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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Στη σύγχρονη εποχή, η ενίσχυση της κυριαρχίας των υπερεθνικών θεσμών 

(πχ ΕΕ) καθώς και θεσμική ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξασθένησαν 

τον ρόλο του εθνικού κράτους τόσο σε οικονομικό όσος και σε κοινωνικό επίπεδο.  

Παράλληλα οι σημερινές συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

δοκιμάζουν τις αντοχές των εθνικών οικονομιών και τα θεμέλια της κοινωνικής 

συνοχής παγκοσμίως. Οι συνέπειες της κρίσης πλήττουν τα χαμηλά κοινωνικά 

στρώματα. Σήμερα όσο ποτέ ένα ισχυρό κοινωνικοοικονομικό κράτος μπορεί να 

συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Στον γνώμονα της διαρκούς κοινωνικής 

έρευνας τόσο σε ευρωπαϊκό – εθνικό – τοπικό επίπεδο κινείται η παρούσα 

διπλωματική εργασία.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται με στόχο την ανάλυση και την 

εξαγωγή πληροφοριών και χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με το πρόγραμμα 

«Καλλικράτης» και τις ουσιαστικές μεταβολές που έγιναν σε τοπικό επίπεδο 

αυτοδιοίκησης. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται μεταξύ 

άλλων μια εισαγωγή στις έννοιες της κοινωνικής πολιτικής, των φορέων άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής, την ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα 

και στην Ευρώπη. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στρατηγική της Λισαβόνας ως μια 

ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάδειξη της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς 

επίσης επιχειρείται μια παρουσίαση της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται εκτενώς το πρόγραμμα «Καλλικράτης» και οι 

αλλαγές που έφερε στους ΟΤΑ η μετάβαση από το πρόγραμμα «Καποδίστριας» στο 

πρόγραμμα «Καλλικράτης» και η εναρμόνιση των ΟΤΑ με την έννοια της 

αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας για την παροχή υπηρεσιών που να 

ικανοποιούν τις ανάγκες του  πολίτη. 

Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η μετουσίωση της θεωρίας σε 

πράξη καθώς πραγματοποιείται μια έρευνα που αφορά την αποτύπωση των 

απόψεων των υπαλλήλων αλλά και δημάρχων από όλη την Ελλάδα, την 
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αποτελεσματικότητα του προγράμματος Καλλικράτη σε θέματα κοινωνικής 

πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο βαθμός επίλυσης  των καθημερινών 

ζητημάτων των πολιτών. 

Σημαντικό εργαλείο για την αποτύπωση των απόψεων των ερωτηθέντων 

αποτελεί το ερωτηματολόγιο , στο οποίο περιέχονται ερωτήσεις κλειστού τύπου, με 

στόχο την αποτύπωση των απόψεων των φορέων των ΟΤΑ (δημάρχους) από όλη η 

την ελληνική επικράτεια 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, συνάγονται τα συμπεράσματα της 

έρευνας καθώς και ο βαθμός βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών όσον 

αφορά την κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται σε δήμους της ελληνικής 

επικράτειας 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική Πολιτική, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ελλάδα, Ευρώπη, 

Δειγματοληπτική Έρευνα, Ερωτηματολόγιο.  
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ABSTRACT 

 

 

 

In modern times, strengthening the sovereignty of supranational institutions 

(eg the EU) as well as institutional strengthening of local government weakened the 

role of the nation state in both economic and social terms. 

At the same time, the current conditions of the global economic crisis are 

experiencing the strengths of national economies and the foundations of social 

cohesion in the world. The consequences of the crisis are affecting the low levels of 

society. 

Today more than ever, a strong socio-economic state can contribute to social 

cohesion. The current dissertation is under way in the direction of the constant 

social research at the European - national - local level. 

This dissertation is designed to analyze and extract information and useful 

conclusions about the "Kallikratis" program and the substantial changes made at the 

local level.  More specifically, the first chapter of the thesis attempts to introduce, 

among other things, the concepts of social policy, social policy actors, the historical 

evolution of social policy in Greece and Europe. 

The second chapter presents the Lisbon Strategy as a European policy for 

Europe's emergence at global level as well as a presentation of the Europe 2020 

strategy. 

The third chapter analyzes extensively the Kallikratis program and the 

changes brought to the Local Authorities the transition from the Kapodistrias 

program to the Kallikratis program and the harmonization of the Local Authorities 

with the concept of efficiency and transparency for the provision of services that 

satisfy the needs of the citizen. 

In the fourth and fifth chapters, the theory is transcended in practice as a 

research is being carried out to illustrate the views of the citizens of Pella's Regional 

Unity, namely the municipalities of Almopia, Edessa and Giannitsa, the 
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effectiveness of the Kallikratis program on social policy issues of local self-

government and the degree of resolution of citizens' everyday issues. 

A questionnaire containing closed-ended questions is an important tool for 

capturing the views of the citizens, aiming to capture the views of the bodies of the 

Local Authorities (mayors) of Unity of Pella. In the last part of the paper, the 

conclusions of the survey and the degree of improvement in the quality of life of the 

citizens regarding the social policy applied to the municipalities of the whole 

country. 

 

 Key words: Local government, Social politics, Hellas, Europe, Sample survey, 

Questionnaire.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

 

Στη διάρκεια του 2011 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα θεσμική αρχιτεκτονική 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γνωστή με το όνομα «Καλλικράτης» (Ν 3852/2010).  

Ο συνολικός ανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης, σύμφωνα με το 

οποίο ενισχύονται οι Δήμοι, θέτει εκ των πραγμάτων ζητήματα κατανομής 

αρμοδιοτήτων.  

Η παραγωγή και η διανομή κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί προσδιοριστική 

μεταβλητή της ισορροπίας ενός κράτους. Ο ρόλος  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

είναι κρίσιμος, και σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και με ευρωπαϊκές 

πολιτικές μπορεί να συμβάλλουν στην καλυτέρευση του κοινωνικοοικονομικού 

γίγνεσθαι.       

Σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που ισχύει στην Ελλάδα από 1-

1-2011 και αποτελεί τη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας  (Ν. 3852 / 2010), 

έγινε  μια εκτεταμένη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα κεντρικά επίπεδα διοίκησης 

σε τοπικό επίπεδο, τους δήμους.  Η εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη 

έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη των δήμων και να δώσει νέα ώθηση και 

προοπτική ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.  Η αυτοδυναμία των δήμων τους καθιστά 

ικανούς προκειμένου να διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν την 

ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών.  Τους καθιστά δηλαδή συντελεστές τοπικής 

ανάπτυξης, αξιοποιώντας τοπικούς πόρους, συγκριτικά πλεονεκτήματα που 

παρουσιάζει κάθε περιοχή, με σεβασμό στο περιβάλλον και στόχο την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής. 

Στη παρούσα εργασία δίνεται έμφαση στο ρόλο που έρχονται να 

διαδραματίσουν οι Δήμοι σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής.   



12 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

  

 

 

1.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων κοινωνική πολιτική και κράτος 

πρόνοιας 

 

Ο όρος «κοινωνική πολιτική» είναι πολυσήμαντος και πολυδιάστατος, 

συνεπώς είναι αρκετά δύσκολο να αποσαφηνιστεί επακριβώς. Η πλειοψηφία των 

ερευνητών και των μελετητών που καταγίνονται με ζητήματα κοινωνικής 

πολιτικής, συγκλίνουν στην άποψη ότι ο βασικός όρος της προβληματικής του 

παρόντος πονήματος αφορά στο σχέδιο αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης της 

κοινωνίας και την κατάλληλη διαχείριση όλων των κοινωνικών και οικονομικών 

δεδομένων για την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων ενός κοινωνικού 

συνόλου. Οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με την ευημερία, την ισότητα και την 

ασφάλεια των πολιτών, και κατεξοχήν υπεύθυνοι για την αίσια έκβαση του σχεδίου 

αυτού είναι φορείς και υπηρεσίες, με οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς 

προσανατολισμούς (Βενιέρης & Παπαθεοδώρου, 2003).  

Σύμφωνα με τον Midgley (1997: στο Σακελλαρόπουλος, 1999:24), ένας από 

τους ανωτέρω στόχους, αυτός της ευημερίας, χαρακτηρίζεται ως η επιθυμητή 

κατάσταση στην οποία επιλύονται με αποτελεσματικότητα τα κοινωνικά 

προβλήματα, ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες των πολιτών και 

πολλαπλασιάζονται οι κοινωνικές ευκαιρίες, που αφορούν στην υγεία, στην 

απασχόληση και στην πρόνοια. Η κοινωνική ευημερία είναι μια από τις πέντε 

παραμέτρους που ορίζει ο Midgley (1997), οι οποίες συνθέτουν και σημασιοδοτούν 

τον όρο «κοινωνική πολιτική». Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για ερμηνεία και 

ανάλυση των προγραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται, των υφιστάμενων 

κοινωνικών συνθηκών, των αιτιοτήτων που οδηγούν σε μετασχηματισμό ή αλλαγή 

των κοινωνικών παροχών, του θεωρητικού πλαισίου δράσης και ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών, της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών κοινωνικών πολιτικών 

που οργανώνονται και εφαρμόζονται, της προώθησης της ευημερίας.  
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Ο σύνθετος ορισμός στον οποίο κατέληξε ο Midgley, αποτυπώνει την κοινή 

παραδοχή ότι ο όρος «κοινωνική πολιτικής» αφορά τόσο σε ένα σύνολο μοντέλων 

και πρακτικών ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα, όσο και στο περιεχόμενο της 

επιστημονικής τους ανάλυσης. Στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο, ο Spicker (στο 

Στασινοπούλου, 1990:4) καθόρισε ως βασικό αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής 

τις στρατηγικές δράσεις που σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν οι δημόσιοι 

και ιδιωτικοί φορείς για την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας του συνόλου. 

Συνεπώς, στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής εντοπίζονται το κράτος πρόνοιας 

και οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα οποία αμφότερα, αναπτύσσουν δράσεις στους 

τομείς της υγείας, της παιδείας, της ασφάλισης, της απασχόλησης, της κατοικίας, 

της φροντίδας των ευπαθών ομάδων κ.ά. Απώτερος στόχος των κοινωνικών 

πολιτικών είναι να εξασφαλίσουν την ποιότητα ζωής και διαβίωσης, όπως επίσης 

και ίσες ευκαιρίες στους πολίτες εκείνους που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα, όπως είναι η φτώχια, η ανεργία, η αναπηρία, οι ανίατες και χρόνιες 

ασθένειες, τα γηρατειά, η ψυχική υγεία κ.ά. Το κράτος, μέσω των θεσμών του, 

καλείται να σταθεί αρωγός στους ανθρώπους εκείνους, των οποίων η κοινωνική 

ευημερία θίγεται λόγω προβλημάτων.  

Η κοινωνική πολιτική, ασκείται από το επίσημο κράτος ή τους υπεύθυνους 

φορείς, δηλαδή από τους θεσμούς που διαθέτουν την πολιτική ισχύ να παρέμβουν 

εμπράκτως για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των πολιτών. Βασική 

προϋπόθεση είναι οι φορείς αυτοί να αναγνωρίσουν τα προβλήματα, τόσο σε 

συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, και να οργανώσουν τις κατάλληλες 

στρατηγικές εξασφάλισης της κοινωνικής ευημερίας, της συνοχής της 

αναπαραγωγής και της αρμονίας. Η επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας, αποτελεί 

ασφαλώς μια πολύ σημαντική παράμετρο της κοινωνικής πολιτικής, ωστόσο δεν θα 

πρέπει οι φορείς να εστιάζουν αποκλειστικά σε αυτή ως απόλυτα συλλογικό στόχο. 

Αντίθετα, η κοινωνική ευημερία θα πρέπει να εξατομικευτεί, δηλαδή να αφορά 

στην ατομική διαχείριση των προβλημάτων, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει στην 

αλλαγή της υφιστάμενης κοινωνικής κατάστασης, με πιο ομαλό, δυναμικό και 

σταθερό τρόπο. Η έννοια της «κοινωνικής αλλαγής» είναι άρρηκτα συνυφασμένη 

με την κοινωνική πολιτική, καθώς αναφέρεται στην αναδιάρθρωση των κοινωνικών 

δομών, των δεσμών και των σχέσεων, έτσι ώστε να βελτιωθεί  κατάσταση σε βάθος 

και να διαρκέσει σε χρόνο. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η 

κοινωνική πολιτική δεν είναι δυνατό να λαμβάνει χώρα αποκομμένη από τα 
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ιστορικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του 

χώρου και του χρόνου, γιατί τότε δεν θα ανταποκρίνεται στην απτή 

πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό, η οργάνωση των κοινωνικών πολιτικών, που 

αφορούν σε μια σύνθεση πράξης και θεωρίας, αποτελεί αποκλειστικό καθήκον 

εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι μπορούν να εντοπίζουν, να αναλύουν, να 

ερμηνεύουν, να αξιολογούν και να λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις παραμέτρους 

και τα ιδεολογικά πλαίσια, που θα καταστήσουν το στρατηγικό σχέδιο 

αποτελεσματικό (Στασινοπούλου, 2006:12). 

Σύμφωνα με την Παπαδάκη-Γιώτη (2004:173), η κοινωνική πολιτική είναι η 

οργανωμένη, συντονισμένη και θεσμοθετημένη κρατική παρέμβαση, σε επίπεδο 

κοινωνίας, με βασική σκηνοθεσία τη βελτίωση και την καλυτέρευση της ζωής των 

πολιτών, που είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε είναι λιγότερο ευνοημένοι από 

το πολιτειακό σύστημα. Υπό αυτό το θεωρητικό πρίσμα, μέλημα των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται να είναι η οικονομική και κοινωνική 

στήριξη των αδύναμων πολιτών, προκειμένου να νιώσουν ασφάλεια και ισότητα 

ευκαιριών. Για την επίτευξη αυτού του σχεδίου, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί 

έμφαση στη μείωση, καθώς η εξάλειψη αποδεικνύεται μάλλον φενάκη, των 

οικονομικών ανισοτήτων και στη δημιουργία νέων ευκαιριών στην εκπαίδευση, 

στην εξειδίκευση και στην απασχόληση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά η φτώχεια (Χριστοδουλάκης, 1999:16; Βοσκόπουλος, 2009:224). 

Από τα ανωτέρω, αποτυπώνεται η μεγάλη συνάφεια μεταξύ της κοινωνικής 

πολιτικής και του κράτους, και συγκεκριμένα του Κράτους Πρόνοιας. Ο όρος αυτός 

συνεπάγεται τους τρόπους, τα μοντέλα, τους μηχανισμούς με τους οποίους το 

εκάστοτε κράτος, δηλαδή οι εκάστοτε κρατικοί θεσμοί και φορείς, αποφασίζει να 

παρέμβει στην κοινωνία, για τη διατήρηση των ισορροπιών. Σύμφωνα με τη 

Στασινοπούλου (2006:26) το «Κράτος Πρόνοιας» αφορά στη μορφή που λαμβάνει 

η εθνική κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να στηρίζει κοινωνικά τους πολίτες της 

και να επιτύχει την κοινωνική ευημερία όλων, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. 

Όπως προαναφέρθηκε, το Κράτος Πρόνοιας προκύπτει από τις συγκεκριμένες 

συνθήκες και τους παράγοντες που επικρατούν σε έναν συγκεκριμένο τόπο και 

χρόνο, αλλά γενικότερα αποτελεί δημιούργημα του καπιταλισμού, όπως αυτός 

αναπτύχθηκε κατά τον 19ο αιώνα στην Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη.  

Σταθμός στην πορεία της εξέλιξης του Κράτους Πρόνοιας, υπήρξε ο Β΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος και οι σημαντικές αλλαγές και τα προβλήματα που επέφερε 
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σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Ταυτόχρονα με την έντονη εκβιομηχάνιση 

και την αστικοποίηση, που αποτέλεσαν δύο βασικά χαρακτηριστικά της 

επικράτησης του καπιταλιστικού συστήματος, το Κράτος Πρόνοιας συνδέθηκε με 

τις πανανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά της ισότητας, της δικαιοσύνης, της 

αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας. Η αυξημένη δραστηριοποίηση στον 

οικονομικό τομέα, προκάλεσε ανάλογη κινητοποίηση σε κοινωνικό επίπεδο, όπου 

διευρύνθηκε η κοινωνική αναπαραγωγή και λειτουργία. Σε αυτό το ιστορικό 

πλαίσιο, τα κράτη, δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι θεσμοθετημένοι φορείς, ανέλαβαν 

την ευθύνη να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών σε εργασία, σε υγεία, σε 

εκπαίδευση, σε κατοικία, σε πρόνοια και φροντίδα, ανεξαρτήτως αν αυτοί ήταν 

ενεργοί ή όχι (Staeheli, 2001). Στην πραγματικότητα, από την πρώτη στιγμή που 

προέκυψε στο προσκήνιο, το Κράτος Πρόνοιας, αποτέλεσε και εξακολουθεί να 

αποτελεί ένα θεωρητικό μοντέλο σχεδιασμού κοινωνικών πολιτικών, που αφορούν 

αποκλειστικά σε συλλογικές δράσεις για την εξάλειψη των ανισοτήτων, σε επίπεδο 

οικονομίας και κοινωνίας, και για εξασφάλιση της ευημερίας σε ατομικό και 

συνολικό επίπεδο (Στασινοπούλου, 1990:26).   

Το Κράτος Πρόνοιας περιλαμβάνει διαχρονικά την αντίληψη για το τι 

πρέπει να κάνει και να πράξει ένα κράτος για τους πολίτες του, προκειμένου να 

τους υποστηρίζει. Ωστόσο, αυτή δεν αφορά πλέον μόνο στην πάταξη των 

ανισοτήτων, αλλά και σε μια σειρά μέτρων και παρεμβάσεων, που διευρύνουν τον 

ρόλο του κράτους και αυξάνουν την κοινωνική αναπαραγωγή. Ήδη από τα πρώτα 

χρόνια που άρχισε να διαμορφώνεται το Κράτος Πρόνοιας, αποτέλεσε μια 

προέκταση της κυβερνητικής πολιτικής παρέμβασης στην οικονομία, για την 

τροποποίηση της αξιοποίησης και της αναδιανομής του κεφαλαίου, όπως επίσης και 

της αναπαραγωγής της μισθωτής απασχόλησης (Σακελλαρόπουλος, 1999). Έτσι, η 

οικονομική και κοινωνική κρατική παρέμβαση στο πλαίσιο του Κράτους Πρόνοιας, 

αφορά από τη μια στη στήριξη της αγοράς και την προαγωγή της σχέσης αγοράς-

κράτους, και από την άλλη στην αντιμετώπιση των συνεπειών που επιφέρει η 

υπερδραστηριότητα της αγοράς η ενδυνάμωση της σχέσης κράτους-αγοράς στους 

πολίτες (Στασινοπούλου, 1990:26). Αυτό σημαίνει, ότι το Κράτος Πρόνοιας 

λειτούργησε ως δικλείδα ασφαλείας μεταξύ αγοράς-κράτους-πολιτών, ελέγχοντας 

την ανεξέλεγκτη, άναρχη και χωρίς φραγμούς δράση των φορέων της αγοράς και 

του μεταξύ τους ανταγωνισμού και προστατεύοντας τους εργαζόμενους και τους 
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μισθωτούς από φαινόμενα φτώχειας, οικονομικής εκμετάλλευσης, απαξίωσης και 

εξαθλίωσης (Σακελλαρόπουλος, 1999).  

Όπως ο όρος «κοινωνική πολιτική» δεν είναι δυνατό να αποσαφηνιστεί 

πλήρως, το ίδιο ισχύει και για την έννοια του «κράτους πρόνοιας. Η δυσκολία στην 

εννοιολογική προσέγγιση του εν λόγω όρου έγκειται από τη μια στο ότι είναι 

ταυτόσημος με εκείνον της «κοινωνικής πολιτικής», ως προς το ότι αμφότεροι 

τίθενται σε λειτουργία υπέρ της προστασίας του πολίτη και της αντιμετώπισης των 

κοινωνικών κινδύνων (Κατρούγκαλος, 2004), και από την άλλη, στο ότι η 

νοηματοδότησή του διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στη διαπίστωση αυτή βασίζονται 

οι σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις, που αναφέρονται σε διαφορετικά 

μοντέλα κράτους πρόνοιας και σε διαφορετικά συστήματα προνοιακού χαρακτήρα, 

τα οποία προκύπτουν ανάλογα και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και 

συνθήκες (Στασινοπούλου, 2006:23). Στην ποικιλία των ορισμών περί του Κράτους 

Πρόνοιας, έχει συμβάλλει και η μεγάλη ποικιλία στις ερμηνείες των παρεμβατικών 

δράσεων του κράτους, σε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας, όπως επίσης η διαρκής 

αλλαγή των κοινωνικών, των πολιτικών και των οικονομικών συνθηκών που 

επικρατούν σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο, η οποία οδηγεί στον επανακαθορισμό 

των προσδοκώμενων στόχων (Ψαλιδόπουλος, 1997:16-17; Χλέτσος, χ.χ.:5). 

Συμπερασματικά, το Κράτος Πρόνοιας είναι ένα σύνολο θεσμοθετημένων 

παρεμβάσεων και νομοθετικών διατάξεων, όπως ψηφίζονται και αποφασίζονται στο 

πλαίσιο της άσκησης της κοινωνικής πολιτικής από πλευράς κεντρικής διοίκησης, 

οι οποίες αναφέρονται σε ζητήματα κοινωνικών παροχών, προστασίας της 

απασχόλησης, μέριμνας για τους μη απασχολούμενους και τους ανέργους, 

κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας. Το Κράτος Πρόνοιας απευθύνεται σε όλους 

τους πολίτες, με σαφή επικέντρωση στις ευπαθείς ομάδες, όπως τα παιδιά, τους 

φτωχούς, τους ανέργους και τους ηλικιωμένους, στους οποίους εξασφαλίζει 

βοηθήματα, επιδόματα, ευκαιρίες και παροχές στέγης, σύνταξης, εκπαίδευσης, 

κατάρτισης, περίθαλψης, υγείας κ.ά.   

 

 

 

1.2. Μοντέλα κοινωνικού κράτους και συστήματα κοινωνικής προστασίας 
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Για τον προσδιορισμό του Κράτους Πρόνοιας, αποδεικνύεται ότι είναι 

ευκολότερη η οδός της περιγραφής των χαρακτηριστικών του σε μια συγκεκριμένη 

χώρα, παρά η κατασκευή ενός κοινού μοντέλου ή μιας τυπολογίας, που αναφέρεται 

στο σύνολο των εφαρμογών τους. Οι προσπάθειες να συστηματοποιηθούν τα κράτη 

πρόνοιας, οι κοινωνικές τάσεις και οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες έχουν 

οδηγήσει στον καθορισμό ενός συγκεκριμένου αριθμού μοντέλων και συστημάτων, 

τα οποία, προσπαθούν ταυτόχρονα να σημασιοδοτήσουν την κοινωνική πολιτική, 

χωρίς να την περιορίσουν σε στερεότυπα, και να τη θέσουν σε μια συγκριτική 

διαδικασία εντοπισμού διαφοροποιήσεων στο διεθνές κοινωνικό σκηνικό 

(Σακελλαρόπουλος, 1999). Μέχρι λίγα χρόνια πριν, στο πεδίο της κοινωνικής 

πολιτικής επικρατούσε η τυπολογία του Titmuss (1974) για τα κράτη πρόνοιας. 

Σύμφωνα με αυτή, το κράτος πρόνοιας διαχωρίζεται σε τρία μοντέλα, το 

«υπολειμματικό», το «βιομηχανικό-ανταποδοτικό» και το «αναδιανεμητικό-

θεσμικό». Όσον αφορά στο πρώτο, ο Titmuss αναφέρεται στο μοντέλο του κράτους 

πρόνοιας που αναπτύχθηκε στα πρώτες δεκαετίες διεύρυνσης της κοινωνικής 

πολιτικής των δυτικών κρατών, ενώ, αναφορικά με το δεύτερο, βασίστηκε στο 

μοντέλο του Beveridge, όπως προέκυψε από την κοινωνική πολιτική που εφάρμοσε 

η Μεγάλη Βρετανία και εφαρμόστηκε τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Το τρίτο 

μοντέλο αναφέρεται στις περιπτώσεις που οι κοινωνικές παροχές γίνονται με τη 

συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων και των μισθωτών. Μεγαλύτερη απήχηση 

βρήκε το αναδιανεμητικό-θεσμικό μοντέλο κράτους πρόνοιας στις χώρες της 

Σκανδιναβίας (Στασινοπούλου, 2006:24). Σημαντικές τυπολογίες προσδιορισμού 

του κράτους πρόνοιας θεωρούνται επίσης εκείνες του Ferrara και του Espring-

Andersen.  

Ο Titmuss, στην τυπολογία του των τριών μοντέλων του κράτους πρόνοιας, 

λαμβάνει υπόψη του τη δυναμική συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της ελεύθερης 

αγοράς και της άσκησης της κοινωνικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, στο 

«υπολειμματικό μοντέλο, οι ανάγκες των πολιτών καλύπτονται από τους 

μηχανισμούς που κατασκευάζει η ίδια η αγορά, την ίδια στιγμή που το κράτος τους 

παρέχει την κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτό το μοντέλο, το κράτος λειτουργεί 

επικουρικά, ενώ παρεμβαίνει αμεσότερα μόνο στις περιπτώσεις που η παροχή 

βοήθειας κρίνεται ανέφικτη με άλλον τρόπο ή μέσο. Σημαντικό ρόλο στο μοντέλο 

αυτό, διαδραματίζει και ο θεσμός της οικογένειας, ο οποίος καλείται να καλύψει 

μερικές από τις ανάγκες των ατόμων. Η βασική φιλοσοφία του υπολειμματικού 
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μοντέλου είναι να περιορίζεται η βοήθεια σε όσους την έχουν πραγματική ανάγκη 

και βρίσκονται σε πραγματική ανέχεια, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα 

εξαθλίωσης σε τμήματα του πληθυσμού της χώρας. Στο πλαίσιο του μοντέλου 

αυτού, γίνεται οικονομία οικονομικών και κοινωνικών πόρων, οι οποίοι διατίθενται 

μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης. Το υπολειμματικό μοντέλο βρήκε έμπρακτη 

εφαρμογή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  

Στο «βιομηχανικό-ανταποδοτικό» μοντέλο, κεντρικής σημασίας είναι η 

προσωπική ευθύνη των εργαζομένων και των απασχολούμενων μισθωτών, οι οποίοι 

λαμβάνουν τις παροχές πρόνοιας ως μέρος της αμοιβής τους, δηλαδή ως μέρος της 

ανταποδοτικότητας της εργασίας τους. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος καλείται 

να αναδιανείμει τις κοινωνικές παροχές, οι οποίες όμως προσδιορίζονται από τους 

ίδιους τους πολίτες, την ανταποδοτικότητα και τη φύση της εργασίας τους. Έτσι, 

στο βιομηχανικό μοντέλο, οι κοινωνικές παροχές συγκεκριμενοποιούνται ανά 

εργαζόμενο πολίτη. Στο κράτος πρόνοιας της Μεγάλης Βρετανίας βρήκε έμπρακτη 

εφαρμογή το βιομηχανικό μοντέλο. Τέλος, στο τρίτο μοντέλο, το «αναδιανεμητικό-

θεσμικό», το οποίο όπως προαναφέρθηκε εφαρμόστηκε στις Σκανδιναβικές χώρες, 

κοινή παραδοχή είναι ότι οι επιπτώσεις της ελεύθερης αγοράς είναι καθοριστικές 

για ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, οι οποίοι βιώνουν την κοινωνική ανισότητα και 

μένουν σε ανέχεια. Στο εν λόγω μοντέλο δίνεται μεγάλη σημασία στην πρόληψη 

και όχι στην επίλυση των προβλημάτων, και αυτό είναι το κατεξοχήν σημείο που το 

διαφοροποιεί από το «υπολειμματικό» μοντέλο. Απώτερος στόχος του 

αναδιανεμητικού-θεσμικού μοντέλου είναι η κάλυψη του συνόλου των αναγκών και 

όχι μέρος αυτών, δηλαδή η κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως 

αν εντάσσονται σε ευπαθείς ή όχι κοινωνικές ομάδες. Η φιλοσοφία της κάλυψης 

του συνόλου των αναγκών αποσκοπεί στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής 

και στη διαμόρφωση μιας ενιαίας συλλογικής ευθύνης. Την ικανοποίηση των 

αναγκών αναλαμβάνουν ξεχωριστοί θεσμοί, που επιλαμβάνονται να φέρουν σε 

πέρας τις επιταγές της κοινωνικής πολιτικής. Το «αναδιανεμητικό-θεσμικό» 

μοντέλο κατακρίθηκε ως οικονομικά ασύμφορο και σταδιακά μετασχηματίστηκε σε 

έναν αναπόσπαστο μηχανισμό της γραφειοκρατικής λειτουργίας του κράτους 

(Στασινοπούλου, 1990:24). 

Από τα παραπάνω τρία μοντέλα κράτους πρόνοιας, το βιομηχανικό αφήνει 

ακάλυπτες τις ανάγκες των πολιτών που ανήκουν στα χαμηλά οικονομικά και 

κοινωνικά στρώματα και την ίδια στιγμή αφήνει αβοήθητα τα άτομα που δεν 
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εργάζονται και που είναι άνεργα. Στο υπολειμματικό, η μεσαία οικονομική τάξη 

πολιτών καλείται να καλύψει πολλές από τις κοινωνικές ανάγκες, ενώ απώτερος 

στόχος είναι να μάθουν οι πολίτες να επιβιώνουν χωρίς την παρέμβαση του 

κράτους. Τέλος, το θεσμικό μοντέλο συνεπάγεται την άμεση εμπλοκή του κράτους 

στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, καθώς λειτουργεί ως ανεξάρτητος θεσμός 

που μεταφέρει πόρους από το συνολικό κοινωνικό προϊόν για τη ασφάλεια των 

αδυνάτων οικονομικά και κοινωνικά. 

Περίπου είκοσι χρόνια μετά τον καθορισμό της τυπολογίας του Titmuss, ο 

Espring-Andersen τη δεκαετία του 1990, προχώρησε στον ορισμό τριών μοντέλων 

κράτους πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις αγοράς-κράτους-οικογένειας 

και θέτει ως κεντρικό άξονα τη μείωση της εμπορευματοποίησης της εργασίας. 

Σύμφωνα με την Petmezidou (1996) η τυπολογία στην οποία κατέληξε, αποτελεί 

μια πολύ καλή προσπάθειας προσδιορισμού των κρατών πρόνοιας, τα οποία ο 

Espring-Andersen αντιλαμβάνεται ως αποτέλεσμα της προσπάθειας των 

κυβερνήσεων να ελέγξουν την καπιταλιστική τάση, ότι η εργασία πρέπει να 

αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα. Το προνοιακό καθεστώς, όπως ορίζει το κράτος 

πρόνοιας ο Espring-Andersen, αποτελεί μέσο περιορισμού της 

εμπορευματοποίησης της εργασίας και του εργατικού δυναμικού. Μόνο έτσι, η 

ασφάλεια, η υγεία και προστασία των εργατών δεν εξαρτάται πλήρως από την 

ελεύθερη αγορά (Σακελλαρόπουλος, 1999:32-33). 

Συγκεκριμένα, το πρώτο μοντέλο ή προνοιακό καθεστώς που ορίζει ο 

Espring-Andersen είναι το «φιλελεύθερο», στο οποίο κυρίαρχο ρόλο παίζει η 

ελεύθερη αγορά, έναντι της κεντρικής κρατικής ρύθμισης αναδιανομής. Σε αυτό, οι 

μοναδικοί πολίτες που δικαιούνται βοήθειας είναι οι αναξιοπαθούντες, ενώ τα 

προγράμματα και οι υπηρεσίες κοινωνικών παροχών, μέριμνας και ασφάλισης είναι 

πολύ περιορισμένα. Στην πραγματικότητα, αυτό το μοντέλο εντείνει τις κοινωνικές 

ανισότητες και περιορίζει την ισότητα μόνο στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και 

μόνο στους πολίτες που ζουν στα όρια της φτώχειας. Χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 

Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν 

το «φιλελεύθερο» μοντέλο. Το δεύτερο, είναι το «συντηρητικό ή κορπορατιστικό», 

του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ο γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης 

και η δυναμική παρουσία των συντεχνιών και των συνεταιρισμών εργαζομένων. 

Στο μοντέλο αυτό, η τάξη, δηλαδή σε ποιο κοινωνικό στρώμα ανήκει το κάθε 

άτομο, καθορίζει την ποιότητα και τον αριθμό των κοινωνικών παροχών που θα 
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λάβει. Τα κοινωνικά δικαιώματα στο μοντέλο αυτό δεν είναι καθολικά αλλά 

διαστρωματικά-ταξικά. Για τον λόγο αυτό, περισσότερο εκλαμβάνονται ως 

εργατικά δικαιώματα και όχι ως πολιτειακά. Το μοντέλο αυτό έχουν υιοθετήσει και 

εφαρμόζουν η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Γερμανία (Σακελλαρόπουλος, 

1999). Το τρίτο και τελευταίο μοντέλο κράτους πρόνοιας του Esping-Andersen 

είναι το «σοσιαλδημοκρατικό-σκανδιναβικό» και όπως δηλώνεται από την 

ονομασία του, αφορά στις χώρες της Σκανδιναβίας. Σε αυτό, όλες οι παροχές είναι 

καθολικές, δεν αφορούν στη θέση εργασίας του πολίτη, αλλά αναφέρονται 

αποκλειστικά και μόνο στην ιδιότητά του ως τέτοιος. Παράλληλα, οι κοινωνικές 

παροχές δεν εξαρτώνται από τις ανάγκες, αλλά παρέχονται σε όλους ανεξαιρέτως. 

Το κράτος αποτελεί τον κατεξοχήν θεσμό που λαμβάνει τους οικονομικούς πόρους 

από τη φορολόγηση και τους αναδιανέμει ως κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

(Kohl, 1981). 

Ένα τέταρτο προνοιακό καθεστώς, πρόσθεσε αργότερα ο Ferrara, με την 

διερεύνηση και την ανάλυση του κράτους πρόνοιας που έχει υιοθετηθεί και 

εφαρμόζεται στις χώρες της νότιας Ευρώπης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, καμία 

ερευνητική μελέτη δεν εστίαζε το ενδιαφέρον της σε κράτη-μέλη, όπως η Ιταλία, η 

Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, δηλαδή στους τέσσερις του ευρωπαϊκού 

νότου, συνεπώς δεν είχαν επισημανθεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ο 

Ferrara, στο πλαίσιο της ανάλυσής του για τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και 

προστασίας των χωρών αυτών, έδωσε έμφαση στον ρόλο της αλληλεγγύης και της 

οικογενειακής παράδοσης (Δίκαιος & Χλέτσος, 1999). Έτσι, ως τέταρτο προνοιακό 

καθεστώς, προτείνει το «νοτιοευρωπαϊκό-μεσογειακό» μοντέλο, όπου οι κοινωνικές 

παροχές εξασφαλίζονται κυρίως από την οικογένεια, την ίδια στιγμή που το κράτος 

επιλαμβάνεται την παροχή επιδομάτων και συντάξεων. Στο εν λόγω μοντέλο, έχουν 

υιοθετηθεί ορισμένα στοιχεία από το «θεσμικό», αναφορικά με το σύστημα υγείας, 

και από το «συντηρητικό» όσον αφορά στα ζητήματα της κοινωνικής προστασίας 

και ασφάλισης (Χλέτσος, χ.χ.:11-12). Το «νοτιοευρωπαϊκό-μεσογειακό» αυτό 

μοντέλο, χαρακτηρίζεται για την στασιμότητά του, για την αναποτελεσματικότητά 

του και για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, σε επίπεδο κάλυψης αναγκών και 

παροχών, ενώ ως προς τη λειτουργία του, πλήττεται από τη γραφειοκρατική 

διοίκηση, από το πελατειακό σύστημα και από τα πολλαπλά φαινόμενα διαπλοκής 

και διαφθοράς.   
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Τα προνοιακά καθεστώτα και μοντέλα που αναλύθηκαν παραπάνω, δεν 

έμειναν χωρίς κριτική, ιδίως από εκπροσώπους αριστερών, κομουνιστικών και 

νεοφιλελεύθερων ιδεολογιών. Στο επίκεντρο της πολεμικής τους βρέθηκε η παροχή 

των κοινωνικών υπηρεσιών από το κράτος, η οποία κρίθηκε ως γραφειοκρατική και 

πολυέξοδη για τον κρατικό προϋπολογισμό, την ίδια στιγμή που το ίδιο 

αποδείχθηκε μάλλον ανεπαρκές στην αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και 

κοινωνικών ανισοτήτων. Η αναποτελεσματικότητα των κρατικών κυβερνήσεων, ως 

διεκπεραιωτές της κοινωνικής πολιτικής, έπεισε τους πιο απαισιόδοξους ότι 

μοναδική λύση στο πρόβλημα της δόμησης ενός επιτυχημένου κράτους πρόνοιας, 

μπορεί να προκύψει κυρίως μέσω των μηχανισμών της ελεύθερης αγοράς. Ως 

απάντηση σε αυτούς τους «προβληματισμούς», κατασκευάστηκε το 

«πλουραλιστικό-μικτό μοντέλο», το οποίο κινήθηκε ανάμεσα στο κράτος και την 

αγορά, το ατομικό και το συλλογικό, το δημόσιο και το ιδιωτικό, συνθέτοντας 

ποικίλα στοιχεία τους σε ένα ενιαίο σύνολο. Σύμφωνα με τον Giddens (1994), το 

κράτος πρόνοιας που δομήθηκε βάσει του μικτού αυτού μοντέλου, ονομάστηκε 

πλουραλιστικό, όπως επίσης το καθεστώς που εισήχθηκε ονομάστηκε «προνοιακού 

πλουραλισμού».  

Ο προνοιακός πλουραλισμός αποτελεί ένα θεωρητικό και πρακτικό πεδίο, 

όπου τίθενται στο περιθώριο οι αντιθέσεις μεταξύ της αγοράς και του κράτους και 

αναδεικνύονται τα σημεία τους, στα οποία μπορεί να επιτευχθεί σύζευξη και 

σύμπραξη των δύο αντίθετων πόλων. Μεταξύ του κράτους και της αγοράς, 

παρεμβάλλονται η οικογένεια και η κοινωνία των πολιτών, ως θεσμοί που 

συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση του προνοιακού καθεστώτος. Βασικός 

γνώμονας αυτού του μοντέλου, δεν είναι η επικράτηση του ενός ή του άλλου 

πόλου, αλλά η κατασκευή του αποτελεσματικότερου δυνατού συστήματος παροχής 

ποιοτικών κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Σήμερα, στο πλουραλιστικό μοντέλο, το κράτος και η αγορά παρέχουν από κοινού, 

αλλά όχι ισόποσα, τις περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως αν 

ταυτόχρονα διαδραματίζουν επιτελικό ή ελεγκτικό ρόλο, ενώ η οικογένεια και η 

κοινωνία των πολιτών εμπλέκονται άμεσα ως εναλλακτικοί φορείς που καλύπτουν 

επιμέρους και μάλλον μικρότερες ανάγκες (Στασινοπούλου, 1999:24-25).  
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1.3. Ιδεολογικές προσεγγίσεις για τα προνοιακά καθεστώτα 

 

Οι βασικές θέσεις των επικριτών του κράτους πρόνοιας σχετίζονται με το 

γεγονός ότι σχεδόν σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίστηκαν τα φαινόμενα της 

φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, ότι οι κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες 

προορίζονται εν τέλει για τους πολίτες των μεσαίων και ανώτερων οικονομικά και 

κοινωνικά στρωμάτων, ότι οι μηχανισμοί κοινωνικής πολιτικής αποδεικνύονται 

πολυέξοδοι για τον κρατικό προϋπολογισμό, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια 

ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού έτσι ώστε το κράτος πρόνοιας να γίνει 

οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο, ότι η ποιότητα των κοινωνικών αγαθών 

και υπηρεσιών συνεπάγεται την υψηλή φορολόγηση και τις υψηλές εισφορές, οι 

οποίες λειτουργούν ανασταλτικά για την πάταξη των κοινωνικών ανισοτήτων, ότι 

παρατηρήθηκαν κρούσματα αδιαφάνειας, διαπλοκής και διαφθοράς σχετιζόμενα με 

ομάδες συμφερόντων γύρω από το κράτος πρόνοιας, ότι ενδυναμώθηκε η 

γραφειοκρατία και ο συγκεντρωτισμός των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής 

και ότι το άτομο απώλεσε την υπευθυνότητά του και έφτασε στο σημείο να 

εξαρτάται για την ευημερία του εξολοκλήρου από το κράτος πρόνοιας 

(Σακελλαρόπουλος, 1999:35-37). Οι επικρίσεις αυτές, είχαν ως αποτέλεσμα το 

κράτος πρόνοιας να βρεθεί στο επίκεντρο των ιδεολογικών προστριβών, μεταξύ 

των κεντροαριστερών, των δεξιών και των κομουνιστών, οι οποίοι με τη σειρά τους 

ανέπτυξαν κοινωνικές θεωρίες με σαφή πολιτικό προσανατολισμό. Ωστόσο, αξίζει 

να αναφερθεί ότι παράλληλα με τη σοσιαλδημοκρατική, τη νεοφιλελεύθερη και τη 

μαρξιστική προσέγγιση της κοινωνικής πολιτικής, έγιναν και άλλες, ψυχραιμότερες 

προσπάθειες, για την αναζήτηση νέων τρόπων βελτίωσης του κράτους πρόνοιας 

(Στασινοπούλου, 2006:40). 

Η σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση αποσκοπούσε στην πάταξη των 

κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας, και στην εξασφάλιση της ισότητας, της 

ευημερίας και της αλληλεγγύης. Για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προβλημάτων, καθοριστικής σημασίας είναι η κρατική παρεμβατική πολιτική, η 

οποία επιβάλλεται να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες καθολικά και να παρέχει 

ποιοτικές υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά. Σε διαφορετική περίπτωση, θα 

αμβλύνονταν το χάσμα μεταξύ πλουσίων-μεσαίων-φτωχών (Στασινοπούλου, 

2006:92-101). Στο πλαίσιο της σοσιαλδημοκρατικής κοινωνικής πολιτικής, 

αναπτύχθηκαν επιμέρους ιδεολογικά ρεύματα, που εμφάνιζαν μεταξύ τους 
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ορισμένες διαφοροποιήσεις. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα του φαβιανού 

σοσιαλισμού, του προνοιακού ρεφορμισμού, και της ριζοσπαστικής κοινωνικής 

διοίκησης. Όσον αφορά στον πρώτο, η παρεμβατική πολιτική του κράτους είναι 

μετριοπαθής και ουδέτερη, και εστιάζει αποκλειστικά στην παροχή βοήθειας και 

στήριξης στα αδύναμα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα και στις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες. Αποκλειστικά υπεύθυνη για τη θεσμοθέτηση των κοινωνικών 

αλλαγών υπέρ της συλλογικής ρύθμισης είναι μια ομάδα ειδικευμένων 

επιστημόνων, την ίδια στιγμή που το κράτος διατηρεί θέση παρατηρητή. 

Αναφορικά με το δεύτερο ιδεολογικό σοσιαλδημοκρατικό ρεύμα, αναγνωρίζεται ότι 

εκτός από το κράτος, υπάρχουν και άλλοι πολλοί εναλλακτικοί φορείς κοινωνικής 

πολιτικής και πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών (Στασινοπούλου, 

1999:98-99). Στο πλαίσιο της ριζοσπαστικής κοινωνικής διοίκησης, το κράτος είναι 

έντονα παρεμβατικό στα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής και δίνεται μεγάλη 

σημασία στη διαστρωματική διάρθρωση της κοινωνίας, της οποίας συνέπεια είναι η 

φτώχεια. Σήμερα, στη σοσιαλδημοκρατική ιδεολογία αναγνωρίζεται ότι παράλληλα 

με τον δημόσιο τομέα, πρέπει να αξιοποιούνται και οι ιδιωτικοί φορείς, η 

οικογένεια και η κοινωνία των πολιτών, καθώς μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η 

κοινωνική αλλαγή και η ανανέωση. Αυτοσκοπός της σοσιαλδημοκρατικής 

κοινωνικής πολιτικής δεν αποτελεί πια η ευθεία κρατική παρεμβατικότητα, αλλά η 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και η ευημερία τους, με κάθε τρόπο 

(Στασινοπούλου, 2006:35). 

Η νεοφιλελεύθερη κοινωνική προσέγγιση εστιάζει στον περιορισμό, αν όχι 

στην εξάλειψη, του κρατικού παρεμβατισμού και στην ιδιωτικοποίηση του κράτους 

πρόνοιας, με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των μηχανισμών της ελεύθερης αγοράς. Υπό 

αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, οι πολίτες θα πρέπει να αγοράζουν τα κοινωνικά αγαθά 

και τις υπηρεσίες, οι οποίες, ακριβώς επειδή θα πληρώνονται, θα είναι ποιοτικές και 

αντάξιες των αναγκών τους. Σημαντικό ρόλο στη νεοφιλελεύθερη κοινωνική 

ιδεολογία παίζει η οικογένεια, η κοινωνία των πολιτών και η τοπική κοινότητα, 

μέσω των πρωτοβουλιών φιλανθρωπίας, εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Με αυτές, 

δεν επιτυγχάνεται μόνο η κάλυψη των αναγκών, αλλά εξασφαλίζεται και η 

κοινωνική συνοχή (Σακελλαρόπουλος, 1999:36-37; Στασινοπούλου, 2006:36). Με 

την επικράτηση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, το κράτος πρόνοιας 

μετασχηματίζεται από πολυέξοδο, αναποτελεσματικό, κρατικοδίαιτο, 

γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό σύστημα παροχής κοινωνικών αγαθών και 
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υπηρεσιών, σε ένα ευέλικτο, οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα, 

όπου περιορίζει την εξάρτηση του ατόμου από το κράτος, που αυξάνει την 

αυτονομία τους και που δίνει έμφαση σε όσους πραγματικά το έχουν αντικειμενικά 

ανάγκη (Στασινοπούλου, 2006:36-37). 

Η τρίτη και τελευταία από τις υπό εξέταση κοινωνικές πολιτικές ιδεολογίες, 

η μαρξιστική, εκλαμβάνει το κράτος ως βασικό ρυθμιστή της κοινωνική 

ισορροπίας, της αναπαραγωγής της τάξης των εργατών, της πάταξης των 

κοινωνικών, αστικών και ταξικών ανισοτήτων, της αντιμετώπισης των δεινών που 

επιφέρει η δράση του κεφαλαίου και το καπιταλιστικό σύστημα. Το κράτος, 

σύμφωνα με τη μαρξιστική ιδεολογία, είναι παράγωγο της κοινωνίας και δεν 

διαχωρίζεται από αυτό, συνεπώς πρέπει να λειτουργεί προς όφελός της. Μεγάλο 

μέρος της κοινωνίας είναι οι εργάτες, συνεπώς το κράτος θα πρέπει να τους 

υποστηρίζει και να τους προστατεύει από την ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη δράση 

του κεφαλαίου.  Ως μοναδική βιώσιμη λύση για τους πολίτες, προτείνεται η 

κατάλυση του καπιταλιστικού κράτους και η επικράτηση του σοσιαλιστικού 

κράτους, στο οποίο οι κατακτήσεις των πολιτών γίνονται σεβαστές και δεν 

θίγονται. Μόνο μια σοσιαλιστική κρατική παρεμβατική πολιτική μπορεί να 

αποδειχθεί αποτελεσματική στην άσκηση της καθολικής κοινωνικής πρόνοιας για 

το σύνολο των πολιτών (Στασινοπούλου, 2006:102-118). 

 

 

1.4. Οι φορείς άσκησης της κοινωνικής πολιτικής 

 

Οι φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο ενός εθνικού κράτους, 

εντοπίζονται σε τρία επίπεδα, στο τοπικό, στο κεντρικό και στο υπερεθνικό. Στο 

πρώτο, κατεξοχήν αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων κοινωνικής 

πρόνοιας είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και κυρίως οι Δήμοι. 

Παράλληλα με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών στους πολίτες της 

τοπικής κοινωνίας, οι υπεύθυνοι ΟΤΑ λειτουργούν επιτελικά, όσον αφορά σε 

ορισμένες κοινωνικές πολιτικές της κεντρικής διοίκησης, όπως είναι η απόδοση των 

κοινωνικών επιδομάτων και βοηθημάτων στους πολίτες των ευπαθών ομάδων. Στο 

πλαίσιο των ΟΤΑ, σημαντική είναι δράση των εθελοντών πολιτών, οι οποίοι 

αναπτύσσουν έντονη φιλανθρωπική πρωτοβουλία για την κάλυψη των αναγκών 

των συμπολιτών τους και για την ανακούφιση σημαντικού μέρους της τοπικής 
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κοινωνίας, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαθλίωσης. Σε κεντρικό 

επίπεδο, το κράτος είναι ο κατεξοχήν φορέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής, μέσω 

την υπεύθυνων στελεχών των σχετικών υπουργείων και θεσμών του κράτους 

πρόνοιας. Παράλληλα με το επιτελικό του έργο, το κράτος ορίζει το πλαίσιο της 

κοινωνικής πολιτικής, καθορίζει το περιεχόμενό της, προσδιορίζει το εύρος της και 

υπολογίζει τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, όπως επίσης νομοθετεί μέτρα 

και ρυθμίσεις. Σε υπερεθνικό επίπεδο, η κοινωνική πολιτική ασκείται από 

οργανισμούς και φορείς του εξωτερικού. Μερικοί από αυτούς είναι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ), ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ο Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι διεθνείς Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί 

(ΜΚΟ) κ.ά., οι οποίοι ενεργούν και παρεμβαίνουν στις περιπτώσεις που ένα κράτος 

αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών, την ίδια στιγμή που εκείνοι βιώνουν 

σοβαρά φαινόμενα φτώχειας, εξαθλίωσης και υγείας (Στασινοπούλου, 2006:70-71). 

Στο υπερεθνικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας μέλος είναι 

και η Ελλάδα, αν και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την άσκηση της κοινωνικής 

πολιτικής στο εσωτερικό τους, υπόκεινται σε ήπιες ρυθμίσεις και νομοθεσίες, που 

υποβάλλονταν με τη μορφή ανακοινώσεων και συστάσεων, λειτουργώντας πάντα 

επικουρικά στην κυρίαρχη εθνική κυβέρνηση. Σταδιακά, η ήπια αυτή παρέμβαση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαταστάθηκε από μια πιο άμεση και καθοριστική, 

οικονομικής φύσης, μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων και των κονδυλίων, 

που ανάγκασε κατά κάποιο τρόπο τα εθνικά κράτη να πορευτούν στον δρόμο που 

χάραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πορεία αυτή οδηγεί σε διακρατικές συνεργίες για 

την κάλυψη των κυριότερων κοινωνικών αναγκών, την επίλυση των βασικών 

κοινωνικών προβλημάτων και τη διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης εργατικού 

δυναμικού, χωρίς όμως να συνεπάγεται την κατασκευή ενός ενιαίου μοντέλου 

κοινωνικής πολιτικής και κράτους πρόνοιας (Στασινοπούλου, 2006:70-71).  

Από την αρχή του 21ου αιώνα, ενώ τα εθνικά κράτη διατηρούν το δικαίωμά 

τους να ασκούν κοινωνική πολιτική, ωστόσο αυτό παύει να είναι αποκλειστικό, 

μιας και πολλοί υπερεθνικοί οργανισμοί απέκτησαν και διατηρούν τη δικαιοδοσία 

να παρεμβαίνουν στα ζητήματα που αφορούν στα προνοιακά καθεστώτα. Σε ένα 

κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον που είναι έντονα παγκοσμιοποιημένο, τα εθνικά 

κράτη και οι πολίτες τους καλούνται να αντιμετωπίσουν νέου είδους προβλήματα, 

για τα οποία ως μοναδικές λύσεις φαντάζουν αυτές που προτείνουν οι υπερεθνικοί 

οργανισμοί. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι παρεμβάσεις των υπερεθνικών οργανισμών, 
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δεν περιορίζονται μόνο στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, αλλά εκτείνονται σε 

κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, μιας και η παρεμβάσεις τους τις 

περισσότερες φορές αφορούν σε οικονομική βοήθεια, που μετασχηματίζεται σε 

υπηρεσίες, αγαθά, συμβάσεις κ.ά. (Σακελλαρόπουλος, 2001:40).  

 

 

1.5. Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα, η κεντρική διοίκηση είναι ο κατεξοχήν φορέας που ασκεί 

κοινωνική πολιτική και παρεμβαίνει άμεσα στη διαμόρφωση και τον σχεδιασμό του 

κράτους πρόνοιας. Ψηφίζει νόμους, ρυθμίσεις, εγκυκλίους και μέτρα, καθορίζει το 

περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής, αποφασίζει και προσδιορίζει τους 

οικονομικούς πόρους που πρέπει να διατεθούν για να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των προνοιακών στρατηγικών σχεδίων, και ορίζει τους 

θεσμούς και τους φορείς που θα οργανώσουν και θα εφαρμόσουν την κοινωνική 

πολιτική. Διαχρονικά στην ελληνική κοινωνική και πολιτική σκηνή, το κράτος 

υπήρξε συγκεντρωτικό και κυρίαρχο, έναντι του ιδιωτικού τομέα και των 

υπερεθνικών οργανισμών. Η κατάσταση μάλιστα αυτή προϋπήρχε της ένταξης της 

χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και σε μεγάλο βαθμό 

εξακολουθεί να διατηρείται και σήμερα (Ι.Τ.Α., 2006).  

 

 

1.6. Τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα 

 

Το σύστημα της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, διατηρεί τα βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νοτιοευρωπαϊκού-μεσογειακού μοντέλου κράτους 

πρόνοιας, που αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

χώρα διέρχεται μια μεγάλης διάρκειας οικονομική κρίση και γνωρίζοντας εκ των 

προτέρων τη μεγάλη συνάφεια που υπάρχει μεταξύ οικονομίας, πολιτικής και 

κοινωνικής πρόνοιας, είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι η κρατική κοινωνική 

πολιτική που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό 

στην κατάρρευση του οικονομικού συστήματος, όπως επίσης ότι η οικονομική 

δυσχέρεια οδήγησε στη δραματική μείωση των κονδυλίων για την παροχή 

ποιοτικών κοινωνικών παροχών και αγαθών.  
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Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ελληνικού κράτους πρόνοιας, 

τα οποία στην πραγματικότητα αποτελούν τα θεσμικά χαρακτηριστικά του 

μεσογειακού μοντέλου, ήταν η παροχή επιδομάτων, που ισοδυναμεί με 

μεταβιβάσεις εισοδημάτων, από την οποία ουσιαστικά εξαιρούνταν οι πολίτες που 

ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες. Αντίθετα, τα επιδόματα αυτά απολάμβαναν οι 

εργαζόμενοι και οι απασχολούμενοι, που είχαν τη δυνατότητα να αποδίδουν τις 

εισφορές των εργοδοτών τους (Petmezidou, 1996). Παράλληλα, οι ελληνικές 

κυβερνήσεις δεν κατάφεραν ποτέ να κατανείμουν την οικονομική βοήθεια ανάλογα 

με τον βαθμό απειλής των εκάστοτε κοινωνικών προβλημάτων. Αντ’ αυτού, έδιναν 

το μεγαλύτερο μερίδιο κοινωνικών παροχών στους συνταξιούχους, οι οποίοι 

ηλικιακά ήταν πολύ νεότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και διέθεταν ακίνητη 

περιουσία, αγνοώντας της οικογένειες, που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα 

ανεργίας, φτώχειας και εξαθλίωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το έλλειμμα του 

κράτους, καλούνταν να καλύψουν τα μέλη της παραδοσιακής οικογένειας ή του 

φιλικού περιβάλλοντος, λειτουργώντας ως δίχτυ προστασίας και αντισταθμιστικά 

(Castles & Ferrara, 1996). 

Στο ελληνικό προνοιακό καθεστώς, η υγειονομική περίθαλψη ήταν 

καθολική για όλους τους πολίτες μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά ή άλλα οικονομικής φύσης κριτήρια, 

την ίδια στιγμή που η ιδιωτική πρωτοβουλία τίθετο στο περιθώριο. Η έντονη 

παρεμβατικότητα και η διείσδυση του ελληνικού κράτους στο σύστημα υγείας είχε 

ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν πολλαπλά κρούσματα διαφθοράς και 

κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος, όπως επίσης να αναπτυχθούν συνεργασίες 

διαπλοκής και πελατειακές συναλλαγές μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με 

οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές (Ferrara, 1999). Η δημιουργία 

«πατρωνιών» ήταν μια συνηθισμένη τακτική για την εξασφάλιση χρηματικών 

επιδοτήσεων, με αντικείμενο κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά (Ferrara, 1996). Ένα 

επιπλέον χαρακτηριστικό του ελληνικού κράτους πρόνοιας ήταν η χαμηλή 

αποδοτικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών και η παραγωγικότητα των υπαλλήλων 

τους, όπως και η χαμηλή ποιότητα των παροχών και των αγαθών, τα οποία 

οφείλονταν στον ελλιπή επαγγελματικό και στην ελλιπή κατάρτιση. Τέλος, ενώ οι 

κοινωνικές παροχές ήταν καθολικές και σε μεγάλο βαθμό επαρκείς για μια μεγάλη 

μερίδα του πληθυσμού, οι εισφορές από σημαντικές επαγγελματικές ομάδες δεν 

αποδίδονταν λόγω της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και έτσι είτε υπήρχε 
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ανομοιόμορφη κατανομή οικονομικών βαρών στις κοινωνικές ομάδες είτε 

δημιουργούνταν έλλειμμα στη χρηματοδότηση του κράτους πρόνοιας. Την ίδια 

στιγμή, δεν καταγράφονταν σημαντικές εθελοντικές πρωτοβουλίες από ομάδες 

πολιτών για την κάλυψη των αναγκών των συμπολιτών τους, πλην της εκκλησίας 

(Estivill, 1992). 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας: Οι παθογένειες του ΕΣΥ που οδήγησαν τόσο σε 

κατάρρευσή του όσο και σε εκτράχυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος της 

χώρας υπήρξαν πολλές και από τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να απεμπλακεί 

ακόμα και σήμερα. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα ήταν η υπερβολική 

συνταγογράφηση ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών και αγαθών. Αυτή ήταν η πάγια 

στάση των ιατρών, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των ασθενών και τα 

οφέλη των ιατροφαρμακευτικών εταιριών πρότειναν αχρείαστες ιατρικές 

επισκέψεις, χειρουργικές επεμβάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις, εισαγωγές σε 

νοσοκομεία και κλινικές, πολυέξοδες εναλλακτικές θεραπείες κ.ά., που επιβάρυναν 

τα δημόσια ταμεία (Αλετρά, κ.ά., 2002). Παράλληλα, η έλλειψη ελέγχου εισαγωγής 

και εξαγωγής ιατρικού και φαρμακευτικού εξοπλισμού είχε ως αποτέλεσμα την 

διαρκή αποδυνάμωση των τμημάτων προμηθειών, με καταγραφή ανεξήγητων ή 

υπερβολικών απωλειών, που αύξαναν τον κόστος για την αναπλήρωση των υλικών 

(Karafylis & Chondrokoukis, 2011). Παρόμοιας έκτασης ήταν και η αδυναμία των 

δημόσιων νοσοκομείων να ελέγξουν τις φαρμακευτικές δαπάνες, την υπεραγορά 

ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων, τα οποία συνήθως έμεναν σε αχρηστία 

λόγω της ελλιπούς κατάρτισης του προσωπικού των νοσοκομείων (ΕΣΤΑΤ., 

2011:177-180; Τούντας, 2010). Όσον αφορά στο προσωπικό, στο ΕΣΥ 

παρατηρούνταν έντονα φαινόμενα αναξιοκρατικής επιλογής διοικητικών στελεχών, 

τα οποία τις περισσότερες φορές δεν διέθεταν ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις 

μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας, όπως επίσης σύνηθες ήταν το ιατρικό και το 

διοικητικό προσωπικό να είναι κατανεμημένο άνισα, με αποτέλεσμα να μην είναι 

σε επαρκές για την κάλυψη των κατά τόπους περιοχών.  

Το ασφαλιστικό σύστημα: Παρουσιάζει την ίδια εικόνα με το ΕΣΥ και 

χαρακτηρίζεται από πολλές ανισότητες, από έλλειψη ελέγχου, από αταξία και από 

την κυριαρχία των πελατειακών σχέσεων μεταξύ του κρατικού μηχανισμού και 

ορισμένων επαγγελματικών ομάδων. Οι πολιτικές που οδήγησαν στην 

αναποτελεσματικότητα το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, στην οικονομική του 

κατάρρευση και στην επιβάρυνση της οικονομίας της χώρας, είναι πρωτίστως ο 
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πολύ μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών ταμείων, με τις κλαδικές και τις 

πολυδιάσπαστες εσωτερικές τους κατατμήσεις, που μεταξύ των πολλών διαφορών 

τους, παρείχαν άνισες ασφαλιστικές υπηρεσίες και αγαθά στους ασφαλισμένους. 

Επιπρόσθετα, διαιωνίζονταν το φαινόμενο της διατήρησης των υψηλών ή μη 

προνοιακών παροχών των ασφαλιστικών ταμείων, προς επαγγελματίες που δεν 

εισέφεραν αναλόγως, με τη διασφάλιση ότι η κεντρική διοίκηση θα υποχρέωνε τους 

ασφαλιστικούς φορείς να συνεχίζουν την ίδια αδιέξοδη πολιτική. Με τον ίδιο τρόπο 

και με την υποστήριξη του ίδιου του κράτους, λάμβανε χώρα η επιδοματική 

πολιτική, δηλαδή ανεξαρτήτως εισφοροδιαφυγής, καταχρηστικής αύξησης του 

αριθμού και του ποσού των επιδομάτων για ομάδες ατόμων ή ιδιώτες, που δεν 

πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (Κοντιάδης, 1997). 

Επιβαρυντικά ως προς τον κρατικό προϋπολογισμό και τη βιωσιμότητα του 

ασφαλιστικού συστήματος, λειτούργησε το σύστημα συνταξιοδότησης. Βασικά και 

πολύ σοβαρά προβλήματά του ήταν η μικρή ηλικία στην οποία θα μπορούσαν οι 

Έλληνες εργαζόμενοι να συνταξιοδοτηθούν, χωρίς δηλαδή να συμπληρώσουν τον 

ανάλογο αριθμό χρόνων εργασίας με εκείνον που ίσχυε στις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων, 

οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούσαν να εργάζονται ανασφάλιστοι και 

χωρίς να δηλώνονται από τους εργοδότες τους. Σημαντική συνέπεια αυτής της 

«πρακτικής» υπήρξε η υποχρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων, τα 

ελλείμματα των οποίο, σε κάθε περίπτωση έπρεπε να καλυφθούν από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Ακόμα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ελληνικού ασφαλιστικού 

συστήματος ήταν ότι συγχέονταν με τους επιμέρους φορείς άσκησης της 

κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι το ζημίωναν περαιτέρω, όπως επίσης, ότι για βάθος 

χρόνου, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν κατάφερε να σταθεί απέναντι στις 

συντεχνίες και να διαλύσει το πελατειακό κράτος, ώστε να δημιουργήσει ένα 

δίκαιο, βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (Κοντιάδης, 

1997).  

 

 

 

1.7. Η ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα 
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Η Κοινωνική Πολιτική εισήχθηκε ως όρος στην πολιτική, την οικονομική 

και κοινωνική ζωή της χώρας, ήδη από τα πρώτα χρόνια της σύστασης του 

Ελληνικού Κράτους και επί κυβερνήσεως του Ιωάννη Καποδίστρια. Πρώτη 

σημαντική πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δημιουργίας ενός 

κράτους πρόνοιας υπήρξε η ίδρυση δημόσιων νοσοκομείων και ενός 

ορφανοτροφείου στην Αίγινα. Παράλληλα, προβλέφθηκε η οικονομική ενίσχυση 

των ιδρυμάτων υγειονομικού και προνοιακού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν 

στις κατά τόπους περιοχές, εντός των ορίων του νέου κράτους. Μετά τη δολοφονία 

του Καποδίστρια και την έλευση του βασιλιά Όθωνα, η άσκηση της κοινωνικής 

πολιτικής συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα, εκδόθηκαν σχετικά διατάγματα 

και νόμοι, όπως το «περί συστάσεως αστυκλινικής εν Αθήναις», «περί συστάσεως 

επαρχιακών ιατρών», «περί συστάσεως φρενοκομείων» κ.ά., που καταδεικνύουν 

την πρόθεση της κεντρικής ηγεσίας του κράτους να επενδύσει στον τομέα της 

κοινωνικής πολιτικής. Η προσπάθεια αυτή ενισχύονταν με τη ψήφιση διαδοχικών 

νόμων, που προέβλεπαν την παροχή βοήθειας σε ευπαθείς ή πληγείσες ομάδες 

πολιτών από φυσικά και άλλα αίτια (π.χ. «περί βοηθείας των εκ της πολυομβρίας 

παθόντων εν Ερετρεία οικογενειών των Ψαριανών») (ΙΤΑ, 2006).  

Στο νεοσύστατο Βασίλειο της Ελλάδας, η πρωτεύουσα οικονομική 

δραστηριότητα των πολιτών, που στήριζε την οικονομία της χώρας ήταν η ναυτιλία 

και το εμπόριο, την ίδια στιγμή που οι αναπτυξιακοί ρυθμοί στους τομείς της 

γεωργίας και της κτηνοτροφίας παρέμεναν εξαιρετικά χαμηλοί. Χαρακτηριστικό 

των πρώτων περίπου χρόνων από την ίδρυση του κράτους ήταν ότι το μεγαλύτερο 

μέρος της καλλιεργήσιμης γης ανήκε στο κράτος και ότι ήταν πολύ μικρός ο 

αριθμός των μικροκαλλιεργητών. Σταδιακά, όταν συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη ότι 

με κάποιον τρόπο έπρεπε αυτές οι εκτάσεις να διανεμηθούν στους πολίτες για τη 

δημιουργία ενός ισχυρού κλάδου αγροτών και παραγωγών, έλαβαν χώρα αγροτικές 

μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ήταν σε άμεση συνάφεια με την κοινωνική πολιτική 

(Παναγιωτόπουλος, 2004). 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, πολλαπλασιάστηκε η μισθωτή 

εργασία στην Ελλάδα, η οποία συγκυριακά συνέπεσε με την κοινωνική τάση 

μετανάστευσης του αγροτικού πληθυσμού στα αστικά κέντρα των νομών, και 

έλαβαν χώρα οι πρώτες σημαντικές διαμαρτυρίες και απεργιακές κινητοποιήσεις 

εργατών, οι οποίοι διεκδικούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αποτέλεσμα αυτού 

ήταν το κράτος να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των εργαζομένων. 
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Συγκεκριμένα, ιδρύθηκε το ταμείο που ήταν υπεύθυνο για την περίθαλψη των 

εργατών των ορυχείων και θεσμοθετήθηκε η απόδοση αποζημίωσης από πλευράς 

εργοδοτών, στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι καθίσταντο ανίκανοι να 

εργαστούν λόγω εργατικού ατυχήματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των 

τεσσάρων ημερών. Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, ιδρύονται τα ταμεία 

αλληλοβοήθειας και συνταξιοδότησης επαγγελματικών κλάδων, όπως ήταν εκείνο 

των Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, των Σιδηροδρόμων κ.ά. Το 1909, μετά το 

ξέσπασμα του κινήματος στου Γουδή, καθιερώθηκε ως μέρας αργίας για όλους τους 

εργαζόμενους η Κυριακή (Μηλιός, 1988; Ληξουριώτης, 1992). 

Από το 1910 και έπειτα, όταν στην πρωθυπουργία ανήλθε ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος, παρατηρήθηκε μια έντονη κινητοποίηση στην άσκηση της κοινωνικής 

πολιτικής. Συγκεκριμένα, συστήθηκαν οι πρώτες δομές εντός της υπάρχουσας 

κυβέρνησης, που ήταν επιφορτισμένες για τη διεκπεραίωση των προνοιακών 

ζητημάτων και τη διευθέτηση των εργασιακών θεμάτων. Εντός του Υπουργείου 

Εθνικής Οικονομίας, το 1911 δημιουργήθηκε ξεχωριστό τμήμα για τη διαχείριση 

υποθέσεων Κοινωνικής Πρόνοιας και Εργασίας, ενώ λίγο αργότερα συστάθηκε το 

Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας με καθαρά συμβουλευτικό ρόλο (ΙΤΑ, 2006). Για 

πρώτη φορά απαγορεύτηκε ρητώς η παιδική εργασία κάτω των 12 ετών, ορίστηκε 

ως δεκάωρη η καθημερινή εργασία για τους απασχολούμενους ανεξαρτήτως φύλου, 

κατέστη υποχρεωτική η ασφάλιση για την περίθαλψη των εργαζομένων σε 

περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος, καθορίστηκαν οι προδιαγραφές για τη τήρηση 

των συνθηκών υγιεινής στους χώρους εργασίας (Μηλιός, 1988).  

Το 1917, επί της δεύτερης πρωθυπουργίας του Βενιζέλου και κατά τη 

διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ιδρύθηκε το Υπουργείο Περίθαλψης, με 

απώτερο στόχο την παροχή στήριξης, βοήθειας και φροντίδας στα ορφανά του 

πολέμου, στις χήρες των νεκρών στρατιωτών και στους πρόσφυγες. Μετά το τέλος 

του πολέμου, το εν λόγω υπουργείο μετονομάστηκε σε Υγιεινής Πρόνοιας και 

Αντίληψης, γεγονός που σήμανε για πρώτη φορά τη σύσταση ενός θεσμού 

προσανατολισμένου αποκλειστικά σε θέματα υγείας, τα οποία διαχωρίστηκαν από 

εκείνα της εργασίας. Μετά την αποτυχημένη μικρασιατική εκστρατεία του 

ελληνικού στρατού και την καταστροφή των ελληνικών πληθυσμών στη Μικρά 

Ασία, στην Ελλάδα συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αποκατάστασης των Προσφύγων 

της Μικρασιατικής Καταστροφής, η οποία υπήρξε η πρώτη ανεξάρτητη προνοιακή 

δομή που ήταν επιφορτισμένη με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Η Επιτροπή, 
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δρούσε ανεξάρτητα από την Κυβέρνηση, για την οικονομική και κοινωνική ένταξη 

των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο, μέχρι τη στιγμή που οι αρμοδιότητές της 

κατακερματίστηκαν σε άλλους φορείς, οι οποίοι αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως 

αναποτελεσματικοί. Την περίοδο του μεσοπολέμου, ιδρύθηκαν τα ασφαλιστικά 

ταμεία και καθιερώθηκε η παροχή επιδομάτων στις οικογένειες και ασφάλισης 

στους ανέργους, ενώ μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και εν μέσω 

εμφυλίου πολέμου, συγκροτήθηκε ο Οργανισμός Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος, 

ο οποίος μετονομάστηκε στο 1955 σε Βασιλική Πρόνοια (ΙΤΑ, 2006).  

Στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, άρχισαν να συμμετάσχουν ενεργά 

οι Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά την αποκατάσταση της 

δημοκρατίας το 1974 και συγκεκριμένα κατά το διάστημα της πρώτης 

διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το διάστημα 1981-1985. Στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος του κράτους πρόνοιας ήταν αρχικά οι ευπαθείς ομάδες, για τη 

στήριξη των οποίων αξιολογήθηκε ως απαραίτητη η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 

η οικονομική ενίσχυση των Δήμων, των Κοινοτήτων και των Νομαρχιών, για την 

αποτελεσματικότερη παροχή προνοιακών και υγειονομικών υπηρεσιών.  

 

 

1.8. Η κοινωνική πολιτική στην Ευρώπη 

 

1.8.1. Η ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη 

 

Το 1957, στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας που διεξήχθη στη Ρώμη, έγινε ειδική μνεία στο ζήτημα της ελεύθερης 

διακίνησης εργατών και απασχολούμενων, στο δικαίωμα της ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών κάθε είδους, στην αναγκαιότητα της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, 

χωρίς όμως να δίνεται έμφαση στην κοινωνική διάσταση των θεμάτων αυτών. 

Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να ρυθμιστούν βασικά θέματα ισότητας των δύο 

φύλων στον τομέα της εργασίας, δημιουργίας ίσων εργασιακών ευκαιριών και 

ενίσχυσης της γεωγραφικής κινητικότητας στον εργασιακό χώρο, μέσω της 

σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το 1974 οργανώθηκε από το 

Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΟΚ το Πρόγραμμα Κοινωνικής Δράσης, το οποίο 

αποσκοπούσε στην πραγμάτωση τριών ξεχωριστών στόχων. Ο πρώτος αφορούσε 

στη δυνατότητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στην άρτια και πλήρη 
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επαγγελματική απασχόληση, ο δεύτερος, στην εξασφάλιση των καλύτερων και 

ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, όπως επίσης και στην αύξηση 

της συμμετοχικότητας των εργαζομένων στα ζητήματα που τους απασχολούν 

άμεσα, και ο τρίτος, στην καταπολέμηση της φτώχειας, στο δικαίωμα στην 

εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην επιμόρφωση, στην ασφάλεια, την υγεία και 

των προστασία των εργαζομένων, στις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των εργαζομένων και 

των δύο φύλων. Η διαπραγμάτευση των κοινωνικών θεμάτων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο έγινε συστηματικότερη με την σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

συγκεκριμένα με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1985 και με τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ το 1992 (Σακελλαρόπουλος, 2001:38).  

Μέσω της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, η οποία στην ουσία ήταν ένας 

διάλογος μεταξύ των ετέρων που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

κοινωνικής συνοχής, ετέθη το πλαίσιο για την ασφάλεια και την εξασφάλιση της 

υγείας και της ακεραιότητας των εργαζομένων στο εσωτερικό των κρατών μελών. 

Το 1989, θεσμοθετήθηκε ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων, με τον οποίο καθορίζονταν τα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Η 

πρώτη προσπάθεια καθορισμού των δικαιωμάτων των μισθωτών, των 

απασχολούμενων και των εργατών έγινε με την υπογραφή του Χάρτη του 1961 και 

του 1988, ενώ το 1999 έγινε η αναθεώρηση και η ενίσχυσή του. Με την υπογραφή 

της συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την ολοκλήρωση της 

νομισματικής και της οικονομικής ένωσης των ευρωπαϊκών χωρών, εισήχθηκε στην 

κοινωνική πολιτική η αρχή της επικουρικότητας. Σύμφωνα με αυτή, τα θέματα της 

κοινωνικής πολιτικής εξακολουθούσαν να αποτελούν κρατική υπόθεση για κάθε 

μέλος της Ένωσης, ενώ η Κοινότητα διατηρούσε το δικαίωμα να παρεμβαίνει μόνο 

στις περιπτώσεις που τα κράτη-μέλη δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των περιστάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κοινωνικά και προνοιακά 

θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο του διαλόγου των κοινωνικών ετέρων και των 

εθνικών κρατών, ενώ η πλειοψηφία τους τέθηκε στη ρύθμιση του καθεστώτος της 

ειδικής πλειοψηφίας (Σακελλαρόπουλος, 2001: 38, 43, 45).  

Ο Χάρτης των κοινωνικών δικαιωμάτων, στην ουσία, χωρίς να αποτελεί 

νομικό κείμενο, αποτελεί τη θεμέλια βάση της Κοινωνικής Πολιτικής που 

ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αφορά στη διττή ιδιότητα του ατόμου, 

δηλαδή σε αυτή του εργαζόμενου και του πολίτη. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο 

δικαίωμα του ατόμου να ασκεί όποιο επάγγελμα επιθυμεί, στο δικαίωμα της 



34 

 

ισότητας στην απασχόληση των ατόμων και των δύο φύλων, στο δικαίωμα της 

υγείας και της ασφάλισης στον εργασιακό χώρο, στο δικαίωμα της προστασίας των 

ειδικών εργασιακών ομάδων και της παιδικής εργασίας-εκμετάλλευσης, στο 

δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση της τρίτης ηλικίας και των συνταξιούχων, στο 

δικαίωμα της πρόσβασης στην απασχόληση των μεινονεκτούντων ατόμων 

(Σακελλαρόπουλος, 2001:50). 

Το 1994 συντάχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Λευκή Βίβλος, με 

τίτλο Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική: Ο δρόμος μπροστά για την Ένωση, στην 

οποία επιβεβαιώνεται ο επικουρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άσκηση 

της κοινωνικής πολιτικής των εθνικών κρατών-μελών της, στο επίκεντρο της 

οποίας θέτει την απασχόληση. Συγκεκριμένα, η Λευκή Βίβλος θέτει το ζήτημα των 

ίσων επαγγελματικών ευκαιριών, της διευκόλυνσης της κινητικότητας των 

εργαζομένων, της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, της 

αναγκαιότητας διαθέσιμων εργασιακών θέσεων, της εξασφάλισης βιώσιμων 

συνθηκών εργασίας, της αναγνώρισης της κατάρτισης και των δεξιοτήτων, όπως 

επίσης και της κοινωνικής προστασίας. Την ίδια στιγμή, διατυπώνεται ότι ο 

εργασιακός αποκλεισμός οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην κοινωνική 

περιθωριοποίηση, και κατ’ επέκταση στη φτώχεια και στην ατομική οικονομική 

δυσπραγία. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται η απαραίτητη η ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

για την ενίσχυση της εργασίας, τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης (Στασινοπούλου, 2006:78).  

Το 1997 με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ επιβεβαιώθηκε το ειδικό βάρος 

των διακηρύξεων του Χάρτη των κοινωνικών δικαιωμάτων του 1989, ενώ στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε εκ νέου η ανάπτυξη εποικοδομητικού 

κοινωνικού διαλόγου, η κοινωνική προστασία και ασφάλιση, η δημιουργία ενός 

ενδυναμωμένου, καταρτισμένου και επιμορφωμένου εργατικού δυναμικού, η 

βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές και η προώθηση της απασχόλησης. Το 2007, 

με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με σαφή εστίαση στην προστασία των 

ατομικών, των κοινωνικών και των εργασιακών δικαιωμάτων, την προαγωγή της 

εργασίας, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων συνταξιοδότησης και την βελτίωση 

της ποιότητας των προνοιακών υπηρεσιών και αγαθών (Σακελλαρόπουλος, 



35 

 

2011:22). Η Στρατηγική της Λισσαβόνας, θα προσεγγιστεί διεξοδικότερα σε 

ενότητα του παρόντος κεφαλαίου που ακολουθεί.  

 

 

1.8.2. Το κυρίαρχο μοντέλο κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη. Η τοπική του 

διάσταση 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματική κοινωνική 

πολιτική, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί μια στρατηγική προνοιακή πολιτική, 

θέτοντας τις δικές της προτεραιότητες και διαθέτοντας τους δικούς της 

οικονομικούς κυρίως πόρους. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο έχει επικρατήσει να 

αναφέρεται ως Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, το οποίο έχει ως σημείο εκκίνησης 

το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τη δέσμευση των ισχυρών ευρωπαϊκών 

κρατών, να ξεπεράσουν από κοινού όλα τα κακώς κείμενα και τις καταστροφές που 

υπέστησαν από τις εχθροπραξίες, να αναπτυχθούν κοινωνικά, οικονομικά και 

πολιτιστικά, να προοδεύσουν, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όλους τους 

κινδύνους που απειλούν την κοινωνική συνοχή και να εξασφαλίσουν την 

πολυπόθητη ευημερία για το σύνολο των πολιτών τους. Σε αυτό το ιδεολογικό 

πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο βασίστηκε στην κοινωνική 

αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, προστασία και ισότητα, όπως επίσης και στην 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας (Τράντας, 2004; 

ΙΤΑ, 2006). 

Αν και όπως προαναφέρθηκε στην Ευρώπη βρίσκουν θεωρητική και 

έμπρακτη εφαρμογή τέσσερα διαφορετικά προνοιακά μοντέλα ή συστήματα 

κράτους πρόνοιας. Επιγραμματικά, στις βόρειες Σκανδιναβικές χώρες παρέχονται 

σημαντικά οφέλη στους ανέργους, χωρίς όμως να προβλέπεται ιδιαιτέρως 

ικανοποιητική προστασία και ασφάλιση των εργαζομένων. Οι χώρες που έχουν 

υιοθετήσει το αγγλοσαξονικό μοντέλο, παρέχουν επίσης σημαντικά οφέλη στους 

ανέργους, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν πολύ περιορισμένη βοήθεια και ασφάλεια 

στους μισθωτούς, τους επαγγελματίες και στους εργάτες. Αντίθετα, το προνοιακό 

καθεστώς των ηπειρωτικών κεντρικών ευρωπαϊκών χωρών, ενώ υποστηρίζει 

επαρκώς τους ανέργους, εμφανίζεται πολύ προστατευτικό προς του πολίτες που 

εργάζονται. Το προνοιακό μοντέλο που υιοθετείται και εφαρμόζεται από τις νότιες 

και μεσογειακές χώρες της Ευρώπης, σε αντίθεση με όλα τα άλλα, δεν παρέχει 
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σημαντική βοήθεια στους ανέργους, αλλά προστατεύει, βοηθάει και ασφαλίζει τους 

εργαζομένους (Κωστής, 2013). Για τον λόγο ότι υπάρχει ποικιλία προνοιακών 

μοντέλων στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο δεν κλίνει προς κάποιο 

συγκεκριμένο, αλλά αφού διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας, προάγει 

θεωρητικά κυρίως τις αρχές της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης, και τις 

συνδέει με την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας, η οποία συνεπάγεται την 

οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο.  

Στην ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διατυπώνεται ρητώς 

ότι απώτερος σκοπός της ευρωπαϊκής κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής είναι η 

εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για το σύνολο των 

Ευρωπαίων πολιτών, η επίτευξη της κοινωνικής και της ατομικής ευημερίας, καθώς 

επίσης η αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικών 

ανισοτήτων και φτώχειας. Ωστόσο, λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί 

επικουρικά ως προς τις εθνικές κυβερνήσεις, καθίσταται σαφές ότι απαιτείται η 

ενεργός δράση όλων των εμπλεκόμενων τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, 

όπως επίσης και των κοινοτήτων των πολιτών. Η αναγκαιότητα της συνεργασίας 

όλων των θεσμικών οργάνων, τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και υπερεθνικών 

είναι τις τελευταίες δεκαετίες κοινά αποδεκτή, στην προσπάθεια των κρατών να 

αντιμετωπίσουν την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και εν τέλει τη φτώχεια. 

Για τον λόγο αυτό, ήταν επιβεβλημένη ανάγκη να δημιουργηθεί το θεσμικό 

πλαίσιο, το οποίο θα επέτρεπε όλους τους φορείς να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και 

δράσεις με βασική στοχοθέτηση την αντιμετώπιση των ανωτέρω. Τις δύο πρώτες 

δεκαετίες του 21ου αιώνα έλαβαν χώρα στοχευμένες δράσεις με τον ίδιο 

προσανατολισμό από όλους τους φορείς που προαναφέρθηκαν (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2003).  

Στον Χάρτη των κοινωνικών δικαιωμάτων του 1989, ο οποίος όπως 

προαναφέρθηκε αποτελεί τη θεμελιώδη θεωρητική βάση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Μοντέλου, αποδίδεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η ατομική 

και συλλογική ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Συγκεκριμένα, προτείνονται 

μέθοδοι με τις οποίες τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξασφαλίσουν το 

δικαίωμα του πολίτη στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την 

επιμόρφωση, το δικαίωμα του πολίτη να έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας και 

σε όποιο επάγγελμα επιθυμεί, το δικαίωμα του πολίτη στις ίσες ευκαιρίες 

ανεξαρτήτως φύλου, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού υποβάθρου, το 
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δικαίωμα του πολίτη στη υγεία, στην ασφάλεια, στην προστασία στον εργασιακό 

χώρο. Παράλληλα με τους τρόπους επίτευξης των παραπάνω, στον Χάρτη 

προτείνεται και ο τρόπος λειτουργίας, στελέχωσης, χρηματοδότησης και 

οργάνωσης των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών. Συνεπώς, στον Χάρτη των 

κοινωνικών δικαιωμάτων οριοθετούνται, προσδιορίζονται και διασαφηνίζονται οι 

στόχοι της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, όπως επίσης καθορίζεται η κοινή 

γραμμή και πορεία δράσης για την επίτευξη της κοινωνικής και ατομικής ευημερίας 

της Ευρώπης και των Ευρωπαίων πολιτών (Περράκης, 1990).  

 

 

1.8.3. Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός σχεδιασμός για την απασχόληση 

 

Το 1997, στη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ετέρων που έλαβε χώρα στο 

Λουξεμβούργο, αναθεωρήθηκε ο ευρωπαϊκός κοινωνικός σχεδιασμός για την 

απασχόληση, όπως προβλεπόταν από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ τρία χρόνια 

νωρίτερα. Στο κείμενο που προέκυψε από τη διαδικασία του Λουξεμβούργου, 

προσδιορίστηκαν τα σχέδια δράσης, που θα αποτελούσαν οδηγό για την οργάνωση 

των εθνικών προγραμμάτων για την προαγωγή και την προστασία της απασχόλησης 

σε κάθε κράτος-μέλος. Αν και οι προτάσεις αυτές δεν είχαν νομικό υπόβαθρο, οι 

εθνικές κυβερνήσεις δεσμεύονταν για δημιουργία συνεργιών με όλους τους 

τοπικούς, τους περιφερειακούς και τους υπερεθνικούς φορείς, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι προσδοκώμενοι στόχοι, όπως αυτοί καθορίζονται από την 

ευρωπαϊκή κοινότητα. Τα σχέδια δράσης για την απασχόληση που 

προσδιορίστηκαν από τους Ευρωπαίους ετέρους βασίζονται σε τέσσερις άξονες, οι 

οποίοι αποτελούν και τους πυλώνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού σχεδιασμού για 

την απασχόληση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004). 

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις άξονες είναι η απασχολησιμότητα, η 

προσαρμοστικότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα και η ισότητα των ευκαιριών. Όσον 

αφορά στον πρώτο πυλώνα, την απασχολησιμότητα, πρόκειται για τις ικανότητες 

που διαθέτουν οι πολίτες που αναζητούν εργασία, οι οποίες σχετίζονται με την 

κατάρτιση, την εξειδίκευση, την επιμόρφωση και τη δια βίου μάθηση, που 

απαιτούνται από την αγορά εργασίας. Ο δεύτερος πυλώνας, η προσαρμοστικότητα, 

αφορά στην αναγκαιότητα του διαρκούς εκσυγχρονισμού και της συνεχιζόμενης 

προσαρμογής στις νέες συνθήκες, στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και στις νέες 
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ανάγκες της αγοράς. Ο τρίτος άξονας, το επιχειρηματικό πνεύμα, αναφέρεται στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προϋποθέτει την απλοποίηση των 

διαδικασιών πρόσληψης, σύστασης νέων θέσεων και συγκρότησης νέων 

επιχειρηματικών σχημάτων. Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας, η ισότητα των ευκαιριών, 

αναφέρεται στην ισότιμη πρόσβαση στην εργασία των ανδρών, των γυναικών και 

των μειονεκτούντων ατόμων, η οποία πραγματώνεται με μια σειρά μέτρων που 

διευκολύνουν την παραμονή των ατόμων αυτών στον χώρο εργασίας. Οι άξονες 

αυτοί τέθηκαν στη βάση των σχεδίων υπέρ της απασχόλησης, τόσο σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και κρατών-μελών, ενώ ταυτόχρονα βρέθηκαν στο 

επίκεντρο των σχεδίων δράσης που υιοθέτησαν και εφάρμοσαν οι τοπικές και 

περιφερειακές διοικήσεις των εθνικών κρατών (ΙΤΑ, 2006).  

Η Ελλάδα μαζί με την Πορτογαλία και την Ισπανία υπάγονται στο μοντέλο 

του Νότου και παρουσιάζει τους χαμηλότερους δείκτες.  Το νότιο μοντέλο 

περιλαμβάνει στοιχεία από το συντηρητικό μοντέλο, στους τομείς της κοινωνικής 

ασφάλισης και προστασίας, και από το θεσμικό μοντέλο στους τομείς της υγείας.  

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό κοινά χαρακτηριστικά των χωρών του νότου είναι: 

 Πολύχρονες δικτατορίες την εποχή της δημιουργίας του κράτους πρόνοιας  

 Δημιουργία αστικού κράτους την εποχή της κρίσης και της νεοφιλελεύθερης 

ανάκαμψης 

 Πελατειακές σχέσεις στον κρατικό μηχανισμό 

 Χαμηλή αποδοτικότητα των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής 

 Υπάρχει ανομοιογένεια στον καταμερισμό κοινωνικής πολιτικής 

 Καθολική πρόσβαση στα εθνικά συστήματα υγείας 

 Ανισοκατανομή του φορολογικού βάρους 

Η Ελλάδα ανήκει σε ένα ιδιότυπο μοντέλο του νότου. Οι υπηρεσίες υγείας 

είναι προσβάσιμες σε όλους, όμως η κοινωνική ασφάλιση καθορίζεται από τη θέση 

στην εργασία. Επίσης κυριαρχεί η γραφειοκρατία, το πελατειακό κράτος και η 

περιορισμένη δυνατότητα επένδυσης σε νέες τεχνολογίες.  

  Στην  Ευρώπη πάλι υιοθετήθηκαν  διαφορετικά μοντέλα γιατί έπρεπε το μοντέλο 

να συμβαδίζει και με την οικονομία της κάθε χώρας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

 

 

 

2.1. Η στρατηγική της Λισαβόνας  

 

Τον Μάρτιο του 2000, στη σύνοδο κορυφής των ηγετών των κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα στη Λισαβόνα, αποφασίστηκε από 

κοινού να τεθεί ως στρατηγικός στόχος η ανάδειξη της Ευρώπης στην πιο 

ανταγωνιστική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, με καλύτερες και περισσότερες 

θέσεις εργασίας ως το 2010 (European Council, 2000). Στο πλαίσιο της συμφωνίας 

αυτής, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν η καταπολέμηση της φτώχειας, 

η αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση του 

δικαιώματος στην απασχόληση, την υγεία, την ασφάλιση και την προστασία στον 

χώρο εργασίας. Η σειρά των προτάσεων που κατατέθηκαν και των αποφάσεων που 

λήφθηκαν αποτέλεσαν τη Στρατηγική της Λισαβόνας (ΣτΛ), της οποίας 

διακηρυγμένος στόχος ήταν η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη πιο δυναμική 

οικονομία, που θα βασίζεται στη γνώση, θα είναι ικανή για βιώσιμη και αειφόρο 

ανάπτυξη, θα παρέχει ποιοτικές και πολλές θέσεις εργασίας και θα ενδυναμώνει την 

κοινωνική συνοχή (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2004)1.  

Η ρητορική ΣτΛ αφορούσε στον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Μοντέλου (ΕΚΜ), ο οποίος θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της 

ενίσχυσης του κράτους πρόνοιας και της επένδυσης στους πολίτες/ στα άτομα. Ένα 

αποτελεσματικό κράτος πρόνοιας μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη της Ευρώπης 

στην ισχυρότερη οικονομία της γνώσης, η οποία με τη σειρά της θα μπορέσει να 

εξαλείψει τα φαινόμενα φτώχειας, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού 

(European Council, 2000). Ο εκσυγχρονισμός του κράτους πρόνοιας, συνεπάγεται 

τη μετάβαση σε ένα κοινωνικό κράτος ενεργό, δυναμικό και πρόθυμο να επενδύσει 

στον άνθρωπο, όπου δεν θα αποσκοπεί απλώς στην αντιμετώπιση των 

παραδοσιακών απειλών, αλλά στην καταπολέμηση των νέων κινδύνων, που 

εμφανίζονται στην κοινωνία (Giddens, 1998; Esping-Andersen et al., 2002; Taylor-

                                                           
1 http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html  
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Gooby, 2004; Bonoli, 2006; Jenson, 2009). Υπό αυτό το θεωρητικό πρίσμα, η 

κοινωνική πολιτική εκλαμβάνεται ως συντελεστής παραγωγής που οδηγεί στην 

αύξηση των θέσεων εργασίας, στην κοινωνική συνοχή και εν τέλει στην οικονομική 

ανάπτυξη (Morel et al., 2011). Βασική προϋπόθεση αποτελεί η μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος από τις παθητικές κοινωνικές πολιτικές στις ενεργητικές, από τις 

επενδύσεις στην αναδιανομή στο ανθρώπινο κεφάλαιο, από την ισότητα των 

αποτελεσμάτων στην ισότητα των ευκαιριών, της προστασίας και της υγείας (Morel 

et al., 2011; Cantillon, 2011).  

Για την επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου, κρίθηκε απαραίτητη η 

δημιουργία μιας νέας μορφής συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών των 

κρατών-μελών, βασισμένη στο θεωρητικό πλαίσιο της επικρατούσας και 

αναμφισβήτητης αρχής της επικουρικότητας. Η συνεργασία αυτή προϋπέθεται την 

υιοθέτηση ευέλικτων διαδικασιών συνδιαλλαγής και ανταλλαγής απόψεων, ιδεών, 

γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των ετέρων, ώστε να γίνει μια σύνθεση κουλτουρών 

για την προαγωγή της κοινής ευρωπαϊκής ιδεολογίας. Για τον λόγο αυτό, 

παράλληλα με τον κεντρικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίστηκαν και οι 

επιμέρους στόχοι των εθνικών κρατών, προσδιορίστηκαν οι κατευθύνσεις και 

αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της διαρκούς παρακολούθησης των ποιοτικών και 

ποσοτικών δεικτών. Απώτερη σκοποθεσία των εθνικών αυτών δράσεων, στο 

πλαίσιο της επίτευξης του κοινού ευρωπαϊκού στόχου, ήταν ο σεβασμός των 

χαρακτηριστικών πολιτιστικών γνωρισμάτων των κρατών-μελών και η αξιοποίησή 

τους ως καλές πρακτικές, εφόσον αξιολογούνταν θετικά (Begg & Berghman, 2002). 

Η ΣτΛ ανέδειξε την κοινωνική πολιτική σε πεδίο ίσης σπουδαιότητας με εκείνα της 

πολιτικής απασχόλησης και της οικονομικής πολιτικής, καθώς αξιολογήθηκε ότι η 

ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από την αύξηση των θέσεων εργασίας, 

την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής 

(Ferrera et al., 2002; Zeitlin, 2010; Atkinson, 2010).  

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης, 

αποτέλεσε τη βάση της συνεργασίας των κρατών-μελών, στο πλαίσιο της Ανοικτής 

Μεθόδου Συντονισμού και επικεντρώθηκε στην ενδυνάμωση του κράτους πρόνοιας 

και των υφιστάμενων προνοιακών καθεστώτων, όπως επίσης και στην κοινωνική 

ένταξη (Begg & Berghman, 2002; Daly, 2010:17). Η αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας αυτής έγκειτο στο κατά πόσο τα κράτη-μέλη κατάφερναν να 

καταπολεμήσουν τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας στο 
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εσωτερικό τους. Για να το πετύχουν αυτό, προσανατολίζονταν στη λήψη μέτρων 

για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας του συνόλου του πληθυσμού στην 

απασχόληση, στην προώθηση της υγείας, της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, της 

περίθαλψης, του αθλητισμού και του πολιτισμού ως καθολικά δικαιώματα, την 

προστασία των ευπαθών ομάδων και των μειονεκτούντων ατόμων, τη σύναψη 

συνεργασιών, συνεργιών και συμπράξεων με τους περιφερειακούς και τους 

τοπικούς φορείς για την ανάπτυξη νέων προνοιακών δομών και την ενίσχυση των 

υφισταμένων (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2002).  

Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες 

αποφάσισαν από κοινού την αναδιαμόρφωση του σχεδίου συνεργασίας Ανοικτή 

Μέθοδος Συντονισμού, όσον αφορά στην προνοιακή πολιτική. Συγκεκριμένα, το 

2005 και υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, 

αποφάσισαν να συμπράξουν στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για τις πολιτικές 

κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

«Εργαζόμαστε μαζί-Εργαζόμαστε καλύτερα» (COM, 2005). Το τρίπτυχο των 

προτεραιοτήτων της ΣτΛ «απασχόληση-κοινωνική συνοχή-οικονομική ανάπτυξη» 

αποδείχθηκε ανεδαφικό λόγω την πολλαπλότητα των στόχων και των στρατηγικών 

δράσεων, την έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού και πολιτικής βούλησης, την 

απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης (Kok, 2004). Απώτερος στόχος της 

συνεργασίας ήταν η καθιέρωση μιας κοινής πολιτικής ανοικτού συντονισμού, για 

κοινωνικά ζητήματα, όπως το συνταξιοδοτικό, η μακροχρόνια φροντίδα, η 

περίθαλψη και η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση.  Στο πλαίσιο αυτής της 

διαδικασίας, κάθε κράτος-μέλος, ήταν υποχρεωμένο να συμβάλλει στη σύνταξη της 

ετήσιας εθνικής έκθεσης, αναφορικά με τη στρατηγική κοινωνικής ένταξης, 

πρόνοιας και προστασίας, στην οποία θα αποτυπώνονταν ξεκάθαρα οι εθνικοί 

στόχοι και κατ’ επέκταση οι κοινοί στόχοι. Το 2006 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή η πρώτη κοινή εθνική έκθεση, η οποία καταρτίστηκε από το σύνολο των 

κρατών-μελών (COM, 2005).  

Το αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, 

το οποίο μετονομάστηκε «νέα Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση», εστίασε στην ανάπτυξη της απασχόλησης και της οικονομίας 

(Stubbs & Zrinscak, 2010:166). Ο στόχος της «κοινωνικής ένταξης» πλαισίωσε 
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αυτούς της περίθαλψης, της φροντίδας και της συνταξιοδότησης, οι οποίοι 

αποτελέσαν την κοινωνική πλευρά της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, η οποία 

διαχωρίστηκε και μετονομάστηκε σε «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κοινωνική 

Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη» (Zeitlin, 2010). Στην ανωτέρω στρατηγική, 

συμπεριλήφθηκαν και ο βασικός στόχος της ΣτΛ: «η καταπολέμηση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού» (Daly, 2010:19). Η διαφοροποίηση που 

παρατηρήθηκε στην κοινωνική πολιτική είχε ως αποτέλεσμα ο στόχος της 

κοινωνικής ένταξης να συσχετιστεί άμεσα με τους στόχους της ανάπτυξης της 

απασχόλησης και της οικονομίας, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται κανενός είδους 

έμπρακτη συνάφεια με τους στόχους της αντιμετώπισης των φαινομένων της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της υγειονομικής περίθαλψης, της 

μακροχρόνιας φροντίδας και της συνταξιοδότησης (Daly, 2010). Το ενδιαφέρον 

των Ευρωπαίων Εταίρων για τον εκσυγχρονισμό του κράτους πρόνοιας παρέμενε 

σε θεωρητικό επίπεδο, γεγονός που καταδεικνύεται με την υποβάθμιση του στόχου 

της κοινωνικής συνοχής και με δημιουργία ενός πολιτικού συσχετισμού που 

αποσκοπούσε στην ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής μέσω της ανάπτυξης της 

οικονομίας και όχι αντιστρόφως (Daly, 2007:14).  

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων κρίθηκε απαραίτητη η επί ίσοις όροις 

συμμετοχή όλων των κρατών-μελών στην οργάνωση, στον σχεδιασμό και στην 

εφαρμογή της στρατηγικής κοινωνικής πολιτικής, η διαρκής αξιολόγηση και ο 

συνεχής έλεγχος των σχετικών δράσεων, η διασφάλιση της διαφάνειας, της καλής 

πρακτικής και της ορθής καθοδήγησης, όπως επίσης και η τήρηση των κοινών 

επιταγών, όπως ορίζονται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Ως προς το 

συνταξιοδοτικό ζήτημα, το σχέδιο συντονισμού αποσκοπεί στην εξασφάλιση της 

αξιοπρεπούς σύνταξης για όλους τους δικαιούχους, προκειμένου τα άτομα της 

τρίτης ηλικίας να έχουν το δικαίωμα να διαβιούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες. 

Παράλληλα με την μέριμνα για τους συνταξιούχους, θα πρέπει να λαμβάνεται 

σοβαρά υπόψη η βιωσιμότητα του συστήματος συνταξιοδότησης, είτε αυτό 

περιλαμβάνει δημόσιους, είτε ιδιωτικούς, είτε και αμφότερους φορείς. Βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχία του στρατηγικού σχεδίου συνταξιοδότησης αποτελεί η 

τήρηση των διαφανών διαδικασιών, η προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες και 

απαιτήσεις της εποχής και η πλήρης ενημέρωση των δικαιούχων για τα 

τεκταινόμενα στον χώρο των συντάξεων (ΙΤΑ, 2006).   
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Το στρατηγικό σχέδιο του Ανοικτού Συντονισμού, αναφορικά με τα 

ζητήματα της μακροχρόνιας φροντίδας και της περίθαλψης, προβλέπει τη λήψη 

αποφάσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση του καθολικού 

δικαιώματος στην υγεία και στις υπηρεσίες και στα αγαθά υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

προσβασιμότητα όλων στο σύστημα περίθαλψης και φροντίδας κρίθηκε 

απαραίτητο να τηρείται η διαφάνεια, το κόστος να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, 

να γίνεται ορθολογική διαχείριση των οικονομικών, ανθρώπινων και υλικοτεχνικών 

πόρων, όπως επίσης να συντονίζονται σωστά οι δράσεις των δημόσιων και 

ιδιωτικών υγεινονομικών φορέων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο στρατηγικό σχέδιο 

δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο θέμα της πρόληψης και της προληπτικής ιατρικής, 

καθώς αποδεικνύεται πολύ επωφελής σε επίπεδο ατόμου και κράτους. Τέλος, όσον 

αφορά στο κεντρικό ζήτημα της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και 

της εξάλειψης των φαινομένων φτώχειας, η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού 

αποσκοπεί στην καθολική πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στο καθολικό 

δικαίωμα στην απασχόληση. Μέσω αυτών, προάγεται η κοινωνική ένταξη και 

καταπολεμάται η φτώχεια, ενώ ταυτόχρονα κάθε πολίτης γίνεται δικαιούχος των 

προνοιακών αγαθών και υπηρεσιών περίθαλψης, σύνταξης και φροντίδας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πάταξη των φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού είναι η διευκόλυνση της προσβασιμότητας όλων στις δράσεις και στις 

πρωτοβουλίες εκείνες, όπως είναι η κατάρτιση, η επιμόρφωση και η δια βίου 

μάθηση, που στοχεύουν στην προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη του κάθε ατόμου, 

σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο (ΙΤΑ, 2006).    

Σε μια προσπάθεια να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της Στρατηγικής 

της Λισαβόνας και των πρωτοβουλιών που ακολούθησαν αυτής, διαπιστώνεται ότι 

σε καμία περίπτωση δεν πραγματώθηκαν οι προσδοκώμενοι στόχοι, όπως είχαν 

τεθεί στην αφετηρία του προγράμματος. Στα δέκα περίπου χρόνια της εφαρμογής 

τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο κίνδυνος της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αυξήθηκε. Συγκεκριμένα, ο 

μέσος όρος του κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 κρατών-μελών ενώ για 

το 2000 καταγράφηκε περίπου στο 15%, το 2010 έφτασε στο 16,2% για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών (Daly, 2010; Frazer & Marlier, 2010). 

Σύμφωνα με την Bea Cantillon (2011) η αποτυχία της ΣτΛ οφείλεται στο γεγονός 

ότι η υποβάθμιση των βασικότερων στόχων του παραδοσιακού μοντέλου του 
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κοινωνικού κράτους και η μετάβαση σε ένα προοδευτικό μοντέλο κοινωνικής 

επένδυσης δεν αξιολογήθηκαν ορθά, με συνέπεια να μην αποφέρουν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός σε 

καμία περίπτωση δεν μειώθηκαν. Σύμφωνα με τον Atkinson (2010:10) η κύρια 

αιτία της αποτυχίας της στρατηγικής ήταν η έλλειψη ενός ποσοτικά καθορισμένου 

στόχου για την αντιμετώπιση της φτώχειας, ενώ οι Kroger (2009) και Flear (2009) 

εστίασαν στο γεγονός ότι το ενδιαφέρον για την οικονομική ανάπτυξη, από 

νεοφιλελεύθερη σκοπιά, υπερκέρασε την πραγματική βούληση για την κοινωνική 

ένταξη και προστασία. Οι Vignon και Cantillon (2012) υποστήριξαν ότι το 

πραγματικό πρόβλημα της ΣτΛ υπήρξε η πεποίθηση ότι η αύξηση των θέσεων 

εργασίας χωρίς προϋποθέσεις, θα συνέβαλλε αποτελεσματικά στην καταπολέμηση 

της φτώχειας. Στην πραγματικότητα, η αύξηση της απασχόλησης οδήγησε σε ένα 

άλλο είδος φτώχειας, την εργασιακή, η οποία αποτυπώνεται στην αύξηση 

εργασιακών θέσεων χαμηλής ή κακής ποιότητας, όπως είναι για παράδειγμα εκείνες 

της μερικής απασχόλησης και εκείνες που αμείβονται ελάχιστα. Επίσης, με την 

αύξηση της απασχόλησης, δεν λύθηκαν τα προβλήματα της προσβασιμότητας στην 

εργασία για τα μειονεκτούντα άτομα ή για τις γυναίκες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

αύξηση της απασχόλησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην 

αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομίας γενικότερα, ωστόσο θα πρέπει να 

οργανώνονται ισορροπημένες και ποιοτικές δράσεις, οι οποίες θα αφορούν στο 

σύνολο των εργαζομένων, των μισθωτών και των εργατών.  

Σε γενικές γραμμές, η Στρατηγική της Λισαβόνας και η Ανοικτή Μέθοδος 

Συντονισμού βρέθηκαν τόσο στο επίκεντρο επικρίσεων όσο και υπερασπιστικών 

κρίσεων. Από τη μια, κατηγορήθηκαν ως μετριοπαθείς και ήπιες προσεγγίσεις ενός 

πολύ σοβαρού προβλήματος, όπως είναι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, 

οι οποίες «έμειναν» στη θεωρία και δεν διέθεταν την απαραίτητη δυναμική, ώστε 

να επιβληθούν στο σύνολο των κρατών-μελών, που αποδεικνύονταν απρόθυμα να 

συμβιβαστούν με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Lodge, 2007; Kroger, 

2009). Από την άλλη,  υποστηρίχθηκε ότι συνέβαλλαν σημαντικά στην ανάδειξη 

του προβλήματος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε πρώτη 

προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα της κοινωνικής πολιτικής, μέσω της 

ανάπτυξης πρωτοβουλιών ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών και γνώσεων 

μεταξύ των Εταίρων (Zeitlin, 2009; Frazer & Marlier, 2010).  
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2.2. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 

 

Το ξέσπασμα της παγκόσμια κρίσης του 2008, η οποία δεν άφησε 

ανεπηρέαστη την Ευρώπη, καθώς έπληξε πολλά από τα κράτη-μέλης της, ανέστειλε 

τον διακηρυγμένο ευρωπαϊκό στόχο της ανάδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως την 

πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο ως το 2010. Επιπλέον, την 

έθεσε σε τροχιά οπισθοδρόμησης, θέτοντας όλα τα αναπτυξιακά μέτρα και τις 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δράσεις στο περιθώριο του ενδιαφέροντος, 

που είχε σαν αποτέλεσμα, αν όχι την πλήρη εξουδετέρωσή τους, την αποδυνάμωσή 

τους. Στην προσπάθεια ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, τον Μάρτιο του 

2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσημα από τις Βρυξέλλες τη 

«Στρατηγική “Ευρώπη 2020”-Στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη (European Commission, 2010). Η στρατηγική αυτή 

δομήθηκε σε τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι στην πραγματικότητα αποτέλεσαν τις 

βασικές στοχοθετήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επερχόμενη δεκαετία 

2010-2020. Αυτοί είναι η α) «Έξυπνη Ανάπτυξη», δηλαδή η επίτευξη της 

οικονομικής ανάπτυξης μέσω της προαγωγής της καινοτομίας και της γνώσης, β) η 

«Βιώσιμη Ανάπτυξη», δηλαδή η επίτευξη μιας οικολογικής, ανταγωνιστικής και 

αποδοτικής οικονομικής ανάπτυξης, και γ) η «χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη», 

δηλαδή η επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της αύξησης των θέσεων 

εργασίας, της βελτίωσης της ποιότητας της απασχόλησης, της διευκόλυνσης της 

προσβασιμότητας στην εργασία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, της 

προαγωγής της δια βίου εκπαίδευσης, της εξασφάλισης του δικαιώματος υγείας, 

προστασίας και πρόνοιας, καθώς επίσης της εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010).  

Η Στρατηγική “Ευρώπη 2020” καθορίζει ως βασικούς και προσδοκώμενους 

στόχους την κάλυψη σε ποσοστό 75% των αναγκών στην απασχόληση των 

ηλικιακών ομάδων 20-64 ετών των Ευρωπαίων πολιτών, την επένδυση σε ποσοστό 

3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δράσεις Καινοτομίας, Έρευνας και νέας 

γνώσης, τον σημαντικό περιορισμό της σχολικής διαρροής, την ανάπτυξη της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την παροχή κινήτρων στους πολίτες για την πρόσβαση 

στην ανώτατη εκπαίδευση, την αύξηση των κατόχων πανεπιστημιακών τίτλων, τη 

μέριμνα για την οικολογία και την κλιματική αλλαγή, όπως επίσης και τη μείωση 

των φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για έναν, κατά προσέγγιση, 
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πληθυσμό 20.000.000 Ευρωπαίων πολιτών. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, 

οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν για τη δημιουργία της «ατζέντας 

για νέες θέσεις εργασίας και δεξιότητες», και της «ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την 

πάταξη των φαινομένων φτώχειας». Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες, 

συμπεριλαμβάνονται στις λεγόμενες «εμβληματικές», οι οποίες αποτελούν 

συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

(European Council, 2010; Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010:6).  

Η «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», αποτελεί τη 

στρατηγική πρωτοβουλία 14, και καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να 

προαχθεί ο εκσυγχρονισμός στον χώρο της εργασίας και της απασχόλησης, έτσι 

ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, να αναδειχθεί η 

αναγκαιότητα της δια βίου εκπαίδευσης, μάθησης και κατάκτησης γνώσεων και 

καλλιέργειας δεξιοτήτων, προκειμένου να λάβουν τα άτομα την απαραίτητη 

κατάρτιση που θα αποτελέσει εφόδιο στην αναζήτηση ενός επαγγέλματος αντάξιου 

των προσόντων τους. Ο εκσυγχρονισμός αυτός συνεπάγεται την καλύτερη 

προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης. Η 

«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας, αποτελεί τη 

στρατηγική πρωτοβουλία 15, και καθορίζει τα μέτρα, τα οποία θα διασφαλίσουν ότι 

τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό στον χώρο της απασχόλησης θα λειτουργήσουν 

θετικά υπέρ των πολιτών και ιδίως εκείνων που διαβιούν στο κοινωνικό περιθώριο 

και σε συνθήκες φτώχειας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010:6). 

Με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας 14 θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

εκσυγχρονισμού της απασχόλησης και βιωσιμότητας των μοντέλων κράτους 

πρόνοιας. Απώτερος στόχος είναι η μείωση των ποσοστών ανεργίας, η δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας και η αύξηση της απασχόλησης, που από την μια θα 

συμβάλλουν θετικά υπέρ της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, και 

από την άλλη θα περιοριστούν τα φαινόμενα φτώχειας. Η επίτευξη των στόχων 

αυτών, θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας που θα αναπτυχθεί μεταξύ των 

κρατών-μελών, η οποία θα αποσκοπεί στην ευημερία των πολιτών. Πολύ 

σημαντικό είναι για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, οι 

συνθήκες εργασίας, ασφάλειας, προστασίας και υγείας των απασχολούμενων να 

καθορίζονται από ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, η κινητικότητα των 

εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενθαρρυνθεί, να διευκολυνθεί και 

να προσαρμοστεί στις υφιστάμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, 
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πολύ θετικά θα συμβάλλει στη βελτίωση των προνοιακών καθεστώτων, η 

δημιουργία συμπράξεων και συνεργιών όλων των φορέων, σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, προκειμένου η επίλυση των 

προβλημάτων και η προσέγγιση των θεμάτων να γίνει υπόθεση όλων. Επιπρόσθετα, 

ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κατάκτηση νέων και 

εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων ή δια βίου εκπαίδευσης για διαρκή 

επιμόρφωση και κατάρτιση, εκτός από το γεγονός ότι ενισχύουν την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τους εργαζόμενους, αυξάνουν την παραγωγικότητα 

και ανοίγουν τον δρόμο για την εξασφάλιση όλων των δικαιωμάτων που 

σχετίζονται με την απασχόληση, και κατ’ επέκταση με την κοινωνική πολιτική. 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των πρωτοβουλιών της 

προέβλεψε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων 

και δεξιοτήτων, μιας κοινής επαγγελματικής γλώσσας και έναν επιχειρησιακό 

σύνδεσμο εργασίας και εκπαίδευσης (ESCO)2. Σε εθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, μέσω της πρωτοβουλίας 14, προτρέπει τις κυβερνήσεις των εταίρων να 

αναλάβουν δράσεις για τον περιορισμό του κατακερματισμού της εργασίας, για τη 

διευκόλυνση του συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, για την 

ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, για την προαγωγή της αυτοαπασχόλησης, 

για την ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου, για την αύξηση της αποδοτικότητας 

της φορολόγησης των εργαζομένων και εργοδοτών, για την αύξηση των προσόντων 

των ανειδίκευτων εργατών και εργαζομένων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010).  

Με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας 15, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί 

να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και τις εθνικές κυβερνήσεις για τους 

συνανθρώπους που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, που είναι κοινωνικά 

περιθωριοποιημένοι και αποκλεισμένοι. Απώτερος στόχος είναι συμβάλλουν όλες 

οι πλευρές προκειμένου να αναγνωριστούν και τα πανανθρώπινα δικαιώματα για 

όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και προϋποθέσεις. Μέσω ενός 

κοινού και εποικοδομητικού διαλόγου, της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ 

των κρατών-μελών, της ενίσχυσης των οικονομικών και των ανθρώπινων πόρων 

για την ανάληψη αποτελεσματικών δράσεων, της καταπολέμησης των 

προκαταλήψεων και των στερεοτυπιών, της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης 

των κοινωνικά αποκλεισμένων, των προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, 

                                                           
2 https://ec.europa.eu/esco/portal/home  
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εξειδίκευσης και επιμόρφωσης για τις ευπαθείς ομάδες ατόμων, της 

αναδιαμόρφωσης, της αξιολόγησης και του επανακαθορισμού των προνοιακών 

συστημάτων, της διευκόλυνσης των μειονεκτούντων πολιτών στις κοινωνικές 

υπηρεσίες περίθαλψης, φροντίδας και σύνταξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσδοκά 

να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε εθνικό επίπεδο, δίνεται μεγάλη βάση 

στη σύναψη συνεργασιών μεταξύ όλων των φορέων και των θεσμών, τοπικού και 

περιφερειακού χαρακτήρα, προκειμένου να προαχθεί η ατομική και η συλλογική 

ευθύνη για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, για τον καθορισμό ή τον 

επανακαθορισμό των υφιστάμενων μέτρων, για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του 

προνοιακού καθεστώτος και της κοινωνικής πολιτικής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2010). 

Η ρητορική του προγράμματος «Στρατηγική “Ευρώπη 2020”», επανέφερε 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την κοινωνική πολιτική, η οποία κατά κάποιο 

τρόπο είχε τεθεί στο περιθώριο με την αναθεώρηση της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας, και επιδιώχθηκε η εξισορρόπηση μεταξύ της οικονομικής και της 

κοινωνικής ανάπτυξης (Amstrong, 2012:7). Ωστόσο, ως προς την πρακτική 

προσέγγιση των στόχων, δεν μπορεί και πάλι να εξασφαλιστεί ότι θα μπορέσουν 

ταυτόχρονα να επιτευχθούν η αειφόρος, η κοινωνική και η οικονομική ανάπτυξη 

(Pochet, 2010:4). Ο καθορισμός, για πρώτη φορά, ποσοτικών στόχων, αν και 

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των φαινομένων της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι αμφίβολα αποτελεσματικός, καθώς δεν 

προϋποθέτει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός 

πλαισίου κοινωνικής ολοκλήρωσης στο σύνολο των κρατών-μελών. Η στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» παρέχει λύσεις σε θεωρητικό επίπεδο, χωρίς να προβαίνει σε 

προτάσεις που μπορούν έμπρακτα να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι καθοριστικής σημασίας το ότι τα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσουν πολιτικές αντιμετώπισης των 

φαινομένων αυτών, κατά το δοκούν και σύμφωνα με τους εθνικούς τους στόχους, 

αφήνοντας στην ουσία στο περιθώριο τις ευρωπαϊκές επιταγές (Copeland & Daly, 

2012). To 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία των Frazer και Marlier, όπως και τον 

Copeland και Daly, διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικών των 

εθνικών κρατών των 27 κρατών-μελών, επέφερε αθροιστικά ένα αποτέλεσμα της 

τάξης των 12-15 εκατομμυρίων ανθρώπων που κατάφεραν να υπερβούν τα επίπεδα 
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της φτώχειας, τη στιγμή που ο συνολικός ευρωπαϊκός στόχος τέθηκε στα 20 

εκατομμύρια. 

Ανασταλτικά ως προς την επίτευξη των στόχων της καταπολέμησης της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού λειτουργεί η διατήρηση της πεποίθησης 

ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία συνδέει την πάταξη των ανωτέρω 

φαινομένων με την πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς με τον τρόπο αυτό 

εγείρονται άλλου είδους προβλήματα, όπως η εργασιακή φτώχεια και οι μη 

ποιοτικές θέσεις εργασίας (EAPN, 2011). Παράλληλα, ακόμα και αν έγινε 

προσπάθεια να αναθεωρηθεί και να εφαρμοστεί εκ νέου η Ανοικτή Μέθοδος 

Συντονισμού, υπό διαφορετικό θεωρητικό πρίσμα, τα αποτελέσματα ήταν μάλλον 

αρνητικά, καθώς οι Εθνικές Εκθέσεις για την κοινωνική πολιτική, εκτός από το 

γεγονός ότι κατατέθηκαν με καθυστέρηση από ορισμένα κράτη-μέλη, ήταν 

ανεπαρκώς συμπληρωμένες, ήταν ελλιπείς και σίγουρα δεν ήταν οι αναμενόμενες 

(Frazer & Marlier, 2012:13). Κατά γενική ομολογία, η «Στρατηγική “Ευρώπη 

2020”» δεν αποδεικνύεται κατάλληλη για να οδηγήσει στην επίτευξη της 

ευρωπαϊκής κοινωνικής ολοκλήρωσης, καθώς δεν συνοδεύεται από τις ανάλογες 

δεσμεύσεις για την προσέγγιση και την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, 

όπως είναι αυτό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (Frazer & Marlier, 

2012).   

Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και τη δημιουργία 

των ελλειμμάτων και των δημόσιων χρεών στα περισσότερα από τα κράτη-μέλη, 

παρατηρήθηκαν σημαντικές περικοπές στις δαπάνες για τις κοινωνικές υπηρεσίες 

και τα αγαθά, προκείμενου οι εθνικές κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν την 

οικονομική σταθερότητα, που αποτελούσε την πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής 

τους ατζέντας. Η πολιτική αυτή ατζέντα βρισκόταν σε πλήρη εναρμόνιση με εκείνη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς καθίσταται σαφές ότι όλες οι πρακτικές 

αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τέθηκαν στο 

περιθώριο και θυσιάστηκαν για την επίτευξη της πολυπόθητης οικονομικής και 

δημοσιονομικής σταθερότητας. Η πολιτική αυτή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την 

αύξηση των φαινομένων φτώχειας, τη μη πρόσβαση μιας μεγάλης μερίδας 

Ευρωπαίων πολιτών στα κοινωνικά δικαιώματα, την επικράτηση των 

νεοφιλελεύθερων πολιτικών που αντιμάχονται την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας, 

την έλλειψη ενός ευρωπαϊκού οράματος βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, με 

επενδύσεις στους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς (Barbier, 2011:20).  
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Σε επίπεδο κρατών-μελών, είναι εμφανής η αδυναμία των εθνικών 

κυβερνήσεων να πραγματώσουν τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους ή να τους 

ενσωματώσουν στην εσωτερική κοινωνική και προνοιακή τους πολιτική. Είναι 

χαρακτηριστικό, ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη, η κοινωνική πολιτική ταυτίζεται 

αποκλειστικά με την απασχόληση, συνεπώς η αύξηση των θέσεων εργασίας και η 

διευκόλυνση της προσβασιμότητας των πολιτών στην εργασία, εκλαμβάνεται ως 

αποτελεσματική άσκηση της προνοιακής πολιτικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

τίθενται στο περιθώριο σημαντικά κοινωνικά θέματα, όπως είναι αυτό της 

κατοικίας, της παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης, της υγείας, της περίθαλψης, 

της φροντίδας και της σύνταξης. Κοινή πολιτική ιδεολογία αποτελεί σήμερα το 

γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από τις κοινωνικές πολιτικές και τις 

πολιτικές στρατηγικές, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αντίστροφο. Σύμφωνα με 

τους Frazer και Marlier (2012:7), όλοι οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της 

«Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”», αν και παραμένουν θεωρητικά σε πρώτη 

προτεραιότητα, όντες σε άμεση συσχέτιση με την οικονομική ανάκαμψη, η 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, έχει τεθεί σχεδόν 

ολοκληρωτικά στο περιθώριο. Η αναγκαιότητα της οικονομικής ανάκαμψης έχει 

στρέψει το ενδιαφέρον όλων, τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και υπερεθνικών 

θεσμών και φορέων στην ανταγωνιστικότητα, στην οικονομική εξυγίανση και 

μεγέθυνση, ακόμα και αν αυτό συμβαίνει σε βάρος των ατομικών και των 

κοινωνικών δικαιωμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΙ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

 

 

3.1. Οι ΟΤΑ στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 102, παράγραφος 1 του Συντάγματος, το ελληνικό 

κράτος είναι ο δημιουργός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και 

β΄ βαθμού, χωρίς να διαθέτει δικαιοδοσία στο να παύει τη λειτουργία τους. Οι 

ΟΤΑ, είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και δύνανται να 

διαχειρίζονται τις τοπικές υποθέσεις κατά βούληση (ΥΠΕΣ., 2009). Αυτό σημαίνει 

ότι είναι αυτοτελείς έναντι της κεντρικής διοίκησης και προβλέπεται από τον νόμο 

να ασκούν εξουσία χωρίς να υπόκεινται στις επιταγές κρατικών φορέων. Ο ΟΤΑ 

αναλαμβάνει δράση με δική του πρωτοβουλία και αυτενέργεια, καθώς διαθέτει τα 

δικά του εκτελεστικά όργανα που διεκπεραιώνουν τις αρμοδιότητές του 

(Ν.3852/2010).  

 

Αυτοτέλεια 

Η αυτοτέλεια των ΟΤΑ διακρίνεται σε οργανική, προσωπική και 

δημοσιονομική, και όλες συνολικά χαρακτηρίζουν την οντότητα του συγκεκριμένου 

ΝΠΔΔ. Η πρώτη, αναφέρεται στο δικαίωμα των ΟΤΑ να διαθέτουν διοικητικά 

όργανα και υπάλληλους, που θα είναι οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την τακτοποίηση 

των τοπικών θεμάτων και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων (ΥΠΕΣΑΗΔ, 

2010). Η δεύτερη, αφορά στο δικαίωμα των ΟΤΑ να εκλέγουν, να διορίζουν, να 

παύουν, να μεταθέτουν και να ελέγχουν τα διοικητικά όργανα και τους υπαλλήλους 

τους. Οι τοπικές αρχές εκλέγονται από τους πολίτες των ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν την 

αποκλειστική ευθύνη της επιλογής τους. Η τρίτη, αναφέρεται στο δικαίωμα των 

ΟΤΑ να διαθέτουν περιουσία και ίδια έσοδα, να συντάσσουν προϋπολογισμό, να 

επιβάλλουν δημοτικούς φόρους για να καλύπτουν τα έξοδά τους, να διενεργούν 

δημοσιονομικούς ελέγχους εκ των έσω. Στο οικονομικό κομμάτι, το κράτος δύναται 

να ασκεί ελέγχους, οι οποίοι όμως δεν στοχεύουν στο να περιορίζουν την 

αυτονομία του Οργανισμού (Ν.3852/2010). 
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3.2. Ιστορική πορεία των θεσμών της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα 

 

3.2.1. Τα σχέδιο Ιωάννης Καποδίστριας  

 

3.2.1.1. Σχέδιο Καλλικράτης 

 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ (2010), το σχέδιο Καλλικράτης, που άλλαξε τον 

χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στόχευε στην κατανομή των οικονομικών 

κονδυλίων βάσει πληθυσμιακών και γεωγραφικών κριτηρίων, στην πάταξη της 

φοροδιαφυγής μέσω της σύνδεσης των πόρων των ΟΤΑ με το ΦΠΑ, στην 

αποκατάσταση της διαφάνειας στη διαχείριση των κρατικών χρημάτων, στην 

χρηματοδότηση των ΟΤΑ μέσω ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του 

και τη δεκαετή πρόσληψη επιστημονικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, 

στη δημιουργία διοικητικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών, στην 

ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 

εκτέλεση των διοικητικών και υπηρεσιακών εργασιών.  

Οι αλλαγές που επιβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής του σχεδίου 

Καλλικράτης δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στη αποδοτικότητα των 

ΟΤΑ, καθώς περιορίστηκαν σε αλλαγές οργανωτικού τύπου που αφορούσαν κυρίως 

τον σχεδιασμό της διοίκησής τους και όχι τον μετασχηματισμό του χαρακτήρα και 

του περιεχομένου της, ή τη βελτίωση της ποιότητάς της. Το σοβαρότερο πρόβλημα 

της όλης «μεταρρυθμιστικής» προσπάθειας είναι ότι δεν κατάφερε η τοπική 

δημόσια διοίκηση να απεμπλακεί από τον συγκεντρωτισμό της κρατικής εξουσίας 

(ΥΠΕΣ, 2010). Οι συνενώσεις των ΟΤΑ και η δημιουργία των Περιφερειών που 

επέφερε ο Καλλικράτης δεν άνοιξαν τον δρόμο για μια δημοκρατική διοικητική 

μεταρρύθμιση, καθώς δεν συνοδεύτηκαν από ανακατανομή των εξουσιών, των 

αρμοδιοτήτων και των οικονομικών πόρων μεταξύ της κεντρικής εξουσίας και των 

τοπικών αρχών. Αντίθετα, επικράτησε ένα κλίμα απορρύθμισης σε τοπικό 

διοικητικό επίπεδο, που επιβαρύνθηκε από το ταυτόχρονο ξέσπασμα της 

οικονομικής κρίσης στη χώρα.  
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Το 2012, το ΥΠΕΣ (2012) προέβη στην ανακοίνωση των προϋποθέσεων 

που πρέπει να πληρούνται από μια διοικητική μεταρρύθμιση του τύπου του 

προγράμματος Καλλικράτης. Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση θα πρέπει να στοχεύει 

σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, στην τοπική αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ 

βαθμού, σε όλους τους τομείς της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, και 

πρωταρχικός της στόχος πρέπει να είναι η αποκέντρωση των εξουσιών. Οι 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες των Υπουργείων θα πρέπει να μεταβιβάζονται στους 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως επίσης η διαχείριση των τοπικών και 

περιφερειακών προγραμμάτων θα πρέπει να ανατίθεται στις τοπικές αρχές. Η 

διοικητική μεταρρύθμιση συνεπάγεται τη μετατόπιση των φορολογικών πόρων από 

την κεντρική διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα της εξασφαλίσουν 

την αναγκαία αυτονομία. Ο δημοκρατικός χαρακτήρας της μεταρρύθμισης θα 

εξασφαλιστεί με την καθιέρωση της απλής αναλογικής κατά την εκλογή των 

οργάνων από τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών. Αυτοί με τη σειρά τους, σε ένα 

μεταρρυθμισμένο δημοκρατικό διοικητικό σκηνικό θα πρέπει να αναλαμβάνουν 

ενεργό ρόλο και να συμμετέχουν άμεσα στη διεκπεραίωση των τοπικών και 

προσωπικών τους υποθέσεων.  

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων, το ΥΠΕΣ (2012) δήλωσε ότι η δημιουργία 

των Περιφερειών δεν πρέπει να ακυρώσει τις δικαιοδοσίες των Νομαρχιών ή να τις 

αντικαταστήσει. Επιβάλλεται να διατηρηθούν τα αιρετά Νομαρχιακά πολιτικά 

όργανα και να συμμετέχουν στα Συμβούλια των Περιφερειών με συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες. Παράλληλα, υποστηρίχθηκε ότι η εικόνα των ΟΤΑ ανά περιοχές θα 

πρέπει να διαφέρει και να εξαρτάται αποκλειστικά από παράγοντες πληθυσμιακούς, 

αναπτυξιακούς και γεωγραφικούς. Η ομοιομορφία στην τοπική αυτοδιοίκηση σε 

μια χώρα σαν την Ελλάδα, που χαρακτηρίζεται από έντονη αστικοποίηση, 

δημιουργεί ανισότητες και αναποτελεσματικότητα στην άσκηση της δημόσιας 

διοίκησης. Σημαντικό είναι το ζήτημα της ποιότητας και της επάρκειας του 

ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τους ΟΤΑ. Η μεταρρύθμιση απαιτεί ένα 

πρόγραμμα προσλήψεων επιμορφωμένων και εξειδικευμένων υπάλληλων, 

κατάλληλων για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων, και την οργάνωση ενός 

ενιαίου μισθολογίου που προάγει την ισότητα και ένα αίσθημα δικαιοσύνης μεταξύ 

των εμπλεκομένων. Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη η θεσμοθέτηση ενός φορέα ελέγχου 

της νομιμότητας των ΟΤΑ, που θα λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή.  
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3.2.1.2. «Καλλικρατικές» Μεταρρυθμίσεις 

 

Την 1/1/2011 τέθηκε σε λειτουργία ο Ν.3852/2010 και συγκροτήθηκαν οι 

δύο βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πρώτη βαθμίδα (α΄) αποτελείται από 

325 διευρυμένους Δήμους ύστερα από την συνένωση των 1034 Δήμων, η δεύτερη 

(β΄) αποτελείται από 13 Περιφέρειες, ύστερα από την κατάργηση των 54 

Νομαρχιών, των 19 Επαρχείων, των 3 διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 

Οι πρότερες 13 κρατικές περιφέρειες αντικαταστάθηκαν από τις 7 Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 

Η δημιουργία του νέου πολιτειακού σκηνικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

σήμανε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων εκπαίδευσης, πρόνοιας, υγείας, 

απασχόλησης κα από τις Νομαρχίες στους Δήμους, ενώ στις Περιφέρειες 

ανατέθηκε η διεκπεραίωση των έργων υποδομής. Σύμφωνα με τις θέσεις της τότε 

κυβέρνησης, η εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης ήταν μια ανεπανάληπτη 

ένδειξη εμπιστοσύνης του κράτους προς τους Έλληνες πολίτες (ΥΠΕΣΑΗΔ, 

21/10/2010). Σκοπός της μεταρρυθμιστικής αυτής προσπάθειας ήταν να 

καταπολεμηθεί ο συγκεντρωτισμός των εξουσιών της κεντρικής διοίκησης, η 

επικάλυψη αρμοδιοτήτων, ο κατακερματισμός των οργανωτικών δυνατοτήτων των 

ΟΤΑ και η κατασπατάληση οικονομικών κονδυλίων από τον κρατικό 

προϋπολογισμό (ΥΠΕΣΑΗΔ, 2010).  

Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν όλους τους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Καθορίζουν τη σύσταση των Δήμων, όπου λαμβάνονται υπόψη πληθυσμιακές και 

γεωγραφικές υφιστάμενες συνθήκες, τη συγκρότησή τους σε δημοτικές ενότητες, 

τοπικές και δημοτικές κοινότητες (Αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010), τη 

θέσπιση δημοτικών και τοπικών συμβουλίων, οικονομικής, εκτελεστικής επιτροπής 

και επιτροπής ποιότητας ζωής, την ανάδειξη της δημοτικής παράταξης που 

λαμβάνει την πλειοψηφία (50+1) των ψήφων, την επιμήκυνση της θητείας της, τη 

διεξαγωγή των εκλογών την ίδια μέρα με τις ευρωεκλογές, την ανάληψη των 

καθηκόντων την 1η Σεπτεμβρίου, τη θεσμοθέτηση του ασυμβίβαστου σε δήμου 

άνω των 10.000 κατοίκων (Αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010).  

Για την οργάνωση της διοικητικής δομής των ΟΤΑ, το μεταρρυθμιστικό 

πρόγραμμα ορίζει τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και του Προέδρου των τοπικών 

κοινοτήτων, τα καθήκοντα των αντιδημάρχων και των αντιπροέδρων, τον χρόνο της 
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θητείας τους, τη σύσταση του εκτελεστικού οργάνου των Δήμων, τη σύσταση του 

δημοτικού συμβουλίου με την παρουσία όλων των δημοτικών παρατάξεων, τη 

σύσταση των τοπικών συμβουλίων, τη σύσταση των τοπικών συνελεύσεων των 

πολιτών, τη δημιουργία και τη λειτουργία ιστοτόπου του Δήμου όπου θα 

δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις του συμβουλίου, τις αρμοδιότητες της επιτροπής 

οικονομικών, δηλαδή ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, τις 

αρμοδιότητες της επιτροπής ποιότητας ζωή, δηλαδή γύρω από θέματα αστικού 

ιστού και περιβάλλοντος, τη δημιουργία και τη λειτουργία της επιτροπής 

διαβούλευσης με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, τον «συνήγορο» που επιλύει 

τις διαφορές ανάμεσα στον Δήμο και στους πολίτες, τη δημιουργία οργάνου για τη 

μέριμνα των μεταναστών (Αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010).   

Μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, οι ΟΤΑ ανέλαβαν αρμοδιότητες που 

μέχρι πρότινος είχαν στη δικαιοδοσία τους οι Νομαρχίες και η κεντρική εξουσία. 

Είναι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την ρύθμιση θεμάτων περιβάλλοντος, ποιότητας 

ζωής, σωστής λειτουργίας των πόλεων και των κοινοτήτων, πρόνοιας, κοινωνικής 

προστασίας, αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας, παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού, 

υποστήριξης αδύναμων πολιτών, χορήγησης αδειών, έναρξης επαγγελμάτων, 

δραστηριοτήτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης (Αιτιολογική έκθεση του 

Ν.3852/2010). 

Ταυτόχρονα, ο Καλλικράτης προέβλεπε τη δημιουργία συνεργιών μέσω 

συμβάσεων μεταξύ δήμων και περιφερειών για την αντιμετώπιση κοινών 

προβλημάτων, τη θέσπιση συνδέσμων μεταξύ των δήμων και των περιφερειών, τον 

περιορισμό της πληθώρας των δημοτικών επιχειρήσεων και εταιριών, καθώς και 

της ύπαρξης των νομικών προσώπων. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στο 

μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα στη σύσταση ελεγκτικών μηχανισμών για την 

λειτουργία των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, προβλέπει τη 

θέσπιση και τη στελέχωση της αυτοτελούς υπηρεσίας Εποπτείας και του ελεγκτή 

νομιμότητας πενταετούς θητείας, όπως και του συμβουλίου ελεγκτών νομιμότητας. 

Τα όργανά αυτά διαθέτουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για την 

αναζήτηση και επίρριψη ευθυνών για τυχόν παραλήψεις και παραβάσεις των 

φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και να ρυθμίζουν θέματα ευθύνης των 

οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010).  

Το πρόγραμμα Καλλικράτης προβλέπει για το ανθρώπινο δυναμικό, του 

οποίου οι αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν από τη Νομαρχία στον Δήμο, τη μετάταξη 



56 

 

προς τους ΟΤΑ, τοποθέτηση των εργαζόμενων των συνενούμενων δήμων στους 

νεοσύστατους, τόσο σε επίπεδο διοίκησης και υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο 

τεχνικών υπηρεσιών (Αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010).  

Αναφορικά με τα οικονομικά των νεοσύστατων αρχών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ο Καλλικράτης προβλέπει, ότι ένα μέρος των οικονομικών πόρων 

θα προέρχεται από το κράτος, και συγκεκριμένα από μέρος των εισπράξεων του 

Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, του ΦΠΑ και του Φόρου 

Ακίνητης Περιουσίας, ένταξη στο πρόγραμμα εξυγίανσης και στήριξης των ΟΤΑ 

που αντιμετωπίζουν αυξημένα οικονομικά προβλήματα, καθορισμό προϋποθέσεων 

για τη δανειοδότηση των ΟΤΑ, άσκηση πολυεπίπεδου ελέγχου των δαπανών και 

των όρων σύναψης οικονομικών συμβάσεων των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, των 

επιχειρήσεων και των εταιριών τους (Αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010). 

Πρωταρχικός στόχος των μεταρρυθμίσεων είναι να καταστούν οι φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης παράγοντες της τοπικής ανάπτυξης και πάροχοι ποιοτικών 

υπηρεσιών στους πολίτες των τοπικών κοινωνιών. Για τον λόγο αυτό, τέθηκαν 

πρωτίστως κριτήρια γεωγραφικά και πληθυσμιακά κατά τον σχηματισμό των 

νεοσύστατων ΟΤΑ, μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες και μετατέθηκε το υπεύθυνο γι’ 

αυτές ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των 

πολιτών, μέσω του περιορισμού του κατακερματισμού των καθηκόντων και των 

υπηρεσιών (ΥΠΕΣΑΗΔ, 2010). Ο μετασχηματισμός των ΟΤΑ σε πολυδιάστατους 

οργανισμούς με πληθώρα αρμοδιοτήτων και ένα ιδιαίτερα διευρυμένο γεωγραφικό 

πεδίο ενδιαφέροντος οδήγησε στη δημιουργία των δημοτικών και κοινοτικών 

συμβουλίων, των επιτροπών, των ελεγκτικών οργάνων και του συνηγόρου του 

πολίτη, και έθεσε την αναγκαιότητα της πρόσληψης επιστημονικά καταρτισμένου 

υπαλληλικού προσωπικού (ΥΠΕΣΑΗΔ, 2010).  

Το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις συνέπεσαν χρονικά με την αρχή της 

κρίσης του δημοσιονομικού ελλείμματος και την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου 

Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (2010) έθεσαν στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος την ανάγκη εξοικονόμησης οικονομικών πόρων, τον περιορισμό των 

κρατικών επιχορηγήσεων και των δανειοδοτήσεων, τη συγκρότηση 

αποτελεσματικών εισπρακτικών οργάνων και την ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογικών μέσων. Παράλληλα με την οικονομική εξυγίανση, επιδιώκεται ο 

εκδημοκρατισμός των ΟΤΑ με την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών μέσω της 

επιτροπής διαβούλευσης, η διαφάνεια των δραστηριοτήτων τους, η λογοδοσία των 
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αποφάσεών τους μέσω της δημοσιοποίησης των ενεργειών τους στην επίσημη 

ιστοσελίδα (Αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010), η προώθηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, η εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων και η παύση των 

υπεράριθμων, πολυέξοδων και άνευ αντικειμένου δημοτικών εταιριών (Έκθεση 

Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων του Σχεδίου Νόμου, ΥΠΕΣΑΗΔ, Αθήνα, 

2010). 

 

 

3.2.1.3. Η οικονομική πολιτική της καλλικρατικής τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση (επιπτώσεις 

της κρίσης) 

 

Οι οργανισμοί της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι σήμερα, 

δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τα κενά της κεντρικής διοίκησης και της 

ανεπάρκειας των οργάνων της να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα 

πολυδιάστατα και πολλαπλά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες σε 

μικροκοινωνικό επίπεδο. Επιχειρήθηκε με την ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών 

αρχών η δημιουργία ενός κλίματος αμεσότητας και έγκαιρης εμπλοκής τους στα 

προβλήματα των ατόμων, όπως και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ωστόσο, η κακή χρονική συγκυρία με το ξέσπασμα 

της κρίσης, η ασφυκτική δημοσιονομική και χρηματοοικονομική πίεση, η 

δυσκαμψία του δημόσιου συστήματος και η απροθυμία των ελλήνων δημόσιων 

λειτουργών να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, επίδρασαν ανασταλτικά στην 

αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών.  

Κατά την έμπρακτη εφαρμογή των διατάξεων του προγράμματος 

Καλλικράτης, διαπιστώθηκε η δυσλειτουργικότητα των νεοσύστατων ΟΤΑ, λόγω 

της κακής εκτίμησης των γεωγραφικών και πληθυσμιακών δεδομένων των 

επιμέρους περιοχών. Αγνοήθηκαν οι υπάρχουσες λειτουργικές και πολιτικές δομές 

των τοπικών κοινωνιών, η τεχνογνωσία, η εμπειρία και οι γνώσεις των στελεχών 

των προηγούμενων διοικητικών δομών και ο χαρακτήρας της περιοχής. Στην ουσία, 

η αλλαγή που πραγματοποιήθηκε δεν βασίστηκε στις κοινωνικές πρακτικές, όπως 

αυτές καθορίζονται από τη γεωγραφική και πληθυσμιακή φυσιογνωμία ενός τόπου 

(ΣτΠ, 2010). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ακατάλληλων διοικητικών 
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τοπικών φορέων, οι οποίοι εμφανίζονται διστακτικοί στην ανάληψη δράσεων για 

την επίλυση των προβλημάτων και για την ένταξη του ΟΤΑ σε μια αναπτυξιακή 

πορεία. 

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη (2012) οι ΟΤΑ, αν και λαμβάνουν 

αποφάσεις βάσει των αρμοδιοτήτων τους για τη βελτίωση της εικόνας των τοπικών 

κοινωνιών και της ποιότητας ζωής των πολιτών, αδυνατούν να ανταποκριθούν 

λόγω έλλειψης κονδυλίων, υποδομών, προσωπικού ή συνάφειας με το αντικείμενο 

της δράσης. Ταυτόχρονα, σε πολλές περιπτώσεις, εμπλέκονται τρίτοι φορείς, 

γεγονός που προκαλεί σύγχυση αρμοδιοτήτων και μετατόπιση της ευθύνης, που 

οδηγούν στην οριστική ματαίωση του έργου. Μια ακόμα έντονη μορφή 

κακοδιοίκησης της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η χρονοτριβή στην 

υλοποίηση των έργων, που οφείλονται είτε στην έλλειψη οικονομικών πόρων, είτε 

σε οργανωσιακά προβλήματα, όπως είναι η αδυναμία στελέχωσης υπηρεσιών ή 

τμημάτων. Κατά την αναδιοργάνωση των αρμοδιοτήτων, όπου δεν υπάρχει σαφής 

και ξεκάθαρη πρόβλεψη από το πρόγραμμα Καλλικράτης για το ποιος θα είναι ο 

κατεξοχήν υπεύθυνος φορέας, έχουν προκληθεί παρερμηνείες και συχνές 

αποποιήσεις ευθυνών μεταξύ των Δήμων, των Περιφερειών, των Υπουργείων και 

των φορέων της Αποκεντρωμένης διοίκησης.  

Η ταυτόχρονη ύπαρξη πολλών «υπεύθυνων» αρχών είναι ένα πολύ 

συνηθισμένο φαινόμενο στην ελληνική δημόσια διοίκηση, μετά την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων του 2011. Οι ασάφειες και οι συγχύσεις εκθέτουν τους φορείς, 

τοπικούς και κρατικούς, αλλά περισσότερο ταλαιπωρούν τους πολίτες, είτε με την 

αναστολή σημαντικών έργων πρόνοιας είτε με καθυστερημένη και πρόχειρη 

υλοποίηση των προγραμμάτων (ΣτΠ, 2012). Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 

στη δομή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογες 

αλλαγές στις υπηρεσίες κατά τη διαδικασία μετάβασης από το προηγούμενο 

νομοθετικό πλαίσιο στο νέο. Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη (2012) πολλές 

είναι οι περιπτώσεις που οι αποφάσεις των Νομαρχιών έμειναν ανεκτέλεστες και 

ανενεργές λόγω της μη αυτόματης μεταφοράς αρμοδιοτήτων στη νέα διοικητική 

δομή, είτε αυτή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε η Περιφέρεια, είτε ο Δήμος.  

Σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξακολουθεί 

να αποτελεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σύμφωνα με στοιχεία 

που έχουν δημοσιευθεί στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη το 2011 οι 

τοπικοί φορείς α΄ βαθμού εμφανίζονται κατά πολύ περισσότερο 
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αναποτελεσματικοί, συγκριτικά με εκείνους του β΄ βαθμού. Η διαπίστωση αυτή 

προκύπτει από τις πολλές αναφορές πολιτών για περιστατικά αδιαφάνειας, άρνησης 

και καθυστέρησης διεκπεραίωσης των προσωπικών υποθέσεων και των αιτημάτων 

τους. Σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα, αν και ομολογουμένως έγιναν σημαντικά 

βήματα εναρμόνισης με τους κοινωνικούς φορείς των κρατών-μελών της ΕΕ, 

παρατηρείται η έλλειψη των απαραίτητων οικονομικών, υλικοτεχνικών και 

ανθρώπινων πόρων, καθώς και η απουσία λογοδοσίας ή ελέγχου νομιμότητας. 

Σημαντικό ρόλο στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο παίζει το 

ατομικό στοιχείο, δηλαδή το προσωπικό ενδιαφέρον και το αίσθημα της ευθύνης, ή 

το αντίθετο, του κάθε εμπλεκόμενου υπαλλήλου ή στελέχους, ή της ευαισθησίας 

του εκάστοτε Δημάρχου.  

Το 2013 διεξήχθη η «Έρευνα Κοινής Γνώμης για την Εικόνα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης», από την εταιρία Metron Analysis με ανάθεση από την Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδας. Τα αποτελέσματά της είναι ενδεικτικά για το πώς 

αξιολογούν οι Έλληνες πολίτες την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη 

φερεγγυότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι οι 

Καλλικρατικές μεταρρυθμίσεις σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν κυρίως με γνώμονα 

την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνικών και των κατοίκων 

τους. Συνεπώς, η καταγραφή της άποψης των πολιτών βοηθά στο να διαπιστωθεί το 

κατά πόσο έμεινε το πρόγραμμα κοντά στον αρχικό και πρωταρχικό του στόχο 

(http://www.kedke.gr).  

Η έρευνα αναφέρεται στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους 

πολίτες και στους ΟΤΑ, στην κοινωνική προσφορά των Θεσμών, στο θέμα της 

διαφθοράς, στα θέματα του τοπικού ενδιαφέροντος και στα θέματα διαχείρισης των 

πόρων από τους τοπικούς φορείς. Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι ότι η 

εμπιστοσύνη των πολιτών για τις τοπικές αρχές κυμαίνεται σε μεσαία επίπεδα, ότι 

είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι οι ΟΤΑ κινούνται προς μια σωστή κατεύθυνση 

και ακόμα μικρότερο είναι το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι η κατάσταση 

βελτιώνεται και ότι υπόσχεται περαιτέρω βελτίωση. Παράλληλα, σημειώνεται ότι 

τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας αποτυπώνουν ένα θετικότερο κλίμα 

συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, γεγονός που ουσιαστικά καταδεικνύει ότι 

τα δύο πρώτα χρόνια που ακολούθησαν της μεταρρύθμισης, η στάση των πολιτών 

ήταν σαφώς αρνητικότερη. Αυτό ίσως θα μπορούσε να εξηγηθεί ως συνέπεια του 
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μεταβατικού σταδίου, όπου όλες οι αλλαγές υπήρξαν απότομες, ημιτελείς και 

πρόχειρες. Οι θετικές εξελίξεις, όπως διαφαίνονται από τα αποτελέσματα της 

έρευνας, πιθανώς να οφείλονται στη βελτιωμένη εικόνα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, όταν δηλαδή οι μεταρρυθμίσεις τέθηκαν σε μια σταθερή τροχιά, ή 

μπορεί να είναι εντελώς συγκυριακές (http://www.kedke.gr).   

Οι πολίτες που ερωτήθηκαν, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (88%) 

συμφωνούν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να αναλαμβάνει και να φέρει 

σε πέρας επιτυχώς περισσότερες αρμοδιότητες, ιδίως σε ζητήματα κοινωνικής 

πολιτικής. Γενικώς, οι ερωτηθέντες εμφανίζονται καχύποπτοι και μάλλον 

δύσπιστοι, αναφορικά με τη δύσκολη πορεία ανάκαμψης που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι ΟΤΑ, και περίπου οι μισοί θεωρούν ότι τα φαινόμενα διαφθοράς 

εξακολουθούν και μάλιστα αυξάνονται (http://www.kedke.gr). 

Κλείνοντας την αναφορά της έρευνας, σημαντικό είναι να καταγραφεί ότι οι 

πολίτες θεωρούν ως πιο αξιόπιστους τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, στους οποίους 

αναγνωρίζουν χαμηλά ποσοστά διαφθοράς, αλλά πιστεύουν ότι οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες τους είναι μάλλον κακής ποιότητας. Κοινή πεποίθηση είναι ότι τα 

προβλήματα στη λειτουργία των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πηγάζουν από 

τις αδυναμίες της κεντρικής εξουσίας, η οποία κρίνεται σχεδόν πάντα ανεπαρκής 

στο να παρέχει μια στοιχειώδη ισορροπία στη δημόσια ζωή, καθώς και από την 

κακή διαχείριση του δημόσιου χρήματος σε κάθε βαθμίδα διοίκησης. Βασικά 

ζητούμενα για την βελτίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σύμφωνα με τους 

ερωτηθέντες η αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών, των 

ανθρώπινων, των τεχνολογικών και των υλικοτεχνικών πόρων, η ενημέρωση και η 

πλήρης διαφάνεια, η ενίσχυση και η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 

Οργανισμών (http://www.kedke.gr).  

 

 

3.2.2. Αιτίες της χαμηλής αποδοτικότητας των μεταρρυθμίσεων 

 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, διαπιστώνεται ότι το βασικό 

χαρακτηριστικό της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η χαμηλή 

αποδοτικότητα στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, τόσο σε ποιότητα όσο και 

σε ποσότητα. Το πρόβλημα αυτό δεν οφείλεται μόνο στους περιορισμένους πόρους 

λόγω οικονομικής κρίσης. Μπορεί να εστιαστεί στην έλλειψη μιας οργανωμένης 
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και ορθολογικής στρατηγικής σχεδιασμού της δομής και της στελέχωσης των 

Οργανισμών, στον λανθασμένο καθορισμό των εργασιών τους και στη δυσανάλογα 

μεγάλη ανάθεση αρμοδιοτήτων χωρίς την απαραίτητη συγκρότηση κατάλληλου και 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, καθοριστικό ρόλο παίζει η έλλειψη 

επικοινωνίας, θετικού κλίματος και διάθεσης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, 

που συνήθως αποποιούνται των ευθυνών τους, η ακαταλληλότητα των διοικητικών 

υπαλλήλων που αδυνατούν να ανταποκριθούν στα αυξημένα τους καθήκοντα λόγω 

άγνοιας των νόμων και των κανονισμών, και οι ελλιπείς γνώσεις των εργαζομένων 

για πολλές διοικητικές υποθέσεις.  

Σοβαρό πρόβλημα της μεταρρυθμισμένης Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η 

έλλειψη λογοδοσίας του ανθρώπινου δυναμικού, ελέγχου της νομιμότητας των 

ενεργειών και αξιολόγησης του έργου των υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό προκαλεί 

πολλές φορές φαινόμενα κακοδιοίκησης, που αποτελούν απόρροια της παρέκκλισης 

από τις νόμιμες διαδικασίες και της παράβασης των νομοθετικών διατάξεων. Ένα 

ακόμα χαρακτηριστικό των τοπικών φορέων διοίκησης είναι η κακή διαχείριση των 

οικονομικών πόρων, που προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις, από ευρωπαϊκές 

χρηματοδοτήσεις ή από ίδια έσοδα. Μπορεί η κακή οικονομική κατάσταση του 

κράτους να έθεσε σε έναν έλεγχο τα οικονομικά ζητήματα των ΟΤΑ, ωστόσο η 

έλλειψη διαχειριστικού ελέγχου και οργανωμένης οικονομικής στρατηγικής οδηγεί 

πολλές φορές τους. 

 

 

3.2.3. ΟΤΑ σε οικονομικά αδιέξοδα 

 

Μετά από τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, η ιδιαιτερότητα του έντονου 

παρεμβατισμού του συγκεντρωτικού κράτους στις τοπικές υποθέσεις, άρχισε να 

μετασχηματίζεται σε εσωστρέφεια των νεοσύστατων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, η οποία δεν επιτρέπει περιθώρια ελέγχου από τα ορισμένα αρμόδια 

όργανα της διοίκησης (ΣτΠ, 2012). Τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα κακοδιοίκησης 

των ΟΤΑ, που καταγγέλλονται στον Συνήγορο του Πολίτη είναι η απροθυμία των 

υπαλλήλων να διεκπεραιώσουν τις προσωπικές υποθέσεις των πολιτών, η 

αναιτιολόγητη αναστολή εργασιών και έργων, η χρονοκαθυστέρηση στην παροχή 

των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ιδιωτών, η μη 

συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις, η αδικαιολόγητη απουσία των υπαλλήλων 
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από τον χώρο εργασίας, η μη τήρηση των συμβάσεων εργασίας, η μη καταβολή των 

δεδουλευμένων χρημάτων σε εξωτερικούς συνεργάτες, η μη καταβολή 

αποζημιώσεων, οι παρατυπίες σε θέματα έκδοσης αδειών για εμπορικούς, 

πολεοδομικούς και χωροθετικούς σκοπούς, η παρερμηνεία των νομοθετικών 

διατάξεων.  

 

 

3.3. Συγκεντρωτικό σύστημα, γραφειοκρατία, δημόσιος τομέας 

 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, στην Ελλάδα ο Δημόσιος Τομέας, του οποίου 

αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οργανώνεται βάσει τριών 

συστημάτων: του συγκεντρωτικού, του αποκεντρωτικού και της διοικητικής 

αυτοδιοίκησης. Τα συστήματα αυτά ουσιαστικά καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

ασκείται η εξουσία σε ένα κράτος και επιλύονται τα προβλήματα των τοπικών 

κοινωνιών και των πολιτών όλης της επικράτειας (Τσιάφη, 2011). Το πρώτο 

αναφέρεται στην περίπτωση που τις κύριες και βασικές αρμοδιότητες 

διαχειρίζονται τα διοικητικά όργανα της κεντρικής εξουσίας, δηλαδή της εκάστοτε 

κυβέρνησης, που ως συνήθως έχουν τη βάση τους στην πρωτεύουσα της χώρας. 

Στις περιπτώσεις εφαρμογής του συστήματος αυτού, οι περιφερειακοί και τοπικοί 

φορείς ενεργούν εκτελεστικά και διεκπεραιώνουν τις αποφάσεις της κεντρικής 

διοίκησης. Το δεύτερο, αφορά τις περιπτώσεις που η διαχείριση των πολιτικών, 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτειακών ζητημάτων γίνεται κατά τόπους, με 

αυτενέργεια, αυτονομία και αυτοτέλεια των τοπικών αρχών, χωρίς να γίνονται 

παρεμβάσεις από το κέντρο. Το τρίτο, αφορά στις περιπτώσεις που μη κρατικά 

όργανα διαθέτουν αρμοδιότητες άσκησης διοίκησης σε ένα συγκεκριμένο τόπο ή 

για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης μορφής παροχής υπηρεσιών (Τσιάφη, 2011). 

Οι ΟΤΑ, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, ασκούν 

αποφασιστικές αρμοδιότητες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στοχεύουν στην 

επίλυση των τοπικών προβλημάτων και στη διεκπεραίωση των τοπικών υποθέσεων. 

Συνεπώς, στην ελληνική επικράτεια παρατηρήθηκε μια σαφής τάση μετατόπισης 

των εξουσιών από το συγκεντρωτικό μοντέλο προς το αποκεντρωτικό και το 

αυτοδιοικητικό. Αν και δεν μπορεί να γίνει λόγος για το τέλεια αποκεντρωμένο 

σύστημα εξουσιών, η εξέλιξη αυτή δείχνει την πρόθεση της κυρίαρχης εξουσίας 

του κράτους να θέσει σε εφαρμογή ένα οργανωσιακό διοικητικό σύστημα που 
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διαφέρει από εκείνο του παρελθόντος και συμβαδίζει με τις επιταγές της ΕΕ. 

Σήμερα στην Ελλάδα, η δημόσια διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ, 

βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, στο συγκεντρωτικό και στο 

αποκεντρωτικό, προσπαθώντας ταυτόχρονα να υπακούσει στις αρχές του 

εκσυγχρονισμού και να μείνει αγκιστρωμένη στα «οφέλη» του κομματισμού.  

Οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, όπως προαναφέρθηκε είναι νομικά 

πρόσωπα δημόσιου δικαίου, που ουσιαστικά ενεργούν στο όνομα της κρατικής 

διοίκησης, αν και διαθέτουν τη δικαιοδοσία να λαμβάνουν αποφάσεις για τις 

υποθέσεις που διεκπεραιώνουν και να οργανώνουν συγκεκριμένες στρατηγικές 

πολιτικής κατά βούληση. Οι ΟΤΑ δρουν αυτοτελώς, αποτελούν ξεχωριστή πολιτική 

οντότητα από εκείνη του κράτους, όμως στην ουσία «συμμορφώνονται» στο 

γενικότερο κλίμα που καθορίζεται από την πολιτική βούληση των εκάστοτε 

κυβερνήσεων. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της γραφειοκρατικής διοικητικής 

οργάνωσης που κυριαρχεί στην ελληνική πολιτική σκηνή εδώ και δεκαετίες.  

Αν και το γραφειοκρατικό σύστημα οργάνωσης, σε θεωρητικό επίπεδο, 

εξασφάλιζε στο κράτος αξιοκρατία στην επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού, 

ορθολογική κατανομή αρμοδιοτήτων, ολοκληρωμένο κανονιστικό σύστημα 

λειτουργίας, μέσα σε λίγα χρόνια στην Ελλάδα έγινε συνώνυμο της τυπολατρίας, 

της διαφθοράς και της αναποτελεσματικότητας. Η τυποποίηση των διαδικασιών, 

των ευθυνών και των καθηκόντων, η υπερβολή στη διατήρηση εγγράφων και 

φακέλων, οι προαγωγές με γνώμονα τις κομματικές και πελατειακές σχέσεις, και η 

έλλειψη εξειδίκευσης έκαναν τη δημόσια διοίκηση δύσκαμπτη, αναχρονιστική και 

μη αποδοτική (Κοντοστάθη, 2010). Σε αυτό το ελλιπές, ευθυνόφοβο και ασαφές 

οργανωσιακό πλαίσιο, επιχειρήθηκε να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις του 2011, 

γεγονός που στην πράξη αποδείχθηκε καθόλου εύκολο. Η γραφειοκρατική 

οργάνωση της ελληνικής διοίκησης, και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξακολουθεί 

να διατηρείται, ίσως μετριασμένη σε σύγκριση με την απελπιστική εικόνα των 

προηγούμενων χρόνων, και ταλανίζει τόσο τους πολίτες όσο και τους νέους 

εργαζόμενους, που πράγματι διαθέτουν την κατάρτιση και την επιμόρφωση για να 

αλλάξουν τα κακώς κείμενα.  

Τα κατάλοιπα του γραφειοκρατικού οργανωσιακού συστήματος είναι ορατά 

σήμερα στους ΟΤΑ και αποτελούν τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα που η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα αδυνατεί να εκσυγχρονιστεί στον βαθμό που θα 

μπορούσε ή που θα έπρεπε. Δεν επιτρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα, 
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ώστε να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές του δημόσιου μάνατζμεντ, του νέου 

δημόσιου μάνατζμεντ, της διοίκησης ολικής ποιότητας και του κοινού πλαισίου 

αξιολόγησης. Τα παραπάνω, εφαρμόζονται μόνο αποσπασματικά, μη οργανωμένα 

και περισσότερο εξαρτώνται από την πολιτική βούληση των εκάστοτε ιθυνόντων, 

διοικητικών υπαλλήλων και Δημάρχων/ Περιφερειαρχών.  Η βούληση αυτή, πολλές 

φορές εξαρτάται από το επαγγελματικό υπόβαθρο του επικεφαλής της τοπικής 

αρχής, δηλαδή από το αν προέρχεται από τον χώρο του ιδιωτικού επιχειρηματικού 

κόσμου και είναι σε θέση να αντιληφθεί τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν 

ανάμεσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα παραγωγής.  

Παράλληλα με τις παθογένειες, την γραφειοκρατική δομή και τον 

συγκεντρωτισμό της ελληνικής πολιτικής οργάνωσης και λειτουργίας, οι συνέπειες 

τις κρίσης επέδρασαν καταλυτικά στην εικόνα στασιμότητας των 

μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών. Στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι προσπάθειες 

αλλαγής της Διοίκησης και της συγκρότησης του Ανθρώπινου Δυναμικού 

περιορίστηκαν σημαντικά με το «πάγωμα» των προσλήψεων μέσω των 

διαγωνισμών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από το 

2010, με την κάλυψη των κενών θέσεων με εργαζόμενους ολιγόμηνων συμβάσεων 

και με τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης του προσωπικού και των πολιτικών 

αμοιβών και προαγωγών. Συγκεκριμένα, η πρόσληψη συμβασιούχων, εκτός από το 

γεγονός ότι θίγει την αξιοκρατία λόγω του ότι τα κριτήρια επιλογής δεν πληρούν 

απαραιτήτως τις προϋποθέσεις διαφάνειας, συνεπάγεται τη στελέχωση του 

ανθρώπινου δυναμικού με εργαζόμενους που διαθέτουν μικρή πείρα, περιορισμένες 

γνώσεις του νομοθετικού πλαισίου και άγνοια του τρόπου διεκπεραίωσης των 

υποθέσεων. Αυτό, τους καθιστά αναποτελεσματικούς και επηρεάζει σαφώς την 

αποδοτικότητα του Οργανισμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

 

4.1. Σκοπός  

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των 

απόψεων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. Δημάρχους, δημοτικούς 

υπαλλήλους) για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με το 

πρόγραμμα “Καλλικράτης” τις μεταβολές που επέφερε σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην καθημερινότητα των πολιτών.  Στόχος περαιτέρω της εργασίας 

είναι εκτός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και η ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση 

των αποτελεσμάτων του διαβαθμισμένου ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνεται 

σε τυχαίο δείγμα ερωτηθέντων δημοσίων φορέων από όλους τους δήμους της 

χώρας. 

 

 

4.2. Μεθοδολογία 

 

4.2.1. Ερευνητικά ερωτήματα  

 

Με βάση το σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η εργασία προκύπτουν 

κάποια ερευνητικά ερωτήματα από τα οποία τα πιο σημαντικά που θα απαντηθούν 

μέσα από το ερωτηματολόγιο είναι: 

1. Η μετάβαση από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη επέφερε   αναβάθμιση 

της διοικητικής λειτουργίας των ΟΤΑ; 

2. Ο νέος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά το 2011 προϋποθέτει την 

αναβάθμιση των Δήμων για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτη; 

3. Οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες από την Περιφέρεια στους Δήμους 

λειτούργησαν ομαλά; 
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4. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων μπορούν να ανταπεξέλθουν στην 

κοινωνική ισορροπία του κράτους, λόγω της σημερινής κατάστασης; 

5. Η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  εξασφαλίζει την αξιοπρεπή 

διαβίωση των πολιτών των τοπικών κοινωνιών; 

6. Η έλλειψη τεχνογνωσίας σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής των Δήμων 

δημιουργεί δυσχέρεια στην λειτουργία τους; 

7. Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που δημιούργησε πολλά προβλήματα 

στο Δήμο σας; 

8. Η Ε.Ε. θα μπορούσε να ανταλλάσει τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να τις 

υιοθετήσουν και  Δήμοι των κρατών μελών; 

9. Η Κοινωνική Πολιτική της Ε.Ε. συνδέεται με την ευρωπαϊκή ενοποίηση; 

 

 

4.1. Δείγμα 

 

Η έρευνα διενεργήθηκε με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 

μέσω της εφαρμογής Google Docs. το οποίο απευθύνθηκε σε  φορείς (δημάρχους, 

δημοτικούς υπαλλήλους) της χώρας. Το στυλ των ερωτήσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν πολλαπλών επιλογών κλειστού τύπου.  Για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας αξιοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS (version 24) .  

Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική ωστόσο τονίστηκε ότι θα 

τηρηθεί η ανωνυμία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, και τα αποτελέσματα 

θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικό σκοπό. Συμπληρώθηκαν 88 

ερωτηματολόγια από φορείς  πανελλαδικά. 

Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας μελέτης διεξήχθη με τυχαία 

δειγματοληψία. Πιο συγκεκριμένα για τον καθορισμό του δείγματος επιλέχθηκαν 

δήμαρχοι αλλά και υπάλληλοι από όλη την Ελλάδα , οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να 

συμμετάσχουν στην έρευνα που αφορά την κοινωνική πολιτική της τοπικής 

αυτοδιοίκησης μετά τη εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτη». 

Ο καθορισμός του δείγματος έχει άμεση σχέση με το βαθμό ακρίβειας των 

αποτελεσμάτων που επιδιώχθηκαν μέσα από την έρευνα και είναι επιθυμητός για τη 

συγκεκριμένη μελέτη, και αφορούν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και 

συνδέεται με το σκοπό της έρευνας. 
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4.2. Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας σχετίζεται με τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα της εφαρμογής του Καλλικράτη στους ΟΤΑ και συγκεκριμένα στους 

Δήμους πανελλαδικά. Μέσα από την έρευνα επιδιώκεται να διερευνηθεί ποια 

πιστεύουν οι συμμετέχοντες της έρευνας ότι είναι τα αποτελέσματα της κοινωνικής 

πολιτικής που επέφερε το πρόγραμμα «Καλλικράτης» στον δήμο τους, αλλά και οι 

σημαντικότερες ρυθμίσεις που εισάγονται σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής. 

Το θέμα που εξετάσθηκε σχετίζεται με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της 

εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης στους ΟΤΑ α’ βαθμού.  Επιδιώχθηκε 

να διερευνηθεί ποιος πιστεύουν οι ερωτώμενοι ότι είναι ο βαθμός επιτυχίας της 

εφαρμοζόμενης κοινωνικής πολιτικής από τους Καλλικρατικούς δήμους.  

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διερεύνηση των πτυχών του θέματος, το 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε  για τη συλλογή των απαντήσεων ήταν το 

ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε από 88 δήμους της χώρας και αποτελείται 

από 25 ερωτήσεις κλειστού τύπου, κοινές για όλους τους ερωτώμενους, οι οποίες 

σχετίζονται με τις κύριες επιδιώξεις του νομοθετήματος για την κοινωνική πολιτική 

στους Καλλικρατικούς δήμους.  Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από υπηρεσιακά 

στελέχη αλλά και από αιρετά στελέχη.  Οι ερωτήσεις που αφορούν τους δημάρχους 

είναι ανοιχτού τύπου και παρατίθενται στα παραρτήματα.  Από τα υπηρεσιακά 

στελέχη συνάγουμε ότι πρόκειται για υπαλλήλους με μεγάλη εργασιακή εμπειρία, 

που σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις τους έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς προέρχονται 

από διαφορετικούς κλάδους και εκφράζουν διαφορετική άποψη και οπτική. 

 

 

4.3. Διαδικασία 

 

Η έρευνα διενεργήθηκε με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου το οποίο 

διανεμήθηκε σε έλληνες δημόσιους φορείς από όλη την Ελλάδα., 

χρησιμοποιηθήκαν κυρίως κλίμακες Likert .Για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. 

 Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική ωστόσο τονίστηκε ότι θα 

τηρηθεί η ανωνυμία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, και τα αποτελέσματα 
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θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικό σκοπό. Συμπληρώθηκαν 88 

ερωτηματολόγια. 

Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας μελέτης διεξήχθη με τυχαία 

δειγματοληψία. Πιο συγκεκριμένα για τον καθορισμό του δείγματος επιλέχθηκαν 

φορείς του δημοσίου (δήμαρχοι αλλά κι δημοτικοί υπάλληλοι), οι οποίοι ήταν 

πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα που αφορά τον Καλλικράτη και τη 

συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων. 

Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο επεξεργάστηκε και επιμελήθηκε, ώστε να 

φαίνεται ξεκούραστο και ελκυστικό, με σκοπό να απαντηθεί από όσο 

περισσότερους ήταν δυνατό. 

 

 

4.4. Ανάλυση δεδομένων 

 

Τα 88 ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν από δημοτικούς φορείς, 

αναλύθηκαν με χρήση τεχνικών ποσοτικής ανάλυσης. Τα συμπεράσματα που 

εξήχθηκαν βασίζονται στα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων της 

έρευνας.  

Οι βασικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων είναι η περιγραφική. Η 

περιγραφική στατιστική ανάλυση περιλαμβάνει μεθόδους με τις οποίες μπορούν να 

παρουσιαστούν και να ταξινομηθούν τα δεδομένα με βάση τις απαντήσεις που 

συγκεντρώθηκαν από το ερωτηματολόγιο (Κυριαζή, 2011). Παρατίθενται με χρήση 

πινάκων και διαγραμμάτων όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. Με αυτόν τον 

τρόπο διερευνώνται οι απόψεις και οι στάσεις των φορέων πανελλαδικά. 

 

 

4.5. Μειονεκτήματα της έρευνας 

 

Η έρευνα απευθύνθηκε σε υπηρεσιακά και αιρετά στελέχη των δήμων μετά 

τη συνένωση των δήμων και την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη, καθώς 

οι υπάλληλοι έχουν καθημερινή ενασχόληση με αποφάσεις διοικητικές που 

λαμβάνονται και διαδικασίες που τηρούνται προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 

πολίτες.  Πρωταρχικό μέλημα λοιπόν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν να 

αποτυπωθούν οι απόψεις των διοικούντων και να εκφράσουν τις απόψεις τους όσον 
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αφορά τις αλλαγές που έφερε το πρόγραμμα Καλλικράτης  στην κοινωνική 

πολιτική που εφάρμοσαν οι ΟΤΑ α’ βαθμού. 

Θα μπορούσαμε την ίδια ακριβώς έρευνα να την πραγματοποιήσουμε  σε 

επίπεδο πολιτών, καθώς οι πολίτες είναι οι λήπτες των υπηρεσιών των δήμων και 

των δημοτικών διαμερισμάτων και να παραθέσουν τις απόψεις τους.  Με άλλα 

λόγια, θα μπορούσαν να μας απαντήσουν πως χαρακτηρίζουν την κοινωνική 

πολιτική που εφαρμόζει ο δήμος τους και τι αλλαγές έχε φέρει σε επίπεδο 

κοινωνικής πολιτικής  το πρόγραμμα Καλλικράτης, αλλαγές που σχετίζονται με την 

καθημερινότητά τους, τη διαβίωσή τους πως την κρίνουν και την αξιολογούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

 

 

 

Σχήμα 1 Η μετάβαση επέφερε αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας των 
ΟΤΑ 

 

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι υπάλληλοι των ΟΤΑ της Ελλάδας, 

αναφορικά με την άποψη πως η μετάβαση από τους Καποδιστριακούς Δήμους 

στους Καλλικρατικούς επέφερε αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας των ΟΤΑ 

το 47,7% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη καθώς και άλλο ένα ποσοστό 

της τάξεως του 9,1% που συμφωνεί απόλυτα με την παραπάνω άποψη (Σχήμα 15).  

Από την άλλη μεριά, ένα ποσοστό της τάξεως του 21,6% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί με την άποψη, δηλαδή δεν βλέπει καμία διαφορά με την αναβάθμιση των 

ΟΤΑ όπως εφάρμοζε την διοικητική λειτουργία με βάση τον «Καποδίστρια» σε 

σχέση με αυτό του «Καλλικράτη».  Επιπλέον, σε ποσοστό 14,8%  των ερωτηθέντων 

διαφωνούν με την άποψη και άλλο ένα ποσοστό της τάξεως του 6,8% που 

διαφωνούν απολύτως πως η μετάβαση των δήμων από τον «Καποδίστρια» στον 

«Καλλικράτη» επέφερε αναβάθμιση στη διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως, το 57% των ερωτηθέντων συμφωνούν 
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πως η μετάβαση από τον «Καποδίστρια» στον «Καλλικράτη» επέφερε αλλαγές 

στην διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ. 

 

 

Σχήμα 2 Ο νέος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά το 2011 προϋποθέτει 
την αναβάθμιση των Δήμων   για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από δημάρχους και υπαλλήλους που συμμετείχαν 

στην έρευνα να απαντήσουν σχετικά με το αν θεωρούν πως ο νέος ρόλος της 

τοπικής αυτοδιοίκησης προϋποθέτει την αναβάθμιση των δήμων για την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.   Από τι απαντήσεις που δόθηκαν, 

παρατηρείται πως το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (80%) θεωρεί πως για την 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες προϋπόθεση είναι η αναβάθμιση 

των Δήμων.  Πιο συγκεκριμένα, σε ποσοστό 51,1% των ερωτηθέντων συμφωνεί με 

την άποψη ενώ ένα άλλο ποσοστό της τάξεως του 29,5% συμφωνεί απόλυτα.  

Αντίθετα, σε ποσοστό 11,4% των ερωτηθέντων, ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, 

συνεπώς δεν εκφράζει άποψη για το θέμα.  Επίσης, το 6,8% των ερωτηθέντων 

εκφράζει τη διαφωνία του  ενώ το 1,1% εκφράζει την πλήρη διαφωνία.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως  η μεγαλύτερη μερίδα των ερωτηθέντων 

συμφωνεί με την άποψη πως  ο νέος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

προϋποθέτει την αναβάθμιση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. 
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Σχήμα 3 Η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξασφάλισε αποδοχή 
από την Τοπική Κοινωνία 

 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να εκφράσουν την άποψή 

τους αναφορικά με το αν η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση εξασφάλισε 

αποδοχή από την τοπική κοινωνία.  Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων, 

δηλαδή 49,4% δηλώνει πως δεν είναι σίγουρο αν η μεταρρύθμιση στην τοπική 

αυτοδιοίκηση  έγινε αποδεκτή από την τοπική κοινωνία.  Ωστόσο, από το σύνολο 

των ερωτηθέντων, το 30,4% θεωρούν πως η μεταρρύθμιση στην τοπική 

αυτοδιοίκηση εξασφάλισε αποδοχή σε μεγάλο και πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από 

την τοπική κοινωνία.  Επιπλέον, υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξεως του 19,5% 

από το σύνολο των ερωτηθέντων οι οποίοι θεωρούν πως η μεταρρύθμιση στην 

τοπική αυτοδιοίκηση  δεν εξασφάλισε αποδοχή από την τοπική κοινωνία.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι απόψεις των ερωτηθέντων 

Δήμων δεν έχουν εκφράσει σαφή άποψη για το αν η μεταρρύθμιση στην τοπική 

αυτοδιοίκηση εξασφάλισε αποδοχή από την τοπική κοινωνία. 
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Σχήμα 4  Με βάση το θεσμικό πλαίσιο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

εντοπίζονται ορισμένες παθογένειες οι οποίες αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα στον αναπτυξιακό ρόλο της 
 

Στη συνέχεια της έρευνας μας, οι ερωτηθέντες δήμαρχοι και υπάλληλοι 

απάντησαν αναφορικά με το αν οι παθογένειες που εντοπίζονται στο θεσμικό 

πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελούν ανασταλτικό χαρακτήρα για τον 

αναπτυξιακό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Πάνω από το 75% των 

ερωτηθέντων συμφωνούν σε πολύ έως πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, πως οι 

παθογένειες αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τον αναπτυξιακό ρόλο της 

τοπικής αυτοδιοίκησης.  Επίσης, το 21,8% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την 

άποψη πως οι παθογένειες της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν ανασταλτικό 

χαρακτήρα στον αναπτυξιακό ρόλο της. Επομένως, δεν εκφράζει άποψη για το 

συγκεκριμένο θέμα.  Ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 2,3% των ερωτηθέντων 

δηλώνουν διαφωνία με την άποψη πως οι παθογένειες της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία της.  Η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων Δήμων , συμφωνεί με την άποψη πως οι παθογένειες που 

εμφανίζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση αποτελούν ανασταλτικό χαρακτήρα για 

την αναπτυξιακή πορεία της. 
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Σχήμα 5 Οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες από την Περιφέρεια στους Δήμους 

λειτούργησαν ομαλά 

 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας υπήρξε ερώτηση ως προς το αν οι 

μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες από την Περιφέρεια στους Δήμους λειτούργησαν 

ομαλά.  Στις απαντήσεις που δόθηκαν, η πλειοψηφία του δείγματος που αντιστοιχεί 

στο 37,5% των ερωτηθέντων δηλώνει πως διαφωνεί με την άποψη ενώ υπάρχει και 

ένα ποσοστό της τάξεως του 4,5% το οποίο εκφράζει απόλυτη διαφωνία σχετικά με 

την άποψη, αποδεχόμενοι συνεπώς πως οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες από την 

Περιφέρεια στους Δήμους δεν λειτούργησαν ομαλά.  Επίσης, το 27,3% των 

ερωτηθέντων δεν εκφράζει άποψη για το θέμα καθώς ούτε συμφωνεί, ούτε 

διαφωνεί με την άποψη.  Περαιτέρω, υπάρχει ένα ποσοστό της τάξεως του 27,3% 

το οποίο συμφωνεί με την άποψη πως οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες από την 

Περιφέρεια στους Δήμους λειτούργησαν ομαλά καθώς και ένα ακόμη ποσοστό της 

τάξεως του  3,4% το οποίο συμφωνεί απόλυτα με την άποψη πως οι 

μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες από την Περιφέρεια στους Δήμους δεν 

λειτούργησαν ομαλά.  Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτηθέντων Δήμων διαφωνεί με την άποψη πως οι μεταβιβαζόμενες 

αρμοδιότητες από την Περιφέρεια στους Δήμους λειτούργησαν ομαλά. 
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Σχήμα 6 Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει σε καλύτερο πλαίσιο 

μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και την υποστήριξη της συμμετοχικής 

διαδικασίας (διαβούλευση) 

 

Στη συνέχεια οι ερωτηθέντες των ΟΤΑ κλήθηκαν να απαντήσουν ως προς 

την άποψη πως η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει σε καλύτερο 

πλαίσιο μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και την υποστήριξη της συμμετοχικής 

διαδικασίας.  Από τις απαντήσεις που δόθηκαν, το 84,1% των ερωτηθέντων Δήμων 

συμφωνεί με την άποψη ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει 

καλύτερα μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών και την υποστήριξη της 

συμμετοχικής διαδικασίας.  Ένα ποσοστό της τάξεως του 9,1% δεν εκφράζει άποψη 

για το θέμα ενώ 6,8% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την άποψη πως η τοπική 

αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει σε καλύτερο πλαίσιο μέσω της χρήσης νέων 

τεχνολογιών και την υποστήριξη της συμμετοχικής διαδικασίας.  Συμπερασματικά, 

μπορούμε να πούμε το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων Δήμων  θεωρεί πως 

η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα κάνοντας χρήση των 

νέων τεχνολογιών καθώς και με τη συμμετοχική διαδικασία. 
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Σχήμα 7 Ο δήμος σας εφάρμοσε νέες πολιτικές στα πλαίσια της κοινωνικής 

πολιτικής του 

 

Στην επόμενη ερώτηση ρωτήσαμε την άποψη των συμμετεχόντων 

δημάρχων και υπαλλήλων αναφορικά με το γεγονός ότι ο Δήμος τους εφάρμοσε 

νέες πολιτικές στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του.  Από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν, παρατηρούμε πως το 75% των ερωτηθέντων συμφωνεί πως ο Δήμος τους 

εφάρμοσε νέες πολιτικές στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του.  Το 16,9% των 

συμμετεχόντων έμειναν ουδέτεροι καθώς ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με την 

άποψη.  Επίσης, ένα ποσοστό της τάξεως του 8,4%  εκφράζοντας την άποψή τους, 

δήλωσαν την διαφωνία τους σχετικά με την άποψη ότι ο δήμος τους εφάρμοσε νέες 

πολιτικές στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής.  Συμπερασματικά, διαπιστώνει 

κανείς από τις απόψεις των ερωτηθέντων Δήμων , πως η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων (75% περίπου) συμφωνούν με την άποψη πως στους δήμους τους 

εφαρμόζονται νέες πολιτικές στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής των Δήμων. 
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Σχήμα 8  Η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξασφαλίζει την αξιοπρεπή 

διαβίωση των πολιτών των τοπικών κοινωνιών 

 

Από το παραπάνω σχήμα (σχ. 8), παρατηρούμε ότι πάνω από τους μισούς 

ερωτηθέντες, δηλαδή το  51,9%  των ερωτηθέντων συμφωνούν με την άποψη ότι η 

λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των 

πολιτών των τοπικών κοινωνιών.  Από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα ποσοστό της 

τάξεως του 30,1% των ερωτηθέντων οι οποίοι παραμένουν ουδέτεροι καθώς ούτε 

συμφωνούν ούτε διαφωνούν με την άποψη ότι η λειτουργία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών των τοπικών 

κοινωνιών.  Επιπλέον, υπάρχει ένα ποσοστό της τάξεως του 16,9% των 

ερωτηθέντων οι οποίοι διαφωνούν καθώς θεωρούν πως η λειτουργία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης δεν εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των τοπικών κοινωνιών.  

Ένα ποσοστό της τάξεως του 1,2% στο σύνολο των ερωτηθέντων διαφωνεί 

απόλυτα καθώς θεωρεί πως η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης εξασφαλίζει 

την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών κοινωνιών.  Συμπερασματικά ωστόσο, 

μπορούμε να πούμε πως στο σύνολο των ερωτηθέντων Δήμων  η πλειοψηφία 

συμφωνεί πως η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης εξασφαλίζει την αξιοπρεπή 

διαβίωση των πολιτών της τοπικής κοινωνίας. 
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Σχήμα 9 Η Κοινωνική πολιτική γίνεται με πόρους των Δήμων 

 

 

Στη συνέχεια της έρευνας, κλήθηκαν οι ερωτηθέντες να απαντήσουν 

αναφορικά με την άποψη πως η κοινωνική πολιτική γίνεται με πόρους των Δήμων.  

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν, παρατηρούμε πως (Σχήμα 9) οι δήμαρχοι και οι 

δημοτικοί υπάλληλοι σε ποσοστό περίπου στο 45,1% συμφωνούν με την άποψη 

πως η κοινωνική πολιτική γίνεται με πόρους από τους Δήμους.  Από την άλλη 

μεριά, υπάρχει ένα ποσοστό περίπου στο 29% των ερωτηθέντων οι οποίοι 

διαφωνούν με την άποψη πως η κοινωνική πολιτική γίνεται με πόρους από τους 

Δήμους ενώ ανάμεσα σε αυτούς που εκφράζουν τη διαφωνία τους, υπάρχει και ένα 

ποσοστό του 1,2% των ερωτηθέντων που διαφωνεί απόλυτα.  Τέλος, το 25,6% των 

ερωτηθέντων εκφράζει ουδέτερη στάση και δεν εκφράζει συγκεκριμένη άποψη.  

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως η πλειονότητα των ερωτηθέντων 

Δήμων, θεωρεί πως η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται στους Δήμους, 

προέρχεται από ίδιους πόρους των Δήμων.  
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Σχήμα 10 Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στην κοινωνική ισορροπία του κράτους, λόγω της σημερινής κατάστασης 

 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, χρειάστηκε να απαντήσουν εάν θεωρούν 

πως οι κοινωνικές υπηρεσίες  των Δήμων μπορούν να ανταπεξέλθουν στην 

κοινωνική ισορροπία του κράτους, λόγω της σημερινής κατάστασης.  Στο σύνολο 

των ερωτηθέντων, το 35,4% απάντησαν πως οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κοινωνική ισορροπία του Κράτους, λόγω της 

σημερινής κατάστασης.  Μέσα σε αυτό ποσοστό υπάρχει ένα ποσοστό της τάξεως 

του 4,9% οι οποίοι συμφωνούν απόλυτα με την άποψη, θεωρούν δηλαδή πως οι 

κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κοινωνική 

ισορροπία του κράτους.  Αντίστοιχα, υπάρχει ένα ποσοστό της τάξεως του 29,3% 

στο σύνολο των ερωτηθέντων οι οποίοι δεν εκφράζουν άποψη για το θέμα.  Τέλος, 

σε ποσοστό 35,3% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την άποψη πως οι κοινωνικές 

υπηρεσίες των Δήμων μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κοινωνική ισορροπία του 

Κράτους.  Συμπερασματικά λοιπόν, αυτό που παρατηρούμε είναι πως οι απόψεις 
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των ερωτηθέντων είναι μοιρασμένες και έτσι παρατηρείται ταύτιση στα ποσοστά 

των συμφωνούντων και των διαφωνούντων  πολιτών. 

 

Σχήμα 11 Οι έντονες κοινωνικές αλλαγές λόγω οικονομικής κρίσης επηρέασαν 

την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 11)  αποτυπώνονται οι απόψεις των 

ερωτηθέντων Δήμων αναφορικά με τις κοινωνικές αλλαγές αν επηρέασαν την 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.  Πιο συγκεκριμένα. Ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες 

να δηλώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν λόγω οικονομικής 

κρίσης, εάν επηρέασαν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.  Συγκεκριμένα, το 

83,1% συμφωνεί με την άποψη πως οι έντονες κοινωνικές αλλαγές που έγιναν λόγω 

της οικονομικής κρίσης  επηρέασαν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.  Στη 

συνέχεια, το 13,3% των ερωτηθέντων δεν δηλώνει συμφωνία ούτε και διαφωνία για 

το συγκεκριμένο θέμα, επομένως παραμένουν αδιάφοροι.  Τέλος, υπάρχουν και 

εκείνοι οι συμμετέχοντες οι οποίοι θεωρούν πως οι έντονες κοινωνικές αλλαγές 

λόγω της οικονομικής κρίσης, επηρέασαν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.  Σαν 

συμπέρασμα λοιπόν μπορούμε να πούμε πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

συμφωνεί με την άποψη πως οι έντονες κοινωνικές αλλαγές λόγω της οικονομικής 

κρίσης επηρέασαν την παροχή  κοινωνικών υπηρεσιών. 
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Σχήμα 12 Ο μετασχηματισμός της κοινωνικής πολιτικής με την αναδιάρθρωση 
των Δήμων   επέφερε προβλήματα  στους Δήμους 

Στην επόμενη ερώτηση ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες να εκφράσουν την 

άποψή τους σχετικά τα προβλήματα  που επέφερε στους Δήμους ο 

μετασχηματισμός της κοινωνικής πολιτικής από την αναδιάρθρωση.  Στο σύνολο 

των ερωτηθέντων το 65% συμφωνεί με την άποψη ότι ο μετασχηματισμός της 

κοινωνικής πολιτικής με την αναδιάρθρωση των δήμων επέφερε προβλήματα στους 

δήμους.  Αυτό προέκυψε καθώς οι περισσότεροι Δήμοι δεν ήταν κατάλληλα 

προετοιμασμένοι να δεχθούν νέες αρμοδιότητες  καθώς δεν υπήρχε η κατάλληλη 

υποδομή στους Δήμους.  Προκειμένου μια τέτοια εφαρμογή να λειτουργήσει ορθά, 

θα πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος μεγάλου χρονικού διαστήματος.  

Από την άλλη μεριά το 13,2% των ερωτηθέντων δεν συμφωνεί με την άποψη της 

κοινωνικής πολιτικής με την αναδιάρθρωση των δήμων επέφερε προβλήματα στους 

δήμους.  Άλλο ένα ποσοστό της τάξεως του 21,7% εκφράζει ουδετερότητα και όχι 

σαφή απάντηση για το θέμα. Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι πάνω από τους 

μισούς ερωτηθέντες συμφωνούν πως ο μετασχηματισμός της κοινωνικής πολιτικής 

με την αναδιάρθρωση των Δήμων επέφερε προβλήματα στους Δήμους, καθώς δεν 

ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι. 
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Σχήμα 13 Χρειάζεται η εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών ώστε οι 
κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων να λειτουργήσουν θετικά και περισσότερο 

διευρυμένα προς τον πολίτη 

 

Στην συνέχεια της έρευνας, οι ερωτηθέντες, κλήθηκαν να απαντήσουν εάν 

πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλες στρατηγικές ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες των 

Δήμων να λειτουργήσουν θετικά και περισσότερο διευρυμένα προς τον πολίτη.  

Από τις απαντήσεις που πήραμε,  σε ποσοστό   87,8%  συμφωνεί με την άποψη ότι 

πρέπει να εφαρμόζονται στρατηγικές ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων να 

λειτουργήσουν θετικά και περισσότερο διευρυμένα προς τον πολίτη.  Από το 

σύνολο των ερωτηθέντων, το 9,8% δεν εκφράζει ούτε συμφωνία, ούτε διαφωνία και 

ουσιαστικά δεν εκφράζει σαφή άποψη.  Υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό 

ερωτηθέντων της τάξεως του 2,4% οι οποίοι εκφράζουν διαφωνία αναφορικά με 

την άποψη πως χρειάζονται κατάλληλες στρατηγικές ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες 

των Δήμων να λειτουργήσουν ομαλά, θετικά και περισσότερο διευρυμένα προς τον 

πολίτη.  Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε  πως στο σύνολο των ερωτηθέντων 

χρειάζεται η εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες  

των Δήμων να λειτουργήσουν θετικά και περισσότερο διευρυμένα προς τον πολίτη. 
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Σχήμα 14 θα μπορούσε η κοινωνική πολιτική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να 
συντονίσει πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα μακριά από την Κεντρική 

Διοίκηση 

 

Στο σχήμα 14 φαίνονται οι απόψεις των ερωτηθέντων Δήμων σε σχέση με 

την άποψη ότι η κοινωνική πολιτική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συντονίσει 

πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα μακριά από την Κεντρική Διοίκηση.   Από το 

σύνολο των ερωτηθέντων, το 69,6% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η κοινωνική 

πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να συντονίσει πρόγραμμα 

κοινωνικού χαρακτήρα μακριά από την κεντρική διοίκηση.  Επίσης, το 14,1% των 

συμμετεχόντων δεν εκφράζει άποψη, έχει μια στάση ουδετερότητας, καθώς δεν 

είναι σίγουροι για το αν οι δήμοι θα μπορούσαν να υλοποιήσουν προγράμματα 

κοινωνικής πολιτικής μακριά από την κεντρική διοίκηση.   

Περαιτέρω, το 15,9% των ερωτηθέντων διαφωνεί και θεωρεί πως  η 

κοινωνική πολιτική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα μπορούσε να συντονίσει 

πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα μακριά από την Κεντρική Διοίκηση. 

Συμπερασματικά, σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων Δήμων  εκφράζουν συμφωνία 

με την πρόταση. Ωστόσο, για να υλοποιηθούν προγράμματα θα πρέπει να υπάρχουν 

και τα κατάλληλα κονδύλια στους ΟΤΑ.  
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Σχήμα 15 Η έλλειψη τεχνογνωσίας σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής των 
Δήμων δημιουργεί δυσχέρεια στη λειτουργία της 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 15) οι ερωτηθέντες Δήμοι 

απάντησαν στην ερώτηση αν η έλλειψη τεχνογνωσίας σε επίπεδο κοινωνικής 

πολιτικής των Δήμων δημιουργεί δυσχέρεια στη λειτουργία της.   Από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν,  63.4% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συμφωνούν με την 

άποψη πως  η έλλειψη τεχνογνωσίας σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής των δήμων 

δημιουργεί δυσχέρεια στη λειτουργία της, και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να 

υπάρχει  κατάρτιση των υπαλλήλων των ΟΤΑ σε επίπεδο Κοινωνικής πολιτικής  

για να  υπάρξει σωστή λειτουργία.  Επίσης, Το19,5% από ότι  παρατηρούμε στον 

πίνακα δεν έχει σχηματίσει σαφή άποψη για το θέμα. Το 17,1% δηλώνει διαφωνία 

με την άποψη πως  η έλλειψη τεχνογνωσίας σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής των 

Δήμων δημιουργεί δυσχέρεια στη λειτουργία της, και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να 

υπάρχει  κατάρτιση των υπαλλήλων των ΟΤΑ σε επίπεδο Κοινωνικής πολιτικής  

για να  υπάρξει σωστή λειτουργία.  Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων ότι συμφωνούν με την άποψη πως  η έλλειψη 

τεχνογνωσίας σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής των Δήμων δημιουργεί δυσχέρεια 

στη λειτουργία της και για το λόγο αυτό θα πρέπει η κοινωνική πολιτική των 

Δήμων να δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες  αξιοποίησης από τους πολίτες. 
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Σχήμα 16 Η συμμετοχική διαδικασία των ΜΚΟ σε συνεργασία με τους δήμους 
λειτουργεί θετικα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής 

 

 

Στη συνέχεια της έρευνας, ρωτήσαμε τους ερωτηθέντες να εκφράσουν την 

άποψη τους αναφορικά με το αν η συμμετοχική διαδικασία των ΜΚΟ  στα πλαίσια 

της κοινωνικής πολιτικής λειτουργεί θετικά στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής.  

Σε ποσοστό 45,8% των ερωτηθέντων Δήμων πιστεύει ότι η συμμετοχική διαδικασία 

των ΜΚΟ με τους ΟΤΑ λειτούργησε ομαλά.  Από την άλλη μεριά, το 28,9% των 

ερωτηθέντων δεν εκφράζει άποψη, καθώς ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί.  Επιπλέον, 

το 25,3% των ερωτηθέντων, δήλωσαν πως η συμμετοχική διαδικασία των ΜΚΟ σε 

συνεργασία με τους Δήμους δεν λειτουργεί θετικά.  Μέσα σε αυτό το υπάρχει ένα 

ποσοστό της τάξεως του 7,2% των ερωτηθέντων δηλώνει απόλυτη διαφωνία 

σχετικά με την άποψη.  Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε πως πη 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων Δήμων συμφωνεί με την άποψη πως η συμμετοχική 

διαδικασία των ΟΤΑ με τις ΜΚΟ  μπορεί να λειτουργήσει θετικά.   
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Σχήμα 17 Ο Δήμος σας έχει συστήσει το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών για 
την καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργεί η μετανάστευση 

 

 

Στο παραπάνω σχήμα αποτυπώνονται οι απόψεις των Δήμων σχετικά με το 

αν ο δήμος τους έχει συστήσει το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών για την καλύτερη 

διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργεί η μετανάστευση.  Το 48,2% των 

ερωτηθέντων δήλωσε πως έχουν δημιουργηθεί το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών 

προκειμένου να διαχειριστούν καλύτερα τα προβλήματα που δημιουργεί η 

μετανάστευση.  Επίσης, το 29,6% των ερωτηθέντων δεν εκφράζει καμία άποψη 

σχετικά με το θέμα, ενώ σε ποσοστό που αγγίζει το 22,2% των ερωτηθέντων 

εκφράζει πως ο Δήμος της περιοχής τους δεν έχει συστήσει Συμβούλιο ένταξης 

μεταναστών για την καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργεί η 

μετανάστευση.  Ολοκληρώνοντας, μπορούμε να πούμε πως από το σύνολο των 

ερωτηθέντων Δήμων , η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο Δήμος της 

περιοχής τους έχει συστήσει το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών για την καλύτερη 

διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργεί η μετανάστευση. 
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Σχήμα 18 Έχουν δημιουργηθεί χώροι στο Δήμο σας σχετικά με την ενημέρωση 
μεταναστών 

 

Στο σχήμα 18 αποτυπώνονται οι απόψεις των Δήμων αναφορικά  με την 

δημιουργία χώρων στο δήμο για την ενημέρωση μεταναστών.  Από τις απαντήσεις 

που έδωσαν, το  37,8%  των ερωτηθέντων δήλωσαν πως έχουν δημιουργηθεί χώροι 

για την ενημέρωση μεταναστών στο Δήμο τους. Στη συνέχεια, το 24,4%  των 

ερωτηθέντων δήλωσαν ουδετερότητα  για το εάν έ χουν δημιουργηθεί χώροι για την 

ενημέρωση μεταναστών στους Δήμους τους. Ενώ, σε ποσοστό 37,8% των 

ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν έχουν διαμορφωθεί χώροι στο Δήμο σχετικά με την 

ενημέρωση μεταναστών.  Ανάμεσα στο ποσοστό των διαφωνούντων, υπάρχει και 

ένα ποσοστό της τάξεως του 6,1% το οποίο διαφωνεί απόλυτα, και αυτό σημαίνει 

πως στους Δήμους τους δεν έχουν διαμορφωθεί χώροι για την ενημέρωση 

μεταναστών.  Συμπερασματικά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι απόψεις αυτών που 

συμφωνούν με αυτούς που διαφωνούν είναι μοιρασμένες και γι’ αυτό δεν 

αποτυπώνεται μια ξεκάθαρη απάντηση. 
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Σχήμα 19 Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που δημιούργησε πολλά 
προβλήματα στο Δήμο σας 

 

 Στην ερώτηση σχετικά με το εάν η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που 

δημιούργησε πολλά προβλήματα στους Δήμους το 35,4% δήλωσε ότι στους Δήμους 

δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα από την μετανάστευση.  Επιπλέον, το 26,8% 

των ερωτηθέντων δεν εκφράζει συγκεκριμένη άποψη  για την πρόταση.  

Περαιτέρω, το 37,8% των ερωτηθέντων υποστηρίζει πως  η μετανάστευση είναι ένα 

φαινόμενο το οποίο δημιούργησε πολλά προβλήματα στον δήμο τους.  

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των απόψεων που 

εκφράστηκαν, συγκεντρώνεται στην άποψη ότι η  μετανάστευση δεν  επέφερε 

πολλά προβλήματα στους Δήμους, αυτό συμβαίνει μάλλον γιατί οι Δήμοι που 

απάντησαν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ήταν Δήμοι οι οποίοι δεν επλήγησαν 

για να υποδεχτούν το μεταναστευτικό κύμα.  
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Σχήμα 20 Οι πολιτικές που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις στα 
πλαίσια της μεταναστευτικής πολιτικής μέσω των δήμων μπορούν να 

βοηθήσουν στην ευημερία του κράτους 

 

Στην επόμενη ερώτηση ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες εάν οι πολιτικές που 

χρησιμοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις   στα πλαίσια της μεταναστευτικής 

πολιτικής μέσω των Δήμων   μπορούν να βοηθήσουν στην ευημερία του Κράτους.  

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν, το 37,3%   των ερωτηθέντων Δήμων δήλωσαν ότι 

η κυβέρνηση χρησιμοποιήσει  κατάλληλες στρατηγικές στα πλαίσια της 

μεταναστευτικής πολιτικής που μπορούν να θα λειτουργήσουν προς το όφελος και 

την ευημερία του κράτους. Το 31,3% κρατάει ουδέτερη στάση και δεν εκφράζει 

καμία ξεκάθαρη άποψη, ενώ το 31,3% των ερωτηθέντων δεν συμφωνεί με την 

άποψη ότι  οι πολιτικές που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις   στα πλαίσια 

της μεταναστευτικής πολιτικής μέσω των Δήμων   μπορούν να βοηθήσουν στην 

ευημερία του Κράτους.  Μέσα στο ποσοστό των διαφωνούντων υπάρχει και ένα 

4,8% των απόψεων που εκφράζει  πλήρη διαφωνία με την άποψη. Συμπερασματικά 

παρατηρούμε ότι τόσο οι απόψεις των φορέων του Δήμου που δηλώνουν πως 

συμφωνούν, αποτελούν την πλειοψηφία των απαντήσεων και αυτό σημαίνει πως  οι 

πολιτικές που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις  μπορούν να βοηθήσουν 

στην ευημερία του κράτους. 
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Σχήμα 21 Η Κοινωνική πολιτική διαφέρει στις χώρες της Ε.Ε 

 

Η επόμενη ερώτηση, στόχο έχει την αποτύπωση των απόψεων των 

ερωτηθέντων σχετικά με την άποψη ότι η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται 

στην Ευρώπη διαφέρει από τις χώρες της Ε.Ε. Το 95,1% των ερωτηθέντων 

συμφωνεί με την άποψη ότι η Κοινωνική πολιτική διαφέρει στις χώρες της Ε.Ε 

.Μόλις το 4,9% των ερωτηθέντων αποτελεί το ποσοστό εκείνων που δεν εκφράζουν 

άποψη.  Παρατηρούμε επίσης πως κανένας από τους πολίτες δεν δήλωσε πλήρη 

διαφωνία και αυτό σημαίνει πως κανείς από τους συμμετέχοντες δεν θεωρούν ότι η 

κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ε.Ε. είναι ίδια για όλες τις χώρες.  

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων Δήμων  που 

συμφωνούν με την άποψη ότι η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ευρώπη 

διαφέρει αγγίζει  σχεδόν το 100% Υπάρχει δηλαδή πλήρης συμφωνία με την 

πρόταση. 
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Σχήμα 22 Θα μπορούσε να εφαρμοστεί κοινή πολιτική στα περισσότερα κράτη 
μέλη 

 

 

Στην ερώτηση σχετικά με το αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί κοινή πολιτική 

στα περισσότερα κράτη μέλη στο σύνολο των ερωτηθέντων το ποσοστό 84,1% 

δηλώνει ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί κοινή πολιτική στα περισσότερα κράτη 

μέλη της Ε.Ε. αντίστοιχα, το ποσοστό 7,3% των ερωτηθέντων εκφράζει 

ουδετερότητα σχετικά με το αν οι Δήμοι των χωρών της Ε.Ε  θα μπορούσαν να 

εφαρμόσουν κοινή πολιτική. Από την άλλη πλευρά, το 8,5% των ερωτηθέντων 

εκφράζει διαφωνία, δηλαδή  θεωρεί ότι δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί κοινή 

πολιτική στα περισσότερα κράτη μέλη.  Εδώ παρατηρούμε ότι κανένας Δήμος από 

τους ερωτηθέντες δεν δήλωσε πλήρη διαφωνία. Συμπερασματικά λοιπόν, 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η άποψη των ερωτηθέντων 

που δηλώνουν ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί κοινή πολιτική στα περισσότερα 

κράτη μέλη.  
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Σχήμα 23 Η Ε.Ε θα μπορούσε να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές ώστε να τις 
υιοθετήσουν και Δήμοι των κρατών μελών 

 

 

Στη συνέχεια, η ερώτηση αφορούσε την άποψη των Δήμων (δημάρχου, 

δημοτικών υπαλλήλων) σχετικά με το αν η Ε.Ε. θα μπορούσε να ανταλλάξει 

βέλτιστες πρακτικές ώστε να τις υιοθετήσουν και Δήμοι των κρατών μελών.  Από 

τις απαντήσεις που δόθηκαν, το 92,7% τν ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη, 

δηλώνοντας ότι η Ε.Ε. θα μπορούσε να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές ώστε να τις 

υιοθετήσουν και Δήμοι των κρατών μελών.  Επίσης ένα ποσοστό της τάξεως του 

6,1% δεν εκφράζει άποψη.  Επίσης, υπάρχει και ένα ποσοστό που φτάνει το 1,2% 

και το οποίο δηλώνει πως  η Ε.Ε. δεν θα μπορούσε να ανταλλάξει βέλτιστες 

πρακτικές προκειμένου να τις υιοθετήσουν και Δήμοι των κρατών μελών 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως σε ποσοστό που αγγίζει το 100% δηλώνει 

πως θα μπορούσαν να εφαρμοστούν βέλτιστες πρακτικές.  Υπάρχει δηλαδή πλήρης 

συμφωνία  με την πρόταση ότι θα μπορούσαν να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές 

ώστε να τις υιοθετήσουν και Δήμοι των κρατών μελών. 
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Σχήμα 24 Η Κοινωνική Πολιτική της ΕΕ συνδέεται με την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση 

 

Στο παραπάνω σχήμα (Σχήμα 24) αποτυπώνονται οι απόψεις των 

ερωτηθέντων δήμων για την ερώτηση αν η κοινωνική πολιτική της Ε.Ε. συνδέεται 

με την ευρωπαϊκή ενοποίηση.  Σε ποσοστό 58,8% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι 

η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ευρώπη συνδέεται με την ευρωπαϊκή 

ενοποίηση. Το 39% δεν δηλώνει ξεκάθαρη άποψη για το θέμα, αλλά εκφράζει 

ουδετερότητα. Επίσης, το  12,2% διαφωνούν με την άποψη πως η κοινωνική 

πολιτική της Ε.Ε. συνδέεται με την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Συμπερασματικά, πάνω 

από τους μισούς φορείς του Δήμου που συμμετείχαν στην έρευνα, συμφωνούν με 

την άποψη ότι η κοινωνική πολιτική της ΕΕ συνδέεται με την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. Μέσα από την ερώτηση αυτή φαίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων θεωρεί πως η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ευρώπη 

συνδέεται με την ευρωπαϊκή ενοποίηση. 
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Σχήμα 25 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία χρηματοδοτούν κυρίως έργα  υποδομής 
και όχι κοινωνικού χαρακτήρα 

 

Στην επόμενη ερώτηση ρωτήσαμε την άποψη των συμμετεχόντων 

αναφορικά με το γεγονός ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία χρηματοδοτούν κυρίως 

έργα υποδομής και όχι κοινωνικού χαρακτήρα.  Σε ποσοστό 70,8% των 

ερωτηθέντων συμφωνούν με την άποψη ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία 

χρηματοδοτούν έργα  υποδομής και όχι έργα κοινωνικού χαρακτήρα. Το 24,4% των 

ερωτηθέντων Δήμων δεν εκφράζει συγκεκριμένη άποψη κρατάει ουδέτερη στάση.  

Τέλος, το 4,9% των ερωτηθέντων διαφωνούν με την άποψη ότι τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία χρηματοδοτούν έργα  υποδομής και όχι έργα κοινωνικού χαρακτήρα. 

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι  περισσότεροι  από τους μισούς ερωτηθέντες 

(δημάρχους και υπαλλήλους) συμφωνούν ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία 

χρηματοδοτούν  περισσότερο έργα υποδομής. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει και μια 

ροπή σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

  

Σκοπός της παρούσας εργασίας, όπως έχει ήδη διατυπωθεί και στην 

περίληψη, ήταν η ανάλυση και η εξαγωγή πληροφοριών και χρήσιμων 

συμπερασμάτων σχετικά με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» και τις ουσιαστικές 

μεταβολές που έγιναν σε τοπικό επίπεδο αυτοδιοίκησης.  Έχοντας ως στόχο την 

εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού,  από τη μια αναλύθηκε το θεωρητικό πλαίσιο 

που περιβάλλει το θέμα της διπλωματικής εργασίας από την άλλη, το δεύτερο 

κομμάτι της διπλωματικής εργασίας αφορά την ερευνητική εργασία , δηλαδή σε 

πρακτικό επίπεδο αφορά το ερωτηματολόγιο το οποίο εκπονήθηκε συγκεκριμένα 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

Είναι φανερό πως γίνεται προσπάθεια εξαγωγής ενός συμπεράσματος, το 

οποίο θα αποτυπώσει με τρόπο ρεαλιστικό την πραγματικότητα, δηλαδή την 

εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, τι επέφερε 

στους Δήμους πανελλαδικά, όσον αφορά την κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται 

στους συνενωμένους δήμους.  Επομένως, η διπλωματική εργασία δεν στοχεύει 

μόνο στο θεσμικό πλαίσιο αλλά και στην εφαρμογή του σχεδίου και πως 

αποκομίζει αυτήν την προσπάθεια ο πολίτης.  Το ενδιαφέρον της έρευνας 

εστιάζεται στο κατά πόσο, είναι καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο δεν υπακούει μόνο 

στις επιταγές της Ευρώπης, αλλά αλλάζει ουσιαστικά τη δομή της τοπικής 

αυτοδιοίκησης αλλά και τη νοοτροπία με την οποία τα διοικητικά όργανα 

συνεργάζονται και εξυπηρετούν το κοινό, δηλαδή τους πολίτες.   

Σε θεωρητικό πλαίσιο, το σχέδιο «Καλλικράτης» είναι το πιο καινοτόμο, 

πολιτικό, κοινωνικό και τεχνολογικό εγχείρημα που έχει γίνει σε επίπεδο τοπικής 

και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και έχει ως στόχο να βάλει τον πολίτη στο 

επίκεντρο, να βελτιώσει τις σχέσεις κράτους – πολίτη, ώστε να φροντίζουν και να 

βελτιώνουν συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχοντας ως στόχο την 

εξυπηρέτηση του πολίτη, τη συμμετοχή και τη συνεννόηση, τη διαφάνεια του 

δημόσιου τομέα αλλά κυρίως έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς 

του. 
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Απόψεις του δείγματος των Δημάρχων και των δημοτικών υπαλλήλων της 

χώρας σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την 

μεταρρύθμιση από το πρόγραμμα  «Καποδίστριας» στο πρόγραμμα 

«Καλλικράτης» 

 

1. Το 47% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη ότι η μετάβαση από τον 

Καποδίστρια στον Καλλικράτη επέφερε αναβάθμιση της διοικητικής 

λειτουργίας των ΟΤΑ. 

2. Πάνω από το 80% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη ότι ο νέος 

ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, προϋποθέτει την αναβάθμιση των δήμων. 

3. Το 75% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη ότι στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση εντοπίζονται  παθογένειες οι οποίες   δημιουργούν 

προβλήματα. 

4. Το 42% των  ερωτηθέντων διαφωνούν με την άποψη ότι οι μεταβιβαζόμενες 

αρμοδιότητες   από τη Περιφέρεια στους Δήμους   λειτούργησαν ομαλά. 

5. Σε ποσοστό  84,1% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσω της 

τεχνολογίας και της συμμετοχικής διαδικασίας. 

6. Το 74,7% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι ΟΤΑ εφάρμοσαν νέες πολιτικές 

στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής τους. 

7. Πάνω από τους μισούς Δήμους ποσοστό (51,9%)των Δήμων υποστηρίζουν 

ότι  η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξασφαλίζει την αξιοπρεπή 

διαβίωση των πολιτών των Τοπικών Κοινωνιών. 

8. Το 45,1% των ερωτηθέντων εκφράζουν την άποψη ότι  η κοινωνική 

πολιτική  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται με πόρους των Δήμων. 
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9. Σε ποσοστό 83,1% των  ερωτηθέντων απάντησαν ότι οι έντονες κοινωνικές 

αλλαγές λόγω της οικονομικής κρίσης επηρέασαν την παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών. 

10. Το 65% των  ερωτηθέντων απάντησε ότι ο μετασχηματισμός λόγω της 

αναδιάρθρωσης επέφερε προβλήματα. 

11. Σε ποσοστό 87,8% των ερωτηθέντων  συμφωνεί με την άποψη ότι θα πρέπει 

να εφαρμοστούν κατάλληλες στρατηγικές ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες 

των Δήμων να λειτουργήσουν θετικά και περισσότερο διευρυμένα προς τον 

πολίτη. 

12. Το 70% σχεδόν των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη ότι η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση   μπορεί να συντονίσει προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα 

μακριά από την Κεντρική Διοίκηση 

13. Σε ποσοστό  63.4% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη ότι πρέπει να 

υπάρχει  κατάρτιση των υπαλλήλων των ΟΤΑ σε επίπεδο Κοινωνικής 

πολιτικής  για να  υπάρξει σωστή λειτουργία. 

14. Σε ποσοστό 45,8% των ερωτηθέντων η συμμετοχική διαδικασία των ΜΚΟ 

με τους ΟΤΑ λειτούργησε ομαλά ως προς την προσφερόμενη Κοινωνική 

πολιτική των Δήμων. 

15. Το 37,8% των ερωτηθέντων εκφράζει διαφωνία ότι η μετανάστευση 

δημιούργησε προβλήματα. 

16. Το 37,3%   των ερωτηθέντων απάντησαν  ότι αν η κυβέρνηση 

χρησιμοποιήσει  κατάλληλες στρατηγικές θα λειτουργήσουν προς όφελος 

του κράτους. 

17. Το 95,1% των ερωτηθέντων Δήμων συμφώνησαν ότι η Κοινωνική πολιτική 

διαφέρει στις χώρες της Ε.Ε. 
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18. Σε ποσοστό 74,1% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί κοινή πολιτική στα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

19. Το 92,7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η Ε.Ε θα μπορούσε να ανταλλάξει 

βέλτιστες πρακτικές ώστε να υιοθετηθούν από όλες τις χώρες των μελών της 

Ε.Ε  

20. Σε ποσοστό 58,8% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η Κοινωνική Πολιτική 

της ΕΕ συνδέεται με την ευρωπαϊκή ενοποίηση 

21. Το 70,8% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία 

χρηματοδοτούν έργα  υποδομής και όχι έργα κοινωνικού χαρακτήρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

 

1. Η μετάβαση από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη επέφερε αναβάθμιση 

της διοικητικής λειτουργίας των ΟΤΑ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 6 6,8 6,8 6,8 

Διαφωνώ 13 14,8 14,8 21,6 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

19 21,6 21,6 43,2 

Συμφωνώ 42 47,7 47,7 90,9 

Συμφωνώ απόλυτα 8 9,1 9,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

2. Ο νέος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά το 2011 προϋποθέτει την 
αναβάθμιση των Δήμων για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτη 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,1 1,1 1,1 

Διαφωνώ 6 6,8 6,8 8,0 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

10 11,4 11,4 19,3 

Συμφωνώ 45 51,1 51,1 70,5 

Συμφωνώ απόλυτα 26 29,5 29,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

3. Η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση εξασφάλισε αποδοχή από την 

τοπική κοινωνία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 9 10,2 10,3 10,3 

Διαφωνώ 8 9,1 9,2 19,5 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

43 48,9 49,4 69,0 

Συμφωνώ 24 27,3 27,6 96,6 

Συμφωνώ απόλυτα 3 3,4 3,4 100,0 

Total 87 98,9 100,0  

Missing System 1 1,1   

Total 88 100,0   
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4. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο    στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εντοπίζονται 

ορισμένες παθογένειες οι οποίες αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στον 

αναπτυξιακό ρόλο της. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 2 2,3 2,3 2,3 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

19 21,6 21,8 24,1 

Συμφωνώ 53 60,2 60,9 85,1 

Συμφωνώ απόλυτα 13 14,8 14,9 100,0 

Total 87 98,9 100,0  

Missing System 1 1,1   

Total 88 100,0   

 

 

5. Οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες από την Περιφέρεια στους Δήμους 

λειτούργησαν ομαλά 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 4 4,5 4,5 4,5 

Διαφωνώ 33 37,5 37,5 42,0 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

24 27,3 27,3 69,3 

Συμφωνώ 24 27,3 27,3 96,6 

Συμφωνώ απόλυτα 3 3,4 3,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

 

6. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει σε καλύτερο πλαίσιο 
μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και την υποστήριξη της συμμετοχικής 

διαδικασίας (διαβούλευση). 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,1 1,1 1,1 

Διαφωνώ 5 5,7 5,7 6,8 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

8 9,1 9,1 15,9 

Συμφωνώ 54 61,4 61,4 77,3 

Συμφωνώ απόλυτα 20 22,7 22,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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7. Ο Δήμος σας εφάρμοσε νέες πολιτικές στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής 
του. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,1 1,2 1,2 

Διαφωνώ 6 6,8 7,2 8,4 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

14 15,9 16,9 25,3 

Συμφωνώ 49 55,7 59,0 84,3 

Συμφωνώ απόλυτα 13 14,8 15,7 100,0 

Total 83 94,3 100,0  
Missing System 5 5,7   
Total 88 100,0   

 

 

 

8. Η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  εξασφαλίζει την αξιοπρεπή 
διαβίωση των πολιτών των τοπικών κοινωνιών. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,1 1,2 1,2 

Διαφωνώ 14 15,9 16,9 18,1 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

25 28,4 30,1 48,2 

Συμφωνώ 32 36,4 38,6 86,7 

Συμφωνώ απόλυτα 11 12,5 13,3 100,0 

Total 83 94,3 100,0  
Missing System 5 5,7   
Total 88 100,0   

 

 

 

9. Η Κοινωνική Πολιτική στην  Αυτοδιοίκηση γίνεται με πόρους των Δήμων. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,1 1,2 1,2 

Διαφωνώ 23 26,1 28,0 29,3 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

21 23,9 25,6 54,9 

Συμφωνώ 31 35,2 37,8 92,7 

Συμφωνώ απόλυτα 6 6,8 7,3 100,0 

Total 82 93,2 100,0  
Missing System 6 6,8   
Total 88 100,0   
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10. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων μπορούν να ανταπεξέλθουν στην 

κοινωνική ισορροπία του κράτους, λόγω της σημερινής κατάστασης. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 6 6,8 7,3 7,3 

Διαφωνώ 23 26,1 28,0 35,4 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

24 27,3 29,3 64,6 

Συμφωνώ 25 28,4 30,5 95,1 

Συμφωνώ απόλυτα 4 4,5 4,9 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   

 

11. Οι έντονες κοινωνικές αλλαγές λόγω της οικονομικής κρίσης επηρέασαν 

την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,1 1,2 1,2 

Διαφωνώ 2 2,3 2,4 3,6 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

11 12,5 13,3 16,9 

Συμφωνώ 51 58,0 61,4 78,3 

Συμφωνώ απόλυτα 18 20,5 21,7 100,0 

Total 83 94,3 100,0  

Missing System 5 5,7   

Total 88 100,0   
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12. Ο μετασχηματισμός της άσκησης της κοινωνικής πολιτικής με την 
αναδιάρθρωση των Δήμων επέφερε προβλήματα στο Δήμο σας. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,1 1,2 1,2 

Διαφωνώ 10 11,4 12,0 13,3 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

18 20,5 21,7 34,9 

Συμφωνώ 48 54,5 57,8 92,8 

Συμφωνώ απόλυτα 6 6,8 7,2 100,0 

Total 83 94,3 100,0  
Missing System 5 5,7   

Total 88 100,0   

 

13. Χρειάζεται η εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών ώστε οι κοινωνικές 
υπηρεσίες των δήμων να λειτουργήσουν θετικά και περισσότερα διευρυμένα 

προς τον πολίτη. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,1 1,2 1,2 

Διαφωνώ 1 1,1 1,2 2,4 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

8 9,1 9,8 12,2 

Συμφωνώ 53 60,2 64,6 76,8 

Συμφωνώ απόλυτα 19 21,6 23,2 100,0 

Total 82 93,2 100,0  
Missing System 6 6,8   
Total 88 100,0   

 

 

 

 

14. Θα μπορούσε η κοινωνική πολιτική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να 
συντονίσει πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα μακριά από την Κεντρική 

Διοίκηση. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 3,4 3,7 3,7 

Διαφωνώ 10 11,4 12,2 15,9 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

12 13,6 14,6 30,5 

Συμφωνώ 44 50,0 53,7 84,1 

Συμφωνώ απόλυτα 13 14,8 15,9 100,0 

Total 82 93,2 100,0  
Missing System 6 6,8   
Total 88 100,0   
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15.  Η έλλειψη τεχνογνωσίας σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής των Δήμων 
δημιουργεί δυσχέρεια στην λειτουργία τους. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 3,4 3,7 3,7 

Διαφωνώ 11 12,5 13,4 17,1 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

16 18,2 19,5 36,6 

Συμφωνώ 40 45,5 48,8 85,4 

Συμφωνώ απόλυτα 12 13,6 14,6 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   

 

16. Η συμμετοχική διαδικασία των ΜΚΟ σε συνεργασία με τους Δήμους 
λειτουργεί θετικά στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 6 6,8 7,2 7,2 

Διαφωνώ 15 17,0 18,1 25,3 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

24 27,3 28,9 54,2 

Συμφωνώ 32 36,4 38,6 92,8 

Συμφωνώ απόλυτα 6 6,8 7,2 100,0 

Total 83 94,3 100,0  
Missing System 5 5,7   
Total 88 100,0   

 

17. Ο Δήμος σας έχει συστήσει το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών για την 

καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργεί η μετανάστευση. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 5 5,7 6,2 6,2 

Διαφωνώ 13 14,8 16,0 22,2 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

24 27,3 29,6 51,9 

Συμφωνώ 31 35,2 38,3 90,1 

Συμφωνώ απόλυτα 8 9,1 9,9 100,0 

Total 81 92,0 100,0  

Missing System 7 8,0   

Total 88 100,0   
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18. Έχουν δημιουργηθεί χώροι  στο Δήμο σας σχετικά με την ενημέρωση 

μεταναστών. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 5 5,7 6,1 6,1 

Διαφωνώ 26 29,5 31,7 37,8 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

20 22,7 24,4 62,2 

Συμφωνώ 26 29,5 31,7 93,9 

Συμφωνώ απόλυτα 5 5,7 6,1 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   

 

 

19. Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που δημιούργησε πολλά προβλήματα 

στο Δήμο σας. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 7 8,0 8,5 8,5 

Διαφωνώ 24 27,3 29,3 37,8 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

22 25,0 26,8 64,6 

Συμφωνώ 19 21,6 23,2 87,8 

Συμφωνώ απόλυτα 10 11,4 12,2 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   
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20. Οι  πολιτικές που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις στα πλαίσια 
μεταναστευτικής πολιτικής μέσω των Δήμων μπορούν να βοηθήσουν στην 

ευημερία του κράτους. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 4 4,5 4,8 4,8 

Διαφωνώ 22 25,0 26,5 31,3 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

26 29,5 31,3 62,7 

Συμφωνώ 29 33,0 34,9 97,6 

Συμφωνώ απόλυτα 2 2,3 2,4 100,0 

Total 83 94,3 100,0  
Missing System 5 5,7   
Total 88 100,0   

 

21. Η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ευρώπη διαφέρει στις χώρες 

της Ε.Ε. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

4 4,5 4,9 4,9 

Συμφωνώ 58 65,9 70,7 75,6 

Συμφωνώ απόλυτα 20 22,7 24,4 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   

 

 

22. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί κοινή πολιτική στα περισσότερα κράτη μέλη. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 7 8,0 8,5 8,5 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

6 6,8 7,3 15,9 

Συμφωνώ 53 60,2 64,6 80,5 

Συμφωνώ απόλυτα 16 18,2 19,5 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   
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23. Η Ε.Ε. θα μπορούσε να ανταλλάσει τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να τις 

υιοθετήσουν και  Δήμοι των κρατών μελών. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 1 1,1 1,2 1,2 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

5 5,7 6,1 7,3 

Συμφωνώ 52 59,1 63,4 70,7 

Συμφωνώ απόλυτα 24 27,3 29,3 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   

 

24. Η Κοινωνική Πολιτική της Ε.Ε. συνδέεται με την ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,1 1,2 1,2 

Διαφωνώ 9 10,2 11,0 12,2 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

32 36,4 39,0 51,2 

Συμφωνώ 27 30,7 32,9 84,1 

Συμφωνώ απόλυτα 13 14,8 15,9 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   

 

25. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία χρηματοδοτούν κυρίως έργα υποδομής και όχι 

κοινωνικού περιεχομένου. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 4 4,5 4,9 4,9 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

20 22,7 24,4 29,3 

Συμφωνώ 44 50,0 53,7 82,9 

Συμφωνώ απόλυτα 14 15,9 17,1 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 

Ερωτηματολόγιο για Δημάρχους – Δήμαρχος Αλμωπίας 

 

1. Ποιο ρόλο διαδραματίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα Κοινωνικής 
Πολιτικής; 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κοινωνική Πολιτική έρχεται να καλύψει την 

ελλειμματική δημόσια παρέμβαση στα κοινωνικά ζητήματα αλλά παρουσιάζει 

σοβαρές αδυναμίες. Χρειαζόμαστε σχεδιασμένες παρεμβάσεις και εφαρμογή 

προγραμμάτων της κοινωνικής προστασίας και μέριμνας.. 

2.Η οικονομική κρίση έπληξε πολύ κόσμο τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και 
σε τοπικά. Πως επηρεάστηκε ο Δήμος σας; 

Η Οικονομική κρίση έχει φέρει πολλά προβλήματα στους Δήμους. Μείωση 

κονδυλίων στην εφαρμογή των τεχνικών προγραμμάτων και περιορισμούς στο 

ανθρώπινο δυναμικό λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων  στους ΟΤΑ. Με 

λίγα αναγκαζόμαστε να διαχειριστούμε την πραγματικότητα 

 3.Ποιες δράσεις υλοποιεί ο Δήμος σας για την ευαισθητοποίηση  των πολιτών 
απέναντι  στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες; 

Ο Δήμος Αλμωπίας  θεωρεί σημαντική την παρουσία του στον χώρο της 

ευαισθητοποίησης των πολιτών απέναντι στις κοινωνικές ομάδες  με δράσεις 

εθελοντισμού, προγραμμάτων και ημερίδων. Το κοινωνικό παντοπωλείο και το 

Κέντρο Κοινότητας δημιουργεί προθέσεις  κοινωνικής στήριξης. 

4.Ποιες δομές έχουν δημιουργηθεί στο Δήμο σας για να καλύψουν τις ανάγκες 

των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων; 

Κοινωνική Υπηρεσία 

Κέντρο Κοινότητας 

ΔΗΚΕΑ(Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι) 

Ομάδα εθελοντισμού 

 

5.Λειτουργεί στο Δήμο μας Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες; 

Ο Δήμος και ο τομέας της Κοινωνικής πολιτικής έχουν δημιουργήσει όλο το 

σχετικό υπόβαθρο καταγραφής των ευπαθών Κοινωνικών ομάδων. 
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6.Κατά την γνώμη σας, πόσο θα βοηθούσε η δημιουργία μιας εθνικής 
πλατφόρμας  καταχώρησης των ευπαθών ομάδων; 

Η Δημιουργία εθνικής πλατφόρμας καταχωρήσεως των ευπαθών ομάδων θα 

βοηθήσει αρκετά στην συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος και στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών  τόνωσης του προβλήματος. 

7.Ως ποιο επίπεδο έχουν επιμορφωθεί οι υπάλληλοι του Δήμου σας ώστε να 
μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις των πολιτών, γιατί όπως 
γνωρίζετε οι ευπαθείς ομάδες είναι δύσκολα διαχειρίσημες. 

Οι υπάλληλοι του Δήμου συμμετέχουν σε ενημερωτικά σεμινάρια .Χρειάζεται 

διαρκώς ενημέρωση και παρακολούθηση των νέων δεδομένων. Γι  αυτό και η 

εθνική πλατφόρμα όπως είπαμε είναι χρήσιμη στον τομέα αυτόν. 

8.Εφάρμοσε ο Δήμος σας Βέλτιστες Πρακτικές σε θέματα Κοινωνικής 
Πολιτικής; 

Το επίπεδο του Δήμου Αλμωπίας στην εγαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σε 

θέματα κοινωνικής πολιτικής είναι καλό αλλά χρειάζεται ακόμη προσπάθεια. 

9.Υλοποίησε ο Δήμο σας προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο; 

Υλοποίησε κοινωφελή προγράμματα για ανέργους. 

Υλοποίησε το προγραμμα ΤΟΠΣΑ 

Κέντρο Κοινότητας 

 

10.Η Μεταναστευτική πολιτική είναι ένα θέμα που αγγίζει όλο τον κόσμο. 
Εσείς τι γνώμη έχετε για την μετανάστευση και πως θα μπορούσε ο Δήμος να 
ανταπεξέλθει σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση; 

Η εικόνα και η παρουσία μεταναστών σε μια περιοχή εξαρτάται από τις 

δυνατότητες που παρέχονται σε αυτούς να αναπτυχθούν στα κοινωνικά  δεδομένα  

της περιοχής και τις οικονομικές δυνατότητές της. Γενικότερα δεν υπάρχει εμπειρία 

αντιμετώπισης μεταναστών στον Δήμο μας. Παρατηρείται λόγω της οικονομικής 

κρίσης φυγή από τα διοικητικά όρια του Δήμου μας, 
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   Ερωτηματολόγιο για Δημάρχους Δήμαρχος Έδεσσας 

 

1. Ποιο ρόλο διαδραματίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα Κοινωνικής 
Πολιτικής; 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από δράσης μπορεί να προάγει επίκαιρα ζητήματα 

Κοινωνικής Πολιτικής με σκοπό την εξομάλυνση  των κοινωνικών θεμάτων που 

απασχολούν κατά καιρούς την Τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. 

 

2.Η οικονομική κρίση έπληξε πολύ κόσμο τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και 
σε τοπικά. Πως επηρεάστηκε ο Δήμος σας; 

Επηρεάστηκαν αρκετά καθώς χρειάστηκε να δώσουν μέρος των αποθεματικών τους 

για τη διευκόλυνση των οικονομικών του κράτους. Βέβαια έχουν πληγεί και σε 

άλλους τομείς λόγω της ανεργίας των πολιτών και την αδυναμία πληρωμής των 

υποχρεώσεων τους. Όλο και περισσότεροι απευθύνονται σε εμάς για έκτακτη 

οικονομική ενίσχυση. 

3.Ποιες δράσεις υλοποιεί ο Δήμος σας για την ευαισθητοποίηση  των πολιτών 
απέναντι  στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες; 

Ο Δήμος Έδεσσας  οργανώνει  ενημερωτικές ημερίδες  για την ευαισθητοποίηση 

των πολιτών όπως και οι άλλοι Δήμοι της Ελλάδας. 

 

4.Ποιες δομές έχουν δημιουργηθεί στο Δήμο σας για να καλύψουν τις ανάγκες 

των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων; 

Κοινωνική Υπηρεσία 

Κέντρο Κοινότητας 

ΔΗΚΕΑ(Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι) 

Ομάδα εθελοντισμού 

 

5.Λειτουργεί στο Δήμο μας Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες; 

Λειτουργεί σε συνεργασία με την Δημοτική  Κοινωφελή Επιχείρηση.(Προγράμματα 

Βοήθεια στο Σπίτι). 

 

6.Κατά την γνώμη σας, πόσο θα βοηθούσε η δημιουργία μιας εθνικής 
πλατφόρμας  καταχώρησης των ευπαθών ομάδων; 
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Ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν να υλοποιηθεί καθώς θα μπορούν να γίνουν 

συντονισμένες δράσεις για τα συγκεκριμένα άτομα. 

 

7.Ως ποιο επίπεδο έχουν επιμορφωθεί οι υπάλληλοι του Δήμου σας ώστε να 
μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις των πολιτών, γιατί όπως 
γνωρίζετε οι ευπαθείς ομάδες είναι δύσκολα διαχειρίσημες. 

Οι υπάλληλοι του Δήμου μας  έχουν την δυνατότητα επιμόρφωσης   και πολλοί 

επιλέγουν θέματα που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες. Οπότε ως έναν βαθμό έχουν 

αρκετές γνώσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων ομάδων. 

8.Εφάρμοσε ο Δήμος σας Βέλτιστες Πρακτικές σε θέματα Κοινωνικής 
Πολιτικής; 

Όχι αλλά μπορεί κάποια στιγμή να εφαρμόσει. 

 

9.Υλοποίησε ο Δήμο σας προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο; 

Υλοποίησε κοινωφελή προγράμματα για ανέργους. 

Κέντρο Κοινότητας 

 

10.Η Μεταναστευτική πολιτική είναι ένα θέμα που αγγίζει όλο τον κόσμο. 
Εσείς τι γνώμη έχετε για την μετανάστευση και πως θα μπορούσε ο Δήμος να 
ανταπεξέλθει σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση; 

Η μεταναστευτική πολιτική αποτελεί ένα ευαίσθητο ζήτημα το οποίο χρειάζεται 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. Θεωρώ ότι τα άτομα που οδηγούνται στην 

μετανάστευση  είναι άτομα που ξεριζώθηκαν βίαια  από τον τόπο τους ,οπότε 

χρειάζεται να τα αγκαλιάσουμε και να τα βοηθήσουμε ως προς την ομαλή τους 

ένταξη τους στον Ελλαδικό χώρο. 
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   Ερωτηματολόγιο για Δημάρχους – Δήμαρχος Πέλλας 

2. Ποιο ρόλο διαδραματίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα Κοινωνικής 
Πολιτικής; 

Ο ρόλος του τοπικής Αυτοδιοίκησης  στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής  

αποτελεί σημαντικό κριτήριο διαμόρφωσης του κοινωνικού κράτους. Η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση  μπορεί να βοηθήσει στην   ανάπτυξη ενός  κράτους πρόνοιας Μέσω 

των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων  η κοινωνική πολιτική που ασκείται από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να ανταπεξέρχεται στην σημερινή κατάσταση που 

βιώνει ο κάθε πολίτης. 

 

2.Η οικονομική κρίση έπληξε πολύ κόσμο τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και 
σε τοπικά. Πως επηρεάστηκε ο Δήμος σας; 

Η σχέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Οικονομία είναι άλλοτε άμεση 

κι άλλοτε έμμεση. Για παράδειγμα, μέσω της Υπηρεσίας Υγείας και Πρόνοιας η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει την παροχή επιδομάτων σε ευπαθείς ομάδες, 

όπως οι πολύτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία και οι άποροι. Ενδεχομένως 

με αυτή την δράση συμμετέχει στην οικονομική δραστηριότητα αφού επιτρέπει σε 

άτομα με δυσκολίες να συμμετέχουν στην κοινωνία και εξασφαλίζουν τα 

απαραίτητα για την διαβίωσή τους. Επιπλέον προσανατολίζει το δημόσιο χρήμα 

που οι πολίτες καταβάλλουν για κοινωνικές υπηρεσίες. Ο Δήμος μας επηρεάστηκε 

αρκετά .Είναι ο μεγαλύτερος στο Ν. Πέλλας  και σε αυτόν κατοικούν πολλές 

οικογένειες ρομά οι οποίες δημιουργούν πολλά προβλήματα στην οικονομική ζωή 

του Δήμου μας. 

 

3.Ποιες δράσεις υλοποιεί ο Δήμος σας για την ευαισθητοποίηση  των πολιτών 
απέναντι  στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες; 

Ο Δήμος Πέλλας οργανώνει συχνά ενημερωτικές ημερίδες τόσο  σε σχολεία 

άλλα και στον ίδιο τον Δήμο που σκοπό έχουν να γνωρίσουν οι πολίτες ακόμη και 

τα μικρά παιδιά τι είναι οι ευάλωτες ομάδες και πως μπορούν να τις βοηθήσουν. 

 

4.Ποιες δομές έχουν δημιουργηθεί στο Δήμο σας για να καλύψουν τις ανάγκες 
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων; 

Κοινωνική Υπηρεσία 
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Κέντρο Κοινότητας 

ΔΗΚΕΑ (Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι) 

Ομάδα εθελοντισμού 

 

5.Λειτουργεί στο Δήμο μας Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες; 

Λειτουργεί σε συνεργασία με την Δημοτική  Κοινωφελή Επιχείρηση. 

 

6.Κατά την γνώμη σας, πόσο θα βοηθούσε η δημιουργία μιας εθνικής 
πλατφόρμας  καταχώρησης των ευπαθών ομάδων; 

Αν θα μπορούσε να λειτουργήσει  μια εθνική πλατφόρμα  θα ήταν το 

καλύτερο γιατί θα μπορούσαν οι  Δήμοι να αλληλοβοηθιούνται συνδράμοντας ο 

ένας στον άλλον 

 

7.Ως ποιο επίπεδο έχουν επιμορφωθεί οι υπάλληλοι του Δήμου σας ώστε να 
μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις των πολιτών, γιατί όπως 
γνωρίζετε οι ευπαθείς ομάδες είναι δύσκολα διαχειρίσημες. 

Οι υπάλληλοι του Δήμου μας είναι αρκετά ενημερωμένοι μέσω των 

σεμιναρίων που παρακολουθούν και μπορούν να ανταπεξέλθουν με τις δύσκολες 

ομάδες που έχουν να αντιμετωπίσουν. 

 

8.Εφάρμοσε ο Δήμος σας Βέλτιστες Πρακτικές σε θέματα Κοινωνικής 
Πολιτικής; 

Όχι αλλά μπορεί κάποια στιγμή να εφαρμόσει. 

 

9.Υλοποίησε ο Δήμο σας προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο; 

Υλοποίησε κοινωφελή προγράμματα για ανέργους. 

 

10.Η Μεταναστευτική πολιτική είναι ένα θέμα που αγγίζει όλο τον κόσμο. 
Εσείς τι γνώμη έχετε για την μετανάστευση και πως θα μπορούσε ο Δήμος να 
ανταπεξέλθει σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση; 
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Ο Δήμος  μας από όσο γνωρίζεται είχε  δημιουργήσει   κέντρο φιλοξενίας σε 

εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό χώρο, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας 

και φιλοξένησε  800 πρόσφυγες και σε συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες  

λειτούργησε αποτελεσματικά. Βασική όμως  προϋπόθεση επιτυχίας οποιοσδήποτε 

απόπειρας αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δήμου μας  για 

τους αλλοδαπούς είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της πολιτικής τους 

βούλησης ως προς την ανάγκη βελτίωσης των εν λόγω υπηρεσιών. Σημαντικό ρόλο 

στη διαδικασία αυτή μπορεί και πρέπει να αναλάβει η Κεντρική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε)Τέλος, η ευαισθητοποίηση των δημόσιων αρχών 

αλλά και όλων μας ως μέλη της κοινωνίας θα δημιουργούσε πρόσφορο έδαφος για 

να χτιστεί μια άλλου είδους σχέση με τους μετανάστες. Μια σχέση αμοιβαίου 

σεβασμού και αμφίδρομης προσφοράς. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ . 
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   Ερωτηματολόγιο για Δημάρχους Δήμαρχος Σκύδρας 

 

1. Ποιο ρόλο διαδραματίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα Κοινωνικής 
Πολιτικής; 

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, μέσω της 

υλοποίησης του Προγράμματος Καλλικράτης και διαμέσου της πρόσθετης 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς τους δήμους και τις 

περιφέρειες (Νόμος 3852/2010).  

Η διοικητική αυτή εξέλιξη παρέχει ένα νέο πλαίσιο δράσης για το σύνολο των 

αυτοδιοικητικών δρώντων και, κατά επέκταση, αναδιατάσσει τους όρους λήψης 

κοινωνικών υπηρεσιών από τους πολίτες των Δήμων. 

 

2.Η οικονομική κρίση έπληξε πολύ κόσμο τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και 
σε τοπικά. Πως επηρεάστηκε ο Δήμος σας; 

Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν για να αντιμετωπιστεί η οικονομική 

κρίση, δημιούργησαν πολλά προβλήματα στον Δήμο μας , κυρίως στα έσοδα και 

στο προσωπικό μας (αριθμός, αμοιβές, εργασιακό καθεστώς). Η κατάσταση αυτή 

φαντάζομαι είναι ίδιες  σε όλους τους Δήμους. Οι επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης απετέλεσαν κίνητρο για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του  Δήμου 

μας  μέσω της συγχώνευσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

3.Ποιες δράσεις υλοποιεί ο Δήμος σας για την ευαισθητοποίηση  των πολιτών 
απέναντι  στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες; 

Ο Δήμος Πέλλας οργανώνει  ενημερωτικές ημερίδες  για την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών. 

 

4.Ποιες δομές έχουν δημιουργηθεί στο Δήμο σας για να καλύψουν τις ανάγκες 
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων; 

Κοινωνική Υπηρεσία 

Κέντρο Κοινότητας 

ΔΗΚΕΑ(Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι) 

Ομάδα εθελοντισμού 
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5.Λειτουργεί στο Δήμο μας Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες; 

Λειτουργεί σε συνεργασία με την Δημοτική  Κοινωφελή Επιχείρηση 

.(Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι). 

 

6.Κατά την γνώμη σας, πόσο θα βοηθούσε η δημιουργία μιας εθνικής 
πλατφόρμας  καταχώρησης των ευπαθών ομάδων; 

Θα έδινε την δυνατότητα σε κάθε Δήμο να έχει μια πληρέστερη εικόνα της 

κατάστασης που υπάρχει στη Ελλάδα. 

 

7.Ως ποιο επίπεδο έχουν επιμορφωθεί οι υπάλληλοι του Δήμου σας ώστε να 
μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις των πολιτών, γιατί όπως 
γνωρίζετε οι ευπαθείς ομάδες είναι δύσκολα διαχειρίσημες. 

Οι υπάλληλοι του Δήμου μας είναι αρκετά ενημερωμένοι μέσω των σεμιναρίων που 

παρακολουθούν και διαχειρίζονται αρκετά καλά τις ευπαθείς ομάδες. 

 

8.Εφάρμοσε ο Δήμος σας Βέλτιστες Πρακτικές σε θέματα Κοινωνικής 
Πολιτικής; 

Όχι αλλά μπορεί κάποια στιγμή να εφαρμόσει. 

 

9.Υλοποίησε ο Δήμο σας προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο; 

Υλοποίησε κοινωφελή προγράμματα για ανέργους. 

 

10.Η Μεταναστευτική πολιτική είναι ένα θέμα που αγγίζει όλο τον κόσμο. 
Εσείς τι γνώμη έχετε για την μετανάστευση και πως θα μπορούσε ο Δήμος να 
ανταπεξέλθει σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση; 

Για να ανταπεξέλθει ο Δήμος μας σε ένα μεταναστευτικό κύμα θα ήταν 

αρκετά δύσκολο αλλά όχι εφικτό. Ο Δήμος μας  θα μπορούσε να φιλοξενήσει 

μετανάστες αφού πρώτα δημιουργούσε τις κατάλληλες υποδομές  και είχε και το 

ανάλογο προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τόσο σε επίπεδο  

διαβίωσης όσο και σε επίπεδο μόρφωσης γιατί μετανάστης δε γίνεσαι επειδή το 

επιθυμείς αλλά επειδή είναι αναγκαίο. 


