 

υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους  κρίθηκε απαραίτητη η καταγραφή των εμπειριών 

ατόμων τα οποία εργάζονται σε Κ.Η.Φ.Η., ώστε να ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο οι 

θεωρητικές ενδείξεις που έχουν αναπτυχθεί μέχρι το σημείο αυτό της εργασίας έχουν 

βάση. 
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4.2 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στην τρίτη ηλικία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνοντας έμφαση στη 

λειτουργία των Κ.Η.Φ.Η.. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται η ανάλυση και η 

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στα Κ.Η.Φ.Η. και το ενδεχόμενο ύπαρξης 

εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης, χρηματοδότησης και λειτουργίας τους. Για αυτό 

τον σκοπό συντάχτηκε το Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα) και χρησιμοποιήθηκε για 

τις ανάγκες της έρευνας.  

Οι παράμετροι που περιέχονται στο ερωτηματολόγιο μπορούν να 

ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Δημογραφικές παράμετροι που αφορούν στην ηλικία και το φύλο των 

συμμετεχόντων 

o Παράμετροι που αναφέρονται στην υφιστάμενη κατάσταση στα 

Κ.Η.Φ.Η. και περιλαμβάνουν: 

o Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εντοπισμός των 

αδυναμιών τους 

o Προτάσεις για πιθανές παρεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας 

τους 

 Παράμετροι που προσδιορίζουν την σχέση των εργαζομένων με το κέντρο, 

που περιλαμβάνουν: 

o Την στελέχωση 

o Την υποδομή 

o Το εργασιακό καθεστώς 

o Τυχόν δυσλειτουργίες 

 

 Παράμετροι επάρκειας των παρεχομένων υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν: 
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o Πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων 

από το Κέντρο 

o Προτάσεις για μελλοντική βελτίωση  

 Παράμετροι δικτύωσης, συνεργασίας και χρηματοδότησης, που 

περιλαμβάνουν: 

o Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αλληλοεπικάλυψη των κέντρων με άλλους 

φορείς 

o Πληροφορίες σχετικά με το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών 

o Εκτίμηση εύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης 

4.3 Μεθοδολογία της έρευνας 

Τρόπος συλλογής δεδομένων 

Η καταγραφή των δεδομένων έγινε σε έντυπα με την μορφή 

ερωτηματολογίων, τα οποία επιδόθηκαν στο προσωπικό εννέα Κ.Η.Φ.Η. του νομού 

Αττικής
6
. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με αποστολή των ερωτηματολογίων 

ύστερα από επικοινωνία με τον/την υπεύθυνο και, σε δύο περιπτώσεις, ύστερα από  

προσωπική επαφή με τους εργαζόμενους. Πραγματοποιήθηκε το διάστημα  από τον 

Ιανουάριο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους. 

Η επαφή με το προσωπικό και τους υπευθύνους των Κέντρων υπήρξε από 

φιλική έως αδιάφορη. Συγκεκριμένα, σε τέσσερα από τα Κέντρα η επαφή ήταν πολύ 

καλή και υπήρξε η διάθεση ανταπόκρισης, με φιλική και ανοικτή επικοινωνία με 

τους/τις υπευθύνους, που δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν στην έρευνα, με αποτέλεσμα 

να απαντηθεί το σύνολο των ερωτηματολογίων, αν εξαιρέσουμε τα άτομα που 

δικαιολογημένα απουσίαζαν. Στα υπόλοιπα τέσσερα από τα Κέντρα η επαφή ήταν 

αδιάφορη, με αποτέλεσμα να απαντηθεί αριθμός ερωτηματολογίων μικρότερος από 

τον αριθμό του προσωπικού.  

                                                           
6
Συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια επιδόθηκαν στο προσωπικό των ΚΗΦΗ Αγίας Βαρβάρας, 

Αχαρνών, Δήμου Δάφνης - Υμηττού, Κορυδαλλού, Κρωπίας, Κερατέας, Λαυρεωτικής,  

Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας και Κορυδαλλού. 
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4.4 Αποτελέσματα της έρευνας 

4.4.1 Η εικόνα των ερωτωμένων 

Συγκεντρωτικά ως προς τα ατομικά στοιχεία, απάντησαν σύνολο 22 άτομα 

από τα 34 των 8 Κ.Η.Φ.Η. της έρευνας, καταλήγοντας σε ποσοστό απόκρισης 64,7%.  

 

 

Τα ηλικιακά δεδομένα και το φύλο των αποκριθέντων δίνονται ακολούθως: 

 19-30 ετών 1 άτομο  (4,55% του συνόλου) 

 31-40 ετών  5 άτομα (22,73%) 

 41-50 ετών  9 άτομα (40,91%) 

 51-59 ετών  6 άτομα (27,27%) 

 60-65 ετών 1 άτομο (4,55%) 

64,70% 

35,30% 
ποσοστό 
απόκρισης  

ποσοστό μη 
απόκρισης 
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 17 γυναίκες  (77,27%) 

 5 άντρες (22,73%) 
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4.4.2 Κ.Η.Φ.Η. Αγ. Βαρβάρας 

Γενικά 

Το Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έχει 5 άτομα προσωπικό και παρά το μεγάλο 

φόρτο εργασίας και τα παράλληλα καθήκοντα των εργαζομένων, οι ερωτώμενοι 

προσπάθησαν να ανταποκριθούν στο βέλτιστο βαθμό στην συνέντευξη. Τελικά 

συμπληρώθηκαν 3 ερωτηματολόγια, μέσα από μια καλή επαφή με το προσωπικό και 

ευαισθητοποίηση και ενδιαφέρον από την προϊσταμένη του τμήματος. 

Ατομικά στοιχεία 

Σχετικά με τα ατομικά στοιχεία, τα άτομα ήταν γυναίκες ηλικιών:  

ερωτώμενη Α: 41-50 ετών 

ερωτώμενη Β:  41-50 ετών 

ερωτώμενη Γ:  51-59 ετών 

Υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η. 

Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η., το επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου κρίθηκε ελάχιστα ικανοποιητικό από τις Α και 

Γ και ικανοποιητικό από την Β. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που παρέχει το κέντρο στους ωφελουμένους 

θεωρήθηκε από την Α η  φύλαξη & η δημιουργική απασχόληση, ενώ ομοίως 

υποστήριξαν η Β τη φύλαξη και η Γ τη δημιουργική απασχόληση. Στον αντίποδα, ως 

μειονέκτημα στη λειτουργία του κέντρου χαρακτηρίσθηκε από την Α η εστίαση  στις 

νοσηλευτικές υπηρεσίες και η μη έμφαση στις υπηρεσίες εργοθεραπείας – 

δημιουργικής απασχόλησης υψηλής ποιότητας. Όπως αναφέρει η ερωτώμενη Α 

«μοιάζει σαν να σχεδιάστηκε για ηλικιωμένους – φυτά». Έμφαση στην αδυναμία 

αυτή δίνει και η Β, λέγοντας πως «χρειάζεται εργοθεραπεία για μερική 

αποκατάσταση σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία», σε συμφωνία με την Γ. Τονίζεται 

λοιπόν και από τις τρεις η σημασία της ειδικότητας εργοθεραπευτή και  

φυσιοθεραπευτή. 
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Αναφορικά με το βαθμό συνεισφοράς του εν λόγω Κ.Η.Φ.Η. στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους δημότες κρίθηκε μέτρια ικανοποιητικός από την Α, ενώ 

βρέθηκε ικανοποιητικός από τις Β και Γ. 

Η σχέση των εργαζομένων με τη λειτουργία του κέντρου 

Οι Α και Β δηλώνουν μη ικανοποιημένες από την εργασία τους στο κέντρο 

αντίθετα με την Γ. Η εργασία των Β και Γ είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου ενώ η 

Α ως εποπτεύουσα από την διεύθυνση έχει αορίστου χρόνου.  

Και οι τρεις έκριναν τόσο τη στελέχωση του κέντρου σε ειδικευμένο 

προσωπικό όσο και τη διοικητική δομή του κέντρου και την υλικοτεχνική υποδομή 

του ελάχιστα ικανοποιητικές, τονίζοντας συγκεκριμένα η Α πως «δεν έχουν 

προβλεφτεί υλικά δημιουργικής απασχόλησης - εργοθεραπείας εξειδικευμένα για την 

τρίτη ηλικία».  

Συνάμα, η Α διαπίστωσε δυσλειτουργίες ως προς τον συντονισμό των 

ενεργειών στο κέντρο λέγοντας πως στον εν λόγω δήμο «όλες οι δομές για την τρίτη 

ηλικία εποπτεύονται επιστημονικά από το τμήμα προστασίας ηλικιωμένων της 

Δ.νσης κοινωνικής πολιτικής του δήμου για να συντονίζονται από κοινού οι δράσεις 

και τα προγράμματα όλων». 

Άλλες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέχουν τα Κ.Η.Φ.Η. 

Αναφορικά με τη μεγαλύτερη ανάγκη για έναν ηλικιωμένο, ώστε να 

προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις της καθημερινής του ζωής, και οι τρεις 

τόνισαν την ανάγκη να νιώθει δημιουργικός και να διατηρεί τη λειτουργικότητα του. 

Συνάμα, σύμφωνα και με τις τρεις ερωτώμενες, οι τομείς της ζωής των 

ηλικιωμένων που βελτιώνονται με τη συμμετοχή τους στο κέντρο αφορούν στην 

εξυπηρέτηση των κοινωνικών και σωματικών τους αναγκών. Ως προς τις λοιπές 

ανάγκες, η Α δηλώνει πως έχουν «δημιουργήσει ένα πρόγραμμα δημιουργικής 

απασχόλησης για ασθενείς με μέτρια άνοια ώστε να διατηρούν τη λειτουργικότητα 

τους. 

Και οι τρεις υποστηρίζουν ότι οι ηλικιωμένοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από 

την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου αλλά μόνο η Α υποστηρίζει 

πως καλύπτονται οι ανάγκες τους από τις υπηρεσίες του  κέντρου. Επίσης, δεν έχουν 
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εντοπίσει οι ερωτώμενες να αλληλεπικαλύπτονται κάποιες από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

Σχετικά με τις πληθυσμιακές ομάδες που δεν καλύπτει ή καλύπτει εν μέρει το 

κέντρο, οι Α και Γ δήλωσαν ως ομάδες τα άτομα που δεν μπορούν να βγουν από το 

σπίτι τους για πρακτικούς λόγους μετακίνησης ενώ η Β δήλωσε πως είναι πλήρης η 

κάλυψη όλων των ομάδων από το κέντρο.  

Δικτύωση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων - εναλλακτικά μοντέλα 

οργάνωσης και χρηματοδότησης των λειτουργιών των Κ.Η.Φ.Η. 

Εδώ και οι τρεις τονίζουν πως δεν καλύπτεται από το κέντρο το συνολικό 

κόστος των υπηρεσιών που παρέχει. Οι υπηρεσίες που καλύπτονται από τους 

ωφελουμένους είναι κάποια υλικά που έχουν ήδη στα σπίτια τους για δημιουργική 

απασχόληση ή για στοιχειώδη εργοθεραπεία. 

Ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης οι Α και Γ κρίνουν 

κατάλληλη την κρατική/κοινοτική χρηματοδότηση, ενώ η Β υποστηρίζει επιπρόσθετα 

την αναζήτηση χορηγιών.   

Ως προς τους τοπικούς φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή/και μονάδες 

υγείας με τους οποίους συνεργάζεται το κέντρο, αυτοί είναι τα ΚΑΠΗ, το ΚΕΝΤΡΟ 

ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΙΤΙΣΗΣ και ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ, με τις 

παραπάνω συνεργασίες να κρίνονται  πολύ ικανοποιητικές και από τις τρεις 

ερωτώμενες.  

Τέλος, σε ότι αφορά τις προτάσεις που χρήζουν έμφασης, η Α δηλώνει  πως 

δεν πρέπει να απαξιώνονται από το σχεδιασμό τέτοιων δομών οι ηλικιωμένοι, ενώ 

πρέπει να είναι δραστήριοι και λειτουργικοί γεγονός που απαιτεί ειδικότητες πιο 

καταρτισμένες και υψηλότερης εκπαίδευσης (όπως λογοθεραπευτής, 

φυσιοθεραπευτής), ενώ αναγκαία είναι και η εξειδίκευση στη φροντίδα ανοϊκων 

ασθενών, η επέκταση ωραρίου, η μονιμοποίηση του προσωπικού αλλά και οι νέες 

ειδικότητες. Τέλος, κατά την Α «τα Κ.Η.Φ.Η. πρέπει να έχουν μια λειτουργία υψηλή 

ποιοτικά αντίστοιχη των daycarecenters άλλων χωρών».  Κατά την άποψη της Β 

τονίζεται πως είναι αναγκαίος ο ανασχεδιασμός του προγράμματος και η εξέλιξη του 
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με βάση τα νέα δεδομένα. Η άποψη της Γ εστιάζει στο ότι πρέπει ο υπεύθυνος του 

κέντρου να είναι ειδικότητας εργοθεραπευτή  ή κοινωνικού λειτουργού. 

4.4.3 Κ.Η.Φ.Η. Αχαρνών 

Γενικά 

Το Κ.Η.Φ.Η. ΑΧΑΡΝΩΝ έχει 4 άτομα προσωπικό που απάντησαν όλοι στη 

συνέντευξη. Η υπεύθυνη ήταν πολύ φιλική και ανοικτή στην επικοινωνία, 

συμβάλλοντας στο βέλτιστο στην άρτια διεξαγωγή της έρευνας. 

Ατομικά στοιχεία 

Σχετικά με τα ατομικά στοιχεία, τα άτομα ήταν γυναίκες ηλικιών:  

ερωτώμενη Δ: 31-40 ετών   

ερωτώμενη Ε:  31-40 ετών   

ερωτώμενη Ζ:    31-40 ετών   

ερωτώμενη Η:  51-59 ετών 

Υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η. 

Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η., το επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου κρίθηκε πολύ ικανοποιητικό από όλες τις 

ερωτώμενες. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που παρέχει το κέντρο στους ωφελουμένους 

θεωρήθηκε από την Δ η αποφυγή ιδρυματοποίησης και η κοινωνικοποίηση τους, σε 

συμφωνία με την Ε, που επιπρόσθετα δηλώνει την αξιοπρεπή διαβίωση τους. Την 

αξιοπρεπή διαβίωση υποστηρίζει και η Η. Η Ζ δηλώνει το οικογενειακό περιβάλλον 

και την ασφάλεια. Στον αντίποδα, ως μειονέκτημα στη λειτουργία του κέντρου 

χαρακτηρίσθηκε από όλες τις ερωτώμενες η έλλειψη και άλλων ειδικοτήτων 

επαγγελματιών υγείας στη στελέχωση του προσωπικού, με αναγκαία παρέμβαση τη 

συνεργασία σε μόνιμη βάση ή ως εξωτερικό συνεργάτη με άλλες ειδικότητες. 
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Αναφορικά με το βαθμό συνεισφοράς του εν λόγω Κ.Η.Φ.Η. στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους δημότες κρίθηκε απόλυτα ικανοποιητικός από όλες τις 

ερωτώμενες. 

Η σχέση των εργαζομένων με τη λειτουργία του κέντρου 

Όλες οι ερωτώμενες δηλώνουν ικανοποιημένες από την εργασία τους στο 

κέντρο όπου βρίσκονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου.  

Ακόμη, όλες κρίνουν τη στελέχωση του κέντρου σε ειδικευμένο προσωπικό 

και την υλικοτεχνική υποδομή του πολύ ικανοποιητική ενώ χαρακτηρίζουν τη 

διοικητική δομή του κέντρου πλήρως ικανοποιητική, δίχως να διαπιστώνουν 

δυσλειτουργίες ως προς τον συντονισμό των ενεργειών στο κέντρο.   

Άλλες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέχουν τα Κ.Η.Φ.Η. 

Αναφορικά με τη μεγαλύτερη ανάγκη για έναν ηλικιωμένο, ώστε να 

προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις της καθημερινής του ζωής, η Δ δηλώνει την 

ασφάλεια και την αποδοχή των ιδιαιτεροτήτων του. Για την Ε και την Ζ, μεγαλύτερη 

είναι η ανάγκη για αγάπη,  κατανόηση και  ηρεμία. Η ερωτώμενη Η δηλώνει  την 

κατανόηση και τη συνεργασία με αγάπη. 

Συνάμα, κατά όλες τις ερωτώμενες, οι τομείς της ζωής των ηλικιωμένων που 

βελτιώνονται με τη συμμετοχή τους στο κέντρο αφορούν στην εξυπηρέτηση των 

κοινωνικών, ψυχολογικών και σωματικών τους αναγκών. Ως προς τις λοιπές ανάγκες, 

και οι τέσσερις δηλώνουν τις ανάγκες νοητικής κατάστασης. 

Και οι τέσσερις υποστηρίζουν ότι οι ηλικιωμένοι είναι πολύ ικανοποιημένοι 

από την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου, με τις ανάγκες τους να 

καλύπτονται  από αυτό. Συνάμα, δεν έχουν εντοπίσει να αλληλοεπικαλύπτονται 

κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Σχετικά με τις πληθυσμιακές ομάδες που δεν καλύπτει ή καλύπτει εν μέρει το 

κέντρο, και οι τέσσερις δηλώνουν τα άτομα τρίτης ηλικίας με κινητικά, νοητικά και 

άλλα προβλήματα υγείας όπως άνοια και Αlzhaimer. 
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Δικτύωση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων - εναλλακτικά μοντέλα 

οργάνωσης και χρηματοδότησης των λειτουργιών των Κ.Η.Φ.Η. 

Και οι τέσσερις ερωτώμενες δηλώνουν πως καλύπτεται από το κέντρο το 

συνολικό κόστος των υπηρεσιών που παρέχει.   

Ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης οι Δ και Ε κρίνουν 

κατάλληλη την αναζήτηση χορηγιών, ενώ η Ζ και η Η επιπρόσθετα δηλώνουν την  

Κρατική/Κοινοτική χρηματοδότηση.   

Ως προς τους τοπικούς φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή/και μονάδες 

υγείας με τους οποίους συνεργάζεται το κέντρο, αυτοί είναι τα Κ.Α.Π.Η, η Βοήθεια 

στο σπίτι, η Κοινωνική πολιτική, με τις παραπάνω συνεργασίες να κρίνονται  

απόλυτα ικανοποιητικές και από τις τέσσερις γυναίκες.  

Τέλος, η Δ δηλώνει σαν σημαντικό σημείο αναφοράς πως  τα Κ.Η.Φ.Η. είναι 

μια δομή που εξυπηρετεί όχι μόνο τα άτομα τρίτης ηλικίας μη δυνάμενα να 

αυτοεξυπηρετηθούν αλλά ταυτόχρονα και τις οικογένειες που είναι επιφορτισμένες 

με την φροντίδα τους. Για την Ε, τα Κ.Η.Φ.Η δεν είναι χρήσιμα μόνο για τους άμεσα 

ωφελούμενους άλλα και για τους έμμεσα κυρίως για τις γυναίκες που συνήθως 

επιφορτίζονται  την φροντίδα των ηλικιωμένων. Η Ζ και η Η συμφωνούν πως η 

λειτουργία των Κ.Η.Φ.Η. θα έπρεπε να είναι πιο πολύ διαδεδομένη στις τοπικές 

κοινωνίες από τους αρμόδιους φορείς.  

4.4.4 Κ.Η.Φ.Η. Δάφνης - Υμηττού 

Γενικά 

 Το Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Δάφνης- Υμηττού έχει 4 άτομα προσωπικό. Η 

επαφή ήταν αδιάφορη και απαντήθηκαν 2 ερωτηματολόγια. 

Ατομικά στοιχεία 

Σχετικά με τα ατομικά στοιχεία, τα άτομα ήταν:  

ερωτώμενος Θ: άντρας, 41-50 ετών   

ερωτώμενος Ι:  άντρας, 41-50 ετών   
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ερωτώμενη Κ: γυναίκα, 41-50 ετών   

Υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η. 

Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η., το επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου κρίθηκε ικανοποιητικό από τον Θ και πολύ 

ικανοποιητικό από τον Ι. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που παρέχει το κέντρο στους ωφελουμένους 

θεωρήθηκε από τον Θ ο σεβασμός και η ασφάλεια, από τον Ι η προσωπική φροντίδα 

και από τον Κ η ασφάλεια και η συντροφιά με άτομα της ηλικίας τους.  

Στον αντίποδα, ως μειονέκτημα στη λειτουργία του κέντρου χαρακτηρίσθηκε 

από τον Θ η απουσία φυσικοθεραπευτή, από τον Ι η απουσία γιατρού και ψυχολόγου 

– τονίζοντας την ανάγκη για πιο σταθερή κοινωνική πολιτική – και από την Κ ομοίως 

η απουσία γιατρού, έστω και ως εξωτερικού συνεργάτη. 

Αναφορικά με το βαθμό συνεισφοράς του εν λόγω Κ.Η.Φ.Η. στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους δημότες κρίθηκε πολύ ικανοποιητικός και από τους τρεις 

συμμετέχοντες στη συνέντευξη. 

Η σχέση των εργαζομένων με τη λειτουργία του κέντρου 

Και οι τρεις δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργασία τους στο κέντρο όπου 

βρίσκονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου.  

Ακόμη, ο Θ κρίνει τη στελέχωση του κέντρου σε ειδικευμένο προσωπικό, την 

υλικοτεχνική υποδομή του και τη διοικητική δομή του ικανοποιητική, ενώ ο Ι τα 

κρίνει πολύ ικανοποιητικά, με τον Θ να διαπιστώνει ως δυσλειτουργία στον 

συντονισμό των ενεργειών στο κέντρο το ότι δεν υπάρχει κοινή γραμμή στο κομμάτι 

της κοινωνικής πολιτικής. Για την Κ η στελέχωση του κέντρου σε ειδικευμένο 

προσωπικό και η διοικητική δομή του κρίνονται ικανοποιητικές, ενώ η υλικοτεχνική 

υποδομή του ελάχιστα ικανοποιητική και η ερωτώμενη διαπιστώνει ως δυσλειτουργία 

το ότι η διοίκηση χρονοτριβεί στην λήψη αποφάσεων.   
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Άλλες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέχουν τα Κ.Η.Φ.Η. 

Αναφορικά με τη μεγαλύτερη ανάγκη για έναν ηλικιωμένο, ώστε να 

προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις της καθημερινής του ζωής, ο Θ δηλώνει τη 

δημιουργικότητα. Για τον Ι η μεγαλύτερη ανάγκη αφορά την καλή συνεργασία των 

οικείων των ηλικιωμένων με το προσωπικό της δομής, ενώ για την Κ είναι η 

εκπαίδευση του πάνω σε θέματα της καθημερινότητας λογω των προβλημάτων υγείας 

που έχει. 

Συνάμα, κατά τους ερωτώμενους, οι τομείς της ζωής των ηλικιωμένων που 

βελτιώνονται με τη συμμετοχή τους στο κέντρο αφορούν στην εξυπηρέτηση των 

κοινωνικών, ψυχολογικών και σωματικών τους αναγκών.   

Ο Θ υποστηρίζει ότι οι ηλικιωμένοι είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα 

των παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου, ενώ οι Ι και Κ αναφέρουν πως είναι πολύ 

ικανοποιημένοι. Για τον Θ οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το κέντρο, ιδίως 

γιατί απουσιάζει η φυσικοθεραπεία. Αντίθετα, οι Ι και Κ διατυπώνουν πως 

καλύπτονται. Τόσο ο Θ όσο και ο Ι δεν έχουν εντοπίσει να αλληλοεπικαλύπτονται 

κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Από την άλλη η Κ δηλώνει 

αλληλοεπικάλυψη σε κάποια σημεία από τα ΚΑΠΗ και την ΠΡΟΝΟΙΑ. 

Σχετικά με τις πληθυσμιακές ομάδες που δεν καλύπτει ή καλύπτει εν μέρει το 

κέντρο, οι Θ και Κ δηλώνουν τα άτομα τρίτης ηλικίας με προβλήματα υγείας και ο Ι 

διάφορες ομάδες ηλικιωμένων. 

Δικτύωση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων - εναλλακτικά μοντέλα 

οργάνωσης και χρηματοδότησης των λειτουργιών των Κ.Η.Φ.Η. 

Και οι τρεις ερωτώμενοι δηλώνουν πως καλύπτεται από το κέντρο το 

συνολικό κόστος των υπηρεσιών που παρέχει.   

Ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ο Θ κρίνει κατάλληλες την 

αναζήτηση χορηγιών, την  Κρατική/Κοινοτική χρηματοδότηση και τα δημοτικά τέλη. 

Ο Ι  αναφέρει μόνο την αναζήτηση χορηγιών και η Κ την αναζήτηση χορηγιών και 

την  Κρατική/Κοινοτική χρηματοδότηση. 

Ως προς τους τοπικούς φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή/και μονάδες 

υγείας με τους οποίους συνεργάζεται το κέντρο, αυτοί είναι κατά τον Θ τα Κ.Α.Π.Η 
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και η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, με τις παραπάνω συνεργασίες να κρίνονται από τον Θ 

πολύ ικανοποιητικές. Οι Ι και Κ δηλώνουν την ΠΡΟΝΟΙΑ, τα ΙΑΤΡΕΙΑ, τις 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, τη ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

με τις παραπάνω συνεργασίες να κρίνονται ικανοποιητικές από αυτούς.   

Τέλος, ο Θ δηλώνει σαν σημαντικό σημείο αναφοράς πως  οι υπεύθυνοι δεν 

πρέπει να είναι νοσηλευτές γιατί οι υπηρεσίες μένουν εστιασμένες περισσότερο στο 

νοσηλευτικό κομμάτι, μη δίνοντας βάρος στο ότι οι ηλικιωμένοι χρειάζονται και 

άλλες υπηρεσίες.  

4.4.5 Κ.Η.Φ.Η. Ζωγράφου 

Γενικά 

Η Διευθύντρια της Δομής από την αρχή έδειξε ότι δεν υπήρχε διάθεση 

βοήθειας στη διεξαγωγή της συνέντευξης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία ανέφερε ότι το 

Κ.Η.Φ.Η. Ζωγράφου υπολειτουργεί, έχει 3 άτομα προσωπικό, η υπεύθυνη η 

νοσηλεύτρια είναι σε άδεια κύησης και τα άλλα δύο άτομα δεν είναι σε θέση να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Ανέφερε ότι περιμένει το καινούργιο πακέτο του 

προγράμματος να δει αν μπορεί να στελεχωθεί καλύτερα η δομή. Στην ερώτηση αν θα 

μπορούσε η ίδια ή κάποιος από την διοίκηση να  συμπληρώσει τις ερωτήσεις, 

ανέφερε ότι είναι πολύ φορτωμένοι οι εργαζόμενοι και θα το δει η ίδια, αλλά 

δυστυχώς τελικά έδωσε με μεγάλη πίεση το e-mail για να σταλεί το ερωτηματολόγιο, 

το οποίο απάντησε μόνο ένα άτομο. 

Ατομικά στοιχεία 

Το άτομο ήταν γυναίκα (ερωτώμενη Λ),  51-59 ετών.  

Υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η. 

Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η., το επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου κρίθηκε ικανοποιητικό. Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα που παρέχει το κέντρο στους ωφελουμένους θεωρήθηκε η αξιοπρεπής 

διαβίωση τους και η προσωπική τους ασφάλεια. Στον αντίποδα, ως μειονέκτημα στη 

λειτουργία του κέντρου χαρακτηρίσθηκε η στελέχωση του κέντρου. Μάλιστα, 

προτάθηκε από την Λ να γίνει στελέχωση του Κέντρου με τις ειδικότητες που 
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προβλέπονται αλλά και με ειδικότητες που χρειάζονται έστω και με εξωτερικούς 

συνεργάτες. Αναφορικά με το βαθμό συνεισφοράς του εν λόγω Κ.Η.Φ.Η. στην 

παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες κρίθηκε ικανοποιητικός. 

Η σχέση των εργαζομένων με τη λειτουργία του κέντρου 

Η Λ δε νιώθει ικανοποιημένη από την εργασία της στο κέντρο όπου 

βρίσκονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Δηλώνει μεγαλύτερο πρόβλημα την 

υποστελέχωση του Κέντρου. Κρίνει καθόλου ικανοποιητική τη στελέχωση του 

κέντρου σε ειδικευμένο προσωπικό, πολύ ικανοποιητική τη διοικητική δομή του 

κέντρου και ικανοποιητική την υλικοτεχνική υποδομή.  Συνάμα, διαπιστώνει ως 

δυσλειτουργία στον συντονισμό των ενεργειών στο κέντρο το ότι δεν υπάρχουν οι 

ειδικότητες που απαιτούνται.    

Άλλες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέχουν τα Κ.Η.Φ.Η. 

Αναφορικά με τη μεγαλύτερη ανάγκη για έναν ηλικιωμένο, ώστε να 

προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις της καθημερινής του ζωής, η Λ δηλώνει  τη 

φροντίδα, το σεβασμό και την αγάπη. Συνάμα, οι τομείς της ζωής των ηλικιωμένων 

που βελτιώνονται με τη συμμετοχή τους στο κέντρο αφορούν στην εξυπηρέτηση των 

κοινωνικών, ψυχολογικών και σωματικών τους αναγκών. Η Λ υποστηρίζει ότι οι 

ηλικιωμένοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από την ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών του κέντρου, με τις ανάγκες τους να καλύπτονται  από αυτό. Συνάμα, δεν 

έχει εντοπίσει να αλληλοεπικαλύπτονται κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Σχετικά με τις πληθυσμιακές ομάδες που δεν καλύπτει ή καλύπτει εν μέρει το κέντρο, 

δηλώνει  ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα υγείας. 

Δικτύωση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων - εναλλακτικά μοντέλα 

οργάνωσης και χρηματοδότησης των λειτουργιών των Κ.Η.Φ.Η. 

Η Λ δηλώνει πως καλύπτεται από το κέντρο το συνολικό κόστος των 

υπηρεσιών που παρέχει.  Ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης κρίνει 

κατάλληλες την αναζήτηση χορηγιών, την  Κρατική/Κοινοτική χρηματοδότηση και 

τη συνεισφορά των ωφελούμενων. Ως προς τους τοπικούς φορείς παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών ή/και μονάδες υγείας με τους οποίους συνεργάζεται το 

κέντρο, αυτοί είναι τα Κ.Α.Π.Η, με τη συνεργασία να κρίνεται πολύ ικανοποιητική 

από την Λ.  
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4.4.6 Κ.Η.Φ.Η. Κορυδαλλού 

Γενικά 

 Το Κ.Η.Φ.Η. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ έχει 3 άτομα προσωπικό από τα οποία 

απάντησαν τα 2, καθώς το 3
ο
 άτομο είναι σε άδεια κύησης. Υπήρξε επικοινωνία και 

πολύ καλή επαφή με τον κοινωνικό φροντιστή του Κ.Η.Φ.Η., ο οποίος ήταν φιλικός 

και έδειξε ενδιαφέρον κάνοντας ερωτήσεις, ενώ δεσμεύτηκε να στείλουν το 

ερωτηματολόγιο και τα δύο άτομα. 

Ατομικά στοιχεία 

Τα άτομα ήταν: 

ερωτώμενος Μ: άντρας  41-50 ετών 

ερωτώμενη Ν: γυναίκα 41-50 ετών 

Υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η. 

Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η., το επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου κρίθηκε ικανοποιητικό από τη Ν. Δε δόθηκε 

απάντηση από τον Μ. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που παρέχει το κέντρο στους ωφελουμένους 

θεωρήθηκε από τον Μ η συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη των 

ηλικιωμένων και η δημιουργική απασχόλησή τους, εκ των οποίων η τελευταία 

συνιστώσα υποστηρίχθηκε και από τη Ν.  

 Στον αντίποδα, ως μειονέκτημα στη λειτουργία του κέντρου χαρακτηρίσθηκε 

και από τα δυο άτομα η έλλειψη χρηματοδότησης, τονίζοντας την σημαντικότητα 

παρεμβάσεων για σταθερή κοινωνική πολιτική, μεγαλύτερα κονδύλια και σύνδεση 

του προγράμματος με τις οικογένειες των ηλικιωμένων. 

Αναφορικά με το βαθμό συνεισφοράς του εν λόγω Κ.Η.Φ.Η. στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους δημότες κρίθηκε ικανοποιητικός από τη Ν. Δε δόθηκε 

απάντηση από τον Μ. 
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Η σχέση των εργαζομένων με τη λειτουργία του κέντρου 

Κανείς από τους δυο δε νιώθει ικανοποιημένος από την εργασία του στο 

κέντρο όπου βρίσκονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ο Μ δηλώνει πως αν και το 

αντικείμενο της εργασίας του είναι καταπληκτικό, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, πχ 

συμβάσεις που ανανεώνονται, είναι δυστυχώς  ιδιαίτερα αρνητικές. Για την Ν, το 

κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ότι δεν υπάρχει σταθερή κοινωνική 

πολιτική. 

Για την Ν, είναι ικανοποιητική η στελέχωση του κέντρου σε ειδικευμένο 

προσωπικό και η διοικητική δομή του κέντρου και ελάχιστα ικανοποιητική η 

υλικοτεχνική υποδομή. Ο Μ κρίνει ελάχιστα ικανοποιητική την υλικοτεχνική 

υποδομή, ενώ δε δόθηκε απάντηση για τη στελέχωση  και τη διοικητική δομή.  

Συνάμα, ο Μ διαπιστώνει ως δυσλειτουργία στον συντονισμό των ενεργειών 

στο κέντρο το ότι  οι εργαζόμενοι απασχολούνται με συμβάσεις που ανανεώνονται 

και φοβούνται να απαιτήσουν ένα καλύτερο και αξιοπρεπέστατο εργασιακό 

περιβάλλον. Η δυσλειτουργία που δηλώνει η Ν είναι ότι ο εργαζόμενος δεν επενδύει 

στην δουλειά του λογω της σύμβασης εργασίας που έχει. 

Άλλες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέχουν τα Κ.Η.Φ.Η. 

Αναφορικά με τη μεγαλύτερη ανάγκη για έναν ηλικιωμένο, ώστε να 

προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις της καθημερινής του ζωής, και οι δυο 

δηλώνουν  πιο σημαντικό το σταθερό οικογενειακό περιβάλλον.  

Συνάμα, συμφωνούν πως οι τομείς της ζωής των ηλικιωμένων που 

βελτιώνονται με τη συμμετοχή τους στο κέντρο αφορούν στην εξυπηρέτηση των 

κοινωνικών, ψυχολογικών και σωματικών τους αναγκών.  

Η Ν υποστηρίζει ότι οι ηλικιωμένοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από την 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου, με τις ανάγκες τους να 

καλύπτονται  από αυτό. Στο τελευταίο συμφωνεί και ο Μ, ενώ δε δίνεται από τον ίδιο 

απάντηση για το πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν οι ηλικιωμένοι. Η Ν έχει εντοπίσει να 

αλληλοεπικαλύπτονται κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάνοντας λόγο για 

υπηρεσίες των ΚΑΠΗ, ενώ δε δίνεται απάντηση σε αυτό το ερώτημα από τον Μ.  
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Σχετικά με τις πληθυσμιακές ομάδες που δεν καλύπτει ή καλύπτει εν μέρει το 

κέντρο, η Ν δηλώνει την ομάδα των ηλικιωμένων γενικά, ενώ ο Μ δε δίνει απάντηση. 

Δικτύωση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων - εναλλακτικά μοντέλα 

οργάνωσης και χρηματοδότησης των λειτουργιών των Κ.Η.Φ.Η. 

Και οι δυο δηλώνουν πως καλύπτεται από το κέντρο το συνολικό κόστος των 

υπηρεσιών που παρέχει.   

Ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και οι δυο κρίνουν 

κατάλληλη την Κρατική/Κοινοτική χρηματοδότηση.  

Ως προς τους τοπικούς φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή/και μονάδες 

υγείας με τους οποίους συνεργάζεται το κέντρο, αυτοί είναι κατά τον Μ τα Κ.Α.Π.Η 

και οι ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ χωρίς να κρίνει ο ίδιος τη 

συνεργασία ως προς το πόσο ικανοποιητική είναι. Η Ν δηλώνει Κ.Α.Π.Η και 

ΠΡΟΝΟΙΑ, με τη συνεργασία να κρίνεται ικανοποιητική.  

4.4.7 Κ.Η.Φ.Η. Κρωπίας 

Γενικά 

 Το Κ.Η.Φ.Η. ΚΡΩΠΙΑΣ έχει 5 άτομα προσωπικό και απάντησαν και οι 5 στη 

συνέντευξη. Στο συγκεκριμένο Κ.Η.Φ.Η. έγινε και προσωπική επαφή, η οποία ήταν 

αρτιότατη. Επίσης συλλέχθηκαν οι πληροφορίες που είναι στο σχετικό pdf (βλ. 

παράρτημα). Είναι ένα από τα καλύτερα Κ.Η.Φ.Η., καθώς το προσωπικό 

διακατέχεται από πολύ ισχυρές σχέσεις οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να 

κάνουν περισσότερα από αυτά που προβλέπονται.   

Ατομικά στοιχεία 

Τα άτομα ήταν: 

ερωτώμενη Ξ: γυναίκα  51-59 ετών 

ερωτώμενη Ο: γυναίκα  31-40 ετών  

ερωτώμενος Π: άντρας 60-65 ετών  
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ερωτώμενη Ρ: γυναίκα  19-30 ετών  

ερωτώμενη Σ: γυναίκα  31-40 ετών 

Υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η. 

Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η., το επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου κρίθηκε απόλυτα ικανοποιητικό από όλους 

πλην της Ρ που το χαρακτηρίζει πολύ ικανοποιητικό. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που παρέχει το κέντρο στους ωφελουμένους 

θεωρήθηκε από την Ξ η ασφάλεια και η προσωπική φροντίδα, από την Ο η καλή 

διάθεση και η προσωπική φροντίδα, η οποία καθημερινή φροντίδα υποστηρίχθηκε 

και από τον Π.  Για την Ρ είναι η παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας στους 

ωφελούμενους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και δεν έχουν την 

δυνατότητα της καθημερινής υποστήριξης από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η Σ 

κάνει λόγο για την προσωπική φροντίδα και καθημερινή υγιεινή. 

 Στον αντίποδα, ως μειονέκτημα στη λειτουργία του κέντρου χαρακτηρίσθηκε 

από την Ξ η μη ύπαρξη γιατρού σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και ψυχολόγου. 

Αναγκαία παρέμβαση κρίνει η Ξ την καλύτερη συνεργασία με τους φορείς του 

Δήμου. Για την Ο μειονέκτημα συνιστά η έλλειψη μεγάλου μεταφορικού μέσου από 

και προς το σπίτι των ηλικιωμένων, με απαραίτητη τη συνδρομή του δήμου σε αυτό. 

Οι Π και Σ κάνουν αναφορά για την απουσία  μεσημεριανού γεύματος σε όσους 

έχουν ανάγκη και κρίνουν απαραίτητη παρέμβαση σε αυτό να βρεθούν χορηγοί για να 

παρέχεται το γεύμα αυτό ή να γίνουν ενέργειες από το τμήμα σίτισης. Η Ρ 

υποστηρίζει ως μειονέκτημα τον περιορισμένο αριθμό ωφελουμένων και τη μεγάλη 

αναμονή των επιλαχόντων. Σε αυτό κρίνει αναγκαία παρέμβαση την νομιμοποίηση 

του υπάρχοντος προσωπικού που είναι πλέον εκπαιδευμένο, καθώς επίσης και  την 

πρόσληψη άλλων ειδικοτήτων που χρειάζονται. 

Αναφορικά με το βαθμό συνεισφοράς του εν λόγω Κ.Η.Φ.Η. στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους δημότες κρίθηκε απόλυτα ικανοποιητικός  από όλους εκτός από 

την Ρ που τον χαρακτήρισε πολύ ικανοποιητικό. 
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Η σχέση των εργαζομένων με τη λειτουργία του κέντρου 

Και οι πέντε νιώθουν ικανοποιημένες από την εργασία τους στο κέντρο όπου 

βρίσκονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου.  

Οι Ξ, Ο, Π, Σ δηλώνουν ως απόλυτα ικανοποιητική τη στελέχωση του 

κέντρου σε ειδικευμένο προσωπικό, τη διοικητική δομή του κέντρου και την 

υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς καμία δυσλειτουργία στο συντονισμό των ενεργειών.  

Για την Ρ, είναι πολύ ικανοποιητική η στελέχωση του κέντρου σε ειδικευμένο 

προσωπικό και η διοικητική δομή του κέντρου, ενώ κρίνει ικανοποιητική την 

υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς καμία δυσλειτουργία στο συντονισμό των ενεργειών. 

Άλλες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέχουν τα Κ.Η.Φ.Η. 

Αναφορικά με τη μεγαλύτερη ανάγκη για έναν ηλικιωμένο, ώστε να 

προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις της καθημερινής του ζωής, οι Ξ & Ο 

δηλώνουν  πιο σημαντική την καλή συνεργασία των οικείων του με το προσωπικό της 

δομής ώστε να καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες του.  Ο Π δηλώνει τον προληπτικό 

και τακτικό έλεγχος υγείας, ενώ η Ρ υποστηρίζει τη λήψη των αναγκαίων φαρμάκων 

τους και την ύπαρξη συντροφιάς από άτομα της ηλικίας τους. Για τη Σ μεγαλύτερη 

ανάγκη είναι τα προγράμματα καθημερινής φροντίδας και υγιεινής. 

Και οι πέντε δηλώνουν πως οι τομείς της ζωής των ηλικιωμένων που 

βελτιώνονται με τη συμμετοχή τους στο κέντρο αφορούν στην εξυπηρέτηση των 

κοινωνικών, ψυχολογικών και σωματικών τους αναγκών.  

Οι Ξ, Ο, Σ υποστηρίζουν ότι οι ηλικιωμένοι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι 

από την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου, ενώ οι Π & Ρ δηλώνουν 

πως είναι πολύ ικανοποιημένοι. Και οι πέντε δηλώνουν πως οι ανάγκες των 

ηλικιωμένων καλύπτονται από το κέντρο. Επίσης, δεν έχουν εντοπίσει να 

αλληλοεπικαλύπτονται κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Σχετικά με τις πληθυσμιακές ομάδες που δεν καλύπτει ή καλύπτει εν μέρει το 

κέντρο, οι Ξ & Ο δηλώνουν πως το κέντρο καλύπτει συγκεκριμένες κοινωνικές 

ομάδες και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες αυτών. Κατά τον Π το κέντρο καλύπτει 

μόνο ηλικιωμένους και δεν καλύπτει Ρομά και άστεγους. Για τους Ρομά κάνει λόγο 
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και η Ρ, προτείνοντας την ύπαρξη άλλης δομής ως λύση. Η Σ δηλώνει πως το κέντρο 

απευθύνεται στις πληθυσμιακές ομάδες που έχει ορίσει ο κανονισμός λειτουργίας. 

Δικτύωση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων - εναλλακτικά μοντέλα 

οργάνωσης και χρηματοδότησης των λειτουργιών των Κ.Η.Φ.Η. 

Και οι πέντε υποστηρίζουν πως καλύπτεται από το κέντρο το συνολικό κόστος 

των υπηρεσιών που παρέχει.   

Ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης  οι Ξ & Ο δηλώνουν ως 

κατάλληλη την αναζήτηση χορηγιών και ο Π την κρατική/ κοινοτική χρηματοδότηση. 

Η Ρ κάνει λόγο για κρατική/ κοινοτική χρηματοδότηση και Δημοτικά τέλη. Η Σ 

υποστηρίζει όλα τα παραπάνω. 

Ως προς τους τοπικούς φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή/και μονάδες 

υγείας με τους οποίους συνεργάζεται το κέντρο, αυτοί είναι κατά τις Ξ και Ο τα 

Κ.Α.Π.Η, η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, οι ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, το ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ, η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ, ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ενώ ο Π δηλώνει επιπρόσθετα τον ΕΟΠΠΥ, και οι Ρ& Σ 

δηλώνουν επιπρόσθετα από τα παραπάνω τα πολιτιστικά κέντρα. Η συνεργασία του 

κέντρου με τα παραπάνω κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική  από όλους πλην της Ρ που 

τη χαρακτηρίζει πολύ ικανοποιητική. 

Η Ρ αναφέρει πως τα Κ.Η.Φ.Η. θα έπρεπε να λειτουργούν σε χώρους μέσα σε 

πάρκα με πράσινο, σε δενδροφυτεμένους χώρους για να ασχολούνται οι ωφελούμενοι 

με κηπουρικές εργασίες στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. 

4.4.8 Κ.Η.Φ.Η. Λαυρεωτικής 

Γενικά 

 Το Κ.Η.Φ.Η.  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΚΕΡΑΤΕΑΣ) έχει 5 άτομα προσωπικό. Η 

επαφή ήταν αδιάφορη και απαντήθηκαν 2 μόλις ερωτηματολόγια. 
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Ατομικά στοιχεία 

Τα άτομα ήταν γυναίκες: 

ερωτώμενη Τ:   41-50 ετών 

ερωτώμενη Υ:  51-59 ετών 

Υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η. 

Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η., το επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου κρίθηκε  ικανοποιητικό από την Τ και πολύ 

ικανοποιητικό από την Υ. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που παρέχει το κέντρο στους ωφελουμένους 

θεωρήθηκε από την Τ η δραστηριοποίηση του ηλικιωμένου και από την Υ το 

οικογενειακό περιβάλλον. 

 Στον αντίποδα, ως μειονέκτημα στη λειτουργία του κέντρου χαρακτηρίσθηκε 

από την Τ η μη πρόβλεψη ειδικότητας φυσικοθεραπευτή και από την Υ η έλλειψη 

ειδικοτήτων στη στελέχωση, γι’ αυτό και προτείνει τη στελέχωση με χρήσιμες 

ειδικότητες. 

Αναφορικά με το βαθμό συνεισφοράς του εν λόγω Κ.Η.Φ.Η. στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους δημότες κρίθηκε πολύ ικανοποιητικός και από τις δυο 

ερωτώμενες. 

Η σχέση των εργαζομένων με τη λειτουργία του κέντρου 

Και οι δυο νιώθουν ικανοποιημένες από την εργασία τους στο κέντρο όπου 

βρίσκονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου.  

Η Τ δηλώνει ωςικανοποιητική τη στελέχωση του κέντρου σε ειδικευμένο 

προσωπικό, ενώ χαρακτηρίζει πολύ ικανοποιητική τη διοικητική δομή του κέντρου 

και την υλικοτεχνική υποδομή, με δυσλειτουργία στο συντονισμό των ενεργειών την 

ενιαία κοινωνική πολιτική. Η Υ χαρακτηρίζει και τα τρία παραπάνω ως 

ικανοποιητικά, και δεν αναφέρει δυσλειτουργία στο συντονισμό των ενεργειών. 

 



50 
 

Άλλες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέχουν τα Κ.Η.Φ.Η. 

Αναφορικά με τη μεγαλύτερη ανάγκη για έναν ηλικιωμένο, ώστε να 

προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις της καθημερινής του ζωής, η Τ δηλώνει  

την παρέα και τη ζεστασιά, ενώ η Υ την ηρεμία και το σεβασμό. 

Η Τ δηλώνει πως οι τομείς της ζωής των ηλικιωμένων που βελτιώνονται με τη 

συμμετοχή τους στο κέντρο αφορούν στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών και 

σωματικών τους αναγκών, ενώ η Υ αναφέρει επιπλέον τις ψυχολογικές ανάγκες.  

Και οι δυο υποστηρίζουν ότι οι ηλικιωμένοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από 

την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου. Ενώ η Τ αναφέρει πως οι 

ανάγκες των ηλικιωμένων δεν καλύπτονται από το κέντρο, λόγω της απουσίας 

φυσικοθεραπείας, η Υ τοποθετείται αντίθετα. Επίσης, έχουν και οι δυο εντοπίσει να 

αλληλοεπικαλύπτονται κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για την περίπτωση  

ΚΑΠΗ – Κ.Η.Φ.Η. σύμφωνα με την Τ και για την περίπτωση  ΚΑΠΗ – ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ σύμφωνα με την Υ. 

Σχετικά με τις πληθυσμιακές ομάδες που δεν καλύπτει ή καλύπτει εν μέρει το 

κέντρο, η Τ δηλώνει  τους ηλικιωμένους και η Υ τους ηλικιωμένους με κινητικά και 

άλλα προβλήματα υγείας. 

Δικτύωση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων - εναλλακτικά μοντέλα 

οργάνωσης και χρηματοδότησης των λειτουργιών των Κ.Η.Φ.Η. 

Και οι δυο υποστηρίζουν πως καλύπτεται από το κέντρο το συνολικό κόστος 

των υπηρεσιών που παρέχει.   

Ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης  η Τ δηλώνει  ως κατάλληλη 

την κρατική/ κοινοτική χρηματοδότηση και η Υ την αναζήτηση χορηγιών.   

Ως προς τους τοπικούς φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή/και μονάδες 

υγείας με τους οποίους συνεργάζεται το κέντρο, αυτοί είναι κατά την Τ τα Κ.Α.Π.Η, 

και η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Η Υ αναφέρει επιπρόσθετα την ΠΡΟΝΟΙΑ και τα 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ της περιοχής. Η συνεργασία του κέντρου με τα παραπάνω κρίνεται 

πολύ ικανοποιητική και από τις δυο ερωτώμενες. 
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Τέλος, η Υ σημειώνει πως τα Κ.Η.Φ.Η. είναι χρήσιμα όχι μόνο για τους 

άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά, έμμεσα και για τις οικογένειες τους που 

επιφορτίζονται την φροντίδα τους.    

4.4.9 Κ.Η.Φ.Η. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας 

Γενικά 

Το Κ.Η.Φ.Η. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας έχει 5 άτομα προσωπικό. Η επαφή 

δεν ήταν καθόλου καλή. Ο υπεύθυνος ήταν ειρωνικός και καθόλου συνεργάσιμος. Το 

υπόλοιπο προσωπικό επίσης ήταν αδιάφορο.  Απαντήθηκαν  μόλις 2 ερωτηματολόγια 

μετά από πολύ πίεση. 

Ατομικά στοιχεία 

Τα άτομα ήταν: 

ερωτώμενη Φ:  γυναίκα 41-50 ετών 

ερωτώμενος Χ:   άντρας 51-59 ετών 

Υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η. 

Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η., το επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου κρίθηκε  πολύ ικανοποιητικό και από τους δυο. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που παρέχει το κέντρο στους ωφελουμένους 

θεωρήθηκε από την Φ το ότι έχει ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά τους 

ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη γεμίζοντας τους ασφάλεια. Ο Υ διατυπώνει την 

καθημερινή επαφή με ανθρώπους στην ηλικία τους, την υγιεινή και την ασφάλεια 

μαζί με την λήψη φαρμάκων. 

 Στον αντίποδα, ως μειονέκτημα στη λειτουργία του κέντρου χαρακτηρίσθηκε 

από την Φ η  έλλειψη εργοθεραπευτή και φυσικοθεραπευτή, με την ερωτώμενη να 

προτείνει να αποσπαστούν από άλλες υπηρεσίες για κάποιες μέρες οι παραπάνω 

ειδικότητες. Για τον Υ χρειάζεται ανασχεδιασμός των υπηρεσιών των Κ.Η.Φ.Η. μετά 

από τόσα χρόνια λειτουργίας, καθώς οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Ο ίδιος προτείνει ως 

παρέμβαση η διοίκηση να κάνει τις προτάσεις στους αρμόδιους με βάση τις ανάγκες. 
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Αναφορικά με το βαθμό συνεισφοράς του εν λόγω Κ.Η.Φ.Η. στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους δημότες κρίθηκε πολύ ικανοποιητικός από την Φ και 

ικανοποιητικός από τον Χ. 

Η σχέση των εργαζομένων με τη λειτουργία του κέντρου 

Και οι δυο νιώθουν ικανοποιημένοι από την εργασία τους στο κέντρο όπου 

βρίσκονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου.  

Η Φ δηλώνει ως πολύ ικανοποιητική τη στελέχωση του κέντρου σε 

ειδικευμένο προσωπικό καθώς και τη διοικητική δομή του κέντρου, αντίθετα με τον 

Χ που τα χαρακτηρίζει ικανοποιητικά. Η Φ βρίσκει την υλικοτεχνική υποδομή 

ικανοποιητική, αντίθετα με τον Χ που την χαρακτηρίζει ελάχιστα ικανοποιητικά. Η Φ 

δε βρίσκει δυσλειτουργίες στο συντονισμό των ενεργειών την ενιαία κοινωνική 

πολιτική, αντίθετα με τον Χ που εντοπίζει δυσλειτουργία καθώς δεν είναι καθένας 

εστιασμένος μόνο στο κομμάτι της δουλειάς του.   

Άλλες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέχουν τα Κ.Η.Φ.Η. 

Αναφορικά με τη μεγαλύτερη ανάγκη για έναν ηλικιωμένο, ώστε να 

προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις της καθημερινής του ζωής, η Φ δηλώνει 

πως η ειδικότητα του εργοθεραπευτή θα βοηθούσε στο να γίνουν πιο λειτουργικοί οι 

ηλικιωμένοι του κέντρου σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία. Παρόμοια τοποθέτηση 

έχει και ο Χ, που ορίζει ως μεγαλύτερη ανάγκη για έναν ηλικιωμένο την εκπαίδευσή 

του ανάλογα με τις ανάγκες του για να γίνει πιο λειτουργικός. 

Και οι δυο δηλώνουν πως οι τομείς της ζωής των ηλικιωμένων που 

βελτιώνονται με τη συμμετοχή τους στο κέντρο αφορούν στην εξυπηρέτηση των 

κοινωνικών, ψυχολογικών και σωματικών τους αναγκών.  

Ακόμη, συμφωνούν ότι οι ηλικιωμένοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από την 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου. Ωστόσο αναφέρουν πως οι 

ανάγκες των ηλικιωμένων δεν καλύπτονται από το κέντρο, υποστηρίζοντας πως ενώ 

οι ηλικιωμένοι πιστεύουν ότι είναι όλα μια χαρά, χρειάζεται  φυσικοθεραπευτής – 

εργοθεραπευτής και γιατρός (έστω εξωτερικοί συνεργάτες). 
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 Επίσης, ούτε η Φ ούτε ο Χ έχουν εντοπίσει να αλληλοεπικαλύπτονται 

κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Σχετικά με τις πληθυσμιακές ομάδες που δεν καλύπτει ή καλύπτει εν μέρει το 

κέντρο, η Φ δηλώνει  τους ηλικιωμένους με προβλήματα υγείας. Ο Χ αναφέρει πως 

το κέντρο καλύπτει αυτές τις ομάδες που ορίζονται.  

Δικτύωση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων - εναλλακτικά μοντέλα 

οργάνωσης και χρηματοδότησης των λειτουργιών των Κ.Η.Φ.Η. 

Και οι δυο υποστηρίζουν πως καλύπτεται από το κέντρο το συνολικό κόστος 

των υπηρεσιών που παρέχει.   

Ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης  συμφωνούν και οι δυο πως 

πιο κατάλληλη είναι η αναζήτηση χορηγιών.   

Ως προς τους τοπικούς φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή/και μονάδες 

υγείας με τους οποίους συνεργάζεται το κέντρο, αυτοί είναι κατά την Φ τα Κ.Α.Π.Η, 

η ΠΡΟΝΟΙΑ και η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ενώ ο Χ αναφέρει επιπρόσθετα την 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Η συνεργασία του κέντρου με τα παραπάνω κρίνεται 

πολύ ικανοποιητική και από τους δυο ερωτώμενους. 

Τέλος, η Φ σημειώνει  θα πρέπει οι συμβάσεις των εργαζομένων να αλλάξουν 

μετά από τόσα χρόνια, καθώς η κατάσταση αυτή δημιουργεί εργασιακή ανασφάλεια. 

4.4.10 Συγκριτική αξιολόγηση αποτελεσμάτων εμπειρικής 

έρευνας 

Περιορισμοί έρευνας 

Όπως έδειξε η ανάλυση, δεν ανέδειξαν όλα τα Κ.Η.Φ.Η. την στάση ως προς 

τη διεξαγωγή της έρευνας. Στα Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ  οι ερωτώμενοι 

προσπάθησαν να ανταποκριθούν στο βέλτιστο βαθμό στην συνέντευξη, μέσα από μια 

καλή επαφή με το προσωπικό και ευαισθητοποίηση και ενδιαφέρον από την 

προϊσταμένη του τμήματος. Εξίσου φιλική ήταν η στάση των ατόμων στο Κ.Η.Φ.Η. 

ΑΧΑΡΝΩΝ, συμβάλλοντας στο βέλτιστο στην άρτια διεξαγωγή της έρευνας. Το 

Κ.Η.Φ.Η. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ανέδειξε καλή επικοινωνία και πολύ καλή επαφή με τον 
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κοινωνικό φροντιστή, φιλικότητα και  ενδιαφέρον. Ομοίως το Κ.Η.Φ.Η. ΚΡΩΠΙΑΣ 

έδειξε ενδιαφέρον, ενώ έγινε και προσωπική επαφή, η οποία ήταν αρτιότατη. 

Θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα Κ.Η.Φ.Η., καθώς το προσωπικό διακατέχεται από 

πολύ ισχυρές σχέσεις οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα 

από αυτά που προβλέπονται.   

Από την άλλη, το Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Δάφνης- Υμηττού ανέδειξε μια επαφή 

αδιάφορη. Αρνητική ήταν και η εικόνα στο Κ.Η.Φ.Η. Ζωγράφου, τόσο διότι 

υπολειτουργεί, όσο και εξαιτίας του μη ενδιαφέροντος να διεξαχθεί η έρευνα. Το 

Κ.Η.Φ.Η.  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΚΕΡΑΤΕΑΣ) ανέδειξε επίσης αδιάφορη επαφή. 

Ομοίως, το Κ.Η.Φ.Η. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας δεν είχε καθόλου θετική εικόνα 

απόκρισης, με έντονα τα στοιχεία ειρωνείας, μη συνεργατικότητας και αδιαφορίας. 

Στα Κ.Η.Φ.Η. αυτά η συμπλήρωση των ερωτήσεων έγινε με μεγάλη πίεση και τελικά 

απάντησαν αρκετά λιγότερα άτομα από το σύνολο των υπαρχόντων εργαζομένων, 

γεγονός που αποτελεί και περιορισμό της παρούσας έρευνας, καθώς ένα μεγαλύτερο 

ποσοστό απόκρισης ίσως να έδινε περαιτέρω πληροφορίες.  

Ένας ακόμη περιορισμός της έρευνας, ο οποίος δεν επηρέασε ωστόσο την 

ποιότητα των αποτελεσμάτων, ήταν ότι διαπιστώθηκε ανεπάρκεια στη συμπλήρωση 

όλων των ερωτήσεων από τον ερωτώμενο Μ. Υπήρχαν δηλαδή αρκετά κενά στο 

ερωτηματολόγιο που του δόθηκε, αλλά στο σύνολο δεν αλλοίωσε αυτή η έλλειψη 

στοιχείων την συνολική εικόνα της ανάλυσης, διότι τα άλλα 21 άτομα έδωσαν 

πλήρως απαντήσεις.  

Υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η. 

Στα περισσότερα Κ.Η.Φ.Η. το επίπεδο χαρακτηρίστηκε από ικανοποιητικό 

έως απόλυτα ικανοποιητικό, με εξαίρεση τα Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, όπου το 

επίπεδο κρίθηκε ελάχιστα ικανοποιητικό/ ικανοποιητικό. Αντίστοιχη συγκριτική 

εικόνα διαπιστώνεται και για το βαθμό συνεισφοράς τωνΚ.Η.Φ.Η. στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους δημότες. Κοινή διαπίστωση στα περισσότερα κέντρα αποτελεί 

η μη έμφαση στις υπηρεσίες εργοθεραπείας – δημιουργικής απασχόλησης σε 

συνδυασμό με φυσικοθεραπεία και η ανεπάρκεια στη στελέχωση του κέντρου. 
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Σχέση των εργαζομένων με τη λειτουργία του κέντρου 

Στα περισσότερα Κ.Η.Φ.Η. οι ερωτώμενοι δηλώνουν  ικανοποιημένοι από την 

εργασία τους και οι περισσότεροι κρίνουν τόσο τη στελέχωση του κέντρου σε 

ειδικευμένο προσωπικό όσο και τη διοικητική δομή του κέντρου και την υλικοτεχνική 

υποδομή του  ικανοποιητικές έως απόλυτα ικανοποιητικές, χωρίς να διαπιστώνουν 

δυσλειτουργίες ως προς τον συντονισμό των ενεργειών στο κέντρο. Εξαίρεση 

αποτελεί στις παραπάνω διαπιστώσεις το Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ και το 

Κ.Η.Φ.Η. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. 

Άλλες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέχουν τα Κ.Η.Φ.Η. 

Στα περισσότερα Κ.Η.Φ.Η. τονίστηκε ως μεγαλύτερη ανάγκη για έναν 

ηλικιωμένο το να νιώθει δημιουργικός και να διατηρεί τη λειτουργικότητα του. 

Συνάμα, σχεδόν όλοι συμφωνούν πως οι τομείς της ζωής των ηλικιωμένων που 

βελτιώνονται με τη συμμετοχή τους στο κέντρο αφορούν στην εξυπηρέτηση των 

κοινωνικών, ψυχολογικών και σωματικών τους αναγκών. Οι περισσότεροι 

υποστηρίζουν ότι οι ηλικιωμένοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από την ποιότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών του κέντρου αλλά δεν καλύπτονται οι ανάγκες τους πάντα, 

ούτε καλύπτονται όλες οι πληθυσμιακές ομάδες από τα κέντρα. Συνάμα, οι 

περισσότεροι δεν έχουν εντοπίσει να αλληλοεπικαλύπτονται κάποιες από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του Κ.Η.Φ.Η.. 

Δικτύωση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων - εναλλακτικά μοντέλα 

οργάνωσης και χρηματοδότησης των λειτουργιών των Κ.Η.Φ.Η. 

Στα περισσότερα Κ.Η.Φ.Η. καλύπτεται από το κέντρο το συνολικό κόστος 

των υπηρεσιών που παρέχει. Ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης τα 

περισσότερα άτομα κρίνουν κατάλληλη την κρατική/κοινοτική χρηματοδότηση και 

την αναζήτηση χορηγιών. Η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών ή/και μονάδες υγείας κρίνεται  από τους περισσότερους 

απόλυτα ή πολύ ικανοποιητική.  
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Προτάσεις που χρήζουν έμφασης 

Τέλος, σε ότι αφορά τις προτάσεις που χρήζουν έμφασης και δεν καλύφθηκαν 

από την συνέντευξη,  οι απαντήσεις σε πλήθος είναι μεν περιορισμένες, αλλά δίνουν 

σημαντικά στοιχεία για μελλοντική κατεύθυνση και βελτίωση των Κ.Η.Φ.Η.: 

 δεν πρέπει να απαξιώνονται από το σχεδιασμό τέτοιων δομών οι ηλικιωμένοι, 

ενώ πρέπει να είναι δραστήριοι και λειτουργικοί γεγονός που απαιτεί 

ειδικότητες πιο καταρτισμένες και υψηλότερης εκπαίδευσης (όπως 

λογοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής).  

 αναγκαία είναι η εξειδίκευση στη φροντίδα ανοϊκων ασθενών, η επέκταση 

ωραρίου, η μονιμοποίηση του προσωπικού αλλά και οι νέες ειδικότητες.  

 τα Κ.Η.Φ.Η. πρέπει να έχουν μια λειτουργία υψηλή ποιοτικά αντίστοιχη των 

daycarecenters άλλων χωρών.  

 αναγκαίος κρίνεται και ο ανασχεδιασμός του προγράμματος και η εξέλιξη του 

με βάση τα νέα δεδομένα. 

 υπεύθυνος του κέντρου πρέπει να είναι ειδικότητας εργοθεραπευτή  ή 

κοινωνικού λειτουργού. 

 τα Κ.Η.Φ.Η. πρέπει να είναι μια δομή που εξυπηρετεί όχι μόνο τα άτομα τρίτης 

ηλικίας μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν αλλά ταυτόχρονα και τις 

οικογένειες που είναι επιφορτισμένες με την φροντίδα τους.  

 η λειτουργία των Κ.Η.Φ.Η. θα έπρεπε να είναι πιο πολύ διαδεδομένη στις 

τοπικές κοινωνίες από τους αρμόδιους φορείς.  

 τα Κ.Η.Φ.Η. θα έπρεπε να λειτουργούν σε χώρους μέσα σε πάρκα με πράσινο, 

σε δενδροφυτεμένους χώρους για να ασχολούνται οι ωφελούμενοι με 

κηπουρικές εργασίες στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. 
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4.5 Ανακεφαλαίωση 

Η έρευνα διεξήχθη σε πραγματικές συνθήκες και βασίστηκε στην εμπειρία και 

τις αντιλήψεις ατόμων που εργάζονται σε Κ.Η.Φ.Η. του νομού Αττικής. Αφορούσε 

παραμέτρους σχετικές με την λειτουργία των κέντρων, την στελέχωση και την 

υλικοτεχνική τους υποδομή, το εργασιακό καθεστώς, το επίπεδο των παρεχομένων 

υπηρεσιών, την οργάνωση και χρηματοδότησή τους. Οι ερωτηθέντες/είσες κλήθηκαν 

αφενός μεν να αποτυπώσουν την εικόνα των Κ.Η.Φ.Η.   στα οποία εργάζονται και 

αφετέρου δε, να διατυπώσουν προτάσεις σχετικά με τις παραμέτρους που 

καλύπτονταν μέσα από το ερωτηματολόγιο. Το ποσοστό απόκρισης διαμορφώθηκε 

ανάλογα με το βαθμό ευαισθητοποίησης και το ενδιαφέρον κατά κύριο λόγο των 

προϊσταμένων των τμημάτων, που κατά συνέπεια, συνέβαλαν στο μέγιστο ή στο 

ελάχιστο για την διεξαγωγή της έρευνας, γεγονός το οποίο αποτέλεσε και τον βασικό 

περιορισμό της έρευνας. Οι ερωτηθέντες/είσες  δήλωσαν σε γενικές γραμμές 

ικανοποιημένοι/ες από την λειτουργία των κέντρων, ωστόσο μέσα από παρατηρήσεις 

και προτάσεις τους διαφαίνονται βασικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για την βελτίωση των δομών των ΟΤΑ που αφορούν σε υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης ατόμων της τρίτης ηλικίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Προτάσεις 
 

5.1 Εισαγωγή 

Η παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας αποτελεί  ένα ζήτημα 

πολυδιάστατο για το οποίο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράμετροι που αφορούν 

διεπιστημονικά δεδομένα γύρω από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των 

ηλικιωμένων, την κλινική και ψυχολογική τους κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό 

χρειάζεται η  ανάπτυξη σχεδίων για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 

και αποκατάστασης, η οργάνωση  και ο  προσδιορισμός των απαιτήσεων της 

βέλτιστης παροχής υπηρεσιών και της καλύτερης δυνατής διαχείρισης των 

διαθέσιμων πόρων. Το 2005 στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ επισημάνθηκε η 

ανάγκη ενός νέου κύκλου μεταρρυθμίσεων με κέντρο την ΤΑ. Οι μεταρρυθμίσεις θα 

στόχευαν στην θεσμική ολοκλήρωση του θεσμού, στον εναρμονισμό της ΤΑ με τις 

σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, σε σημείο που σε ένα αποκεντρωμένο διοικητικό 

σύστημα η ΤΑ θα είχε τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου πολιτικού οργανισμού. 

Τονίστηκε  δε, ότι τα συμφέροντα των πολιτών έρχονται σε δεύτερη μοίρα, γεγονός 

για το οποίο δεν ευθύνεται τόσο ο τρόπος αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, όσο η 

ανάγκη για εξεύρεση λύσεων μέσω των οποίων θα αναπτυχθούν αποτελεσματικές 

σχέσεις μεταξύ των δήμων και των υπολοίπων εταίρων – παραγόντων που 

δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινωνία. Πολύ εύστοχα επισημάνθηκε ότι 

αναφορικά με την διαχείριση των οικονομικών και των υπηρεσιών η λογική του 

δημόσιου τομέα διαφέρει από την αντίστοιχη του ιδιωτικού ως προς το ότι ο 

δημόσιος δεν λειτουργεί με βάση την μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά του δημοσίου 

οφέλους. (ΚΕΔΚΕ, 2008).  

Όπως έδειξε η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, οι παραπάνω 

επισημάνσεις, ως ένα σημείο, αντικατοπτρίζονται  στις τοποθετήσεις των 

ερωτηθέντων/εισών των Κ.Η.Φ.Η. του νομού Αττικής και στις προτάσεις που 

μπορούν να διεξαχθούν από την συνολική εικόνα της ανάλυσης. 
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5.2 Προτάσεις  βελτίωσης του συστήματος 

Το ποσοστό απόκρισης της έρευνας κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή του έπαιξε η ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον  

των προϊσταμένων των Κέντρων και του προσωπικού που τα επάνδρωναν.  

Η έρευνα εντόπισε μειονεκτήματα ως προς :  

την υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η. 

την σχέση των εργαζομένων με τη  λειτουργία  του κέντρου στο οποίο 

εργάζονταν 

τις υπηρεσίες τις οποίες θα μπορούσαν επιπλέον να παρέχουν τα Κ.Η.Φ.Η. 

τον βαθμό και την ποιότητα δικτύωσης και συνεργασίας των εμπλεκόμενων 

φορέων 

τα εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης και χρηματοδότησης των λειτουργιών 

των Κ.Η.Φ.Η. 

Ανάλογα με το κάθε πεδίο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα έκριναν ότι 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τους  των παρεχομένων υπηρεσιών της ΤΑ προς τα 

άτομα της τρίτης ηλικίας. 

Συγκεκριμένα: 

• Ως προς την υφιστάμενη κατάσταση στα Κ.Η.Φ.Η. οι προτάσεις 

βελτίωσης αφορούν:  

Τον συντονισμό των ενεργειών της διοίκησης των κέντρων και τη στελέχωσή 

τους  σε ειδικευμένο προσωπικό, με στόχο την αναβάθμιση των  νοσηλευτικών 

υπηρεσιών  και των υπηρεσιών   εργοθεραπείας  για μερική αποκατάσταση σε 

συνδυασμό με τη  πρόβλεψη φυσικοθεραπείας.  Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε 

απαραίτητη η πρόσληψη ειδικοτήτων και επαγγελματιών υγείας , έστω και ως 

εξωτερικοί συνεργάτες, με στόχο τη στελέχωση του προσωπικού από 

λογοθεραπευτές,  φυσικοθεραπευτές,  εργοθεραπευτές, ιατρούς και ψυχολόγους.  

Επιπλέον κρίθηκε απαραίτητη η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής  των κέντρων. 
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Συγκεκριμένα,  οι ερωτηθέντες/είσες εστίασαν  στην ανάγκη απόκτησης μεταφορικού 

μέσου για την εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης από και προς το σπίτι των 

ηλικιωμένων, καθώς και στην δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την 

παροχή μεσημεριανού γεύματος σε όσους το έχουν ανάγκη. 

Αν και  στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ το 2005 επισημάνθηκε από ένα 

μικρό ποσοστό (5%) η ανάγκη για ένα σαφές και ιεραρχημένο σύστημα 

προτεραιοτήτων για υπηρεσίες αστικού τύπου, γενικά,  στις δημοτικές υπηρεσίες 

έχουν  παρατηρηθεί  ελλείψεις ως προς την επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού και 

αδυναμίες ως προς την οργανωτική δομή της δημοτικής διακυβέρνησης  σε σημείο, 

σε πολλές περιπτώσεις , να απουσιάζει η επαφή  με την καθημερινότητα του πολίτη. 

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αν αναλογισθούμε ότι  οι υπηρεσίες ΚΑΠΗ και 

Κ.Η.Φ.Η. που υπάγονται στις βασικές υποδομές κοινωνικής φροντίδας απαιτούν μία 

πιο άμεση σχέση με τον πολίτη και τις ανάγκες της καθημερινής του ζωής (ΚΕΔΚΕ, 

2008). Ο Μητροπολιτικός Δήμος, στο πλαίσιο μίας ενδογενούς ανάπτυξης,  θα 

μπορούσε να διαμορφώσει ένα ευέλικτο και παραγωγικό σύστημα  το οποίο θα 

συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και απασχόλησης και  να γίνει 

φορέας κοινωνικής οικονομίας  με συνέπεια την αύξηση θέσεων απασχόλησης σε 

τομείς που φορούν στη κοινωνική εργασία (ΙΤΑ, 2016). 

Την σύνδεση των προγραμμάτων με τις οικογένειες των ηλικιωμένων 

Προκειμένου να ανιχνευθεί το ζήτημα της  παροχής  υπηρεσιών προς του 

πολίτες θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κοινή γνώμη μέσα από την οργάνωση 

«θεσμών διαβούλευσης και συμμετοχής» των κατοίκων στη διαμόρφωση πολιτικών 

άλλα και τον έλεγχο της εφαρμογής τους (ΚΕΔΚΕ, 2008).  

Την αποφυγή χρονοτριβής από την ηγεσία στην λήψη των αποφάσεων 

Οι ΟΤΑ θα πρέπει να κατορθώσουν να υπερβούν τον διεκπεραιωτικό και 

νομικιστικό προσανατολισμό των υπηρεσιών τους μέσω της εισαγωγής των εννοιών 

της καινοτομίας και του εκσυγχρονισμού στον τρόπο λειτουργίας τους (ΙΤΑ, 2016).  

Ο Κοντιάδης (2006)  αναφέρει σχετικά ότι για τις  γραφειοκρατικές στρεβλώσεις που 

χαρακτηρίζουν τις δομές κοινωνικής πολιτικής κρίνεται  αναγκαία   η υιοθέτηση νέων 

προτύπων συντονισμού και δικτύωσης με στόχο μία πιο αποδοτική και 

αποτελεσματική λειτουργία.  
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Την ανάγκη  για μία πιο σταθερή κοινωνική πολιτική με που θα δίνει την 

δυνατότητα της  αύξησης του αριθμού των ωφελουμένων,  ώστε να εξυπηρετούνται 

περισσότερα άτομα της τρίτης ηλικίας και να αποφευχθεί η μεγάλη αναμονή των 

επιλαχόντων 

Ο Κοντιάδης (2006) θεωρεί ότι η λειτουργία των ΟΤΑ εντός ενός 

αποκεντρωτικού συστήματος θα συνέβαλε στην ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών 

στις δημόσιες υπηρεσίες ακολουθώντας το κριτήριο της «προσβασιμότητας ή 

προσπελασιμότητας»  στις δομές κοινωνικής πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο, θα 

αντιμετωπισθούν και ζητήματα που αφορούν τον τρόπο που λειτουργεί η ηγεσία ως 

προς την λήψη αποφάσεων και χαρακτηρίζεται από  «αποστασιοποίηση και 

ακαμψία» απέναντι στις  ανάγκες των πολιτών. 

• Ως προς την σχέση των εργαζομένων με τη  λειτουργία  του κέντρου 

στο οποίο εργάζονταν οι προτάσεις βελτίωσης αφορούν: 

Την μονιμοποίηση του προσωπικού, το οποίο πλέον κρίνεται ως έμπειρο και 

εκπαιδευμένο.  

Οι συμβάσεις που διαρκώς ανανεώνονται κρίθηκε ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο 

το οποίο εμποδίζει του εργαζόμενου να απαιτήσουν ένα πιο αξιοπρεπές εργασιακό 

περιβάλλον και να επενδύσουν στην δουλειά τους.  Αξίζει να σημειωθεί ότι  το 

επισφαλές εργασιακό καθεστώς , είναι από τους παράγοντες οι οποίοι συντελούν 

στην υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και στην αύξηση του κινδύνου 

της «εντός εργασίας φτώχειας» (ΟΚΕ, 2014). 

• Ως προς τις υπηρεσίες τις οποίες θα μπορούσαν επιπλέον να παρέχουν 

τα Κ.Η.Φ.Η. οι προτάσεις βελτίωσης αφορούσαν: 

Την δημιουργία προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης για ασθενείς με 

μέτρια άνοια αλλά και για τα υπόλοιπα άτομα της τρίτης ηλικίας, ώστε να 

αισθάνονται δημιουργικά και να διατηρούν τη λειτουργικότητά τους. Για  τον λόγο 

αυτό προτείνεται η λειτουργία των κέντρων σε χώρους με πράσινο, ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα απασχόλησης με κηπουρικές εργασίες .  
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Η Valente σε άρθρο της σχετικά με την φροντίδα που θα πρέπει να παρέχεται 

σε άτομα που πλησιάζουν προς το τέλος της ζωής τους κρίνει  αναγκαία τη βελτίωση 

της εκπαίδευσης των ατόμων που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών προς τους 

ηλικιωμένους, την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και πολιτιστικής 

ευαισθησίας, την διεξαγωγή ερευνών με στόχο  την δημιουργία πολιτικών, οι οποίες 

θα βελτιώσουν την παροχή των υπηρεσιών   προς άτομα της τρίτης ηλικίας. Κάνει 

ιδιαίτερη αναφορά στον  ρόλο των ψυχολόγων διότι μπορεί να βοηθήσει τους 

ηλικιωμένους να κατανοήσουν την πολύπλοκη ιατρική ορολογία και να τους δώσουν 

την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το άγχος που αντιμετωπίζουν αισθανόμενοι ότι 

πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους (Valente, χ.η.). 

Τον   ανασχεδιασμό του προγράμματος,  ώστε να λειτουργήσει με βάση τα 

νέα δεδομένα, καθώς έπειτα από τόσα χρόνια λειτουργίας τους οι ανάγκες πιθανόν να 

έχουν αλλάξει. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε απαραίτητη  εκτός των νοσηλευτικών 

υπηρεσιών η ανάπτυξη και άλλων υπηρεσιών που χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, μία 

αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών ανάλογη των daycarecenters άλλων 

χωρών, καθώς και η  κάλυψη ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά και οι 

άστεγοι και οι ηλικιωμένοι με προβλήματα υγείας.                          

Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών προς τα άτομα που ανήκουν σε  

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες ή αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού 

αποκλεισμού,  εξαρτάται από την δυνατότητα προσαρμογής των υπηρεσιών αυτών 

στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Η  εξυπηρέτηση ατόμων αυτών θα 

μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από υπηρεσίες που λειτουργούν εντός ενός δικτύου 

αποκεντρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών (Κοντιάδης, 2006).  Κρίνεται απαραίτητη η 

θέσπιση μίας υποστηρικτικής νομοθεσίας  (ΑΡΑ, χ.η.) και ποικίλων συστημικών 

μεταρρυθμίσεων (Κοντιάδης, 2006)  για την ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών   

για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, και την αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης σε 

αυτές.  

• Ως προς τον βαθμό και την ποιότητα δικτύωσης και συνεργασίας των 

εμπλεκόμενων φορέων  οι προτάσεις βελτίωσης αφορούσαν: 
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Την  συνεργασία με φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και μονάδες 

υγείας κρίθηκε ικανοποιητική, διαπιστώθηκε ωστόσο, μία μερική αλληλεπικάλυψη  

με τα ΚΑΠΗ και την ΠΡΟΝΟΙΑ.  

Ο Κοντιάδης (2006) επισημαίνει τον κατακερματισμό υπηρεσιών και δράσεων 

των ΟΤΑ και προτείνει εκτός του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης νέων 

προγραμμάτων τον συντονισμό και την δικτύωση των ήδη υφισταμένων, ώστε να 

επιτευχθεί η αντιμετώπιση των τυχόν επικαλύψεων. 

• Ως προς τα εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης και χρηματοδότησης των 

λειτουργιών των Κ.Η.Φ.Η. οι προτάσεις βελτίωσης αναφέρονται:   

Στην κάλυψη του συνολικού κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών  με την 

αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, χορηγιών, αξιοποίηση των 

εσόδων από τα δημοτικά τέλη, αλλά και με μερική συνεισφορά των ωφελουμένων. 

Γενικά η βελτίωση των υπηρεσιών των κέντρων συσχετίστηκε άμεσα με το ζήτημα 

της επαρκούς χρηματοδότησης. 

Η σχέση κεντρικών και τοπικών πόρων είναι σε αναλογία 50 προς 50  στην 

Ελλάδα. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο το κράτος να μεταβιβάζει αρμοδιότητες 

προς την ΤΑ, χωρίς όμως οι αρμοδιότητες αυτές να συνοδεύονται από τους 

ανάλογους πόρους, αλλά επίσης και το ότι οι πόροι που προορίζονται για την 

βελτίωση της ποιότητα ζωής των ωφελουμένων να μένουν αναξιοποίητοι αφού οι 

ΟΤΑ χαρακτηρίζονται από περιορισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες.  Προτείνεται 

η προώθηση της οικονομικής αυτάρκειας στους Δήμους με την δυνατότητα άντλησης 

ιδίων πόρων ώστε να έχουν την δυνατότητα, ανεξάρτητα από την κρατική 

επιχορήγηση,  οι υπηρεσίες  που  παράγουν  να είναι ποιοτικά αναβαθμισμένες. 

Σχετικά προτείνεται «η θεσμοθέτηση ως μονίμων των δομών κοινωνικής φροντίδας 

και η εξάρτηση της χρηματοδότησής τους από τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα 

(ΚΕΔΚΕ, 2008, σ. 62)». Επίσης.  η ικανοποίηση του αιτήματος για φορολογική 

αποκέντρωση προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και να 

ενισχυθεί η διοικητική και επιχειρησιακή τους ικανότητα έχοντας το δικαίωμα  

εφαρμογής πολιτικών φορολογικής αποκέντρωσης. Παράλληλα κρίνεται σκόπιμο να 

καταργηθούν οι αναποτελεσματικοί φόροι και να συγχωνευθούν άλλοι με στόχο την 

αποδοτική λειτουργία  και την καλύτερη εξυπηρέτηση  των πολιτών (ΚΕΔΚΕ,2008).  
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5.3 Εναλλακτικά μοντέλα παροχής υπηρεσιών 

Από την έως τώρα ανάπτυξη της εργασίας φαίνεται ότι παραδοσιακές μορφές 

διακυβέρνησης τίθενται υπό αμφισβήτηση τόσο υπό  την πίεση των κριτικών που 

δέχονται για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, όσο και υπό την 

πίεση των δυσμενών για την χώρα μας οικονομικών εξελίξεων  κατά την τελευταία 

δεκαετία. Με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή, αλλά και την διεθνή εμπειρία θα 

μπορούσαν να παρατεθούν ορισμένα εναλλακτικά μοντέλα παροχής υπηρεσιών από 

φορείς της ΤΑ. 

Ο Κοντιάδης (2006) διαπιστώνει την αναποτελεσματικότητα των κοινωνικών 

πολιτικών οι οποίες βασίζονται σε μία «μηχανιστική» αντιμετώπιση των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων και προτείνει την σημασία των «οριζόντιων  ή διακλαδικών 

παρεμβάσεων», ώστε να αντιμετωπιστούν «με τρόπο παράλληλο διαφορετικής υφής 

προβλήματα, που αφορούν ταυτόχρονα το ίδιο ή διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία, 

κατ’ αρχάς, εμφανίζονται να υπάγονται στην ίδια ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα (σ. 

2)». Θεωρεί ότι η υιοθέτηση του οργανωτικού – διοικητικού μοντέλου θα συμβάλει 

στην δικτύωση, την αποτελεσματικότερη οργάνωση  και τον συντονισμό των δομών  

και των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής. Η διάρθρωση των παρεμβάσεων και η 

οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών σχετίζονται άμεσα με την αποκέντρωση στην  

κοινωνική πολιτική και της ανάδειξης ενός διευρυμένου κοινωνικού ρόλου των ΟΤΑ. 

Προώθηση μεταρρυθμίσεων που αφορούν τη συνολική διάρθρωση των ΟΤΑ  με 

στόχο την αντιμετώπιση επικαλύψεων και συντονιστικών ελλειμμάτων. Το 

προτεινόμενο οργανωτικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών εντός ενός δικτύου 

κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών αποτελεί ένα σχήμα το οποίο είναι 

αποκεντρωμένο μεν, υπόκειται σε κρατικό έλεγχο και εποπτεία, δε. Ο συντονισμός 

και ο έλεγχος υλοποιείται σε κεντρικό επίπεδο ενώ η εκτέλεση σε επίπεδο Δήμων ή 

δημοτικών επιχειρήσεων. 

Η υιοθέτηση ενός μοντέλου δημόσιας προνοιακής πολιτικής της οποίας οι 

παρεμβάσεις θα συνδέονται με την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση 

ευκαιριών λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές οι οποίες έχουν συντελεστεί στο 

κοινωνικό και οικονομικό πεδίο και έχουν επηρεάσει την  αγορά εργασίας και την 

συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού. Σε αυτό το πνεύμα,  κρίνεται σκόπιμη η 

ανάπτυξη ενός «εθνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας»  που θα βασίζεται στις 
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αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και θα συμβάλει στην συνοχή της 

ελληνικής κοινωνίας (ΟΚΕ, 2014). 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΚΕΔΚΕ (ΚΕΔΚΕ, 2008), είναι αναγκαία η 

ανάπτυξη  ενός νέου μοντέλου διοικητικής διάρθρωσης της χώρας, στο οποίο θα 

δίνεται βαρύτητα στην λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και στην υλοποίηση 

δράσεων με την συμμετοχή και την συνεργασία φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα και των τοπικών κοινοτήτων. Πρόκειται για μία πρόταση συνολικής 

διοικητικής μεταρρύθμισης, η οποία οδηγεί σε ένα αναβαθμισμένο ρόλο της ΤΑ με 

υιοθέτηση ιδεών που βασίζονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία και της 

επιτρέπουν μεγάλα περιθώρια αυτόνομης δράσης στον σχεδιασμό πολιτικών 

κοινωνικών παροχών. 

Η Goncalves (2013) επισημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις  η κακή κατανομή 

των δημόσιων εσόδων  περισσότερο παρά η έλλειψη πόρων ευθύνεται για την 

πρόσβαση των κοινωνικών ομάδων στα δημόσια αγαθά. Αποδίδει το γεγονός στην 

ανεπάρκεια των παραδοσιακών μηχανισμών οριζόντιας πολιτικής λογοδοσίας. Το 

γεγονός αυτό αποτέλεσε βασική πρόκληση για τους οικονομολόγους και τους φορείς 

χάραξης πολιτικής με συνέπεια τον σχεδιασμό μηχανισμών λογοδοσίας bottom-up, οι 

οποίοι συνεπάγονται μια μεγαλύτερη εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι 

είναι και οι τελικοί αποδέκτες των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.  

Η δημιουργία ενός συμμετοχικού μοντέλου προϋπολογισμού αναπτύχθηκε 

στον Δήμο του PortoAlegre  ως μία εναλλακτική δημοσιονομική διαδικασία που 

επέτρεπε στους πολίτες να διαπραγματεύονται  με κυβερνητικούς αξιωματούχους 

σχετικά με την χρηματοδότηση και τις επενδυτικές προτεραιότητες του Δήμου. Αυτό 

βελτίωσε  τη ροή πληροφοριών μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και των 

χρηστών των παρεχομένων υπηρεσιών,  με αποτέλεσμα την οργάνωση υπηρεσιών οι 

οποίες καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.  Παρατηρώντας την εξέλιξη 

των πιστώσεων  η Goncalves   καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του 

συμμετοχικού μοντέλου προϋπολογισμού σχετίζεται άμεσα με μια αλλαγή του 

τρόπου κατανομής των κρατικών δαπανών από τους δήμους που υιοθέτησαν το 

μοντέλο, η οποία εντοπίζεται στην υιοθέτηση της  τάσης για αύξηση των δαπανών για 

την υγεία.  Αν και η υιοθέτηση του μοντέλου αυτού δεν μεταφράζεται άμεσα σε 

αυτόματη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών, ωστόσο, επειδή λειτουργεί με βάση 
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τις ανάγκες των πολιτών έχει την δυναμική να οδηγήσει σταδιακά σε βελτίωση 

κάποιων παραμέτρων του βιοτικού τους επιπέδου. 

5.4 Ανακεφαλαίωση 

Σύμφωνα με τις  Κατωπόδη και Σκαρλάτου (2013) οι τελευταίες 

κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και  η διαμόρφωση νέων τάσεων στον τομέα της 

κοινωνικής προστασίας συνετέλεσαν ώστε η ΤΑ να αποτελέσει μία σημαντική 

παράμετρο στην προσπάθεια αναπροσδιορισμού και ανασχεδιασμού των 

παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της  άσκησης κοινωνικής 

πολιτικής,με σκοπό την  ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των παρεχομένων 

υπηρεσιών. Αξιοποιώντας στρατηγικές έρευνας και σχεδιασμού οι αρμόδιοι φορείς 

έχουν ως στόχο τους η μέριμνα για τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων να 

μην γίνεται με τρόπο ευκαιριακό ή αποσπασματικό αλλά μέσα από υπηρεσίες, οι 

οποίες διαθέτουν την κατάλληλη οργανωτική υποδομή και παρέχουν ευκαιρίες για 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού που τις στελεχώνουν. 

Συγκεκριμένα, από την ανάπτυξη του κεφαλαίου, διαφαίνεται ότι οι ΟΤΑ έχουν 

ανταποκριθεί με επιτυχία στο ρόλο τους αναπτύσσοντας προγράμματα και δράσεις 

κοινωνικής προστασίας και προσφέροντας υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν σε 

σημαντικό βαθμό τις ανάγκες των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Οι προτάσεις για 

βελτίωση βασίζονται στα δεδομένα της ερευνητικής μελέτης και αναπτύσσονται  

κυρίως προς τρειςάξονες: 

 της αναβάθμισης της λειτουργίας των κέντρων και των παρεχομένων υπηρεσιών 

τους 

της ανάγκης εξεύρεσης των κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων με στόχο την 

επαρκή χρηματοδότηση τους και ακολούθως την επαρκή στελέχωσή τους σε 

ειδικευμένο προσωπικό  

της αναζήτησης  εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης μέσα από την 

εκμετάλλευσητων δυνατοτήτων για  δικτύωση και συνεργασία, τον συντονισμό των 

δομών  και των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής και την ανάπτυξη συνεργασίας 

μεταξύ  φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των τοπικών κοινοτήτων.  
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Συνολικά, φαίνεται η ανάγκη για μία πρόταση ολικής διοικητικής μεταρρύθμισης, η 

οποία οδηγεί στην άρση των αδιεξόδων που έχουν δημιουργηθεί  από τα διαρκώς 

διογκούμενα κοινωνικά προβλήματα υπό το βάρος των παγκόσμιων οικονομικών 

εξελίξεων. 
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Συζήτηση – Συμπεράσματα 
 

Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να συμφωνούν με τις εκτιμήσεις που 

έγιναν στα τρία πρώτα κεφάλαια με βάση την σχετική βιβλιογραφία ως προς τα 

παρακάτω σημεία: 

Στην απουσία ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής 

Οι Δήμοι  έχουν αναλάβει αρμοδιότητες δράσεων  στον τομέα της προνοιακής 

πολιτικής, οι οποίες βασίζονται στους κανόνες της νομοθεσίας περί ΟΤΑ  (Ν. 

2218/1994, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010) και στις διατάξεις ειδικών νόμων (Ν. 

2646/1998, Ν. 4071/2012) ακολουθώντας ένα «διευρυμένο πλαίσιο παρέμβασης στην 

άσκηση προνοιακών πολιτικών», όπως αυτό παρατηρείται ως «θεσμικό κεκτημένο» 

στα εθνικά προνοιακά συστήματα χωρών της Ευρωπαϊκής περιφέρειας (ΟΚΕ, 2014, 

σ. 17).  

Στη σημασία της ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα για την 

εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 

Η ΟΚΕ (2014) τονίζει ότι άσκηση πολιτικών κοινωνικής προστασίας αποτελεί 

βασική ευθύνη του κράτους. Διαπιστώνει, ωστόσο,  την σημασία της «φιλανθρωπίας» 

στην αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται  στα αποτελέσματα της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης του 2008. Επομένως, η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου 

παράγοντα θα μπορούσε να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στο έλλειμμα κοινωνικής 

πολιτικής. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν «προγράμματα 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» με την συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και του 

ιδιωτικού τομέα. 

Στην συμβολή των υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής προστασίας προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας και την εξυπηρέτηση ενός 

μεγάλου αριθμού ωφελουμένων  

Στην ανάγκη εξεύρεσης λύσεων ώστε τα κέντρα  να ανταποκριθούν στις 

διευρυμένες ανάγκες των ηλικιωμένων και τις αυξημένες ανάγκες ζήτησης με την 
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κατάλληλη στελέχωσή τους   και την αδυναμία αναπροσαρμογής και ανασχεδιασμού 

προκειμένου να ικανοποιηθούν επιπλέον ανάγκες των ηλικιωμένων 

Σχετικά ο Κοντιάδης (2006) τονίζει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η αξιοποίηση 

των υπαρχουσών υπηρεσιών που εντάσσονται στον τομέα άσκησης  προνοιακής 

πολιτικής των ΟΤΑ μέσω της διαδικασίας διασύνδεσής τους  και όχι η δημιουργία 

μίας επιπλέον υπηρεσίας. 

Στην ανάγκη εξεύρεσης σταθερής χρηματοδότησης που θα παρέχει την 

δυνατότητα μονιμοποίησης του υπάρχοντος προσωπικού και της πρόσληψης νέων 

ειδικοτήτων.  

Προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης χρηματοδοτικών πόρων   θα συνέβαλε 

αποφασιστικά η προώθηση μίας πολιτικής ενίσχυσης της οικονομικής αυτάρκειας 

των Δήμων σε βαθμό οικονομικής αυτοτέλειας και η θεσμοθέτηση της μονιμότητας 

των δομών που σχετίζονται με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να γίνεται 

πιο εύκολη η ένταξη τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία θα καταρτίζονται 

και θα υλοποιούνται από τους ΟΤΑ  μέσω των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πολιτικής.  

Ο Κοντιάδης(2006) επισημαίνει την ανάγκη συντονισμού των δομών  και των 

προγραμμάτων με στόχο μία πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων 

μέσω της δικτύωσης των δομών κοινωνικής πολιτικής. 

Η επαρκής στελέχωση θα ενίσχυε την αμεσότητα της ανταπόκριση  των 

κέντρων στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων της τρίτης ηλικίας και στην 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι με την 

πρόσληψη ατόμων τα οποία διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσει, δεξιότητες και 

ευαισθησία θα οδηγήσει στην  δημιουργία πολιτικών  μέσω των οποίων θα βελτιωθεί 

η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης θα πρέπει να διασταυρωθούν με 

παρόμοιες μελέτες με μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος  και μεγαλύτερη απόκριση των 

ερωτωμένων. 

Το μέγεθος του δείγματος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, ωστόσο βοηθά 

στην καταγραφή των παραμέτρων που αφορούν τους σκοπούς της έρευνας. 
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Η αναπαραγωγή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία 

από τις υπηρεσίες της ΤΑ για την τρίτη ηλικία θα μπορούσε να βοηθήσει προς την 

κατεύθυνση της καταγραφής, της αξιολόγησης και του (επανα)σχεδιασμού των 

λειτουργιών τους με απώτερο σκοπό να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 

ενισχυμένου ρόλου τον οποίο έχουν αναλάβει οι ΟΤΑ  στο πλαίσιο των δομών που 

αφορούν την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και της πρόκλησης της ανάπτυξης της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. 
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