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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
 

Προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Οικονομικών 

 
 

ΘΕΜΑ: «Οικονομική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων για την εισαγωγή 

τους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» 

 
Κύριοι Υπουργοί,  
 
 

Υπάρχει σήμερα στη χώρα μας ένας μεγάλος αριθμός 

χαμηλοσυνταξιούχων που χρειάζονται αυξημένη νοσηλευτική φροντίδα και 

λόγω της οικονομικής τους αδυναμίας αναγκάζονται οι οικογένειες να τους 

εισάγουν και να παρατείνουν την παραμονή τους σε δημόσια Νοσοκομεία, σε 

κλινικές και σε κέντρα αποκατάστασης, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του 

συστήματος δημόσιας υγείας, αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων που 

καταβάλλουν υπέρογκες ημερήσιες δαπάνες φροντίδας και νοσηλείας.   

 

Μια λύση που εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσε 

να αποτελέσει η αξιοποίηση των ΜΦΗ (Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων) της 

χώρας, που είναι σήμερα πάνω από 300 και που θα μπορούσαν αυτές να 

αναλάβουν το έργο της φροντίδας των χαμηλοσυνταξιούχων, ώστε τόσο οι 

ίδιοι όσο και οι συγγενείς τους να μπορέσουν να διευκολυνθούν στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας τους. 

 

Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω της καταβολής μιας οικονομικής 

ενίσχυσης, ίσως και με τη μορφή ενός voucher-κοινωνικού μερίσματος, είτε 

προς τους χαμηλοσυνταξιούχους ή προς τους συγγενείς τους, αντίστοιχης της 

χορήγησης προνοιακών ενισχύσεων.  
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Με τον τρόπο αυτό, θα επιλυθεί ένα ζήτημα δεκαετιών και ταυτόχρονα 

θα εγκαινιαστεί και από πλευράς πολιτείας μια πρακτική εισαγωγής των 

οικονομικά αδύναμων ηλικιωμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.  

 

Με προφανή τα οφέλη μιας τέτοιας προνοιακής πρακτικής,  

 

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί: 

1. Μπορεί να ενταχθεί στον προγραμματισμό των Υπουργείων σας η 

αξιοποίηση των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων για την φροντίδα 

των οικονομικά αδύναμων ηλικιωμένων; 

2. Υπάρχει δυνατότητα για την ανάλογη προνοιακή οικονομική ενίσχυση 

που θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτή την επιλογή;  

                  

 

  Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2021 

 

Αρίθ. Πρωτοκόλλου: 226 / 11.10.2021                                                       

 

 

           Η Ερωτώσα Βουλευτής 

           

                  Έλενα Ράπτη 
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