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Äéáäéêáóßá 

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 ο Γενι-
κός Γραμματέας του Υπουργείου Απασχό-
λησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Δημή-
τρης Κοντός απέστειλε προς γνωμοδότηση
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(Ο.Κ.Ε.) το τελικό σχέδιο της Εθνικής Έκθε-
σης Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστα-
σία και την Κοινωνική Ένταξη 2008-2010.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε.
συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμε-
νη από τις κυρίες Ρένα Μπαρδάνη, Ζωή
Λαναρά, Σοφία Δροσοπούλου και τους κ.κ.
Νικόλαο Σκορίνη, Κώστα Γκουτζαμάνη και
Νικόλαο Λιόλιο.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργα-
σίας ορίστηκε ο κ Νικόλαος Λιόλιος. Την επι-
στημονική στήριξη στην Επιτροπή Εργασίας

παρείχαν οι εμπειρογνώμονες κ.κ. Κατερίνα
Δασκαλάκη, Βάσια Μότσου, Κώστας Δη -
μουλάς και Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης. Τον επι-
στημονικό συντονισμό της Επιτροπής είχε
από πλευράς Ο.Κ.Ε. η επιστημονική συνεργά-
τις Δρ. Όλγα Αγγελοπούλου. Εκ μέρους της
Ο.Κ.Ε. στήριξη παρείχε η κα Δήμητρα
Λαμπροπούλου, οικονομολόγος.

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις
εργασίες της σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις,
ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την
εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνε-
δρίαση της 23/9/2008.

Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία
εισηγητής ήταν o N. Σκορίνης, αφού ολοκλή-
ρωσε την συζήτηση για το θέμα στη συνε-
δρίαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2008, διατύ-
πωσε την υπ’ αριθμ. 204 Γνώμη της Ο.Κ.Ε.
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H παρούσα Γνώμη της ΟΚΕ αφορά στο
τελικό σχέδιο της Εθνικής Έκθεσης Στρατη-
γικής για την Κοινωνική Προστασία και την
Κοινωνική Ένταξη 2008-2010, το οποίο θα
υποβληθεί στην Ευρωπα'κή Επιτροπή την
30η Σεπτεμβρίου 2008.

Ήδη η ΟΚΕ τον Ιούλιο 2008 ολοκλήρω-
σε τη Γνώμη της υπ’ αριθμ. 198 με τίτλο
«Κατάρτιση Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής
για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινω-
νική Ένταξη», η οποία αφορούσε αίτημα του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας προς την ΟΚΕ για τη διατύπω-
ση των απόψεων και των προτάσεών της σε

συγκεκριμένα ζητήματα. Με τη Γνώμη της
αυτή η ΟΚΕ τοποθετήθηκε στα σχετικά
θέματα και ζήτησε να της κοινοποιηθεί προς
γνωμοδότηση η Έκθεση για την Κοινωνική
Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2008-
2010, προτού αποσταλεί επισήμως στην Ε.Ε.
Επί του κειμένου αυτού, που της απεστάλη
στις 15.9.2008, η ΟΚΕ τοποθετείται με την
παρούσα Γνώμη της. Για τη διευκόλυνση
του αναγνώστη στο τέλος του παρόντος
προστέθηκε Παράρτημα που περιλαμβάνει
τα περιεχόμενα του τελικού σχεδίου της
Εκθέσεως Στρατηγικής για την Κοινωνική
Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2008-
2010 (εφεξής: Έκθεση).





Η παρούσα Γνώμη αποτελείται από
πέντε Κεφάλαια και ένα Παράρτημα, στο
οποίο παρατίθενται τα περιεχόμενα της
Έκθεσης.

Στο Κεφάλαιο Α΄ – Γενικές Παρατηρή-
σεις της ΟΚΕ, συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

• Οι περισσότερες παρεμβάσεις από αυ -
τές που περιλαμβάνει η Έκθεση δεν
συγκροτούν μία σαφή και επιχειρησια-
κά επεξεργασμένη στρατηγική με δια-
τυπωμένους ποσοτικούς στόχους και
χρονοπρογραμματισμό για την υλο-
ποίησή τους.

• Καμία σχεδόν από τις προτάσεις που
η ΟΚΕ είχε διατυπώσει στη Γνώμη της
υπ’ αριθμ. 198 δεν συμπεριλήφθηκε
στο τελικό σχέδιο της Έκθεσης.

• Δεν αποτυπώνεται μία συστηματική α -
ποτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου
εφαρμογής και των αποτελεσμάτων
που επήλθαν από τις παρεμβάσεις
των προηγούμενων σχεδίων. 

Στο Κεφάλαιο Β΄ για το πρώτο μέρος
της Έκθεσης: Κοινή Επισκόπηση, η ΟΚΕ
διατυπώνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις, οι
οποίες αφορούν στην παράλειψη της Έκθε-
σης να αναφέρει: (α) υφιστάμενα προγράμ-
ματα για την πρόληψη και καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού, (β) δράσεις
για το συντονισμό των πολιτικών κοινωνικής
προστασίας, (γ) πολιτικές του τομέα της
πρόνοιας/ κοινωνικής φροντίδας, και (δ) τις
διαδικασίες και τα όργανα που θα αναλά-
βουν την εφαρμογή της στρατηγικής δια-
σύνδεσης με ΕΣΠΑ, ΕΠΜ και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη.

Στο Κεφάλαιο Γ΄ για το δεύτερο μέρος

της Έκθεσης: Κοινωνική Ένταξη, η ΟΚΕ
παρατηρεί τα εξής:

• Η Έκθεση αναφέρεται στα επιχειρη-
σιακά προγράμματα που χρηματοδο-
τούνται από το ΕΚΤ (Ευρωπα'κό Κοι-
νωνικό Ταμείο) και όχι στην κρατική
παρέμβαση στον κοινωνικό τομέα.

• Η ίδια η Έκθεση αναγνωρίζει το υψη-
λό ποσοστό φτώχειας που υπάρχει
στη χώρα παρά τις κοινωνικές μεταβι-
βάσεις. Παράλληλα, η ΟΚΕ επισημαί-
νει τη διαρκή χειροτέρευση της αγο-
ραστικής δύναμης και του βιοτικού
επιπέδου του πληθυσμού με την
πάροδο των χρόνων.

• Ο στόχος της απασχόλησης καλώς
επιδιώκεται, αλλά θα πρέπει εκτός
από στατιστικές επιδιώξεις να υπάρ-
χει διασφάλιση των προCποθέσεων
βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των
απασχολούμενων.

• Η Έκθεση δεν αναφέρεται στην πραγ-
ματοποίηση της οργανωτικής αναβάθ-
μισης των δημόσιων υπηρεσιών απα-
σχόλησης.

• Η Έκθεση δεν αναφέρεται στην κατα-
πολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

• Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλη-
σης δεν είναι τόσο αποτελεσματικές,
ώστε να επιτυγχάνουν ουσιαστική μεί-
ωση της ανεργίας ή να βελτιώνουν το
επίπεδο διαβίωσης των απασχολούμε-
νων.

• Ορισμένες ενεργητικές πολιτικές απα-
σχόλησης, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τα προγράμματα stage, έχουν
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αντικοινωνικά αποτελέσματα.

• Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλη-
σης για να είναι αποδοτικές και για να
συμβάλουν στη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των αποδεκτών τους θα
πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβα-
ση σε ποιοτική απασχόληση και να
συνυπάρχουν με ένα αποτελεσματικό
σύστημα κοινωνικής προστασίας.

Θετική είναι η αναφορά στην καταπολέ-
μηση της σχολικής διαρροής και στην πρόω-
ρη εγκατάλειψη από τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.

Στο Κεφάλαιο Δ΄- Συντάξεις, η ΟΚΕ επι-
σημαίνει ότι οι προτάσεις που διατύπωσε
στη Γνώμη της υπ’ αριθμ. 198, όπως η πρό-
ταση για την καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας, καθώς και της εισφοροδιαφυγής,
δεν ελήφθησαν υπόψη.

Παράλληλα, η ΟΚΕ επισημαίνει ότι το
ζήτημα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγ-
γελμάτων είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και θα
έπρεπε να αντιμετωπιστεί με επιστημονικά
και ασφαλιστικά κριτήρια στη βάση της επι-
καιροποίησης των συνεπειών των ΒΑΕ και
της αντιμετώπισής τους με προληπτικές
πολιτικές, ώστε οι αρνητικές επιπτώσεις
στην υγεία των εργαζομένων να περιορίζο-
νται στο ελάχιστο.

Τέλος, στο Κεφάλαιο Ε΄ - Υγεία και
Μακροχρόνια Φροντίδα, η ΟΚΕ επισημαίνει
τις υφιστάμενες στα πεδία αυτά υστερήσεις,
πολλές εκ των οποίων αναφέρει και η ίδια η
Έκθεση. Πρόκειται για:

• Τα προβλήματα συντονισμού των δύο

συστημάτων, υγείας και μακροχρό-
νιας φροντίδας.

• Αποσπασματικότητα στο σχεδιασμό
και έλλειψη ολοκληρωμένου στρατη-
γικού σχεδιασμού για την Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας.

• Τη σημαντική καθυστέρηση της συγκ -
ρότησης της Επιτροπής Προμηθειών
Υγείας.

• Την παράλειψη αναφοράς συγκεκρι-
μένων στοιχείων για το «εθνικής εμβέ-
λειας έργου πληροφορικής στο χώρο
της υγείας» που υπάρχει πρόβλεψη
να δημιουργηθεί.

• Η ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τον
εξορθολογισμό της χρηματοδότησης
για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων
των νοσοκομείων και για την εξασφά-
λιση της βιωσιμότητας και αποδοτικό-
τητας του συστήματος υγείας.

• Τα προβλήματα πρόσβασης στην υ -
γειονομική περίθαλψη.

• Οι υστερήσεις στο πεδίο της ποιότη-
τας και της ασφάλειας των υπηρεσιών
υγείας.

• Η έλλειψη προόδου στη μελέτη του
θέματος για τα περιθώρια εξοικονό-
μησης πόρων, μεγάλα για το υγειονο-
μικό σύστημα της Ελλάδας.

• Δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη τα
μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλεί-
ψεων σε υπηρεσίες και σε εξειδικευμέ-
νες δομές μακροχρόνιας φροντίδας.
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Η Έκθεση συγκροτεί ένα επεξεργασμέ-
νο κείμενο με πολλές αναφορές σε προτε-
ραιότητες και μέτρα πολιτικής για την κοινω-
νική προστασία και την κοινωνική ένταξη. Το
κείμενο όμως αυτό αποτελεί μάλλον ένα
σύνολο επισημάνσεων και εξαγγελιών
παρεμβάσεων και λιγότερο ένα συγκροτημέ-
νο και συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο για την
κοινωνική προστασία και την κοινωνική έντα-
ξη. Οι περισσότερες παρεμβάσεις απαριθ-
μούνται είτε ως πολιτικές προτεραιότητες
είτε ως άξονες παρέμβασης στο πλαίσιο επι-
χειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠΑΝΑΔ- Ε.Π
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» «ΕΣΤΙΑ»
-ΛΑΕΚ) χωρίς να συγκροτούν μία σαφή και
επιχειρησιακά επεξεργασμένη στρατηγική
με διατυπωμένους ποσοτικούς στόχους
και χρονοπρογραμματισμό για την υλοποί-
ησή τους.

Η ΟΚΕ επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι με
την πρόσφατη Γνώμη της υπ’ αριθμ. 198
«Κατάρτιση της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγι-
κής για την Κοινωνική Προστασία και την
Κοινωνική  Ένταξη 2008-2010», διατύπωσε
εκτεταμένες, συγκεκριμένες και εμπεριστα-
τωμένες προτάσεις σχετικά με το περιεχόμε-
νο της Έκθεσης, τις οποίες θεωρεί απαραί-
τητες παρεμβάσεις στους τρεις τομείς
παρέμβασης (ένταξη, συντάξεις, υγεία &
μακροχρόνια φροντίδα). Διαπιστώνει ωστό -
σο, ότι, καμία σχεδόν από τις προτάσεις
αυτές δεν έχει συμπεριληφθεί στο τελικό
σχέδιο της Έκθεσης. Με αυτό το δεδομένο,
η ΟΚΕ παραπέμπει στη Γνώμη της υπ’ αριθμ.
198 θεωρώντας ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί
ουσιαστικά εν όψει της υποβολής της Εθνι-
κής Εκθέσεως Στρατηγικής για την Κοινωνι-
κή Ένταξη και την Κοινωνική Προστασία
στην Ευρωπα'κή Επιτροπή την 30.9.2008.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και τον
αντίκτυπο προηγούμενων παρεμβάσεων και
πολιτικών, η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι, όπως και
στην προηγούμενη έτσι και στην τωρινή
έκθεση, δεν αποτυπώνεται μια συστηματι-
κή αποτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου
εφαρμογής και των αποτελεσμάτων που
επήλθαν από τις παρεμβάσεις των προη-
γούμενων σχεδίων. Δεν υφίσταται μία
συστηματική διαδικασία αξιολόγησης επι-
πτώσεων (impact analysis) με βάση επι-
λεγμένους δείκτες και κριτήρια αξιολόγη-
σης. Η Έκθεση αναφέρει μεν σε διάφορα
σημεία κάποιους στατιστικούς δείκτες προ-
κειμένου να αποτιμηθεί η κατάσταση αναφο-
ρικά με την κοινωνική προστασία, την ένταξη
και την κοινωνική συνοχή.

Πλην όμως οι δείκτες αυτοί, αν και απο-
τελούν κατάλληλα μεγέθη για την απεικόνι-
ση της πορείας της χώρας στα παραπάνω
πεδία, δεν επαρκούν για την παρακολούθη-
ση, την αποτίμηση και την αξιολόγηση του
τρόπου εφαρμογής και των αποτελεσμάτων
που επιφέρουν οι παρεμβάσεις της εθνικής
στρατηγικής για την κοινωνική προστασία
και την κοινωνική ένταξη. Ένα άλλο σημείο
το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί είναι, ότι
ενώ αναφέρεται ότι θα προωθηθεί η στατι-
στική παρακολούθηση και αξιολόγηση των
μέτρων πολιτικής μέσω συγκεκριμένων δει-
κτών, οι οποίοι έχουν άμεση αναφορά στην
Ευρωπα'κή Στρατηγική Απασχόλησης (ενό-
τητες 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2), παρ’ όλ’ αυτά δεν
αναφέρεται το ισχύον ποσοστό τους σε
ευρωπα'κό επίπεδο ούτε κάτω από  ποιο
πλαίσιο θα ενταχθούν στους στόχους του
Υπουργείου Απασχόλησης, όσον αφορά
στην επίτευξή τους κατά τη διάρκεια εφαρ-
μογής της Εθνικής Έκθεσης. Απαιτείται,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
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επομένως, ο άμεσος σχεδιασμός και η
ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου συστήμα-
τος παρακολούθησης και αξιολόγησης των
παρεμβάσεων.

Συνεπώς, και η Έκθεση χαρακτηρίζεται
από το ίδιο έλλειμμα που η ΟΚΕ είχε επισημά-
νει τόσο στη Γνώμη της υπ’ αριθμ. 1981 όσο
και στη Γνώμη της 1582, τονίζοντας τα εξής:
«η κρίσιμη σημασία που έχουν οι στόχοι που
προαναφέρθηκαν, επιβάλει ο διάλογος που
γίνεται για την επίτευξή τους, να έχει ως βάση
του μια ρεαλιστική αποτίμηση της υλοποίησης
των προηγούμενων σχεδίων και εκθέσεων για
τους τρεις τομείς κοινωνικής προστασίας και
μια επικαιροποίηση των μεγεθών πάνω στα
οποία στηρίχθηκαν τα σχέδια και οι εκθέσεις
αυτές. Ελλείψει μιας τέτοιας ρεαλιστικής απο-
τίμησης-αξιολόγησης των προηγούμενων δρά-
σεων και επίκαιρων μεγεθών, ο διάλογος για
την κατάρτιση της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγι-
κής για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνι-
κή Προστασία δεν μπορεί να είναι πραγματικά
ουσιαστικός. Και τούτο, διότι η Εθνική Έκθεση
συντάσσεται για να οργανωθεί η αντιμετώπιση
των ελλείψεων και των κενών που παρέμειναν

μετά την εφαρμογή των μέτρων των προηγού-
μενων σχεδίων και εκθέσεων. Αν δεν έχουν
αξιολογηθεί οι προηγούμενες δράσεις και
στρατηγικές, ώστε να αναδειχθούν οι αιτίες
για τις ακόμα υπάρχουσες υστερήσεις, οι
δυνατότητες σύνταξης μίας εύστοχης Εθνικής
Έκθεσης για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοι-
νωνική Προστασία μειώνονται σημαντικά. Ιδιαί-
τερη σημασία έχει ακόμη οι προβλέψεις της
Εθνικής Έκθεσης να περιέχουν συγκεκριμέ-
νους, σαφείς και ποσοτικοποιημένους στό-
χους, καθώς και να τίθενται σαφή και δεσμευ-
τικά χρονικά όρια υλοποίησής τους».

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που ακολου-
θήθηκε για την εκπόνηση της Έκθεσης,
σημειώνονται τα θετικά βήματα που έγιναν
στο επίπεδο του συντονισμού των διαφορετι-
κών υπουργείων και διοικητικών φορέων που
εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίη-
ση των βασικών πλευρών της στρατηγικής
για την κοινωνική προστασία και την κοινωνι-
κή ένταξη κατά το διάστημα 2008-2010, και
στο πεδίο αυτό, όπως εξάλλου και η ίδια η
Έκθεση αναγνωρίζει, εξακολουθούν να υφί-
στανται ακόμα μεγάλα κενά και ελλείψεις.
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1 «Κατάρτιση της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική  Ένταξη
2008-2010», Ιούλιος 2008.

2 «Εθνική Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη», Αύγουστος 2006.



Ειδικώς, σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος
της Έκθεσης και ειδικά το τμήμα αυτού που
αναφέρεται στις στρατηγικές κατευθύνσεις
της επόμενης περιόδου (βλ. Παράρτημα), η
ΟΚΕ επισημαίνει ότι δεν λήφθηκε υπόψη η
εξής παρατήρηση που έχει διατυπώσει στη
Γνώμη της υπ’ αριθμ. 198: «Στη χώρα μας
υφίστανται Εθνικά Προγράμματα που προ-
βλέπουν παρεμβάσεις για την πρόληψη και
την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλει-
σμού. Δεδομένου ότι τέτοιες παρεμβάσεις
είναι αναγκαίες, η ΟΚΕ προτείνει την πλήρη
εφαρμογή και αξιοποίησή τους στην πράξη,
προκειμένου να προκύψουν απτά οφέλη για
τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού», ανα-
φέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα
το Εθνικό Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή
και Αλληλεγγύη» (National Cohesion and
Solida rity Plan) που σχεδιάσθηκε το 2007
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, το οποίο δεν αναφέρεται
καθόλου στο πρώτο μέρος της Έκθεσης.

Επιπλέον, η Έκθεση αναφέρει ότι μία
δράση αποφασιστικής σημασίας είναι η λει-
τουργία του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής
Συνοχής (σ. 11), χωρίς όμως να κάνει ανα-
φορά στον συντονισμό των πολιτικών κοινω-
νικής προστασίας, που απαιτείται οπωσδή-

ποτε για την προώθηση της κοινωνικής έντα-
ξης και την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς
διαβίωσης των ευπαθών ομάδων του πληθυ-
σμού3.

Η Έκθεση υπό τον τίτλο (3) Δράσεις για
τη διασφάλιση της παροχής σε όλους τους
πολίτες κοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επι-
πέδου, ιδίως στην παιδεία, την υγεία, την
κοινωνική ασφάλιση και την πρόνοια μέσω
της προώθησης του εκσυγχρονισμού τους»,
περιορίζεται σε αναφορές στον πρόσφατο
ασφαλιστικό νόμο (3655/08) και σε παρεμ-
βάσεις των τομέων της υγείας και της εκπαί-
δευσης, ενώ δεν περιλαμβάνει τις πολιτικές
του τομέα της πρόνοιας/κοινωνικής φροντί-
δας που συνθέτουν έναν από τους βασικούς
πυλώνες των πολιτικών κοινωνικής ένταξης.

Παράλληλα, αν και ορθώς η Έκθεση επι-
σημαίνει ως στρατηγική κατεύθυνση τη
«Διασύνδεση ΕΕΣΚΠΕ με ΕΣΠΑ, ΕΠΜ, Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη» (σ.16), πλην όμως δεν κάνει
καμία αναφορά ούτε στις διαδικασίες ούτε
στα όργανα που θα αναλάβουν την εφαρμο-
γή μιας τέτοιας στρατηγικής διασύνδεσης
με τις ως άνω ή και άλλες εθνικές ή ευρω-
πα'κές πολιτικές.
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Κατ’ αρχάς η Ο.Κ.Ε. επιθυμεί να υπο-
γραμμίσει ότι στο τμήμα της Εκθέσεως για
την κοινωνική ένταξη, το σύνολο σχεδόν των
μέτρων που προτείνονται περιλαμβάνεται
στα επιχειρησιακά προγράμματα που χρη-
ματοδοτούνται από το ΕΚΤ, κάτι που εκ των
πραγμάτων έχει επικουρικό χαρακτήρα και
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέ-
πει να αποτελέσει υποκατάστατο μιας εθνι-
κής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη
στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονι-
σμού των εθνικών συστημάτων κοινωνικής
προστασίας. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η βιωσιμό-
τητα των παρεμβάσεων μιας εθνικής στρα-
τηγικής –παρά τη συνέργεια που βεβαίως θα
πρέπει να διασφαλίζεται– δεν πρέπει να επα-
φίεται στην επικουρία του ΕΣΠΑ 2007-13
ούτε στη γενικού χαρακτήρα επιδίωξη αξιο-
ποίησης πόρων που θα προέλθουν από τις
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα
και πολύ λιγότερο στην προσφορά χαμηλού
κόστους εθελοντικών υπηρεσιών, όπως ανα-
φέρεται στην Έκθεση (σ.53). Αντιθέτως, μια
εθνική στρατηγική θα πρέπει να έχει ως
πρώτιστο πυλώνα της την παρέμβαση του
κρατικού κοινωνικού τομέα μέσω της
άσκησης αναδιανεμητικών δημόσιων πολι-
τικών, ο οποίος χάνει το βασικό του ρόλο
σε αρκετά σημεία του κειμένου της Έκθε-
σης. 

Όπως η ίδια η Έκθεση αναγνωρίζει, η
επίδραση των αναδιανεμητικών πολιτικών
στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένη και
το ποσοστό φτώχειας ανέρχεται στο 21%
μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (σ.4).
Είναι δε είναι υψηλότερο για τις γυναίκες
(21,95%) από ό,τι για τους άνδρες (19,5%),
ενώ κάτω από το όριο της φτώχειας βρίσκο-

νται μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, 13%
των εργαζομένων, 25% των συνταξιούχων,
το 33% των ανέργων και το 41% των μονο-
γονε'κών νοικοκυριών με ένα τουλάχιστο
εξαρτώμενο παιδί. Πέραν από αυτά τα ιδιαί-
τερα ανησυχητικά δεδομένα, η Ο.Κ.Ε. επιση-
μαίνει την πραγματικότητα που βιώνει το
σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, δηλαδή τη
διαρκή χειροτέρευση της αγοραστικής
δύναμης και του βιοτικού επιπέδου με την
πάροδο των χρόνων και τον ολοένα και
αυξανόμενο κίνδυνο φτώχειας.

Σχετικά με την προτεραιότητα για την
ενίσχυση της απασχόλησης (βλ. Παράρτη-
μα, μέρος δεύτερο, 2.1., 2.2., 2.3.), η Ο.Κ.Ε.
θεωρεί ότι η Έκθεση καλώς αποδίδει ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης
ως του θεμέλιου λίθου για την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των προτε-
ραιοτήτων που έχουν τεθεί για τη σύγκλιση
των πολιτικών απασχόλησης με τις πολιτικές
για την κοινωνική προστασία και την ένταξη
(ενότητα 2.2. Προτεραιότητα 1), αφού η
απασχόληση αποτελεί κεντρικό εργαλείο
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλει-
σμού. Ωστόσο, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι ο
στόχος αυτός δεν πρέπει να επιδιώκεται
μονόπλευρα, δηλαδή μόνον στη στατιστική
του διάσταση. Αν δεν διασφαλίζονται
παράλληλα οι προ@ποθέσεις βελτίωσης
του βιοτικού επιπέδου των απασχολουμέ-
νων, ενδέχεται να ενταθούν τα φαινόμενα
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού,
όπως ήδη συμβαίνει με την απασχόληση
ανασφάλιστων –νέων κυρίως– εργαζομένων,
γυναικών και μεταναστών που η μηνιαία
αμοιβή τους δεν ξεπερνά τα 300-400 ευρώ.
Κατ’ αποτέλεσμα, το 13% των μισθωτών
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εργαζομένων ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας, όπως και η ίδια η Έκθεση αναφέ-
ρει (σ. 4), ενώ σημαντικό μέρος αυτών ζει
πάνω μεν από το εκάστοτε ισχύον όριο φτώ-
χειας, αλλά υπό μη ικανοποιητικές συνθή-
κες, γεγονός που δείχνει ότι η πρόσβαση
στην απασχόληση δεν είναι πάντα αρκετή
για τον περιορισμό της φτώχειας και για την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ένα από τα μέτρα που πρότεινε η
Ο.Κ.Ε. με τη Γνώμη της υπ’ αριθμ. 198 για
την ενίσχυση της απασχόλησης, ως βασική
προτεραιότητα της εθνικής στρατηγικής
ήταν και η βελτίωση της λειτουργίας των
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Ο
στόχος αυτός, ναι μεν αναφέρεται από την
Έκθεση ως μία από τις κυριότερες δράσεις
για την ενίσχυση της απασχόλησης σε εθνι-
κό επίπεδο, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια
αναφορά στην πραγματοποίηση της οργα-
νωτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών αυτών
με ταχύτερες διαδικασίες και με σαφές χρο-
νοδιάγραμμα υλοποίησης.

Στο τμήμα της Έκθεσης για την κοινωνι-
κή ένταξη λείπει η αναφορά στην καταπο-
λέμηση της αδήλωτης εργασίας, η οποία,
όπως τονίζεται και στην πρόσφατη Γνώμη
της ΟΚΕ για το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρ-
ρυθμίσεων 2008-2010, «πρέπει να συνιστά
μία από τις βασικές προτεραιότητες πολιτι-
κής, δεδομένου ότι οι συνέπειές της είναι ιδι-
αίτερα αρνητικές τόσο για τους ίδιους τους
ανεπίσημα εργαζόμενους όσο για την οικονο-
μική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή γενι-
κότερα». Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι πέραν της
μελέτης των αιτίων του προβλήματος, θα
πρέπει να γίνουν άμεσα συντονισμένες προ-
σπάθειες που θα εξασφαλίσουν την αποτε-
λεσματική λειτουργία των ελεγκτικών υπη-
ρεσιών, τη δημιουργία αντικινήτρων για
τους εργοδότες να απασχολούν ανεπίσημα

εργαζόμενους4, καθώς και την έγκαιρη και
πλήρη προστασία όσων δεν εργάζονται υπό
νόμιμο καθεστώς.

Παράλληλα, αν και κρίνεται θετικά η
πρόβλεψη για καλύτερη στόχευση των
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, κυ -
ρίως μέσω της εξατομικευμένης παρέμβα-
σης και της χρήσης νέων και καινοτόμων
εργαλείων συμβουλευτικής, δεν προκύπτει
με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα επιτευχθεί ο
στόχος αυτός. Η έμφαση που αποδίδεται
στις ενεργητικές πολιτικές ως μέσου για
την εξάλειψη του φαινομένου της ανεργίας
(ενότητα 2.3.1.γ) δεν δικαιολογείται από τα
μέχρι σήμερα αποτελέσματα τους. Η Έκθε-
ση αναφέρει (σ. 17) ότι μέχρι τις αρχές του
2008 ωφελήθηκαν συνολικά 122.350 άνεργοι
από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ Νέες
Θέσεις Εργασίας, Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελ-
ματίες και Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, με βάση τα στοι-
χεία της Ε.Σ.Υ.Ε. η ανεργία περιορίστηκε
από 466,9 χιλιάδες το Β΄ τρίμηνο του 2005
σε 398,0 χιλιάδες το Β΄ τρίμηνο του 2007 και
σε 406,5 χιλιάδες το Α΄ τρίμηνο του 2008
(Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.-Ε.Ε.Δ. 2005,2007, 2008).
Από τη σύγκριση των παραπάνω στοιχείων
προκύπτει ότι η μείωση της ανεργίας είναι
περίπου κατά 68 χιλιάδες άτομα και αγγίζει
μόλις το 56% των ανέργων που ωφελούνται
από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλη-
σης.

Επίσης, η Έκθεση αναφέρει ότι το 100%
των ανέργων συμμετέχουν στο εξατομικευ-
μένο σχέδιο για την αντιμετώπισή της ανερ-
γίας που εφαρμόζεται στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ
(σ. 17). Δεν υπάρχει ωστόσο καμία ένδειξη
ότι τα εν λόγω εξατομικευμένα σχέδια έχουν
θετικά αποτελέσματα για τη μείωση της
ανεργίας.

4 Βλ. σχετικά τη Γνώμη 104, “Μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», Ιανουάριος
2004.



Θα πρέπει ακόμα να επισημανθεί ότι οι
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης δεν
οδηγούν στη βελτίωση της διαβίωσης των
επωφελούμενων, καθώς οι 7 από τους 10
συμμετέχοντες στις ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης επιστρέφουν στην ανεργία
μετά τη λήξη της επιδότησης5.

Η ΟΚΕ μάλιστα θεωρεί ότι ορισμένες
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης οδη-
γούν σε έντονα αντικοινωνικά αποτελέσμα-
τα, όπως οι απασχολούμενοι στα προγράμ-
ματα stage που εργάζονται ανασφάλιστοι
και με χαμηλές αμοιβές χωρίς προοπτική
βελτίωσης της εργασιακής τους κατάστα-
σης για αρκετά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει
να λησμονείται ότι σ’ αυτή την κατηγορία
εργαζομένων στηρίζεται πλέον η καθημερι-
νή λειτουργία αρκετών δημοσίων φορέων.

Η ΟΚΕ έχει την άποψη ότι οι ενεργητι-
κές πολιτικές απασχόλησης, για να είναι
αποδοτικές και για να συμβάλουν στη βελ-
τίωση του βιοτικού επιπέδου των αποδε-
κτών τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την
πρόσβαση σε ποιοτική απασχόληση και να
συνυπάρχουν με ένα αποτελεσματικό
σύστημα κοινωνικής προστασίας. Η ΟΚΕ
θεωρεί ότι απαιτείται η λειτουργική διασύν-
δεση της κοινωνικής ένταξης με την οικονο-
μική ανάπτυξη και την προώθηση της απα-
σχόλησης, στη θέση της μέχρι σήμερα
εφαρμοζόμενης υπολειμματικής κοινωνικής
πολιτικής. 

Σχετικά με την προτεραιότητα «αντιμε-

τώπιση της μειονεκτικής θέσης ατόμων και
ομάδων, όσον αφορά στην εκπαίδευση και
κατάρτιση» (βλ. Παράρτημα, μέρος δεύτε-
ρο, 2.4.), η ΟΚΕ θεωρεί θετική την αναφορά
στην καταπολέμηση της σχολικής διαρ-
ροής και της πρόωρης εγκατάλειψης από
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την οποία
με την Γνώμη υπ’ αριθμ. 198 της αναγνώρισε
ως σύγχρονη πρόκληση, που θα έπρεπε να
αντιμετωπίσει η Εθνική Έκθεση ολοκληρω-
μένα και όχι αποσπασματικά. 

Σημειωτέον ότι στο τμήμα της έκθεσης
για τους άξονες παρέμβασης σχετικά με την
ενίσχυση της οικογένειας (βλ. Παράρτημα,
μέρος δεύτερο, 2.5.), με έμφαση στην ευη-
μερία των παιδιών και τη στήριξη των ηλικιω-
μένων (βλ. Παράρτημα), δεν γίνεται καμία
αναφορά στις προτεραιότητες βελτίωσης
του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης
των απροστάτευτων παιδιών και των βασι-
κών προγραμμάτων εισοδηματικής ενίσχυ-
σης των ατόμων με αναπηρία του Υπουργεί-
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που
χορηγούν επιδοματικές παροχές κάτω του
ορίου της φτώχειας.

Τέλος η προτεινόμενη πρακτική
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.2 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ) από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2000-2006
Υγεία - Πρόνοια ενσωματώνει αξιόλογες δια-
στάσεις καλής πρακτικής, αλλά λόγω του
περιεχομένου της πρέπει να ενταχθεί ως
καλή πρακτική του πεδίου της κοινωνικής
ένταξης και όχι της μακροχρόνιας φροντί-
δας.
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Το τμήμα της Εκθέσεως για τις συντάξεις
εξαντλείται στην παράθεση των πρόσφατων
νομοθετικών ρυθμίσεων (Ν. 3655/08), στην
απλή, αν και αναλυτική, περιγραφή των δημο-
γραφικών εξελίξεων και στην αναφορά των
αναμενόμενων οικονομικών επιπτώσεων του
Ν. 3655/08. Στην υπ’ αριθμ.198 Γνώμη της, η
Ο.Κ.Ε. εξέφρασε «την ανησυχία της για το ότι
οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις δεν αντι-
μετωπίζουν το ζήτημα της βελτίωσης της σχέ-
σης ασφαλισμένων προς συνταξιούχους με τη
διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης και δεν
αντιμετώπισαν, ούτε το χρόνιο πρόβλημα της
εισφοροδιαφυγής ούτε το πρόβλημα της βιω-
σιμότητας των ταμείων». Επίσης, η Ο.Κ.Ε.
τονίζει ότι σήμερα υφίσταται ανάγκη όχι για
μείωση των συντάξεων, αλλά για τη βελτίωση
όλων των παραμέτρων που διαμορφώνουν το
πλέγμα της συνταξιοδοτικής προστασίας. Για
την αντιμετώπιση αυτών των κρίσιμων ζητη-
μάτων η Ο.Κ.Ε. διατύπωσε στη Γνώμη της
υπ’ αριθμ. 198 συγκεκριμένες και εμπερι-
στατωμένες προτάσεις που η Έκθεση δεν
λαμβάνει υπόψη της.

Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις αυτές,
προκειμένου για το στόχο της επάρκειας
των συντάξεων, εστιάζονται στη νομοθετική
αύξηση των κατώτατων ορίων συντάξεων,
ώστε να υπερβαίνουν τουλάχιστον το στατι-
στικό όριο της φτώχειας και στην υιοθέτηση
μέτρων περιορισμού κατά 50% των συνταξι-
ούχων που λαμβάνουν καθαρό ετήσιο ποσό
σύνταξης μικρότερο ή ίσο με το εισοδηματι-
κό όριο της φτώχειας.

Σε ό,τι αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα, η Ο.Κ.Ε. σε πρόσφατη Γνώμη

Πρωτοβουλίας της για το «Εθνικό Πρόγραμ-
μα Μεταρρυθμίσεων 2008-2010, στο πλαίσιο
της Στρατηγικής της Λισαβόνας» που εκπο-
νείται τη δεδομένη στιγμή, υποστήριξε ότι
«Σε ό,τι αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα ολοκληρώθηκε μεν το πόρισμα
της αρμόδιας επιτροπής, πλην όμως το ζήτη-
μα αυτό είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και θα
έπρεπε να αντιμετωπιστεί με επιστημονικά
και ασφαλιστικά κριτήρια στη βάση της επι-
καιροποίησης των συνεπειών των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελμάτων και την αντιμετώ-
πισή τους με προληπτικές πολιτικές, ώστε οι
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζο-
μένων να περιορίζονται στο ελάχιστο. Το υπό
έκδοση Π.Δ. θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη
του τις πραγματικές συνθήκες εργασίας των
εργαζομένων σε αυτά τα επαγγέλματα, να
υπάρξουν επιμέρους πορίσματα που θα
βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες και σε
περιπτώσεις επαναχαρακτηρισμού να υπάρ-
χει ικανή μεταβατική περίοδος, ώστε τα προ-
ληπτικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια
να τηρούνται, να αποδίδουν και να εξασφαλί-
ζουν την μηδενική αρνητική επίπτωση στην
υγεία των εργαζομένων».

Αλλά και ως προς τους στόχους της
βιωσιμότητας και του εκσυγχρονισμού των
συνταξιοδοτικών συστημάτων, ελάχιστες
από τις προτάσεις της Ο.Κ.Ε. ελήφθησαν εν
μέρει υπόψη, όπως για την επίσπευση της
διαδικασίας απονομής σύνταξης.

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι στόχος για τις
συντάξεις πρέπει να είναι η εξασφάλιση της
οικονομικής βιωσιμότητας των δημόσιων
συνταξιοδοτικών συστημάτων, προκειμένου
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να ανταποκριθούν με επιτυχία σε όλες τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Παραλείπονται ωστόσο προτάσεις στρα-
τηγικής σημασίας όπως είναι η πρόταση για
την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας,
καθώς και της εισφοροδιαφυγής με τη μείω-
σή της κατά 50% από τα εκτιμώμενα σήμερα
επίπεδα μέχρι το 2013, εκτός των άλλων και
με την άμεση εξόφληση των οφειλών του
κράτους και των οργανισμών του προς τα
ασφαλιστικά ταμεία. Και ναι μεν η Έκθεση
αναφέρει (σ. 73) ότι δράσεις που αποσκο-
πούν στην επίτευξη του στόχου της βιωσιμό-
τητας είναι (α) η καταπολέμηση της αδήλω-
της εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, (β)
η ομαλή εισροή των πάσης φύσεως εσόδων
προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, (γ)
η αύξηση των οικονομικών πόρων του ασφα-
λιστικού συστήματος, (δ) η ανάπτυξη πολιτι-
κών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού
προβλήματος και μέσω αυτών την οικονομι-
κή ενίσχυση των ασφαλιστικών φορέων, και
(ε) η βελτίωση της απόδοσης των αποθεμα-
τικών και η αξιοποίηση της ακίνητης περιου-
σίας των ασφαλιστικών φορέων, πλην όμως
δεν προσδιορίζονται τα συγκεκριμένα μέτρα
που θα υλοποιήσουν τις δράσεις αυτές.

Παράλληλα, η Έκθεση αναφέρει (σ. 65)
ότι η ψήφιση του Ν. 3655/08 ήταν αποτέλε-
σμα ενός «μακροχρόνιου κοινωνικού διαλό-
γου», πλην όμως, όπως η ΟΚΕ είχε επισημά-
νει στη Γνώμη της υπ’ αριθμ. 194 επί του
αντίστοιχου Σχ/Ν (Σχεδίου Νόμου)6, «Σε ό,τι
αφορά στον κοινωνικό διάλογο, επισημαίνε-

ται ότι αυτός πρέπει να γίνεται με άνεση χρό-
νου και να μην περιορίζεται μόνο στη φάση
πριν τη δημοσιοποίηση ενός Σχ/Ν, αλλά να
περιλαμβάνει και την επόμενη φάση μέχρι
την ψήφισή του στη Βουλή, πόσο μάλλον
όταν αφορά ένα νομοθέτημα με 154 άρθρα
που το καθένα από αυτό περιλαμβάνει πλή-
θος διατάξεων. Ο χρόνος που διατίθεται για
το διάλογο επί των συγκεκριμένων διατάξεων
που προτείνονται με το υπό κρίση Σχ/Ν ήταν
ιδιαίτερα περιορισμένος, γεγονός που δεν
επιτρέπει την ανάδειξη του κοινωνικού διαλό-
γου σε παράγοντα που συμβάλει στην
συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγι-
κής για το ασφαλιστικό σύστημα».

Παράλληλα, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι τα
μέτρα που αναφέρει η Έκθεση για την αντι-
μετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της
αδήλωτης εργασίας, δηλαδή η δημιουργία
ελέγχων από μικτά κλιμάκια της ΕΥΠΕΑ και
του ΣΕΠΕ καθώς και η διασταύρωση των
στοιχείων του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΔ για
τους νεοπροσλαμβανόμενους, εάν και εφό-
σον εφαρμοστούν, θα έχουν περιορισμένα
αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της
εισφοροδιαφυγής. Για την αντιμετώπιση του
προβλήματος απαιτείται πολύ μάλλον η ποι-
οτική αναβάθμιση του ΣΕΠΕ, για την οποία η
ΟΚΕ έχει ήδη εκφράσει συγκεκριμένες προ-
τάσεις7, μεταξύ των οποίων η αύξηση των
τμημάτων του Σώματος, η καλύτερη χωρο-
ταξική κατανομή των υπηρεσιών του και η
ενίσχυση της στελέχωσής του με το κατάλ-
ληλο επιστημονικό προσωπικό όλων των
ειδικοτήτων 
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Στην πρώτη ενότητα του τέταρτου
μέρους της Έκθεσης (4.1., α.) επαναλαμβά-
νεται κατ’ ουσίαν το ίδιο κείμενο με αυτό της
προηγούμενης έκθεσης. Οι λίγες διαφορο-
ποιήσεις που υπάρχουν δεν υποδεικνύουν
κάποια αξιοσημείωτη εξέλιξη σχετικά με την
αλληλεπίδραση των συστημάτων υγείας και
μακροχρόνιας φροντίδας. Η γενική παρατή-
ρηση για την έλλειψη ορισμένης μεθόδου
για την αξιολόγηση και την εκτίμηση του
αντίκτυπου των μέτρων που εκάστοτε λαμ-
βάνονται, ισχύει και για τις υπηρεσίες υγείας
και μακροχρόνιας. Από το τέταρτο μέρος
της Έκθεσης δεν προκύπτει ποια είναι τα
δυνατά σημεία και οι ευκαιρίες που εμφανί-
ζουν από την αξιολόγηση τους οι υπηρεσίες
υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας.

Το κείμενο επισημαίνει τα προβλήματα
συντονισμού των δύο συστημάτων (υγείας
και μακροχρόνιας φροντίδας). Η ίδια επισή-
μανση υπήρχε και στην προηγούμενη Έκθε-
ση και μάλιστα για την επίλυσή τους το
Συντονιστικό Όργανο του Τομέα Υγείας
(ΣΟΤΥ), σύμφωνα με την Έκθεση του 2006,
αναβαθμίστηκε και μετονομάστηκε σε Εθνι-
κό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ).
Στην παρούσα Έκθεση απλά αναφέρεται η
μεγάλη συμβολή του ΕΚΕΠΥ στην επίλυση
πολλών τέτοιων προβλημάτων, χωρίς έστω
να υπάρχει μια αναφορά σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις.

Παρά ταύτα, οι διαπιστώσεις για την
αναγκαιότητα ένταξης του συστήματος υγεί-
ας στην γενικότερη κοινωνική πολιτική, για
την αποσπασματικότητα στο σχεδιασμό, για
την έλλειψη ολοκληρωμένου στρατηγικού
σχεδιασμού για την ΠΦΥ (Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας) κ.λπ., ευσταθούν και ταυτίζο-
νται με τις επισημάνσεις της Ο.Κ.Ε. σχετικά
με την προηγούμενη Έκθεση (Γνώμη 158).

Σχετικά με την Επιτροπή Προμηθειών
Υγείας (Ε.Π.Υ.), υπήρξε σημαντική καθυστέ-
ρηση στη συγκρότησή της, γεγονός που
δυσχεραίνει την έγκαιρη αξιολόγηση των
αιτήσεων προμηθειών των νοσοκομείων και
συνεπάγεται σοβαρότατες ελλείψεις ανα-
γκαίων αναλώσιμων υλικών για την ομαλή
λειτουργία μονάδων ή/και τμημάτων των
νοσοκομείων.

Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι μία από τις
δυσμενείς συνέπειες των πολύχρονων προ-
βλημάτων στο θέμα των προμηθειών είναι
και οι ελλείψεις και υστερήσεις σε αναγκαία
υλικά και εξοπλισμό, οι οποίες θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία ακόμα και τη ζωή των
ασθενών8.

Εν συνεχεία (ενότητα 4.1.β.) από τις
αναφορές της Έκθεσης για την ΠΦΥ περί
«κατακερματισμού, ανισοτήτων και επικαλύ-
ψεων» προκύπτει η έλλειψη προόδου στο
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σύστημα αυτό. Επίσης αναφέρεται ασαφώς
η «πρόθεση υλοποίησης ενός εθνικής εμβέ-
λειας έργου πληροφορικής στο χώρο της
υγείας» χωρίς όμως να υπάρχει καμία ανα-
φορά στους στόχους, στα χαρακτηριστικά ή
στη δομή του έργου αυτού ούτε και στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και εφαρμο-
γής του.

Σχετικά με την προτεραιότητα που θέτει
η Έκθεση για τον «εξορθολογισμό της χρη-
ματοδότησης για την αντιμετώπιση των
ελλειμμάτων των νοσοκομείων και στην εξα-
σφάλιση της βιωσιμότητας και αποδοτικότη-
τας του συστήματος υγείας», η Ο.Κ.Ε. θεω-
ρεί ότι αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
μόνο με τη νέα υπηρεσία που δημιούργησε
το ΥΥΚΚΑ, την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ,
καθώς η δημιουργία της είναι μόνον ένα
αποσπασματικό μέτρο και όχι μια ολοκληρω-
μένη στρατηγική παρέμβαση. 

Σύμφωνα άλλωστε και με την πρόσφατη
Γνώμη της Ο.Κ.Ε. για το Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων 2008-2010, τονίζεται ότι
«όσον αφορά στις δαπάνες για την Υγεία,
στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα θα πρέπει
να ενταχθεί η υλοποίηση συστήματος ηλε-
κτρονικών προμηθειών, σύμφωνα με βέλτι-
στες πρακτικές που συστήνει η ΕΕ, όπως και
η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος
στα νοσοκομεία. Οι σημαντικές καθυστερή-
σεις στην ολοκλήρωση της μηχανοργάνω-
σης, αλλά και της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης του ΕΣΥ επισημάνθηκαν μεταξύ άλλων
και στην σχετική Γνώμη της Ο.Κ.Ε. για την
«Κατάρτιση της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγι-
κής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοι-
νωνική Ένταξη 2008-2010». 

Ειδικά ως προς το τμήμα της έκθεσης
στο οποίο περιγράφεται το σύστημα υγειο-
νομικής περίθαλψης (4.2.1.), επισημαίνεται
ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στον αριθμό
δομών ψυχικής υγείας, μεταξύ της παρού-
σας και της προηγούμενης Έκθεσης.

Σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες
για την πρόσβαση στην υγειονομική περί-
θαλψη (ενότητα 4.2.2.), η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει
ότι στην πρόσφατη Γνώμη της για την Εθνι-
κή Έκθεση Στρατηγικής υπ’ αριθμ. 198, είχε
αναφέρει τα εξής: «… εγγύηση της πρόσβα-
σης όλων σε επαρκή υγειονομική και μακρο-
χρόνια περίθαλψη δεν μπορεί παρά να
σημαίνει ότι οι πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθ-
μιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας είναι
συνεχώς διαθέσιμες και εύκολα προσβάσι-
μες. Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση έχει διττή έννοια: αφενός, αφορά στην
επάρκεια σε υποδομές, προσωπικό και εξο-
πλισμό, ώστε να καλυφθούν προοδευτικά οι
ανάγκες του πληθυσμού σε όλο το γεωγραφι-
κό εύρος της χώρας, αφετέρου στην ευχέ-
ρεια πρόσβασης όλου του πληθυσμού στις
υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από την οικο-
νομική του κατάσταση. Σε σχέση με την ανά-
πτυξη ενός δικτύου υποδομών για την αντιμε-
τώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης σε υπη-
ρεσίες υγείας, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει τη σημα-
σία καθορισμού προτεραιοτήτων, εκ μέρους
της Πολιτείας, ανάλογων με τις υφιστάμενες
ελλείψεις ανά περιφέρεια. Η έλλειψη στοιχεί-
ων εμποδίζει τη διατύπωση περισσότερο
συγκεκριμένων προτάσεων: η Εθνική Έκθεση
αναφέρεται σε έργα υποδομών που είναι σε
εξέλιξη, όχι όμως και στη γεωγραφική περιο-
χή στην οποία υλοποιούνται ούτε στα κριτή-
ρια επιλογής της».

Αντίστοιχη είναι και η έλλειψη της
παρούσας Έκθεσης: τα στοιχεία που παρα-
τίθενται σε αυτήν ελάχιστα διαφοροποιού-
νται από τα στοιχεία της προηγούμενης,
δεδομένου ότι οι διαφορές αφορούν μόνον
την αύξηση των Περιφερειακών Ιατρείων. Σε
σχέση με την κάλυψη των αναγκών σε επίπε-
δο ΠΦΥ δεν υπάρχουν βελτιωτικές αλλαγές.

Αναφορικά με τις πολιτικές προτεραιό-
τητες για την ποιότητα στην υγειονομική
περίθαλψη (ενότητα 4.2.3.), η Ο.Κ.Ε επιση-
μαίνει ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η κατά-
θεση νομοσχεδίου για την ποιότητα και
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ασφάλεια των υπηρεσιών και τη δημιουργία
δομών για την εφαρμογή προτύπων ποιότη-
τας στον τομέα της υγείας, πρόθεση που
είχε τεθεί ως προτεραιότητα και στην προη-
γούμενη Έκθεση. Και επιπλέον υπογραμμί-
ζει την επιτακτική ανάγκη για προώθηση της
ποιότητας στην υγειονομική και τη μακρο-
χρόνια περίθαλψη, κυρίως με την ανάπτυξη
ποιοτικών προτύπων τόσο στη δημόσια όσο
και στην ιδιωτική περίθαλψη. Η χώρα μας θα
πρέπει να αποκτήσει τη δυνατότητα και ικα-
νότητα παροχής υπηρεσιών που πληρούν
αποδεκτές επαγγελματικές προδιαγραφές
και γίνονται αποδεκτές από τους χρήστες.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές
προτεραιότητες για τη βιωσιμότητα της
υγειονομικής περίθαλψης (.4.2.4.) από την
Έκθεση προκύπτει ότι δεν έχει ακόμα καθο-
ριστεί ένα συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαί-
σιο υλοποίησης των προτεραιοτήτων

Η διαπίστωση ότι τα περιθώρια εξοικο-
νόμησης πόρων είναι μεγάλα για το υγειονο-
μικό σύστημα της Ελλάδας, είναι μια παρα-
δοχή που σημειώθηκε και στην προηγούμε-
νη Έκθεση. Δεν έχει σημειωθεί μία ουσιαστι-
κή πρόοδος μέσω της εις βάθος μελέτης
της παρούσας κατάστασης μέσω λ.χ. μίας
συγκριτικής αναφοράς στα μεγέθη δαπανών
που σχετίζονται με τις προμήθειες προ και

μετά της εφαρμογής του Ν.3580/2007, στο
κόστος υλοποίησης έργων προ και μετά
ΣΔΙΤ ή της ανάπτυξης μεθόδων αξιολόγη-
σης των κριτηρίων κατανομής της χρηματο-
δότησης. Η αναφορά της Έκθεσης στην
αυξημένη ιδιωτική δαπάνη στις υπηρεσίες
υγείας εξαιτίας τεχνολογικών ελλείψεων και
εξειδικευμένων διαγνωστικών υπηρεσιών,
συνδέεται άμεσα με τον τρόπο κατανομής
των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού.

Ειδικά ως προς την μακροχρόνια φρο-
ντίδα (ενότητα 4.3.), οι πολιτικές προτεραιό-
τητες που τίθενται, δηλαδή η πρόσβαση, η
ποιότητα και η βιωσιμότητα της μακροχρό-
νιας φροντίδας, κινούνται στο πλαίσιο των
στόχων και προκλήσεων που έχει θέσει η
Ευρωπα'κή Επιτροπή. Καθώς και σε αυτό
τον τομέα ελάχιστες είναι οι διαφοροποιή-
σεις σε σχέση με την προηγούμενη Έκθεση,
είναι εξαιρετικά σημαντική η υλοποίηση των
αναφορών της Έκθεσης στην πράξη και η
πλήρης εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώ-
πιση των ελλείψεων σε υπηρεσίες μακρο-
χρόνιας φροντίδας και σε εξειδικευμένες
δομές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Χρήστος Πολυζωγόπουλος
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