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Το δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών

Η μελέτη μας φιλοδοξεί:

• να σχεδιάσει ένα πρότυπο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών για την Β. Εύβοια

• … που να αξιοποιεί και να ενισχύει τις υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν

• … αντλώντας ιδέες από τις καλύτερες πρακτικές της διεθνούς εμπειρίας

• … και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.



Αφετηρία της προσέγγισης μας

• Χωρίς ένα άρτιο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών για την Β. Εύβοια

• … που να αποτελέσει πρότυπο για τις άλλες αραιοκατοικημένες περιοχές της 
χώρας

• … θα είναι ακατόρθωτο να ανασχεθεί η πολύπλευρη παρακμή της περιοχής

πληθυσμιακή
δημογραφική
οικονομική

• … η οποία παρακμή προηγείται της καταστροφής του περυσινού καλοκαιριού.



Η δομή της μελέτης

1. Απογραφή των κοινωνικών δομών στην περιοχή

2. Αναζήτηση καλών πρακτικών διεθνώς

3. Ανασχεδιασμός των κοινωνικών υπηρεσιών της Β. Εύβοιας

✔ Σήμερα: πρώτα ευρήματα



Απογραφή κοινωνικών δομών Β. Εύβοιας

• Η μέχρι τώρα απογραφή δείχνει ότι πολλές (βασικές) κοινωνικές ανάγκες 
παραμένουν ανικανοποίητες.

• Η ελλιπής στελέχωση και οργάνωση των ΚΥ είναι ένα μόνο (τρανταχτὀ) 
παράδειγμα.

• Αιτίες της καθυστέρησης (παλιές και νέες):

αντικειμενικές δυσκολίες χωροθέτησης των κοινωνικών υπηρεσιών σε 
απομακρυσμένες, αραιοκατοικημένες περιοχές

αναιμική δημόσια παροχή / de facto ιδιωτικοποίηση της εξωνοσοκομειακής 
περίθαλψης

μεγάλη μείωση της δημόσιας δαπάνης για υγεία (-46% το 2009-2014)
✔ καταπολέμηση σπατάλης (π.χ. φάρμακα)
✔ υποβάθμιση της παρεχόμενης περίθαλψης



Αναζήτηση καλών πρακτικών διεθνώς 

• Πώς έχουν σχεδιάσει εξ αρχής κάποιες προηγμένες χώρες τη χωροθέτηση 
των κοινωνικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένες, αραιοκατοικημένες 
περιοχές;

• Πώς ανασχεδιάστηκαν οι κοινωνικές υπηρεσίες σε περιφέρειες άλλων χωρών 
που επλήγησαν από κάποια φυσική καταστροφή;



Η χωροθέτηση των κοινωνικών υπηρεσιών αλλού

Σουηδία

• Κινητοποίηση / κινητροδότηση ιδιωτών ιατρών και ιδιωτικών θεραπευτηρίων 
ώστε να παρέχουν βασικές υπηρεσίες υγείας με συμφωνημένο αντίτιμο 

• Αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών για την παροχή εξ αποστάσεως 
υπηρεσιών (π.χ. εμβρυϊκής τηλεϊατρικής) για την αποφυγή περιττών 
μετακινήσεων

Αναπτυσσόμενες χώρες

• Θεσμοθέτηση κινητών μονάδων που επισκέπτονται απομονωμένες κατοικίες 
σε απομακρυσμένες περιοχές

(θα ακολουθήσουν:
✔ Καναδάς
✔ Πορτογαλία
✔ Αυστραλία)



Ανασχεδιασμός μετά από φυσικές καταστροφές

• Τυφώνας Κατρίνα στις ΗΠΑ (Αύγουστος 2005).

• Σεισμός στην πόλη L’Aquila και στα χωριά της περιφέρειας Abruzzo στην Ν. 
Ιταλία (Απρίλιος 2009).

• Σεισμός που προκάλεσε την διαρροή ραδιενέργειας από τον πυρηνικό 
αντιδραστήρα της Fukushima (Μάρτιος 2011).

• Πυρκαγιές στην Αυστραλία (Δεκέμβριος 2019 - Ιανουάριος 2020).

✔ Κοινός παρονομαστής επιτυχημένων αναπλάσεων: εμπλοκή της τοπικής 
κοινωνίας



Ανασχεδιασμός υπηρεσιών στη Β. Εύβοια

Αρκετές από τις εξαγγελθείσες δράσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στο Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κινούνται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης 
της δημόσιας παροχής εξωνοσοκομειακής περίθαλψης:

✔ Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

✔ Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας

✔ Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»

✔ Σύστημα κατ’ οίκον νοσηλείας

Κατ’ οίκον υποστήριξη ευπαθών ατόμων που δεν χρήζουν νοσηλείας;



Υγεία στο Σπίτι

• Νέα πρόταση

• Πρόγραμμα «Υγεία στο Σπίτι»

• Απευθύνεται σε:
✔ χρόνια ασθενείς
✔  άτομα ηλικίας 50+
✔ άτομα με αναπηρίες

… σε απομονωμένες περιοχές (αρχικά) της Β. Εύβοιας

• Το πρόγραμμα θα λειτουργεί ως δίκτυο επαγγελματιών:
παθολόγο
νοσηλευτή-τρια
σύμβουλο ψυχικής υγείας

• … οι οποίοι θα επισκέπτονται τακτικά τους δικαιούχους στο σπίτι.


