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Επραξηζηίεο 

 

Επραξηζηώ ηνπο ππάιιεινπο ηνπ Δήκνπ Χαλίσλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνζνηηθή έξεπλα ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο. 
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Περίλθψθ 

Ζ κεηαξξχζκηζε θαη θαη’ επέθηαζε ε αλαζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο πνιίηηθεο  απνηειεί 

κηα δηαδηθαζία  ελ εμειίμεη θαη ζπλεπψο επίθαηξε. Ζ αλαζεσξεηηθή δηαδηθαζία ηεο 

θνηλσληθήο πνιίηηθεο εληνπίδεηαη ζε έλα πιαίζην ελδπλάκσζεο ηνπ ηνπηθνχ θξάηνπο ζε 

ζρέζε κε ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. Ζ ζρέζε απηή ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ, νη νπνίεο  βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε κνξθνπνίεζεο θαη κεηαξξχζκηζεο είλαη 

ζηελή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιειεπίδξαζε. 

Ζ αλαζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο  εληνπίδεηαη ηα ηειεπηαία  40 ρξφληα ζηελ 

απνκάθξπλζε απφ ηελ θευλζηαλή  αληίιεςε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηελ πηνζέηεζε 

θηιειεπζέξσλ πνιηηηθψλ ,ζην πιαίζην ηεο πξνιεπηηθήο πξφλνηαο. Ζ ηάζε απηή 

εληνπίδεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο ήδε απφ 

ηελ δεθαεηία ηνπ ΄80 θαη ζηε νπζία ζεζκνζεηήζεθε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δεκνζηνλνκηθήο  ζηαζεξφηεηαο ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρ.  

Παξάιιεια κε ηελ αλαζεσξεηηθή ηάζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, παξαηεξείηαη ζε 

επξσπατθφ επίπεδν ε πηνζέηεζε πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπηθνχ 

θξάηνπο απφ ηελ ΔΔ. ην πιαίζην απηφ εγθαηληάζηεθε ν φξνο  «ηνπηθή αλάπηπμε».  

Ζ Έλσζε ζε επίπεδν νδεγηψλ ππνζηεξίδεη ηα θξάηε κέιε κε ζπγθεληξσηηθή δεκφζηα 

δηνίθεζε ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κε ζηφρν ηελ δηνηθεηηθή 

απνθέληξσζε ελψ παξάιιεια απμάλνληαη ηα πξνγξάκκαηα θαη νη δξάζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζε ελίζρπζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπ ηνπηθνχ επίπεδνπ δηαθπβέξλεζεο. 

Οη αλαζεσξεηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ δπν απηψλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ παίξλνπλ ηελ κνξθή 

εηζξνψλ ζηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ δηακνξθψλνληαο πνιηηηθέο ,πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

ηελ Διιάδα απηή ε δηαδηθαζία κεηνπζηψζεθε, σο έλα βαζκφ ην 2010 κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο κεηαξξχζκηζεο ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ, ε φπνηα  έζεζε ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

πιαίζην ηηο πνιηηηθέο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο. 
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Αληηθείκελν απηήο ηεο κειέηεο είλαη δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαξξχζκηζεο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο  ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,  θπξίσο κεηά ηελ 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ, ιακβάλνληαο ζαλ δείγκα ην παξάδεηγκα ηνπ 

δήκνπ Υαλίσλ.  

 

Abstract 

Reform and, by extension, the revision of social policy is an ongoing and therefore timely 

process. The review process of social policy is found in a context of empowerment of the 

local state in relation to the central government. This relationship of the two different 

state policies, which are in a state of shaping and reforming, is narrow and characterized 

by interaction. 

The social policy review has been identified over the past 40 years as a departure from 

the Keynesian perception of the welfare state and the adoption of liberal policies in the 

context of preventive welfare. This trend has been identified in the majority of the 

Member States of the European Community since the 1980s and was essentially 

institutionalized through the Maastricht Treaty fiscal stability program. 

Alongside the social policy revisionist trend, there are at European level policies and 

actions to strengthen the local state from the EU. In this context, the term "local 

development" was introduced. 

The Union at the level of directives supports the Member States with centralized public 

administration in order to proceed with administrative reforms aimed at administrative 

decentralization while at the same time increasing programs and actions aimed at 

strengthening regional and local level governance. 

The review processes of these two state policies take the form of inputs into the political 

systems of the Member States, shaping policies that affect local communities. 
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In Greece, this process was transformed to a certain extent in 2010 through the 

implementation of the KALLIKRATIS reform, which put the policies of local 

government in the field of social policy in a different context. 

The purpose of this study is to investigate the results of the reform of the social policy of 

local authorities, especially after the administrative reform of KALLIKRATIS, taking as 

an example the example of the municipality of Chania.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

κνληέιν ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ επεηδή απνηειεί ην ζηπινβάηε ην πςεινχ επηπέδνπ 

πξφλνηαο γηα ηνπο πνιίηεο, εμαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζπλνρή θαη ζηεξίδεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ αγνξά. Σν επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εθηείλεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε κέρξη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, 

φπσο ην θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ν εγεηηθφο ξφινο ζε θχξηνπο 

βηνκεραληθνχο θιάδνπο, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ηνπο. 

Σν θξάηνο πξφλνηαο αλαθέξεηαη ζε κηα κνξθή θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο 

ρψξεο εθείλεο, ζηηο νπνίεο ε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο είλαη ελεξγή ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνκέα, ζηνρεχνληαο ζηε δηαζθάιηζε κηαο ηζφηηκεο θαη πνηνηηθήο δηαβίσζεο 

γηα φινπο. Ζ πξψηε ρξήζε ηνπ φξνπ «θξάηνο πξφλνηαο» ζεκεηψζεθε ζηε Γεξκαλία ην 

19ν αηψλα (Wohlfahrtsstaat) σο κηα παξαιιαγή πεξηζζφηεξν ηνπ αζηπλνκηθνχ θξάηνπο. 

Καηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ν φξνο θαζηεξψζεθε δηεζλψο θαη αλαθεξφηαλ ζε έλα 

δηεπξπκέλν θνηλσληθνχ ηχπνπ θξάηνο ζηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο. χκθσλα κε ηνλ 

Υιέηζν, ν φξνο θξάηνο πξφλνηα αλαθέξεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ άζθεζε θνηλσληθνχ ειέγρνπ, 

ζηε δηαζθάιηζε θνηλσληθήο εηξήλεο θαη δηθαηνζχλεο θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο.(Xιέηζνο, 1995) 

Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο είλαη δηεπξπκέλνο θαη πεξηιακβάλεη αλάκεζα ζε 

άιια ηελ θάιπςε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ θαη ηελ επίηεπμε ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο 

ηζφηεηαο, κέζσ ηεο επέκβαζήο ηνπ ζηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε αγνξά. χκθσλα κε ηηο 

δηάθνξεο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο, ην θξάηνο πξφλνηαο ζπληζηά έλα ζχζηεκα παξνρψλ κε 

θχξηα ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. Ωζηφζν, ν νξηζκφο ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εζηίαζε θαη ηελ νπηηθή θάζε επηζηήκεο ή 
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ζεσξίαο αιιά θαη απφ ρψξα ζε ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Βξεηαλία θαη ηελ Ηζπαλία ην 

θξάηνο πξφλνηαο αλαθέξεηαη σο θξάηνο επεκεξίαο, ελψ ζηε Γεξκαλία σο θνηλσληθφ 

θξάηνο. 

Γχν είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ην θξάηνο πξφλνηαο, ζχκθσλα κε 

ηελ θευλζηαλή ζεσξία: 1) ε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο κέζσ ηεο ελίζρπζεο 

ηεο δήηεζεο θαη 2) ε επέθηαζε καδηθήο θαηαλάισζεο θαη ε επηδίσμε ζπιινγηθψλ 

κνξθψλ θαηαλάισζεο. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Gough, ζηνρεχνληαο ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ην θξάηνο πξφλνηαο αλαιακβάλεη ην νηθνλνκηθφ 

θνξηίν ζεκαληηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο (Gough, 1979). 

Ωζηφζν παξά ηελ εμέιημε ζηηο ρψξεο φπσο ε Διιάδα, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

έλλνηα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηνπο δηάθνξνπο ζεζκνχο κέζα ζε απηφ, φπσο ε 

νηθνγέλεηα θαη ε εθπαίδεπζε, ππνλνείηαη ε ιεηηνπξγία πνπ ηδαληθά έλα θξάηνο πξφλνηαο 

ελέρεη, απηή ηεο ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο. 

ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, φπσο ε θνηλσληθή πνιηηηθή ,ην θξάηνο πξφλνηαο θαη ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ε απνθέληξσζε ζε 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε 

κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, μεθηλψληαο κε ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην θαη ζηελ ζπλερεία αλαιχνληαο ην ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε. 

ην ηέηαξην κέξνο ζπλαληάκε ην εηδηθφ παξάδεηγκα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή ζηνλ Γήκν Υαληψλ ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πνζνηηθή εξεχλα ηεο 

εξγαζίαο ,ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σέινο ε εξγαζία 

θιείλεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο πνιηηηθήο. 

 Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο έγηλε κειέηε βηβιίσλ, λφκσλ, κειεηψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ελψ επίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κε ηελ ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Βαςικζσ ζννοιεσ 

1.1. Σι είναι θ κοινωνικι πολιτικι 

Ο φξνο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο  έρεη δηηηή έλλνηα. Αλαθέξεηαη ηφζν ζε έλα 

ζχλνιν κνξθψλ θαη θνηλσληθήο δξάζεο φζν θαη ζε έλα πεδίν επηζηεκνληθήο αλάιπζεο 

ησλ πνιηηηθψλ πνπ ηελ ζπγθξνηνχλ. ηε παξνχζα εξγαζία ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο σο ζχλνιν κνξθψλ θαη θνηλσληθήο δξάζεο. 

πκθψλα  κε ηνλ  Erskine, ν φξνο  ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςνπκε δξάζεηο 

νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο επεκεξίαο, θαζψο θαη γηα λα ππνδειψζνπκε ηελ 

αθαδεκατθή κειέηε ηέηνησλ δξάζεσλ. Ο J. Midgley, αλαθεξφκελνο ζηελ θνηλσληθή 

επεκεξία σο θχξην ζηφρν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ζπλαξηά ηελ επίηεπμή ηεο κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ 

επθαηξηψλ. 

Μεγάιε  επηξξνή ζηε κειέηε ηεο θνηλσληθή πνιίηηθεο θαηέρεη ε άπνςε ηνπ R. 

Titmuss πνπ ζεσξείηαη  θαη ζεκειησηήο ηεο θιαζζηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη 

εθπξφζσπνο ηεο ζθέςεο ηεο ζνζηαιδεκνθξαηηθήο ζρνιήο. Καηά ηνλ Σitmuss, ε κειέηε 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε κειέηε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

θνηλσλίαο θαη ζε φιεο ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο. Καηά 

ζπλέπεηα γηα ηε κειέηε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε δηάθνξεο 

ζπληζηψζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσλία ζαλ ζχλνιν, φπσο είλαη ε γλψζε ησλ αιιαγψλ 

ζηνλ πιεζπζκφ ζε φιεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ηνπο ζεζκνχο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

επηξξνήο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ, θαζψο θαη  ηεο πνιηηηθήο 

δνκήο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ηξφπσλ πνπ ε θνηλσληνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο πξαγκάησλ (Titmuss, 1987). 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ν Ληαξφπνπινο νξίδεη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή σο 

ηελ χπαξμε ελφο πιέγκαηνο ή ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ πνπ σο αληηθείκελν έρνπλ ηηο 

θάζε κνξθήο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη επηδνηήζεηο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν 
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(Ληαξφπνπινο, 2007), ελψ ζε κειέηε ηνπ ΗΣΑ αλαθέξεηαη σο ε «θαηαγξαθή, ηεξάξρεζε 

θαη θάιπςε θνηλσληθώλ θηλδύλσλ θαη αλαγθώλ κέζα από ζύλνια ξπζκίζεσλ θαη παξνρώλ 

ζε ηνκείο όπσο πγεία, αζθάιηζε, απαζρόιεζε, ζηέγαζε θαη πξνλνηαθέο ππεξεζίεο 

(Κνληηάδεο θ. ζπλ., 2006). 

χκθσλα κε ηνλ Γξάβαξε, σο θνηλσληθή πνιηηηθή νξίδεηαη ε ζπιινγηθή 

θνηλσληθή πξάμε ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ απφ θνηλνχ εμαζθάιηζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο ηεο ζπλνιηθήο θνηλσλίαο, ελψ ε έλλνηα ηεο 

νξζνινγηθφηεηάο ηεο, φπσο απηή νξίδεηαη, είλαη κηα νπζηψδεο ελφηεηα κεηαμχ ζθνπψλ, 

κέζσλ θαη ζπλεπεηψλ ( Γξάβαξεο, 1993). 

Έηζη κε βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ε θνηλσληθή πνιηηηθή εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ηξφπν θάιπςεο ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο κέζα απφ ηε ζρέζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ 

θνηλσλία. Καηά ηνλ Υιέηζν, ε θνηλσληθή πνιηηηθή εθθξάδεη κηα αληίιεςε ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε θνηλσλία είλαη ππεχζπλε απέλαληη ζηνπο πνιίηεο ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θνηλσληθψλ θηλδχλσλ κε ζπιινγηθφ ηξφπν ζε αληίζεζε κε ηνλ αηνκηθφ ηξφπν πνπ 

ίζρπε ζηηο αξρέο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη άκεζνη ζηφρνη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλα εξγαιεία πνιηηηθήο φπσο ε αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, 

είηε απφ ην θξάηνο πξνο ηνπο πνιίηεο ή απφ γελεά ζε γελεά, νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηε ξχζκηζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ε πξνζπάζεηα έληαμεο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ αγνξά (Υιέηζνο, 1995). 

 Ζ ζεζκηθή νξγάλσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή απνηειεί ηελ νξγαλσηηθή έθθξαζε ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο, ην νπνίν απνηειεί 

θαζνιηθφ ηχπν νξγάλσζεο φισλ ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, θαζψο ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα (Καηξνχγθαινο, 2004). 

 

1.6. Συπολογία κοινωνικϊν ςυςτθμάτων 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 ην θξάηνο πξφλνηαο εηζέξρεηαη ζε θξίζε. Ζ 

θξίζε απηή ψζεζε αξθεηνχο εξεπλεηέο ζην λα αλαδεηήζνπλ ηφζν ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 



14 
 

νπνίνπο εκθαλίζηεθε ην θξάηνο πξφλνηαο φζν θαη ηηο δηαθνξεηηθέο φςεηο πνπ ιακβάλεη  

ε αλάπηπμή ηνπ.  

Ζ πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο έγηλε ην 1974 απφ ηνλ Σitmus. 

Βαζηθφ θξηηήξην ηεο θαηάηαμήο ηνπ ήηαλ ν ξφινο ηεο αγνξάο ζε ζρέζε κε ηηο πξνλνηαθέο 

πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο.  Ο Titmus αλαθέξεη ηξία είδε θνηλσληθνχ θξάηνπο: 

Πξψην είδνο είλαη ην ππνιεηκκαηηθφ θξάηνο πξφλνηαο. Σν ππνιεηκκαηηθφ θξάηνο 

πξφλνηαο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ laissez –faire, φπνπ ζε έλα ζχζηεκα ειεχζεξεο αγνξάο 

ην θξάηνο πξφλνηαο αξθείηαη ζην λα αζθεί έλα ζπκπιεξσκαηηθφ ή επηθνπξηθφ ξφιν γηα 

ηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Απηφ ην κνληέιν θξάηνπο πξφλνηαο πεξηνξίδεηαη 

ζηελ εθαξκνγή ελφο «δηθηχνπ αζθάιεηαο» ην νπνίν παξεκβαίλεη κφλν ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε αγνξά ή ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο 

ζπλζήθεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο (Κνληηάδεο, 2008). 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ην βηνκεραληθφ κνληέιν.  ην κνληέιν απηφ ην 

κέγεζνο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ είλαη αλάινγν κε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηηο 

επηδφζεηο ζηελ εξγαζία. Οη θνηλσληθέο παξνρέο θαηαλέκνληαη θιαδηθά θαη 

ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηα κέιε ηνπ εθάζηνηε εξγαηηθνχ θιάδνπ. 

Σξίην κνληέιν είλαη ην ζεζκηθφ αλαδηαλεκεηηθφ. ην ζεζκηθφ – αλαδηαλεκεηηθφ 

θξάηνο πξφλνηαο θπξηαξρεί ε θαζνιηθή θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Ζ 

θαζνιηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπλδπάδεηαη κε έλα επξχ θάζκα θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο άκεζεο εηζθνξέο. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απηή ηεο θαηεγνξίαο 

είλαη ην θξάηνο πξφλνηαο πνπ αλαπηχρηεθε θπξίσο ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο 

(Τθαληφπνπινο, 2009: 76). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 ε θξίζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο είρε παγησζεί 

δηακνξθψλνληαο λέα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα θνηλσληθά κνληέια πνπ θπξηαξρνχζαλ κέρξη 

ηε δεθαεηία ηνπ ΄70. Έηζη επηρεηξείηαη  ε δεχηεξε πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηνλ Esping – Andersen. Ωο θξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε 

ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνίεζε ηε ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο, νηθνγέλεηαο θαη 

αγνξάο ζηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ηνλ βαζκφ απφ – 
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εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Αndersen 

ζπιιέγεη ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ηφζν απφ ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ρψξσλ φζν θαη 

απφ ηα πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

1.7 Η κρίςθ του κράτουσ πρόνοιασ 

Μειεηψληαο ηελ πεξηνδνιφγεζε ηεο εμέιημεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο 

αλαθεξζήθακε ζηελ πξψηε πεξίνδν πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα κέρξη 

ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πεξίνδνο άλζεζεο ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο απφ ην 1945 σο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70. Ζ ηξίηε πεξίνδνο έρεη σο 

αθεηεξία ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70, θπξίσο κεηά ηελ πεηξειατθή θξίζε ηνπ ΄73, 

θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη σο θξίζε ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο. Με ηελ άλνδν ηεο λέαο δεμηάο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 νη θξαηηθέο 

πνιηηηθέο απνξξίπηνπλ ηελ θευζηαληθή ζπλαίλεζε ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ θαη 

ζηξέθνληαη πξνο ηελ θξηηηθή ησλ λενθηιειεχζεξσλ ζεσξηψλ πεξί κε παξέκβαζεο ηνπ 

θξάηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν πηνζεηψληαο  πνιηηηθέο απνξξχζκηζεο. χκθσλα κε ηνλ 

Υακπέξκαο, ε κεηακφξθσζε ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ππεξεζληθή 

νηθνλνκία ηείλεη λα ππνηάμεη ηα εζληθά θξάηε ζηηο αγνξέο ζηνλ βαζκφ πνπ ηα δηεζλή 

ρξεκαηηζηήξηα επηθνξηίδνληαη κε ην λα αμηνινγνχλ ηηο εζληθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. 

«Έηζη κπξνζηά ζην θίλδπλν ππνρώξεζεο θεθαιαίσλ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο επηδίδνληαη ζε 

κηα θνύξζα απνξξύζκηζεο» (Κνληηάδεο, 2008: 29). 

 

1.8. Σοπικι αυτοδιοίκθςθ 

Ζ απηνδηνίθεζε είλαη «ε άζθεζε δεκνζίαο δηνίθεζεο, ηελ νπνία αζθνύλ νη 

απηνδηνηθνύκελνη νξγαληζκνί δεκόζηαο δηνίθεζεο, ππό ηδίαλ επζύλε, µε ηα δηθά ηνπο 

όξγαλα, θαηά παξαρώξεζε ηνπ θξάηνπο» (αξθφπνπινο,1993). χκθσλα κε ηνλ 

παξαπάλσ νξηζκφ, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε απνηειεί ην ρακειφηεξν επίπεδν θξαηηθνχ 

ζεζκνχ, νξγαλσκέλνπ ζε γεσγξαθηθή βάζε, φπνπ νη πνιίηεο απηήο ηεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο αζθνχλ εμνπζία κε δηθή ηνπο επζχλε. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ θαηέρεη ηελ 
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αξκνδηφηεηα φπσο ην θεληξηθφ θξάηνο αιιά νη φπνηεο αξκνδηφηεηέο ηεο εθρσξνχληαη 

απφ ην θεληξηθφ θξάηνο πξνο απηήλ. Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

θπξίσο ζηα εληαία ζπζηήκαηα, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζπρλά απνηειεί ηε κνλαδηθή 

κνξθή θπβέξλεζεο εθηφο ηνπ θέληξνπ, εληφο ησλ νξίσλ ηεο επηθξάηεηαο ελφο θξάηνπο. Ζ 

θξίζηκε ζρέζε κεηαμχ θεληξηθνχ θαη ηνπηθνχ θξάηνπο δηακνξθψλεη θαη ην επίπεδν 

δηαθπβέξλεζεο ην νπνίν βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ηελ αλάγθε λα ζπλδπαζηεί ε ηνπηθή 

εθπξνζψπεζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Έηζη ζχκθσλα 

κε ηνλ Σerne (1995: 8), «νπδέπνηε δόζεθε επαξθήο ζεσξεηηθή ιύζε ζην ηνπηθό επίπεδν γηα 

ην πξόβιεκα ηνπ πώο κπνξεί λα γίλεη ζπγθεξαζκόο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο αλαγθαίαο 

νηθεηόηεηαο,  κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνηθηινκνξθία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επεκεξία».  

 

1.8.1. Οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 

Οξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) νλνκάδνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ην θαζέλα έρεη ζπζηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλε εδαθηθή πεξηθέξεηα 

ηεο Διιάδαο θαη έρεη σο ζθνπφ ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ δεηεκάησλ, ηα δε φξγαλά ηνπ 

εθιέγνληαη κε θαζνιηθή ςεθνθνξία απφ ηνπο δεκφηεο ηεο πεξηθέξεηαο. Δκκέζσο ν φξνο 

εκπεξηέρεη θαη γεσγξαθηθή θαη δεκνγξαθηθή ζεκαζία, ππφ ηελ έλλνηα φηη θάζε Ο.Σ.Α. 

έρεη θαζνξηζκέλε έθηαζε, έδξα θαη ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. χκθσλα κε ην 

αλαζεσξεκέλν ζχληαγκα ηνπ 2001, «ε δηνίθεζε ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο 

νξγαληζκνύο πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ». Ζ δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη 

ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ νπνίσλ πξψηε βαζκίδα απνηεινχλ νη 

δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο. ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Ο.Σ.Α. 

θαη θεληξηθήο δηνίθεζεο, ζπληξέρεη ππέξ ησλ πξψησλ ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο. Δπίζεο ε 

θεληξηθή δηνίθεζε κπνξεί λα αλαζέζεη ζηνπο Ο.Σ.Α. θαη δηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο (102§1). 

Ζ  ρψξα µε βάζε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δηαηξέζεθε ζε πεξηθέξεηεο, ζε 

λνµαξρίεο (β΄ βαζµφο απηνδηνίθεζεο) θαη θαηφπηλ ζε δήµνπο θαη θνηλφηεηεο (α΄ βαζµφο 

απηνδηνίθεζεο). θφπηµν είλαη λα αλαθεξζεί εδψ φηη νη δχν βαζµίδεο απηνδηνίθεζεο δελ 

ηεινχλ ζε ηεξαξρηθή ζέζε, αιιά έρνπλ δηαθξηηέο αξµνδηφηεηεο, ρσξίο λα αζθείηαη 

επνπηεία απφ ηε µηα πξνο ηελ άιιε πιεπξά (Αζαλαζάθεο θ. ζπλ., 2009). Δπηπξφζζεηα, 

δηαρσξίδεηαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ε εηδηθή θαζ’ χιελ απηνδηνίθεζε. Δλψ ε 
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πξψηε εµπεξηέρεη ην εδαθηθφ ζηνηρείν (πεξηνρή), αιιά θαη ην αζξνηζηηθφ έµςπρν 

ζηνηρείν (δεµφηεο), ε εηδηθή θαζ’ χιελ απηνδηνίθεζε απνηειείηαη απφ ΝΠ∆∆, ηα νπνία 

αζθνχλ δεµφζηα δηνίθεζε επί νξηζµέλσλ µφλν θαζ’ χιελ αληηθεηµέλσλ, φπσο έρεη 

πξνβιεθζεί απφ ην χληαγµα ή ηνλ ηδξπηηθφ ηνπο λφµν/θαηαζηαηηθφ (αξθφπνπινο, 

1993). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

2. Κοινωνικι πολιτικι και τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςε Ευρωπαϊκό και εκνικό 

επίπεδο 

2.1.Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντζλο 

Οη πξνλνκηαθέο πνιηηηθέο δελ εκπίπηνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά αζθνχλ θπξίσο ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα ζηηο πξνλνηαθέο 

πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ. Παξφια απηά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ν φξνο ηνπ 

Δπξσπατθνχ  Κνηλσληθνχ Μνληέινπ (ΔΚΜ) απνηειεί έλα αληηθείκελν πξνο έξεπλα.  

Γεδνκέλνπ  ηνπ δηαθπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ 

Δπξψπε, εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ηνπ ΔΚΜ. πκθψλα κε ηνλ Anthony 

Giddens, ην ΔΚΜ δελ απνηειεί κνλνδηάζηαηε έλλνηα αιιά ζπλδπαζκφ απφ αμίεο, 

επηηεχγκαηα θαη ζηφρνπο, πνπ αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε κνξθή θαη 

ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο ζε θάζε επξσπατθφ θξάηνο. Γηα ηνλ Giddens ηα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΔΚΜ είλαη: α) ην αλαπηπγκέλν θαη παξεκβαηηθφ θξάηνο κε θξηηήξην 

ην χςνο ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο πνπ απνξξνθάηαη απφ ηνπο θφξνπο, β) ε 

δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθή παηδεία κέρξη θαη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, γ) έλα 

εχξσζην θνηλσληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο  πνπ παξέρεη ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, δ) πεξηζηνιή νηθνλνκηθήο ε 

θνηλσληθήο αληζφηεηαο. Σα ηέζζεξα απηά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ έλα ζχζηεκα 

αμηψλ, ν ππξήλαο ηνπ νπνίνπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ θίλδπλσλ πνπ 

ελδέρεηαη λα απεηιήζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (Giddens, 2007). 
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Ζ εμέιημε ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ κνληέινπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε 

γεληθφηεξε εμέιημε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηνπ κείγκαηνο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινπζείηαη  κεηά ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν. Ζ κεηθηή νηθνλνκία θαη νη ζεσξίεο ηνπ 

Keynes γηα ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο απερνχζαλ ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην 

επξσπατθφ θαη ακεξηθαληθφ θηιειεπζεξηζκφ ηεο αγνξάο απφ ηε κηα θαη ηνλ θξαηηθφ 

ζνβηεηηθφ θνκκνπληζκφ απφ ηελ άιιε. Απηή ε πεξίνδνο ιεηηνχξγεζε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄50 κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70. Δίλαη κηα πεξίνδνο ε φπνηα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ρακειφ πνζνζηφ αλεξγίαο θαη 

θνηλσληθή πξνζηαζία γηα κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

αθνξνχλ θπξίσο ηηο ρψξεο ηεο δπηηθήο θαη θεληξηθήο Δπξψπεο, θαζψο ζε ρψξεο φπσο ε 

Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Διιάδα δελ αθνινπζήζεθαλ παξφκνηεο θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο , ελψ νη θνηλσληθέο παξνρέο ηνπο ήηαλ ειάρηζηεο θαη αλεπαξθείο. 

Ζ πεξίνδνο απηή θιείλεη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70, θαζψο ππφ ην βάξνο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ηνπ ΄73 θαη ηνπ ΄79 ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ην θευλζηαληθφ 

κνληέιν πνιηηηθήο θαη ην θξάηνο πξφλνηαο εηδηθφηεξα. Παξάιιεια ε κεηαηφπηζε  ηνπ 

νηθνλνκηθνχ κνληέινπ απφ ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ζηνλ ηξηηνγελή, θπξίσο ιφγσ ηεο 

ζπξξίθλσζεο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο θαη κεηαθνξάο ηεο ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο, θαη ε είζνδνο ζηελ Κνηλφηεηα θξαηψλ κε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζπζηήκαηα, 

αλαδηακφξθσζε ην επξσπατθφ κείγκα πνιηηηθήο δίλνληαο βαξχηεηα πιένλ ζηελ αγνξά 

θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ιηγφηεξν ζηελ θνηλσλία. Απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄90 παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή ζηξνθή πξνο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο επεξεαζκέλε 

απφ ηηο ηδέεο ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ. 

Παξά ηηο θνηλέο αμίεο θαη ζηφρνπο πνπ δηακνξθψλνπλ ην επξσπατθφ θνηλσληθφ 

κνληέιν, ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο επξσπατθήο 

επείξνπ
1
 .  

                                                           
1
Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Δsping Andersen ζηελ Δπξψπε παξνπζηάδνληαη ηα εμήο κνληέια 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο: 
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2.1.2. Η κοινωνικι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Σν 1957 απνηειεί ην έηνο ίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο 

(ΔΟΚ).  πσο γίλεηαη θαλεξφ θαη εθ ηνπ νλφκαηφο ηεο, ην νηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ππεξηεξνχζε ζε ζρέζε κε ην πνιηηηθφ θαη ην θνηλσληθφ.  Έηζη ε εμειηθηηθή πνξεία 

ζεζκνζέηεζεο ηεο θνηλσληθήο αξρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη πξνζαξκνζκέλε κε 

θξηηήξην ηελ επίηεπμε ηεο εληαίαο αγνξάο. Ζ αλαληηζηνηρία ζχγθιηζεο ηεο εκβάζπλζεο 

κεηαμχ νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ηνκέα είρε σο απνηέιεζκα λα κελ ακβιπλζνχλ 

ζεκαληηθά νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

πνιηηηθήο, κε ζπλέπεηα λα κελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ελαξκφληζε ησλ επηκέξνπο 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζε έλα εληαίν επξσπατθφ πξφηππν. Καηά θχξην ιφγν ε επξσπατθή 

θνηλσληθή πνιηηηθή βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαθεξχμεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη 

ησλ νδεγηψλ ηεο Έλσζεο πξνο ηα θξάηε-κέιε. Ωζηφζν νη θνηλνηηθέο νδεγίεο ζηεξνχληαλ 

δεζκεπηηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζην εζληθφ επίπεδν. Παξάιιεια νη αξκνδηφηεηεο 

πνπ θαηέρεη ε Έλσζε ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαηέρνπλ θπξίσο ξπζκηζηηθφ θαη φρη 

αλαδηαλεκεηηθφ ξνιφ. 

χκθσλα κε ηνλ Καηξνχγθαιν (2009: 89), ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο  κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Ζ πξψηε πεξίνδνο είλαη απφ 

                                                                                                                                                                             
 Σν ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ θνηλσληθέο παξνρέο θαη ππεξεζίεο πξνο 

φινπο ηνπο πνιίηεο θαη απφ πνιηηηθέο ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο, απαζρφιεζεο θαη ζπλερνχο 

εθπαίδεπζεο. 

 Σν αγγινζαμνληθφ κνληέιν, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ θνηλσληθέο παξνρέο ζε εηδηθέο 

θαηεγνξίεο πνιηηψλ θαη φρη ηδηαίηεξα αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο γηα ηελ εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ νηθνγέλεηα. 

 Σν επεηξσηηθφ κνληέιν, ην νπνίν απνηειεί θξάκα θξαηηζκνχ, θνξπνξαηηζκνχ θαη ζπζηήκαηνο 

νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο, ραξαθηεξίδεηαη δε απφ θαιφ επίπεδν θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απφ 

θνηλσληθέο παξνρέο άληζα θαηαλεκεκέλεο. 

 Σν λνηηνεπξσπατθφ κνληέιν, ην νπνίν παξνπζηάδεη αληζφηεηεο ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη 

ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ελψ ν νηθνγελεηαθφο ηζηφο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ κειψλ ηεο. 
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ην 1957 σο ην 1987, ε δεχηεξε απφ ην 1987 σο ην 1997 θαη ε ηξίηε απφ ην 1997 κέρξη 

ζήκεξα (Υιέηζνο, 2011:55).  

Ζ πξψηε πεξίνδνο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έληνλε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. κέζσ 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ   θξάηνπο πξφλνηαο ηηο πξψηεο δεθαεηίεο κεηά ηνλ Β’  παγθφζκην 

πφιεκν 
2
 (Υιέηζνο, 2011). 

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο έρεη σο αθεηεξία ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε (ΔΔΠ), πνπ 

ππεγξάθε ην 1986 θαη θηάλεη κέρξη ην 1997. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ήηαλ φηη ε αληίιεςε πεξί απηφκαηεο πξνφδνπ κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο δελ επαιεζεχηεθε (Υιέηζνο,1995). Ζ δεθαεηία ηνπ ΄80 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απνξξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Ζ θξίζε ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο πνπ μεθίλεζε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 θαη παγηψζεθε ηε δεθαεηία 

ηνπ ΄80, ζπλνδεχηεθε απφ έλα θιίκα απνζηαζηνπνίεζεο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε απφ ηελ 

πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο. ην πιαίζην απηφ ε Κνηλφηεηα θαίλεηαη λα 

θαηαβάιεη πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηζηξαθεί ην θιίκα απηφ θαη λα εληζρπζεί ην 

θνηλσληθφ πξφζσπν ηεο Δπξψπεο (Υιέηζνο, 2011).  

Ζ ΔΔΠ ζεζκνζέηεζε θάπνηεο λνκηθέο βάζεηο  γηα νξηζκέλα πεδία  θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ απαγθίζηξσζε ηεο θνηλφηεηαο απφ ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. ε 

απηφ ην πιαίζην αληηθαηέζηεζε νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ κε νκνθσλία κε ηε δηαδηθαζία ηεο εληζρπκέλεο 

πιεηνςεθίαο, πξνθεηκέλνπ λα αξζεί, σο έλα βαζκφ, ε αθηλεζία θαη ε αδξάλεηα πνπ 

ραξαθηήξηδε ηελ Κνηλφηεηα ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ελψ επέηξεςε ηε δεκηνπξγία 

πνιηηηθψλ ζπκβηβαζκψλ θαη ηελ πηνζέηεζε θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

(αθειιαξφπνπινο, 2011: 26).  

                                                           
2
ηελ ηδξπηηθή ζπλζήθε ηεο θνηλφηεηαο δε ζπλαληάκε ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε εμαίξεζε θάπνηεο αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεχζεξε θίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Βαζηζκέλν ζηηο ηδέεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ δνκνιεηηνπξγηζκνχ, ην 

επξσπατθφ νηθνδφκεκα ζηεξίρηεθε ζηελ ηδέα φηη ε νηθνλνκηθή νινθιήξσζε κέζσ ηεο ππεξρείιηζεο ησλ 

πνιηηηθψλ (spill- over) ζα νδεγνχζε απηφκαηα ζε θνηλσληθή αλάπηπμε (αθειιαξφπνπινο, 2011: 26).  
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εκείν αλαθνξάο γηα ηελ πεξίνδν απηή είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Κνηλνηηθνχ Υάξηε 

ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ην 1989, ν νπνίνο  απνηέιεζε 

πεξηζζφηεξν κηα πνιηηηθή δηαθήξπμε ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πεξηιάκβαλε «εζηθέο ππνρξεψζεηο» ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηνλ 

ζεβαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο 

ζπλέπεηεο (Υιέηζνο, 2011)
3
.  

Υαξαθηεξηζηηθφ φκσο γηα ηελ επξσπατθή θνηλσληθή πνιηηηθή ηελ πεξίνδν απηή, 

είλαη φηη ε δηαθήξπμε απηψλ ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ είλαη θαηεγνξηθή, θαζψο 

αθνξά κφλν ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηεξείηαη θαζνιηθφηεηαο  πνπ λα 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ (Υιέηζνο, 2011). 

Σν 1992 ππνγξάθεθε ε ηδξπηηθή ζπλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γλσζηή σο 

ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζπλζήθεο ήηαλ ε νηθνλνκηθή ζχγθιηζε ησλ 

θξαηψλ-κειψλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ελφςεη ηεο λνκηζκαηηθήο 

ελνπνίεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ, σζηφζν ηέζεθαλ θαη πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ 

θπξίσο κε ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε κεηά απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη δηαηεξεί ην 

θαηεγνξηθφ ηεο πξνθίι, θαζψο ε θαλνληζηηθή δξάζε ηεο θνηλφηεηαο ζπλέρηζε λα αθνξά 

θπξίσο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φρη ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ
4
.  

                                                           
3
ηηο ξήηξεο ηνπ θνηλνηηθνχ ράξηε θπξηαξρνχλ θιαζηθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηε θξνληίδα, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ ίζε 

κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ θχισλ, ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο ζηελ πγεία, ηελ εξγαζία 

θαη ηελ αζθάιηζε. Παξφιν ηνλ δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θνηλνηηθνχ ράξηε, απνηέιεζε ηελ πξψηε 

πξνζπάζεηα θαηνρχξσζεο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν  θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Παξάιιεια ζσξήζεθε σο ην 

πιαίζην ηεο επξσπατθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ δεθαεηία ηνπ ΄90, ελψ απνηέιεζε ηε βάζε 

λνκηκνπνίεζεο επξσπατθψλ νδεγηψλ γηα θνηλσληθά δεηήκαηα (αθειιαξφπνπινο, 2011).  

4
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη νδεγίεο 98/24, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρεκηθνχο παξάγνληεο, ε νδεγία 

9/104  γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ε νδεγία 95/30 ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 

απφ θηλδχλνπο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο. Δπίζεο πηνζεηήζεθε ν θνηλσληθφο δηάινγνο σο 

βαζηθή ζπληζηψζα ηεο επξσπατθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Απηφο εληζρχζεθε κε ηε ζπκθσλία ησλ 11 

θξαηψλ-κειψλ (πιελ ηνπ Ζ. Βαζηιείνπ). Ζ επίζρεζε ηνπ θνηλσληθνχ δηάινγνπ φξηδε φηη νη πξνηάζεηο ηεο 

επηηξνπήο ζα απνηεινχζαλ αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.  
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Με βάζε ην άξζξν 5 ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρ, ζεζκνζεηήζεθαλ νη θνηλνηηθέο 

αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο ζηεξηρηήθαλ ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο:  ηελ  αξρή ηεο δνηήο ή 

πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηαο ηεο θνηλφηεηαο
5
, ηελ   αξρή  ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηελ 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο
6
.  

Απηέο ε ηξεηο αξρέο πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 5 ηεο ηδξπηηθήο ζπλζήθεο ηεο 

Έλσζεο πνπ αθνξνχλ ηηο πνιηηηθέο πνπ αζθνχληαη ζε δηαθπβεξλεηηθφ επίπεδν θαη 

απνηεινχλ ζπληξέρνπζεο κε ηα θξάηε -κέιε πεξηνξίδνπλ ζεζκηθά ηελ έλσζε απφ ηε 

ιήςε ελφο πην ελεξγνχ ξφινπ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο αθήλνληαο πεδίν δξάζεο 

ζηα θξαηηθά κνληέια (αθειιαξφπνπινο, 2011). 

 

2.2. Περίοδοσ 1997 

2.2.1. υνκικθ του Άμςτερνταμ 

Ζ ηξίηε πεξίνδνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  εγθαηληάδεηαη 

κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ ην 1997 θαη ζπλερίζηεθε κε ηε ζπλζήθε 

ηεο Ληζζαβφλαο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 117 ηεο ζπλζήθεο αλαθέξεη φηη «ε θνηλόηεηα θαη ηα θξάηε-

κέιε έρνληαο ππόςε ηα ζεκειηώδε θνηλσληθά δηθαηώκαηα, όπσο απηά νξίδνληαη από ηνλ 

θνηλσληθό ράξηε πνπ ππνγξάθεθε ζην Τνξίλν ην 1961 θαη ηνλ θνηλνηηθό ράξηε ησλ 

ζεκειησδώλ θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ην 1989, έρνπλ σο ζηόρν ηελ 

πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο, ώζηε λα 

θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ ελαξκόληζή ηνπο κε παξάιιειε  δηαηήξεζε ηεο πξνόδνπ, ηελ 

θαηάιιειε θνηλσληθή πξνζηαζία, ηνλ θνηλσληθό δηάινγν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

                                                           
5
Βάζεη απηήο ε θνηλφηεηα δελ κπνξεί λα ελεξγήζεη πέξα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο έρνπλ εθρσξεζεί 

θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, δεδνκέλνπ φηη ε θνηλσληθή πνιηηηθή δελ αλαηάζζεηαη ζην θνηλνηηθφ 

επίπεδν.  

6
Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο νξίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ε θνηλφηεηα ην ιηγφηεξν απερζέο κέηξν γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ζηφρσλ. ε πξαθηηθφ επίπεδν ε εθαξκνγή απηήο ηεο αξρήο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε ήπησλ κέζσλ πνιίηηθεο πξνο ηα θξάηε-κέιε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 
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αλζξώπηλσλ πόξσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ έλα πςειό θαη δηαξθέο επίπεδν απαζρόιεζεο θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνύ». Ωζηφζν παξά ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλνηηθήο 

αξκνδηφηεηαο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, απηή εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη  σο 

ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα κε ηα θξάηε-κέιε, θαζψο ζχκθσλα κε ην άξζξν 137 παξ. 1 

πλζΔΚ, ε Κνηλφηεηα δξα ζπκπιεξσκαηηθά ζηε ιεηηνπξγία ησλ θξαηψλ-κειψλ.     

εκαληηθή ηνκή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ απνηέιεζε ε Αλνηρηή Μέζνδνο 

πληνληζκνχ. ηφρνο ηεο ΑΜ είλαη ε ελαξκφληζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΑΜ απνηεινχλ  ν θαζνξηζκφο θαηεπζπληεξίσλ 

γξακκψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ κε παξάιιειε κεηαθνξά ησλ θαηεπζπληεξίσλ 

γξακκψλ απφ ηηο επξσπατθέο ζε εζληθέο θαη ππεξεζληθέο πνιηηηθέο πξνζαξκνζκέλεο 

αλάινγα κε ηα εζληθά ή πεξηθεξεηαθά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δνκή ηεο ΑΜ 

ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Ωζηφζν παξά ηελ θαηλνηνκία πνπ εηζήγαγε ε 

ΑΜ ζηε ζχγθιηζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο παξακέλεη κηα κε 

δεζκεπηηθή δηαδηθαζία ελψ κε βάζε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, νη  επηκέξνπο 

κεραληζκνί θνηλσληθήο αζθάιεηαο παξακέλνπλ ζηα θξάηε κέιε 

(αθειιαξφπνπινο,2011). 

 

2.2.2. υνκικθ Λιςαβόνασ 

Σν 2007 ππεγξάθε ε ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ε φπνηα ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2009. 

Βαζηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή απνηεινχζε 

ε πηνζέηεζε ηνπ ράξηε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Ο Υάξηεο ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ. θαηαγξάθεη ηα αηνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ
7
. Ο ζθνπφο ηνπ είλαη λα ξπζκίδεη ηνπο θαλνληζκνχο 

                                                           
7
Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηνπ Υάξηε ηα ζπλαληάκε ζην θεθάιαην 4 ην νπνίν έρεη ηνλ ηίηιν αιιειεγγχε. 

πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 27 αλαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ 

δηαβνχιεπζε θαη ζην άξζξν 28 ην δηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπιινγηθψλ δξάζεσλ, ηελ απαγφξεπζε 

ηεο εξγαζίαο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ ζηελ εξγαζία, ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο επξέζεσο εξγαζίαο, ηελ πξνζηαζία ζε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο απφιπζεο, ην δηθαίσκα ζε 

δίθαηεο θαη πξφζθνξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην νπνίν ν θάζε πνιίηεο πνπ εξγάδεηαη έρεη 

δηθαίσκα ζε πγηεηλέο, αζθαιείο θαη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζε έλα φξην 

κεγίζηεο εξγαζίαο θαη ακεηβφκελν ρξφλν δηαθνπψλ κέζα ζην ρξφλν. Παξάιιεια ην άξζξν 33 αλαθέξεη ηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο, κε ζθνπφ ηελ θαηνρχξσζε  ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ λα ζπλδπάδεη ηελ νηθνγελεηαθή κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή. ην άξζξν 
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θαη ηεο νδεγίεο ηεο ΔΔ ψζηε λα κελ πξνζθξνχνπλ ζηελ «Δπξσπατθή χκβαζε ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ», ε νπνία είλαη επηθπξσκέλε απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ. χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ΔΔ θαηέρεη ηελ ίδηα λνκνζεηηθή  ηζρχ κε ηηο πλζήθεο. 

Σν θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, 

φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κε ηε ζέζπηζε ηνπ σο ίζεο λνκηθήο ηζρχνο κε ηηο ζπλζήθεο 

είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο εκπινπηίδεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο (Μνχζεο, 2011). Ωζηφζν, φπσο νξίδεη ην άξζξν 6 παξ.2  ηεο πλζήθεο 

ηεο Ληζαβφλαο «νη δηαηάμεηο ηνπ Χάξηε δε ζπλεπάγνληαη θακία επέθηαζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο όπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο ζπλζήθεο».  Σν 

παξαπάλσ άξζξν αθήλεη ζηα θξάηε-κέιε ηνλ θχξην ιφγν γηα ην πψο ζα εθαξκφζνπλ ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, ελψ ζα ειέγρνληαη πξψηηζηα ζχκθσλα κε 

ην εζληθφ ηνπο ζχληαγκα. πγθεθξηκέλα, ηα θξάηε-κέιε δηαηεξνχλ ηελ θαλνληζηηθή ηνπο 

αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο φηαλ ιεηηνπξγνχλ εθηφο 

ηνπ θνηλνηηθνχ πεδίνπ (αθειιαξφπνπινο, 2011).  

 

2.3. Η κοινωνικι ατηζντα 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη επεμεξγαζηεί κηα θνηλσληθή αηδέληα γηα ηελ πεξίνδν 

2006-2010 κε δηαθεξπγκέλν ζηφρν ηελ επίηεπμε κηαο θνηλσληθήο Δπξψπεο εληαγκέλεο 

ζε ζέζε ηζρχνο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

θαη λέσλ επθαηξηψλ γηα φινπο. Παξά ηελ αλαθνξά ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο αηδέληαο απηήο, ε έκθαζε δίδεηαη θπξίσο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Σα 

κέηξα πινπνίεζήο ηεο έρνπλ ξεηά σο ζηφρν[COM (2005) 33]λα επηηξέςνπλ ζηνπο 

πνιίηεο λα απνθηήζνπλ εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα δηαρείξηζε ηεο 

                                                                                                                                                                             
34 ζπλαληάκε ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ θνηλσληθή αξσγή. Σν άξζξν 35 αλαθέξεηαη 

ζην δηθαίσκα ηνπ θάζε αηφκνπ ζηελ πγεία θαη ηελ πεξίζαιςε, φπσο νξίδνληαη απφ ηηο θξαηηθέο λνκνζεζίεο 

θαη πξαθηηθέο. Σα 11 άξζξα ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ ζπκπιεξψλνπλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή. Δθηφο απφ ην ηέηαξην θεθάιαην ηνπ ράξηε θνηλσληθά δηθαηψκαηα ππάξρνπλ θαη ζην ηξίην 

θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα. Δθάηεξα ην άξζξν 25 αλαθέξεηαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ 

ειηθησκέλσλ, ελψ ην άξζξν 26 ζηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 
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εληαηηθνπνίεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πιαίζην, ηελ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαη ηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε. 

Άκεζν ζηφρν απνηειεί ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ηε δεκνγξαθηθή εμέιημε, φπσο ε γήξαλζε ησλ επξσπατθψλ πιεζπζκψλ θαη ε 

πξνθχπηνπζα αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 

ζπληάμεσλ, ε αλάγθε εμαζθάιηζεο κηαο απξφζθνπηεο έληαμεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κεηαλαζηψλ (ΗΣΑ, 2006). 

 

2.4. Η φυςιογνωμία τθσ ενωςιακισ κοινωνικισ πολιτικισ 

πκπεξαζκαηηθά, επηζεκαίλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ θαιχπηνπλ κελ έλα επξχηαην θάζκα παξεκβάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πφξξσ απέρνπλ φκσο απφ ην λα ζπγθξνηνχλ έλα ζπλεθηηθφ 

θαη ηεξαξρεκέλν πιαίζην άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Κη απηφ εμαηηίαο ηεο ίδηαο ηεο 

θχζεο ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο.  

Δδξαδφκελν ζηελ νινθιήξσζε ησλ αγνξψλ σο κεραληζκνχ πνιηηηθήο ζχγθιηζεο, 

ην ελνπνηεηηθφ εγρείξεκα πξνζεγγίδεη κέζα απφ ην ελ ιφγσ πξίζκα ηηο θάζε είδνπο 

δεκφζηεο πνιηηηθέο. Έηζη ε παξαγσγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ παξαγθσλίδεηαη ζηελ νπζία 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ  αληαγσληζκνχ. 

Σαπηφρξνλα ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ε ΔΔ δελ παξάγεη 

δεζκεπηηθνχο ζεζκνχο γηα ηα θξάηε κέιε , κε απνηέιεζκα ηα θξάηε κέιε λα 

ραξαθηεξίδνληαη  απφ κεγάιεο δηαθνξέο ζηα θνηλσληθά ηνπο ζπζηήκαηα. 

 

2.5. Η τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ο νξηζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ζην 

άξζξν 2 ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο 94/80/ΔΚ κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ νη ιεπηνκέξεηεο ησλ 

θαλφλσλ άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο δεκνηηθέο θαη 
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θνηλνηηθέο εθινγέο, απφ ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ θαηνηθνχλ ζε θξάηνο κέινο ηνπ 

νπνίνπ δελ είλαη ππήθννη
8
.  

 

2.5.1. Πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ 

Ο φξνο ηεο δηαθπβέξλεζεο αθνξά ηε ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία ε θπβέξλεζε 

κνηξάδεηαη κε άιινπο δξψληεο, κε πηζαλφ ελδερφκελν ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα λα κελ 

πξσηαγσληζηνχλ ή λα κελ έρνπλ θαζφινπ ζπκκεηνρή. ηε κειέηε γηα ηε δηακφξθσζε 

ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη αζθείηαη σο έλα ζχζηεκα 

πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο. Σα ηξία επίπεδα απηήο ηεο δηαθπβέξλεζεο είλαη ην 

ππεξεζληθφ, ην νπνίν αληαλαθιά ην επξσπατθφ, ην εζληθφ θαη ην ππνεζληθφ ή ηνπηθφ 

επίπεδν. Θεσξεηηθά νη θάζεηεο απηέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα ηξία απηά επίπεδα 

δηαθπβέξλεζεο θαηαιήγνπλ ζηνπο βαζηθνχο παξαιήπηεο πνπ είλαη νη επξσπαίνη πνιίηεο 

κέζα απφ έλα επξχ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο δηαβνχιεπζεο θαη δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ 

επηπέδσλ.  

Θεζκηθφ αληίβαξν γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο εκπινθήο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζε 

επξσπατθά δεηήκαηα αιιά θαη γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ζπλδηακφξθσζε πνιηηηθψλ 

απνηειεί ε επηηξνπή ησλ πεξηθεξεηψλ. πγθεθξηκέλα, ε επηηξνπή ησλ πεξηθεξεηψλ 

απνηειεί ην αληηπξνζσπεπηηθφ φξγαλν ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν κε 

δπλαηφηεηα απεπζείαο ζπλεξγαζίαο ηνπ ηνπηθνχ θξάηνπο κε ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

2.5.2. Η ιςτορικι εξζλιξθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ 

ηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο δε γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ 

ξφιν ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο θαζψο ηνλ θχξην ιφγν θαηείραλ ηα 

                                                           
8
Ωο ηέηνηνη λννχληαη «νη δηνηθεηηθνί θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα θαη νη νπνίνη, ζύκθσλα κε ηελ 

λνκνζεζία θάζε θξάηνπο κέινπο , έρνπλ όξγαλα πνπ εθιέγνληαη κε άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία θαη είλαη 

αξκόδηα λα δηνηθνύλ, κε δηθή ηνπο επζύλε νξηζκέλεο ππνζέζεηο ηνπηθνύ ραξαθηήξα, ζε πξώην επίπεδν 

πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο» (ΔΔ. 1994, L 368/38). 
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θξάηε-κέιε. Ωζηφζν ην 1965 δεκηνπξγείηαη ε πξψηε ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα 

ζέκαηα πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη ην Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Ζ δεκηνπξγία 

ηνπ Σακείνπ είρε σο ζθνπφ ηελ αλαδηαλνκή πφξσλ πξνο ηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο.  

Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα απνζηαζηνπνίεζε ηνπ κέζνπ 

επξσπαίνπ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. ην πιαίζην απηφ ε 

θνηλφηεηα αξρίδεη λα δίλεη βάξνο ζηελ αλαδήηεζε  ηεο θαηνρχξσζεο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο κέζα απφ ηηο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Έηζη ην 1984 ην επξσπατθφ 

θνηλνβνχιην εγθαηληάδεη ηνλ δηάινγν γηα ηνλ ξφιν ησλ πεξηθεξεηψλ ζηελ Δπξψπε, 

ςεθίδνληαο ηνλ θνηλνηηθφ ράξηε πεξηθεξεηαθήο δηαίξεζεο,  ρσξίο σζηφζν λα θαηέρεη 

δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα.  

Σν 1988 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ «γλσκνδνηηθνχ 

ζπκβνχιηνπ πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» πνπ απνηειείην απφ 42 αηξεηά 

κέιε πεξηθεξεηψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ κε βαζηθφ ζθνπφ λα γλσκνδνηνχλ ζε πεξηθεξηθά 

θαη ηνπηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ επηηξνπή.  

Ζ ζεκαζία ηνπ γλσκνδνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο έγθεηηαη ζην φηη απνηέιεζε ην πξψην βήκα γηα λα εθθξαζηεί θαη ην 

ππνεζληθφ επίπεδν ζε επξσπατθά δεηήκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα απνηέιεζε θαη πξφδξνκν 

ηεο επηηξνπήο πεξηθεξεηψλ (Μπεζίια-Βήθα, 2010). 

ε γεληθέο γξακκέο, θαη θπξίσο κεηά ηελ ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Πεξηθεξεηψλ ην 1994,  ε Δ..Δ έδσζε βαξχηεηα ζην ππoεζληθφ επίπεδν ζεσξψληαο ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πνιηηψλ ηεο έλσζεο. 

 

2.5.4. Κοινωνικι πολιτικι και τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο 

ηζρπξήο θαη αληαγσληζηηθήο ειεχζεξεο αγνξάο. ην πιαίζην απηφ ε θνηλσληθή πνιηηηθή 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λνκηκνπνηείηαη ζηνλ βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηνπο νηθνλνκηθνχο 
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ζηφρνπο, φπσο ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεί κηα ζεζκηθή αζπκκεηξία κεηαμχ νηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο θαη πνιηηηθήο 

ελνπνίεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πξφλνηαο. 

πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεη ε επξσπατθή επηηξνπή γηα ηελ αλαλεσκέλε θνηλσληθή 

αηδέληα «νη ελέξγεηεο  ζηνλ θνηλσληθό ηνκέα απνηεινύλ θπξίσο επζύλε ησλ θξαηώλ-κειώλ 

θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηνλ πνιίηε ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό 

ή ηνπηθό επίπεδν». Καη΄ επέθηαζε ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δξα θπξίσο ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο πνιηηηθέο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ, σζηφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

απνθέληξσζε ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο. 

Ζ εκθάληζε ελφο ελεξγνχ ξφινπ ηνπ ηνπηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ ζε 

ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  έγηλε ηδηαίηεξα αηζζεηή απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΜ γηα ηελ απαζρφιεζε. χκθσλα 

κε ην Eπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο ην 2000, ε ΑΜ (Αλνηρηή Μέζνδνο 

πληνληζκνχ) είλαη «πιήξσο απνθεληξσκέλε πξνζέγγηζε ζύκθσλε κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε Έλσζε, ηα θξάηε-κέιε, νη πεξηθεξεηαθέο θαη 

ηνπηθέο βαζκίδεο θαζώο θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κέζσ δηαθόξσλ κνξθώλ εηαηξηθήο ζρέζεο». Με ζηφρν ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο δηάζηαζεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ θαη πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ
9
.   

Ζ  κεξηθή αιιά απμαλφκελε εκπινθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θπξίσο ηα πξψηα ρξφληα ηεο λέαο ρηιηεηίαο, ζπκβάδηδε ηαπηφρξνλα 

κε κηα πξνζπάζεηα πξνο κηα πην απνθεληξσκέλε δηαθπβέξλεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

πεξηερφκελν ηεο Λεπθήο Βίβινπ
10

 ην 2001.  

                                                           
9
Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ηα ηνπηθά ζχκθσλα, νη ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ηα ηνπηθά ζρέδηα δξάζεο γηα 

ηελ απαζρφιεζε θαζψο θαη ρξεκαηνδφηεζε εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ ξφινπ ζηελ 

θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ηελ απαζρφιεζε (αθειιαξφπνπινο , Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο , ζ 564). 
10

χκθσλα κε ηε Λεχθε Βίβιν, ε θαιή δηαθπβέξλεζε νθείιεη λα βαζίδεηαη ζε πέληε αξρέο: ηεο  

αλνηρηφηεηαο (openness), ηεο ζπκκεηνρήο (participation), ηεο ζπλνρήο (coherence), ηεο ινγνδνζίαο 
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Ζ απμαλφκελε ηάζε γηα απνθέληξσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ ΔΔ 

κεηνπζηψλεηαη κε ηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη ηε ζπλαθφινπζε 

κεηαθνξά πφξσλ απφ ην επξσπατθφ ζην πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Απφ ην 1996 

έσο θαη ην 2001 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 89 Σνπηθά χκθσλα Απαζρφιεζεο πνπ ζηε 

ζπλέρεηα κε ην Γ’ ΚΠ έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηα Σνπηθά ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ 

Απαζρφιεζε
11

.  

ην πιαίζην ηνπ Β’ θαη Γ’ ΚΠ ηφζν απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε» θαζψο θαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) πνπ είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην ΔΚΣ, 

δεκηνπξγήζεθαλ θνηλσληθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο 

θαη εμππεξέηεζεο βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ, ειηθησκέλσλ θαη ΑκΔΑ. Σέηνηεο δνκέο είλαη 

ηα πξνγξάκκαηα «Βνήζεηα ζην ζπίηη» θαη νη «Μνλάδεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο». 

 

2.6 Κοινωνικι πολιτικι πρόνοιασ και αποκζντρωςθ ςτθν Ελλάδα 

2.6.1. Κοινωνικι πολιτικι ςτθν Ελλάδα – ιςτορικι εξζλιξθ 

 

Σν θξάηνο πξφλνηαο ζηελ Διιάδα ζπγθξνηήζεθε ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο απφ 

φηη ζηα πεξηζζφηεξα βηνκεραληθά θξάηε ηεο Δπξψπεο. Σα αίηηα ηεο θαζπζηεξεκέλεο θαη 

ζηξεβιήο αλάπηπμεο ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Διιάδα εληνπίδνληαη ζε πνηθίινπο 

                                                                                                                                                                             
(accountability) θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (effectiveness). H εφαρμογή αυτών ησλ αξρψλ πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο κε απνηέιεζκα λα πξνσζείηαη 

κηα πην δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ πνιηηηθήο , δίλνληαο έκθαζε ζην ππεξεζληθφ 

επίπεδν. 

11
Γηάθνξεο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπηθή δηάζηαζε ηεο επξσπατθήο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, φπσο ε δξάζε ΔURES, γηα ηε δηεπθφιπλζε εχξεζεο εξγαζίαο θαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα φπσο 

ην LEADER γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, ην URBAN γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ππνβαζκηζκέλνπ 

αζηηθνχ ρψξνπ, ην INTERREG γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, ην EQUAL 

(αληηθαζηζηψληαο ηηο πξσηνβνπιίεο ADAPT, NOW, HORIZON, YOUTHSTART θαη INTEGRA), ην 

LEONARDO DA VINCI γηα ηε βειηίσζε δεμηνηήησλ θαη ην SOCRATES γηα ηελ εθπαίδεπζε. 
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αιιειεμαξηψκελνπο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο 

παξάγνληεο. 

Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 

ηξεηο πεξηφδνπο. Ζ πξψηε πεξίνδνο έρεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο κέρξη ην 1922 θαη ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ε δεχηεξε πεξίνδνο εληνπίδεηαη 

κεηά ην 1922 θαη ηελ πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ κέρξη ην 1974, ελψ ε 

ηειεπηαία θάζε μεθηλά απφ ηε κεηαπνιίηεπζε κέρξη ζήκεξα. Ωζηφζν πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ πξφλνηαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο γεληθφηεξα ζε ηξεηο πεξηφδνπο, δελ είλαη απφιπηνο, θαζψο ζε θάζε επηκέξνπο 

πεξίνδν ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία είλαη αδχλαην λα αγλνεζνχλ.  

 

2.6.2. Πρϊτθ περίοδοσ 

Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ζπγθξφηεζεο ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ ζην 

λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα επίιπζε ζεκαληηθψλ 

θνηλσληθψλ δεηεκάησλ ηα  φπνηα πξφεθπςαλ απφ ηνλ απειεπζεξσηηθφ πφιεκν θαη 

αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ πξνζηαζία νξθαλψλ, ηε ζπληαμηνδφηεζε 

αλαπήξσλ ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αζζελψλ. Ήδε απφ ηελ 

θπβέξλεζε Καπνδίζηξηα παξαηεξνχληαη ηα πξψηα ζηνηρεία θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ηελ 

ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία επηά ζπλνιηθά λνζνθνκείσλ, ελφο κεγάινπ νξθαλνηξνθείνπ 

ζηελ Αίγηλα αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε πεξηθεξεηαθψλ ηδξπκάησλ, φπσο απηφ πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ζηελ Άλδξν ν Θεφθηινο Καΐξεο. Παξάιιεια ην θξάηνο δεκηνπξγεί ηελ 

επνρή απηή ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ, νξθαλνηξνθείσλ θαη 

λνζνθνκείσλ. Ωζηφζν νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ήηαλ πνιχ 

κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο γηα πξνλνηαθέο παξνρέο, δεδνκέλεο 

ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ησλ έληνλσλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ άθεζε ν πφιεκνο αιιά θαη ηεο απξνζπκίαο κέξνπο ηνπ πνιηηηθνχ 

ρψξνπ γηα παξνρή πξνλνηαθψλ βνεζεκάησλ
12

.  

                                                           
12

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο πνιηηηθήο απνηειεί ε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο 

πξνο ηηο ρήξεο θαη ηα νξθαλά ηνπ πνιέκνπ, ζηελ νπνία ε θπβέξλεζε πξφηεηλε ηελ πεξηθνπή ηνπ πνζνχ ησλ 
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Δπεηδή ν ξφινο ηνπ θξάηνπο εθείλε ηελ πεξίνδν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πεξηνξηζκέλε παξέκβαζε  γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ θαη εθηεηακέλσλ   

αλαγθψλ, παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο δνκέο, φπσο ε Δθθιεζία θαη ε εζεινληηθή 

πξσηνβνπιία, αληηθαηέζηεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ην πξνλνηαθφ έιιεηκκα.  χκθσλα κε 

ηνλ Μαζηνγηάλλε, «ε θνηλσληθή πξόλνηα, σο εθδήισζηο επηδηώμεσο παξνρήο, 

πεξηζάιςεσο θαη πξνζηαζίαο εηο δπζηπρνύληαο πνιίηαο είρελ σο θνξείο, θαηά βάζηλ θαη σο 

ζπλέρεηα ηεο από ηεο Τνπξθνθξαηίαο παξαδόζεσο, ηαο Δεκνγεξνληείαο,ηελ Εθθιεζίαλ θαη 

ηελ αγαζόεξγνλ ηδησηηθήλ πξσηνβνπιίαλ… έδηδε ην κέηξν ηεο κεγάιεο εθηάζεσο ησλ 

αλαγθώλ θαη ηεο αδπλακίαο εθ κέξνπο ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο, όπσο αληαπνθξηζεί 

επαξθώο εηο ηαύηα δηα κίαο ζπζηεκαηηθήο αζθήζεσο κέηξσλ Κνηλσληθήο Δεκνζίαο 

Πξόλνηαο (Μαζηνγηάλλεο φπσο αλαθέξεηαη απφ ηαζφπνπιν, 2005). 

ε αληίζεζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ν ρακειφο βαζκφο βηνκεραληθήο 

αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνπζία κηαο ηζρπξήο εξγαηηθήο 

ηάμεο πνπ λα ζηνρεχεη ζηε δηεθδίθεζε πξνλνηαθψλ παξνρψλ. Μφιηο ην 1911 γίλεηαη 

ιφγνο απφ ην εξγαηηθφ θέληξν εξγαηψλ Αζελψλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Σελ ίδηα ρξνληά, επί 

βεληδειηθήο θπβέξλεζεο, κε ηνλ λφκν ΓπΛΒ΄ (3932) /12 δεκηνπξγείηαη ην  ηκήκα 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο.   πγθξνηείηαη επίζεο ην  «Αλψηαην πκβνχιην 

Δξγαζίαο» κε ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ θαη εθπξνζψπεζε εξγνδνηψλ, εξγαδνκέλσλ, 

βνπιεπηψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ. Παξάιιεια ηελ ίδηα πεξίνδν (Ν.748/1917), 

ζπγθξνηείηαη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πεξηζάιςεσο, ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ην 1922 

ζε «Τπνπξγείν Τγηεηλήο, Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο» δεκηνπξγψληαο έηζη ην πξψην 

Τπνπξγείν κε αξκνδηφηεηεο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (ηαζφπνπινο, 2005).  

2.6.3. Δεφτερθ περίοδοσ 

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα ζηελ Διιάδα έρεη σο αθεηεξία ηε 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Γηα ηελ επίιπζε ησλ ηεξάζηησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

                                                                                                                                                                             
60.000 δξαρκψλ κε ην επηρείξεκα φηη ε θξαηηθή βνήζεηα κεηψλεη ηελ αηνκηθή αμηνπξέπεηα ησλ 

αλαμηνπαζνχλησλ. 
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πνπ πξφεθπςαλ κε ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ δεκηνπξγήζεθε ε Δπηηξνπή 

Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθχγσλ, κηα αλεμάξηεηε δηεζλήο επηηξνπή πνπ δελ ειεγρφηαλ απφ 

ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, κε ακεξηθαλφ πξφεδξν, ιεηηνπξγηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα, θαη έξγν ηνλ ζπληνληζκφ  ηεο πξνζθπγηθήο απνθαηάζηαζεο. Σν 1937 ηίζεηαη 

ζε εθαξκνγή ν λφκνο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπζηήλεηαη ην 

Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ)
13

.  

Μεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ παγθφζκηνπ πνιέκνπ ην θξάηνο, εμαλαγθαζκέλν   απφ ηηο 

ζπλζήθεο γηα κηα αθφκα θνξά, παξελέβε ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Οη πξψηεο 

κεηαπνιεκηθέο πξνλνηαθέο πνιηηηθέο ρξεκαηνδνηήζεθαλ θπξίσο απφ ην ζρέδην Μάξζαι 

ηελ πεξίνδν 1948- 1952. Γφζεθε ηδηαίηεξν βάξνο ζηε ζηέγαζε ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη 

ζηελ θάιπςε πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ.
14

 

 

2.6.4. Σρίτθ περίοδοσ 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 ην εζληθφ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο ζηελ Διιάδα παξνπζίαδε ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζε ρψξεο 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θαζπζηεξεκέλεο. πγθεθξηκέλα, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ειιεληθνχ πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηίδνληαη κε ηελ έληνλε θξαηηθή παξνπζία 

ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, ηε δξάζε πειαηεηαθψλ δηθηχσλ, ην ρακειφ πνζνζηφ 

εθπξνζψπεζεο ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ θαη ηηο ηζρπξέο αγξνηηθέο δνκέο 

(αθειιαξφπνπινο, 2011: 318). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη θνηλσληθέο δαπάλεο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ δελ μεπεξλνχζαλ ην 15%  κε απνηέιεζκα νη θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ λα θαιχπηνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ άηππνπο θνξείο φπσο ε νηθνγέλεηα, ε 

                                                           
13

Ζ δνκή ηνπ ΗΚΑ εθείλε ηελ πεξίνδν δαλείδεηαη αξθεηά θνξπνξαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ην θνηλσληθφ 

ζχζηεκα πνπ ραξαθηήξηδε ηε Γεξκαλία ηελ επνρή ηνπ Βίζκαξθ, θαζψο απέηξεπε ηελ θνκκνπληζηηθή 

ηδενινγία ζηνλ βαζκφ πνπ ηθαλνπνηνχζε βαζηθά αηηήκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

14
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπζηάζεθαλ θέληξα θνηλσληθήο πξφλνηαο (Αλ. Νφκν 388/1945)  σο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. Ωζηφζν ε πξψηε ζπγθξνηεκέλε πξνζπάζεηα παξνρήο θξαηηθψλ ππεξεζηψλ 

θνηλσληθήο θξνληίδαο είλαη ε δεκηνπξγία ην 1947 ηνπ νξγαληζκνχ «Πξφλνηα Βνξείσλ Δπαξρείσλ 

Διιάδνο» ελψ ην 1955 κεηνλνκάδεηαη ζε «Βαζηιηθή Πξφλνηα». Ζ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ εμαξηηφηαλ απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη δηαηεξήζεθε κέρξη ην 1998 κε ηελ νλνκαζία «Δζληθφο Οξγαληζκφο Πξφλνηαο» 

(ηαζφπνπινο, 2005).  
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ηδησηηθή πξσηνβνπιία ή ε Δθθιεζία. ηαδηαθή κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ 

παξαηεξείηαη απφ ην 1981, κε ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ. Οη 

κεηαξξπζκίζεηο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο επέθηαζεο θνηλσληθψλ 

παξνρψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ ειιεηκκάησλ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε 

δηεζλή ηάζε πνπ ραξαθηήξηδε ηηο θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 νη 

νπνίεο ζπλεγνξνχζαλ ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο. 

 Ζ ζεκαληηθφηεξε θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 ήηαλ ε     

δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. Ζ ζπνπδαηφηεηα  ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ΔΤ 

(Ν. 1397/1983),  ήηαλ φηη απνηέιεζε ηελ πξψηε νξγαλσκέλε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο γηα 

ηελ θαηνρχξσζε ηεο θαζνιηθήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε ζέκαηα πγείαο σο θνηλσληθνχ 

δηαδψκαηνο, κέζσ ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ αξρψλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο. 

Παξάιιεια, ηελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη ε επέθηαζε ηεο  ζπληαμηνδνηηθήο 

θάιπςεο, ε αλαζεψξεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, νη αχμεζε κηζζψλ, θαζψο θαη ε 

αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ ε αχμεζε ησλ 

θνηλσληθψλ δαπαλψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απφ 15,69 ην 1980 ζε 22,60 ην 1985. 

Ωζηφζν ηελ πεξίνδν απηή αζθήζεθε έληνλε θξηηηθή πξνο ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε. πγθεθξηκέλα, ε θξηηηθή αζθήζεθε γηα ηελ 

έιιεηςε ζπλνιηθνχ κεηαξξπζκηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη έληνλε παξέκβαζε ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηε ράξαμε θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Δπίζεο ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο θξηηηθήο αζθήζεθε γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο (αχμεζε πιεζσξηζκνχ, 

κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, αχμεζε δεκφζηνπ ρξένπο) ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

ηνπ ΠΑΟΚ.   

 κσο παξά ηηο θξηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ην 

γεγνλφο φηη ηελ πεξίνδν απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξνζπάζεηα ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ δαπαλψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ.  

Ζ δεθαεηία ηνπ ΄90 ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε δηεζλέο θαη 

επξσπατθφ επίπεδν. Μπνξεί ε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ λα κελ έδσζε βάξνο ζηελ 
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θνηλσληθή πνιηηηθή, παξφια απηά ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο πνπ πηνζέηεζε ε ΔΔ ζηε 

βάζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο ησλ θξαηψλ κειψλ, επεξέαζε έκκεζα ηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή. ηελ Διιάδα παξαηεξνχληαη ηξεηο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90. 

Ζ πξψηε κεηαξξχζκηζε αθνξά ην ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. χκθσλα κε 

ηνλ λφκν 1876/1990, εηζάγνληαη ζεζκηθέο αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο φπσο ε 

δηεχξπλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπκβάζεσλ πξνο 

πην ζεσξεηηθά ζέκαηα, ε εγθαζίδξπζε επηρεηξεζηαθψλ θαη θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο θαζψο θαη ε θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο δηαηηεζίαο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο 

κε ηελ αλεμάξηεηε αξρή κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο. 

Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή αιιαγή ηε δεθαεηία ηνπ ΄90 αθνξά ζηε  κεηαξξχζκηζε ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Ν.1902/1990, Ν.2084/1992 θαη Ν.1976/ 1991) θαη    ζεκαηνδνηεί 

ηελ ζηξνθή ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία, ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ, ζε κηα 

πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο κε ην νηθνλνκηθφ πιαίζην πνπ είρε ζέζεη ε ζπλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη. 

ε παξφκνηα ινγηθή θαη ηδενινγηθή βάζε θηλήζεθε θαη ε ηξίηε θνηλσληθή 

κεηαξξχζκηζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 πνπ αθνξνχζε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. πγθεθξηκέλα 

νη λφκνη 2071/1992 θαη 2519/1997, ζηεξίρζεθαλ ζε κηα δηαδηθαζία απνξξχζκηζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ ραξαρηήξα ηνπ ΔΤ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο αηνκηθήο επζχλεο ζε ζέκαηα 

πγείαο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ πγεία κε αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ 

(αθειιαξφπνπινο, 2011).  

πλνςίδνληαο ηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα, παξαηεξνχκε 

φηη ην θξάηνο πξνλνίαο ζηελ Διιάδα ζπγθξνηήζεθε θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα επξσπατθά θξάηε. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Διιάδα θαηείραλ νη παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο πξαθηηθέο νη 

νπνίεο ζηεξίδνληαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Οη ζπλέπεηεο απηψλ ησλ 

πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ έγηλαλ εληνλφηεξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ηελ 
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πηνζέηεζε απφ ην θξάηνο αληηθνκνπληζηηθψλ πνιηηηθψλ απμάλνληαο ηε δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ απφ ην θξάηνο. Σελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη ε άκεζε 

παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ πφξσλ θαη εξγαζίαο θπξίσο, φπσο 

ε αλάπηπμε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ε πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γεο θαη θαηνηθίαο, κε απνηέιεζκα ηνλ 

άληζν επηκεξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζε επλνεκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

αληίζηνηρα ηνλ απνθιεηζκφ άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, πνπ ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 ζα 

εκθαληζηνχλ κε ηνλ φξν «κε πξνλνκηνχρνη». 

Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ζηελ Διιάδα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηε δπηηθή Δπξψπε κέζσ ηεο θευλζηαλήο ζπλαίλεζεο. 

Αληίζεηα ζηελ Διιάδα ε φπνηα θνηλσληθή ζπλαίλεζε είλαη δηάηξεηε απφ παξαθξαηηθά 

θέληξα εμνπζίαο πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο θνηλσληθέο παξνρέο σο ζπλαιιαγέο ζηε βάζε 

ελφο πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ωζηφζν, παξφιε ηελ ηζρπξή επηξξνή ησλ κεηεκθπιηαθψλ πξαθηηθψλ ζηε δνκή 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο, ζεκαληηθφ ξφιν θαηείραλ θαη νη  ζεκειηψδεηο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παζνγέλεηεο  πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

πγθεθξηκέλα ε ρακειή εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ πνζνζηφ 

κηζζσηήο εξγαζίαο θαη εμεηδηθεπκέλεο εξγαηηθήο δχλακεο, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

απνπζία πίεζεο ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο ζπλαξηψκελνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Σε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ νηθνδφκεζε 

ελφο θξάηνπο πξφλνηαο ζηα πξφηππα ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο κε θευλζηαληθα 

ραξαθηεξηζηηθά. ην πιαίζην απηφ ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ζηα πεδία ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο νη νπνίεο 

ζπλνδεχηεθαλ απφ νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, φπσο ε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ 

δαπαλψλ, ε αχμεζε ησλ κηζζψλ θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζην 

ΑΔΠ.  

κσο ε πηνζέηεζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Διιάδα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ 

αθεηεξία ηεο θξίζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ηφζν ζηε δπηηθή Δπξψπε φζν θαη ζηελ 
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Ακεξηθή, κε ηελ άλνδν λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, θαζψο θαη κε κηα 

αξλεηηθή κεηαζηξνθή ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 

Οη δηεζλείο απηέο  κεηαβνιέο  επεξεάδνπλ αξθεηά ηελ Διιάδα απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ ΄90 θαη έπεηηα θαη νδεγνχλ ζε κηα δηαδηθαζία ζπξξίθλσζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο. 

 

2.6.5. Η κοινωνικι πολιτικι πρόνοιασ ςτθν Ελλάδα ςιμερα 

Ζ  νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία απφ ην 2007 έπιεμε 

θαη ηελ Διιάδα παίξλνληαο ηε κνξθή θπξίσο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο κε ζεκαληηθφηεξε 

ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ηεο ρψξαο λα δαλεηζηεί απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ απφθαζε ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ εμεχξεζε θάπνηαο ιχζεο ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε ελφο 

«πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο» απφ ηελ ΔΔ, ηελ Δπξσπατθή θεληξηθή ηξάπεδα θαη ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν ηνλ Μάην ηνπ 2010.  

ην πιαίζην ηνπ «πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο» ζπκθσλήζεθε ε ιήςε 

κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

εμαζθάιηζε απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ησλ δφζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ην 2010 κέρξη 

ζήκεξα έρνπλ ππάξμεη ηξία δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία έρνπλ ηε κνξθή 

κλεκνλίσλ κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ησλ ηξηψλ ζεζκψλ. 

 

2.6.6. Επιπτϊςεισ ςε ειςόδθμα και υλικοφσ πόρουσ 

Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνέβιεπε ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο βαζίζηεθαλ ζε 

κέηξα ιηηφηεηαο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάησ απφ ην 

3% κέρξη ην 2014. Ζ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ έρεη  σο ρξνληθή αθεηεξία ηελ άλνημε 

ηνπ 2010 θαη πεξηιάκβαλε  αχμεζε θφξσλ κε παξάιιειε κείσζε κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ. 

πγθξηκέλα ηα βαζηθφηεξα δεκoζηνλνκηθά κέηξα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπκθσλία 

ηνπ 2010 ραξαθηεξίδνληαη απφ: 

 Αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ, 



37 
 

 Αχμεζε ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

 Αχμεζε ηεο εηδηθήο θνξνινγίαο ζηα θαχζηκα, 

 Γηαδνρηθέο κεηψζεηο κηζζψλ, 

 Μείσζε ηνπ θαησηάηνπ κηζζνχ θαηά 22%  θαη θαηά 32% γηα ηνπο λένπο θάησ 

ησλ 25 εηψλ, 

 Μείσζε θαη πεξηθνπέο ζε θνηλσληθά επηδφκαηα φπσο ην επίδνκα ελνηθίνπ, 

δηαθνπή ρνξήγεζεο ΔΚΑ (Φεξψλαο, 2013: 129).  

Σα παξαπάλσ κέηξα ιηηφηεηαο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο κεηψζεηο εηζνδεκάησλ 

εληείλνληαο ην πθηζηάκελν θνηλσληθφ έιιεηκκα ζηελ Διιάδα. πκθψλα κε ζηνηρεία ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, νη κέζεο πξαγκαηηθέο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ζηελ Διιάδα είραλ 

κεησζεί ηελ πεξίνδν 2009 -2012 θαηά 22,9 %. Δλψ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ε κείσζε ήηαλ 

ζην 26,3%. Δπηπιένλ, ζπκθψλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ν θίλδπλνο θηψρεηαο απφ 16,3 

ην 2010 έρεη θηάζεη ζην 42,7 ην 2014. Δλψ ζηνλ δείθηε γηα ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

δνπλ κε πιηθέο ζηεξήζεηο απφ 23.0 απμήζεθε ζε 39,5 ην 2014. 

Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο ήξζαλ λα πξνζηεζνχλ ζε έλα ζαζξά δνκεκέλν θνηλσληθφ 

κνληέιν πνπ αλαπηπζζφηαλ ζηελ Διιάδα, αλαδεηθλχνληαο  φκσο πην έληνλα ηηο δνκηθέο 

ηνπ παζνγέλεηεο. εκαληηθφ δείγκα δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ κνληέινπ 

είλαη ε αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ρσξίο σζηφζν λα 

κεηψλεηαη ην πνζνζηφ θηψρεηαο ηνπ πιεζπζκνχ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ηελ 

πεξίνδν 1995-2008 νη δαπάλεο γηα θνηλσληθή πξνζηαζία (σο % ηνπ ΑΔΠ) κεηαπήδεζαλ 

απφ ην 19,9% ζην 26%, πιεζηάδνληαο νπζηαζηηθά ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ-15, πνπ είλαη 

27,1%. Ωζηφζν, ηελ ίδηα πεξίνδν ην πνζνζηφ θηψρεηαο ζηε ρψξα έκεηλε ζρεδφλ 

ακεηάβιεην γχξσ ζην 20%-21%, πνπ είλαη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ. Δίλαη κάιηζηα ελδεηθηηθφ φηη απηφ δηαπηζηψλεηαη ζε πεξίνδν ξαγδαίαο 

κεγέζπλζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ. (ΗΝΔ, 2011) 

Γηα ηελ εξκελεία ηνπ παξάδνμνπ απηνχ θαηλνκέλνπ ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο. Ζ πξψηε εξκελεία ζρεηίδεηαη κε αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
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θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο Διιάδαο, πνπ ην 

θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα αλαπνηειεζκαηηθφ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, ζηνλ δείθηε ζρεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο   σο πξνο 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηηο πεξηζζφηεξν 

αλαπνηειεζκαηηθέο ρψξεο ηεο ΔΔ-15 ζηε ρξήζε ησλ δαπαλψλ γηα θνηλσληθή πξνζηαζία. 

Οη κφλεο ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηελ Διιάδα είλαη ε 

Ηηαιία, ε Μ. Βξεηαλία θαη ε Ηξιαλδία. Αληίζεηα ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην 

ιεγφκελν ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν
15

 θνηλσληθήο πξνζηαζίαο εκθαλίδνληαη κε ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά απνηειεζκαηηθφηεηαο. Αληίζεηα κε ηηο ρψξεο ηνπ ζθαλδηλαβηθνχ 

κνληέινπ, νη ρψξεο πνπ πηνζεηνχλ ην κεζνγεηαθφ κνληέιν, φπσο ε Διιάδα, θαζψο θαη 

ρψξεο  πνπ πηνζεηνχλ ην θηιειεχζεξν κνληέιν, εκθαλίδνπλ ρακειά πνζνζηά ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε απηή ηελ εξκελεία νη αηηίεο ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο δνκηθέο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη ρψξεο ηεο λνηίνπ Δπξψπεο. 

Μηα δεχηεξε εξκελεία επηθεληξψλεηαη ζηε κε νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ 

πξνλνηαθψλ δαπαλψλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, πξνθχπηεη φηη ε αχμεζε ησλ 

θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ ζε ρξήκα ην δηάζηεκα 1995-2008, πεξηνξίζηεθε κφλν ζηελ 

αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ. Οη ινηπέο, εθηφο ζπληάμεσλ, κεηαβηβάζεηο (φπσο νηθνγελεηαθά 

επηδφκαηα, επηδφκαηα αλεξγίαο, ζηέγαζεο θ.ιπ.) παξέκεηλαλ ζρεδφλ ακεηάβιεηεο, ζην 

3% ηνπ ΑΔΠ, πνζνζηφ ην νπνίν είλαη ην ρακειφηεξν ζηελ ΔΔ-15. Καηά ζπλέπεηα, ην 

κεξίδην ησλ ινηπψλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ ζε ρξήκα σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο 

θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο κεηψζεθε απφ 0,23 ην 1995 ζε 0,20 ην 2008. Έηζη, παξέκεηλε ζε 

πνιχ πην ρακειφ επίπεδν απφ ην αληίζηνηρν κέζν κεξίδην ζηελ ΔΔ-15, φπνπ ην ίδην 

δηάζηεκα κεηψζεθε απφ 0,37 ζε 0,33. Δληνχηνηο, κεηά ηηο ινηπέο θνηλσληθέο 

κεηαβηβάζεηο, ε Διιάδα εκθαλίδεηαη σο ε ρψξα κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ θηψρεηαο 

                                                           
15

Σν ζχζηεκα απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα γελλαηφδσξεο θαη θαζνιηθέο παξνρέο πνπ αθνξνχλ ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ρσξίο έιεγρν πφξσλ ησλ δηθαηνχρσλ θαη κε κνλάδα αλαθνξάο ην άηνκν. 

Υξεκαηνδνηείηαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηνπο πςεινχο θαη ηδηαίηεξα 

πξννδεπηηθνχο άκεζνπο θφξνπο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηε ρακειή θνξνδηαθπγή (ΗΝΔ, 2011).   
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ζηελ ΔΔ-15 (20,5%). Οπζηαζηηθά, ην πςειφ πνζνζηφ θηψρεηαο ηεο ρψξαο νθείιεηαη 

ζηελ εμαηξεηηθά αζζελή αλαδηαλεκεηηθή επίδξαζε ησλ ινηπψλ θνηλσληθψλ 

κεηαβηβάζεσλ, ε νπνία είλαη ε ρακειφηεξε κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-15 (ΗΝΔ, 

2011). 

Οη επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ραξαθηεξίδνληαλ απφ πεξηθνπέο 

θαη κεηψζεηο ζε πξνλνκηαθά επηδφκαηα θαη θαηάξγεζε πξνλνηαθψλ νξγαληζκψλ. Σν 

2009 θαηαξγείηαη ην Δζληθφ Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο θαζψο θαη ην Σακείν 

Κνηλσληθήο  Αιιειεγγχεο, ελψ ηαπηφρξνλα θαζηεξψλεηαη έλα ζχζηεκα βαζηθήο 

πξνλνηαθήο ζχληαμεο θάησ απφ ην φξην θηψρεηαο. 

 

2.7. Σοπικι αυτοδιοίκθςθ ςτθν Ελλάδα 

2.7.1. Εξζλιξθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ – Πρϊτθ περίοδοσ 

 

Ζ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο έρεη σο αθεηεξία 

ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ππφ ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα. Σν 1828 

εγθαηληάδεηαη ην θαπνδηζηξηαθφ ζχζηεκα απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν φξηδε ηε δηαίξεζε ηεο 

Πεινπνλλήζνπ ζε επηά ηκήκαηα θαη ησλ λεζηψλ ζε έμη, ελψ αληίζηνηρα κέηξα ζα 

ιακβάλνληαλ θαη γηα ηε ηεξεά Διιάδα θαηφπηλ ηεο έθβαζεο ηνπ πνιέκνπ. Βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο απνηεινχζε ε κεηεμέιημε 

ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είρε δηακνξθσζεί επί νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζε έλα 

ζεζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαηά ηα πξφηππα ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, γεγνλφο πνπ 

πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο απφ ηνπο θαηά ηφπνπο πξνεζηνχο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο θαηέρεη ε βξαρχβηα δηαθπβέξλεζε απφ ηε Βαπαξηθή αληηβαζηιεία. Ζ  νξγάλσζε 

ηνπ «Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο» ζε δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο έγηλε κε βάζε ην νξγαλσηηθφ 

ζρήκα δηνίθεζεο ην φπνην είρε ήδε εθαξκνζηεί ζηε Γάιιηα θαζψο θαη ζηε Βαπαξία. 

πκθψλα κε ην  Β.Γ  ηεο 3
εο

 Απξηιίνπ ηνπ 1833 «πεξί  δηαηξέζεσο ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο 

δηνηθήζεσο ηνπ»,  ε ειιεληθή επηθξάηεηα ρσξίδεηαη ζε δέθα λνκνχο ζηνπο νπνίνπο 

ππάγνληαη 47 πεξηθέξεηεο θαη ζε απηέο φινη νη δήκνη ηεο ρψξαο.  
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πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ Βαπαξψλ αληηβαζηιέσλ, βαζηθφο ζηφρνο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε ζχζηαζε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο απνηεινχζε ε απνδπλάκσζε ησλ πθηζηάκελσλ θέληξσλ ηνπηθήο εμνπζίαο 

θαη ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ δηνηθεηηθψλ θέληξσλ. Παξάιιεια εηζήρζε ε αηξεηή 

δηνίθεζε ησλ δήκσλ θαη ε ζρεηηθή δηαρεηξηζηηθή απηνλνκία ηνπο, ζην πιαίζην ηεο 

απηνηεινχο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. 

 

2.7.2. Δεφτερθ περίοδοσ 

Ζ δεκηνπξγία δήκσλ ζε επξχ γεσγξαθηθφ πιαίζην αλέδεημε ηνπο δεκάξρνπο ζε 

πνιηηηθνχο παξάγνληεο κε ηζρπξή επηξξνή ζηε δηακφξθσζε θεληξηθψλ πνιηηηθψλ. Σν 

δεκαξρνθεληξηθφ απηφ ζχζηεκα επσθειήζεθε απφ ηελ απνπζία ηζρπξνχ θεληξηθνχ 

θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ε δνκή ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ηεο επνρήο 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ πνιηηηθέο ζπζζσκαηψζεηο ηνπηθψλ δηθηχσλ κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλαιιαγήο ησλ βνπιεπηψλ κε ηνπο δεκάξρνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

πνιηηηθήο ηνπο επηξξνήο. 

Σηο παζνγέλεηεο απηέο ζέιεζε λα θαηαπνιεκήζεη ην κεηαξξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο 

πξψηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ. ηφρνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απνηεινχζε ε 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ θεληξηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κέζσ απηνχ ε ελίζρπζε ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ εηζήρζεζαλ πνιηηηθέο γηα ηελ απνδπλάκσζε ησλ 

ηνπηθψλ θέληξσλ εμνπζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο πνπ θαηείραλ νη δήκαξρνη ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο βνπιεπηέο, θπξίσο κέζσ ηνπ ΓΝΕ/1912 πεξί ηεο δηάζπαζεο ησλ 

δήκσλ (Υξπζαλζάθεο,2015). Μηα ζηαδηαθή απνθέληξσζε απφ ην ζχζηεκα 

απηνδηνίθεζεο ηεο θπβέξλεζεο Δ. Βεληδέινπ εληνπίδεηαη ζην ζχληαγκα ηνπ 1927. ην 

ππ΄ αξηζκφλ 105 ζρέδην ηνπ ζπληάγκαηνο νξηδφηαλ φηη ε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο 

νξγαλψλεηαη θαηά ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε ην ζχληαγκα ηνπ 1927, ην 

ειιεληθφ θξάηνο ρσξίδεηαη ζε πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο νη πνιίηεο ζα δηαρεηξίδνληαη άκεζα 

ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ην θξάηνο 

αζθεί ηελ αλσηάηε επνπηεία, ζηνλ βαζκφ φκσο πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε 

δξάζε ησλ ΟΣΑ νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο (Μπακπνχλεο, 2007). 
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Σελ πεξίνδν ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο παξαηεξείηαη έληνλνο 

ζπγθεληξσηηζκφο θαη απηαξρηζκφο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

χκθσλα κε ην ζχληαγκα ηεο ρνχληαο ην 1968, νη ΟΣΑ έρνπλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ  ελψ  ην άξζξν 120 φξηδε φηη απαγνξεχεηαη ε 

αλάκεημε ησλ ΟΣΑ ζε «ζέκαηα μέλα πξνο ηνπο άλσ ζθνπνχο». Απηή ε δηάηαμε άλνημε 

ηνλ δξφκν ζηνλ απφιπην έιεγρν ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα ηα 

φπνηα θεξχζζνληαλ έθπησηα ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο θπβεξλεηηθέο 

πνιηηηθέο (Μπακπνχλεο, 2007).  

2.7.3. Σρίτθ περίοδοσ 

Με ην κεηαπνιηηεπηηθφ ζχληαγκα ηνπ 1975 νξίδεηαη θαη ζχγρξνλε κνξθή ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ ζπληάγκαηνο, νη ΟΣΑ έρνπλ 

δηνηθεηηθή απηνηέιεηα θαη νη αξρέο ηνπο εθιέγνληαη κέζσ θαζνιηθήο θαη κπζηηθήο 

ςεθνθνξίαο. Οη δήκνη ιεηηνπξγνχλ κε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, ελψ ην θξάηνο αζθεί ηελ 

επνπηεία θαη παξέρεη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ην ίδην άξζξν θαηνρπξψλεηαη ν ζεζκφο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν ζεκειηψλεη ηνλ Α΄ θαη Β΄ βαζκφ Απηνδηνίθεζεο. Ο ζεζκφο πνπ 

εθθξάδεη ηελ απνθεληξσκέλε θξαηηθή δηνίθεζε είλαη ε λνκαξρία, ελψ νη ζεζκνί πνπ 

εθθξάδνπλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο πνπ απνηεινχλ θαη 

ηελ 1
νπ

 βαζκνχ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Με ηελ άλνδν ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1981, επηρεηξήζεθαλ 

λέεο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ρψξν ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  Έηζη κε ηνλ λφκν 

1235/1982 ηζρχεη πηα ε «άζθεζε θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ε θαζηέξσζε ιατθήο 

εθπξνζψπεζεο ζηνπο λνκνχο». Με βάζε ηνλ λφκν απηφ κεηαβηβάδνληαη αξκνδηφηεηεο 

ζηα λνκαξρηαθά ζπκβνχιηα θαη επηρεηξείηαη ε δεκνηηθή απνθέληξσζε ζηε βάζε γηα 

ιατθή ζπκκεηνρή θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ 

(Μπακπνχλεο, 2007). 

εκαληηθή ηνκή ζηε δνκή ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απνηέιεζε ν 

λφκνο 2539/1997 (Η. Καπνδίζηξηαο). Βαζηθφ άμνλα ηνπ λφκνπ απνηεινχζε ε ζπγρψλεπζε 

δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο κεηψζεθε ζε 1304. Ζ ζπλέλσζε ησλ ΟΣΑ  
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ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ δήκσλ κε νηθνλνκηθή απηάξθεηα κέζσ ηεο 

άληιεζεο ηδίσλ πφξσλ. 

Ο ηζρχσλ Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ εηζήρζε ην 2006 κε γλψκνλα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ. Με ηνλ λφκν 3463/2006 εηζήρζεζαλ 

θαηλνηνκίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ πνιίηε ζην πιαίζην ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. πγθεθξηκέλα, 

θαζηεξψζεθε ν ζεζκφο ηνπ ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο, ελψ παξάιιεια δηακνξθψζεθε 

έλα δίθηπν ζεζκψλ γηα ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέζσ εηζαγσγήο 

ηεο κεζφδνπ ηεο δηαβνχιεπζεο κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ δεκνηψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ. 

ε θνηλσληθφ επίπεδν ν λφκνο 3463/2006  ελίζρπζε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ ΟΣΑ 

κε ηε ιήςε πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ είηε κέζσ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο είηε κέζσ παξνρήο 

ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Δπίζεο εληζρχζεθε ε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ή ζπκκεηνρήο ησλ ΟΣΑ ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ 

θνηλσληθή ελζσκάησζε κεηαλαζηψλ ή παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ ζην πιαίζην ησλ 

αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (Υξπζαλζάθεο, 2015).
16

 

Ζ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3852/2010, γλσζηφο σο πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» δελ 

θαηαξγεί ζην ζχλνιφ ηνπ ηνλ λφκν 3463/2006. Ωζηφζν νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ 

Καιιηθξάηε, φπσο ε εθινγηθή δηαδηθαζία, νη αζθνχκελεο αξκνδηφηεηεο, ν έιεγρνο 

λνκηκφηεηαο θαη αιιά, ζηελ νπζία αζθνχληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 3852/2010. 

 

2.7.4. Πρόγραμμα Καλλικράτθσ 

Με ηνλ λφµν 3852/2010 αλαζπγθξνηείηαη ε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζπληζηψληαη νη Απνθεληξσκέλεο ∆ηνηθήζεηο σο εληαίεο κνλάδεο 

γηα ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. πγθεθξηκέλα, ζε φιε ηελ επηθξάηεηα 

ζπληζηψληαη 325 λένη ∆ήµνη (αληί ησλ 1034 Ο.Σ.Α πξψηνπ βαζµνχ πνπ πθίζηαλην πξηλ 

ηελ ςήθηζε ηνπ λφµνπ), 13 Πεξηθέξεηεο θαη 7 Απνθεληξσκέλεο ∆ηνηθήζεηο. Ο 

«Καιιηθξάηεο» ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηνπ «Καπνδίζηξηα» (Ν.2539/97), ππφ ηελ έλλνηα φηη 

                                                           
16

 Εκτενζςτερη ανάλυςη ςτο κεφάλαιο 3. 
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ακθφηεξνη εηζήρζεζαλ απφ θπβέξλεζε ηνπ ίδηνπ θφκκαηνο (ΠΑΟΚ) θαη δηέπνληαη απφ 

παξφκνηα θηινζνθία αλαγθαζηηθήο ζπλέλσζεο ησλ ππαξρφλησλ κηθξψλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ ζε κεγαιχηεξνπο. 

Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δήκσλ θαη 

ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαηά πεξίπνπ 2/3, ε αληηθαηάζηαζε ησλ 57 λνκαξρηψλ σο 

δεπηεξνβάζκησλ ΟΣΑ απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο, ε ζχζηαζε ησλ απνθεληξσκέλσλ 

δηνηθήζεσλ, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ, ε αχμεζε ηεο ζεηείαο 

ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ απφ 4 ζε 5 έηε θαη ε αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ 

θάζε βαζκνχ. 

2.7.5. Καλλικράτθσ ςτουσ ΟΣΑ 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3852/2010 επηρεηξείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε κηα 

ζεκαληηθή αλαδηάξζξσζε ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέζσ ηεο ζχζηαζεο 

ιηγφηεξσλ θαη ηαπηφρξνλα ηζρπξφηεξσλ δήκσλ. Βαζηθφο άμνλαο γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 

λφκνπ ήηαλ νη δήκνη λα  απνηεινχλ ηζρπξνχο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη 

νπνίνη ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ δεκνηψλ.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαγθαζηηθέο θαη 

εζεινληηθέο ζπλελψζεηο δήκσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 101, «ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο 

ρψξαο δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο γεσνηθνλνκηθέο θνηλσληθέο θαη ζπγθνηλσληαθέο 

ζπλζήθεο». 

Οη λένη δηεξεκέλνη δήκνη επσκίζηεθαλ κε επηπξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο, κέζσ ηεο 

απνθέληξσζεο αξκνδηνηήησλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο. πγθεθξηκέλα νη λέεο 

αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ πεξηιακβάλνπλ: 

 Δθαξκνγή πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαη ζπλαθψλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ, πνπ δελ 

έρνπλ γεληθφηεξν ραξαθηήξα θαζψο θαη έιεγρν εθαξκνγήο ξπκνηνκηθψλ 

ζρεδίσλ ζην έδαθνο, 

 Δηδηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ θαζψο θαη δεηήκαηα θνηλσληθήο πνιίηηθεο, 
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 Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα ην νπνίν εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ 

θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ ηε γλψκε ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο κεηαβηβάδνληαη ζηνπο δήκνπο αξκνδηφηεηεο πνπ 

αζθνχληαη απφ ηηο Γ.Τ.Π.Δ. πεξηιακβαλνκέλσλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ Μνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο Τγείαο (Μ.Π.Τ.), θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

 Νέεο αξκνδηφηεηεο πξνζηίζεληαη ζην άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ,  ππφ ηνλ ηνκέα ζη΄ (Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ), 

 Αξκνδηφηεηεο πνπ άπηνληαη ζεκάησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

(γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία). 

Απφ ηελ παξαπάλσ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνζηέζεθαλ 

ζηνλ θψδηθα δήκσλ θαη θνηλνηήησλ παξαηεξείηαη έληνλα ε ηάζε γηα απνθέληξσζε 

πνιηηηθψλ πνπ κέρξη πξηλ ηελ κεηαξξχζκηζε άλεθαλ ζηελ ζθαίξα αξκνδηνηήησλ ηνπ 

θεληξηθνχ θξάηνπο. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο, ηνπ νπνίνπ αξθεηά ζηνηρεία 

απνθεληξψζεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο, είλαη ν ηνκέαο ηελ θνηλσληθήο 

πξφλνηαο, φπνπ ζην λνκνζεηηθφ θείκελν εληάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο  ηεο πνηφηεηαο δσήο 

(Υξπζαλζάθεο, 2015).
17

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Εκτενζςτερη ανάλυςη ςτο κεφάλαιο 3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Η κοινωνικι πολιτικι πρόνοιασ των ΟΣΑ 

3.1 Αποκζντρωςθ και κοινωνικι πολιτικι 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ παγθφζκηνπ πνιέκνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο παξαηεξείηαη κηα ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ πξνλνηαθψλ παξνρψλ απφ ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Σελ πεξίνδν απηή ην ηνπηθφ θξάηνο έρεη 

ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ άζθεζε δηαθφξσλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ φπσο ε ζηέγαζε, ε 

παηδεία, ε πγεία θαη ε θνηλσληθή πξφλνηα.  

Ζ κειέηε ηεο ζρέζεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζε θαη ηνπηθνχ θξάηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηξηψλ 

θαηεγνξηψλ. 

Ζ πξψηε θαηεγνξία έρεη λα θάλεη κε ηελ νκάδα θξαηψλ φπνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πξνυπάξρνπζεο ηζρπξέο ηνπηθέο δνκέο κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηελ άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ήδε απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα. Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε Αγγιία. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε θνηλσληθά ζπζηήκαηα κε αξθεηά 

ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. ην ζχζηεκα απηφ ε ζρέζε θεληξηθνχ 

θαη ηνπηθνχ θξάηνπο είλαη ζρέζε ειέγρνπ θαη επνπηείαο κέζα ζε έλα πιαίζην αληαιιαγήο 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη ηνπηθψλ πξνπρφλησλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

κπνξνχλ λα εληαζνχλ ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Γαιιία. 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία βξίζθνληαη ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε 

κεηάβαζε απφ έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα ζε έλα ζχζηεκα κε δηεπξπκέλν ηνλ ξφιν ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Απηφ εθαξκφδεηαη κέζσ 

αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ παξερνκέλσλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ (Γεηίκεο ,1993). 

χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπ Sharpe,  ε απνθέληξσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν ηα θξάηε έρνπλ πηνζεηήζεη ηε «λαπνιεφληεηα» δεκφζηα 

δηνίθεζε, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο είλαη ην ζπγθεληξσηηθφ θξάηνο. Σέηνηεο ρψξεο 

είλαη ε Γαιιία, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα. ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη 
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ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη απνθεληξσκέλεο δνκέο. (Sharpe 

φπσο αλαθέξεηαη απφ Γεηίκεο, 1993). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηε 

βάζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπηθνχ θαη θεληξηθνχ θξάηνπο δελ είλαη απφιπηε, σζηφζν 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ 

ζπζηεκάησλ. ηε βάζε απηή παξαηεξείηαη φηη ε πεξίνδνο αλάπηπμεο ηνπ θευλζηαληθνχ 

θξάηνπο πξφλνηαο ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε 

ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ αληηζηνηρία απηή (πςειή πνηφηεηα θνηλσληθψλ 

πνιηηηθψλ κε ηαπηφρξνλε ζεκαληηθή απνθέληξσζε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ) γίλεηαη θαλεξή 

ζηελ πξψηε θαη ηελ ηξίηε θαηεγνξία, ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ε ζηξεβιή άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο. 

 

3.2. χζςθ τοπικοφ – κεντρικοφ ςτο κεωρθτικό πεδίο 

ηε κειέηε ηεο ζρέζεο ηνπηθνχ -θεληξηθνχ έρνπλ αλαπηπρζεί ηέζζεξα ζεκαληηθά 

ζεσξεηηθά ξεχκαηα. Σν πξψην ζεσξεηηθφ ξεχκα αλαθέξεηαη ζε δηνηθεηηθέο θαη πνιηηηθέο 

πξνζεγγίζεηο απφ ηε ζρνιή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Βαζηθή ζέζε ησλ πξνζεγγίζεσλ 

απηψλ είλαη φηη ε απνθέληξσζε ησλ πνιηηηθψλ είλαη αλαγθαία, θαζψο νη ηνπηθνί 

αληηπξνζσπεπηηθνί ζεζκνί κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ κέγηζην βαζκφ λνκηκνπνίεζεο 

ησλ απνθάζεσλ  κέζσ ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα απμεζεί ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαζψο νη ηνπηθέο αξρέο γλσξίδνπλ θαιχηεξα 

ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

ε αληίζεζε κε ηε ζρνιή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο βξίζθνληαη νη λενθηιειεχζεξεο 

πξνζεγγίζεηο. χκθσλα κε ηηο λενθηιειεχζεξεο πξνζεγγίζεηο, ν βαζηθφο κεραληζκφο γηα 

ηε δηαλνκή αγαζψλ είλαη ην πεδίν ηεο αγνξάο. Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη απφ ην 

θξάηνο είλαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη αληηπαξαγσγηθή, θαζψο νδεγεί ζε εμάξηεζε ησλ 

πνιηηψλ απφ ηηο παξνρέο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ελψ ηαπηφρξνλα αλαπηχζζεηαη ε θξαηηθή 

γξαθεηνθξαηία. 
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Γηα απηνχο ηνπο ινγνχο πξέπεη λα απνξξπζκηζηνχλ νη θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη 

λα απαγθηζηξσζνχλ απφ ηελ θξαηηθή δηνίθεζε δίλνληαο ζέζε ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο. 

ε ηνπηθφ επίπεδν πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηνπηθψλ ζεζκψλ πνπ 

ζα αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηα παθέηα παξνρήο ππεξεζηψλ. Ωζηφζν νη ΟΣΑ 

νθείινπλ λα αζθνχλ ηελ θνηλσληθή ηνπο πνιηηηθή ζηα απνιχησο απαξαίηεηα θαη αλάγθα 

δεηήκαηα αθήλνληαο ηα ππφινηπα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

ην ηξίην ξεχκα βξίζθεηαη ε δπαδηθή, πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε. Βαζηθφηεξνη 

ζεσξεηηθνί ηεο δπαδηθήο πξνζέγγηζεο είλαη νη Ο΄Connor θαη Offe. χκθσλα κε απηή ηελ 

πξνζέγγηζε, ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε δηαρσξίδνληαη ρσξνηαμηθά. πγθεθξηκέλα, ε 

ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ην θεληξηθφ θξάηνο κέζσ ηεο 

ξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ελψ ε 

θαηαλάισζε απφ ην ηνπηθφ. Ζ δηάθξηζε απηή  αληηιακβάλεηαη ην θεληξηθφ θξάηνο σο 

θνξπνξαηηζηηθφ πεδίν ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζε δεηήκαηα παξαγσγήο θαη αληίζηνηρα ην 

ηνπηθφ θξάηνο σο πινπξαιηζηηθφ πεδίν αληηπαξάζεζεο ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ζηελ 

θαηαλάισζε (O' Coner θαη Οffe, φπσο αλαθέξνληαη απφ Γεηίκεο,1993. ζ.102). 

Σέινο, ε ηέηαξηε πξνζέγγηζε ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηξνπθηνπξαιηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο έρνπλ σο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ αληίιεςε γηα ηελ εμάξηεζε 

ηνπ θξάηνπο απφ ην θεθάιαην. Παξάιιεια, ην ηνπηθφ θξάηνο δελ απνηειεί ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλαλ κεραληζκφ ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

θεθαιαηαθή ζπζζψξεπζε  ( Γεηίκεο,1993). 

 

3.3. Τοπικό κπάηορ και κπίζη ηος κπάηοςρ ππόνοιαρ 

Έπεηηα απφ ηηο δχν πεηξειατθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 εκθαλίδεηαη ε  

θξίζε ζην θευλζηαληθφ κνληέιν νηθνλνκίαο. Οη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ειέγρνπ ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ηεο ελέξγεηαο θαίλνληαη λα κελ είλαη βηψζηκεο, θαζψο παξαηεξείηαη 

έληνλν ην θαηλφκελν ηνπ ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ. ε απηφ ην πιαίζην πιήηηεηαη θαη ην 

ιεγφκελν «θξάηνο πξφλνηαο» κέζσ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηθνπψλ, ην νπνίν απνηεινχζε 

δνκηθφ ζηνηρείν ησλ θευλζηαληθψλ πνιηηηθψλ. 
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Ωο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ηνπ θευλζηαληθνχ κνληέινπ εκθαλίδεηαη ε πηνζέηεζε 

λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ. Οη πνιηηηθέο απηέο  ακθηζβεηνχλ ηηο πξνλνηαθέο πνιηηηθέο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ κνληέινπ ελψ ηαπηφρξνλα πξνβάιινπλ ηε ζεκαζία ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ ζηε ζέζε ησλ θνηλσληθψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Μilton Friedman, «ε θπβεξλεηηθή εμνπζία πξέπεη λα είλαη 

απνθεληξσκέλε. Αλ πξφθεηηαη ε θπβέξλεζε λα αζθεί κηα εμνπζία θαιχηεξα λα ηελ αζθεί 

ζηελ θνκεηεία παξά ζηελ πνιηηεία θαη θαιχηεξα ζηελ πνιηηεία παξά ζηελ Οπάζηλγθηνλ. 

Αλ δε κνπ αξέζεη απηφ πνπ θάλεη ε ηνπηθή κνπ θνηλφηεηα ζηελ απνρέηεπζε, ζηελ 

πνιενδνκία ή ζηελ παηδεία, κπνξψ λα κεηαθνκίζσ ζε κηα άιιε ηνπηθή θνηλφηεηα» 

(M.Friedman, 1962). Έηζη νη λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο έδσζαλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνπηθνχ ην νπνίν ζεσξήζεθε κνριφο γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. Ζ αλάπηπμε απηή 

ηνπ ηνπηθνχ επίπεδνπ πεξηιάκβαλε εθηφο ησλ άιισλ ηε κεηαηφπηζε ηεο επζχλεο γηα ηηο 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο απφ ην θεληξηθφ ζην ηνπηθφ επίπεδν. Ο ζηφρνο φκσο ηεο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο δε ζπλεπάγεηαη θαη αληίζηνηρε κεηαθνξά πφξσλ απφ ην θεληξηθφ ζην ηνπηθφ. 

Αληίζεηα ν ζηφρνο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα επηηεπρηεί κέζα απφ ηνπηθέο 

παξαγσγηθέο πξσηνβνπιίεο  θαη επηρεηξεκαηηθή ηνπηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη ην ηνπηθφ 

θξάηνο πηνζεηεί θαπηηαιηζηηθέο κνξθέο παξαγσγήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζηε βάζε 

ηδησηηθφ-νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

ηδησηηθνπνίεζε πεδίσλ πνιηηηθήο είηε κέζσ πψιεζεο είηε κέζσ αλάζεζεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ ζε ηδηψηεο. 

Παξάιιεια, γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε 

αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ ζεζκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ κέζσ παξνρήο θηλήηξσλ. Σέηνηα θίλεηξα κπνξεί λα έρνπλ ηε 

κνξθή θνξναπαιιαγψλ ή ηελ παξνρή επλντθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Οη πηέζεηο πνπ 

αζθνχληαη απφ ηνλ δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαζψο θαη ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ νδεγεί ζπρλά ζην θαηλφκελν γεηηληάδνπζεο πεξηνρέο λα 

εκθαλίδνπλ κεγάιεο νηθνλνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο ζε κηθξνχο γεσγξαθηθνχο 

ρψξνπο. 

Απηή ε ηάζε πηνζέηεζεο ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ θξηηήξησλ γηα ηελ άζθεζε 

πεδίσλ πνιηηηθήο απφ ην ηνπηθφ θξάηνο, νδεγεί ζπρλά ζε απνξξχζκηζε ησλ θνηλσληθψλ 
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πνιηηηθψλ, θαζψο απηέο ζεσξνχληαη ζπλήζσο σο αληηπαξαγσγηθέο θαη αληαπνδνηηθέο, 

αθνχ επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηνπηθνχ θξάηνπο.  ε απηφ ην 

πιαίζην ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα γίλνληαη αληηιεπηά σο «κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά» 

θαη αληίζηνηρα αληηκεησπίδνληαη κε απνζπαζκαηηθφ ηξφπν. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κεγάια 

θνηλσληθά δεηήκαηα φπσο ε αλεξγία παχνπλ πιένλ λα ππφθεηληαη ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο 

απφ ην θξάηνο θαη ηνλ ξφιν ηνπ αλαιακβάλνπλ νη θαλφλεο ηεο αγνξάο. 

Ωζηφζν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε θξίζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη  ε ζρέζε ηνπ κε 

ην ηνπηθφ θξάηνο δελ εκθαλίδεη  παληνχ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο ζε έλα πνιηηηθφ 

ζχζηεκα νη εθξνέο είλαη θαηά θχξην ιφγν απνηέιεζκα δηακεζνιάβεζεο θνηλσληθψλ θαη 

ηαμηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ αζθνχλ πηέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ή κε ησλ θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ (Γεηίκεο, 1993). 

 

3.3. Η  μεταρρυκμιςτικι εξζλιξθ ςτθν άςκθςθ κοινωνικισ πολίτικθσ ςτουσ 

ΟΣΑ – κεςμικό πλαίςιο 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην θξάηνο πξφλνηαο αλαπηχρζεθε ζε αλαπηπγκέλεο 

βηνκεραληθέο ρψξεο. ηελ Διιάδα σζηφζν ε κεηαπνιεκηθή θνηλσληθφ- νηθνλνκηθή δνκή 

ηεο θνηλσλίαο δελ επλφεζε ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ . 

Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ππήξμε ην 

πςειφ πνζνζηφ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε αληίζηνηρε 

δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ κνξθψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θπξίσο κέζσ ησλ ζηελψλ 

νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ. 

Δπηπιένλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ππαλάπηπμε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαηείρε θαη ε 

κε νξζνινγηθή ζρέζε κεηαμχ πνιίηε θαη θξάηνπο ζε δεηήκαηα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ε 

φπνηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπζπηζηία ηνπ πξψηνπ λα απεπζπλζεί ζην θξάηνο γηα ηελ 

επίιπζε θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, θαζψο θαη ηε δηακεζνιάβεζε ζρέζεσλ πειαηείαο γηα 

ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (ΔΔΣΑΑ,1995). 

Ζ νηθνδφκεζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ Διιάδα ζπλππάξρεη κε ηε 

δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ δνκψλ πξφλνηαο κέζα ζε έλα πιαίζην ζπγθεληξσηηθνχ 
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δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο.  ε απηφ ην ζχζηεκα νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

θαηείραλ ειάρηζηεο νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηελ άζθεζε πξνλνηαθήο πνιηηηθήο. 

εκαληηθή αιιαγή πξνο ηελ απνθέληξσζε ηεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο 

παξαηεξείηαη θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ ΄80. Ζ ηάζε γηα εμεπξσπατζκφ ηεο ειιεληθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ηελ πεξίνδν απηή, είρε σο ζπλέπεηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

ηνπηθνχ θξάηνπο κε επίθεληξν ην λνκαξρηαθφ επίπεδν φπσο ε ζχζηαζε λνκαξρηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ. ην ζεκείν απηφ παξαηεξείηαη θαη ε επέθηαζε αξκνδηνηήησλ ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, φπσο ε δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ησλ ΟΣΑ ζε ζέκαηα φπσο παηδηθνί 

ζηαζκνί θαη ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο ειηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ). 

Ωζηφζν απηή ε δηεχξπλζε αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ απέρεη πνιχ απφ ην λα 

απνηειέζεη κηα ζπγθξνηεκέλε κεηάβαζε πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ απφ ην θεληξηθφ ζην 

ηνπηθφ θξάηνο, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα ελψ ην δηνηθεηηθφ 

ζχζηεκα παξακέλεη απζηεξά ζπγθεληξσηηθφ. Ο ξφινο ησλ ΟΣΑ ζηελ άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο παξακέλεη θπξίσο γλσκνδνηηθφο θαζψο, φπσο νξίδεη ν λφκνο 

2082/92 γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε 

εθπξνζψπνπο ηεο ζε θξαηηθά φξγαλα ρσξίο φκσο ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ 

(ΔΔΣΑΑ 1995). 

 

3.3.1. Θεςμικό πλαίςιο, Ν.3463/2006 

 

Ζ ζεζκηθή ζεκειίσζε ηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο ΟΣΑ 

ζεκειηψζεθε απφ ηνλ θψδηθα δήκσλ θαη θνηλνηήησλ Ν. 3463/2006. πγθεθξηκέλα κε ην 

άξζξν 75 ηνπ Ν.3463/2006 νξίδεηαη φηη «νη δεκνηηθέο θαη νη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζύλνπλ 

θαη ξπζκίδνπλ όιεο ηηο ηνπηθέο  ππνζέζεηο, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη 

ηεο εγγύηεηαο, κε ζηόρν ηελ  πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ηεο  ηνπηθήο θνηλσλίαο». 

ηνλ Ν. 3463/2006 γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 7 ηνκείο αξκνδηνηήησλ ησλ δήκσλ 

πνπ ζπκθψλα κε ηνλ λφκν είλαη: 
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1. Αλάπηπμε, 

2. Πεξηβάιινλ, 

3. Πνηφηεηα Εσήο θαη Δχξπζκε Λεηηνπξγία ησλ Πφιεσλ θαη ησλ Οηθηζκψλ, 

4. Απαζρφιεζε, 

5. Κνηλσληθή πξνζηαζία θαη αιιειεγγχε, 

6. Παηδεία, πνιηηηζκφο θαη αζιεηηζκφο, 

7. Πνιηηηθή Πξνζηαζία. 

πγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο εηζάγνληαη νη παξαθάησ 

αξκνδηφηεηεο: 

1. «Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε 

θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ φπσο παηδηθψλ θαη  

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, βξεθνθνκείσλ, νξθαλνηξνθείσλ, θέληξσλ αλνηθηήο 

πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ,  

γεξνθνκείσλ θ.ιπ. θαη ηε κειέηε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

2. Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηε  κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο  θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, φπσο δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ,  θέληξσλ αγσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ 

κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο 

θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

3. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ δεκνηψλ, κε ηελ 

παξαρψξεζε  δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νηθνπέδσλ ζε απηνχο ή κε ηελ παξνρή 

ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ, εηδψλ  δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαηά  ηηο πξνβιέςεηο απηνχ ηνπ Κψδηθα. 

4. Ζ ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ  γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, κε ηε 

δεκηνπξγία Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. 
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5. Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη 

δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή,  νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

6. Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

νκάδσλ εζεινληψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

Κνηλφηεηαο » (http://www.dimosnet.gr/). 

πσο παξαηεξείηαη ζηνλ θψδηθα δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηνπ 2006 επηρεηξείηαη κηα 

κεηαηφπηζε αξκνδηνηήησλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνπο ΟΣΑ. Οη θπξηφηεξεο κεηαβνιέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο εληνπίδνληαη ζηε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο, 

ζρεδίαζεο θαη εθαξκνγήο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηνπο δήκνπο γηα θνηλσληθέο 

νκάδεο νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηα ειηθηαθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Γηα ηελ αλάιεςε απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ηνπο ΟΣΑ απαηηείηαη θαη 

αλάινγε ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη αληίζηνηρε ελίζρπζε ηνπ 

θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ. Έηζη ν θψδηθαο εηζάγεη θαη πξφζζεηεο 

θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο ζηνπο δήκνπο. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

1. « Γηα πξψηε θνξά πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχιηνπ 

λα πξνβεί ζε κείσζε δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ έσο ην 50% ή αθφκε θαη ζε πιήξε 

απαιιαγή απφ απηά γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηνπο πνιχηεθλνπο θαη ηνπο 

άπνξνπο.  

2. Καζηεξψλεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο εηδηθψλ ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ 

ζε πνιχηεθλνπο.  
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3. Δπίζεο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

έθηαθησλ αλαγθψλ, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε απφ ηνπο ΟΣΑ ζηνπο νηθνλνκηθά 

αδχλαηνπο θαηνίθνπο εηδψλ δηαβίσζεο, πεξίζαιςεο θαη ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ.  

4. Παξέρεηαη ζηνπο ΟΣΑ ε δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο ζπιιφγσλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

5. Αλακνξθψλεηαη επί ην επλντθφηεξν ην θαζεζηψο ηεο απεπζείαο εθπνίεζεο 

δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νηθνπέδσλ ζε άζηεγνπο θαη αδχλαηνπο δεκφηεο ηνπο κε 

ηίκεκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 25% ηεο ηξέρνπζαο αμίαο.  

6. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ » 

(ΗΣΑ,2006).  

 

3.3.2. Μεταρρφκμιςθ «Καλλικράτθσ», επιπτϊςεισ και αλλαγζσ ςτθν 

προνοιακι πολιτικι των διμων 

 

Ο θψδηθαο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηνπ 2006, παξφιν ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ εθρψξεζε ζηνπο ΟΣΑ, δελ ήηαλ ηθαλφο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο 

πνπ επηηάζζνπλ νη λέεο πνιηηηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ ηνπηθνχ 

θξάηνπο. 

Σελ ηάζε απηή πξνο ελίζρπζε ηνπ ηνπηθνχ θξάηνπο πξεζβεχεη κέζσ ησλ νδεγηψλ 

θαη ε ΔΔ. ε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα 

κηα ηζρπξή ηάζε ζπληαγκαηηθήο κεηαξξχζκηζεο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνθέληξσζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηφζν ζε εληαία, παξαδνζηαθά, θξάηε 

(Γαιιία) φζν θαη ζε άιια πνπ κέρξη ηψξα αλέπηπζζαλ θεληξνκφιεο δπλάκεηο 

(Βξεηαλία). Έηζη νη κε απνθεληξσκέλεο επξσπατθέο ρψξεο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία 

αλαδηάξζξσζεο θαη ζχγθιηζεο κε ρψξεο πνπ παξαδνζηαθά είραλ αλαπηπγκέλν ηνλ 

απνθεληξσηηθφ ραξαθηήξα . 

Ζ ηάζε απηή γηα απνθέληξσζε ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ είλαη παξάιιειε θαη 

αλάινγε κε ηε δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηνπ ππεξθξαηηθνχ επίπεδνπ δηαθπβέξλεζεο. Οη δχν 

απηέο ηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο, παξφιν πνπ θαηλνκεληθά κνηάδνπλ αληηζεηηθέο, 
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ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ θνηλφ ζηφρν δεκηνπξγίαο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζηελ 

Έλσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε απφ ηε κνξθή 

δηνίθεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κνλνθαζεδξία ηνπ εζληθνχ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ 

άζθεζεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. (Παπαδφπνπινπ 2010).  ην πιαίζην απηφ θαη θάησ απφ ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ, ε ειιεληθή πνιηηεία απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηε κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ην ζρέδην λφκνπ «Καιιηθξάηεο», κέξνο ηεο νπνίαο 

απνηειεί ε απνθέληξσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

 

3.3.2.1. Κοινωνικι πολιτικι ςτον «Καλλικράτθ» 

Οη λέεο πνιηηηθέο απνθέληξσζεο πνπ άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζηηο 

δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο, απέθηεζαλ ηε κνξθή πνιηηηθψλ 

εηζξνψλ γηα ην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ ψζεζε ηηο ειιεληθέο 

θπβεξλήζεηο λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο. Μεηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ 2006, ήξζε λα πξνζηεζεί ζε απηφλ θαη ν λφκνο 

3905/10 ν νπνίνο εκβάζπλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε κέζσ ηεο 

εθρψξεζεο λέσλ αξκνδηνηήησλ πξνο ηνπο δήκνπο. Αλάκεζα ζηνπο ηνκείο πνιηηηθήο πνπ 

απνθεληξψζεθαλ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία πξνο ηνπο δήκνπο ήηαλ θαη ν ηνκέαο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ην ζρέδην λφκνπ «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» αλαθέξεηαη φηη : «ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο εληάζζεηαη ζεηξά άκεζεο άζθεζεο αξκνδηνηήησλ πνπ εληζρχνπλ, 

ζεκαληηθά ην πεδίν ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπξχλεηαη ην 

πιαίζην παξέκβαζεο ησλ Γήκσλ ηεο Υψξαο ζηελ εθαξκνγή πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα 

πνιηηηθψλ, θαηά ηα πξφηππα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο». 

Oη πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ κε βάζε ηνλ λφκν 3905/10 είλαη: 

1.« Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκψλ θαη ε δηελέξγεηά ηνπο. 
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2. Ζ ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. 

3. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ παηδηθήο πξφλνηαο ζε ηδηψηεο, 

θαζψο θαη ζε ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία, πνπ επηδηψθνπλ θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. 

4. Ζ άζθεζε ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ (ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί) θαη ε επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ εμνρψλ 

5..Ζ επνπηεία επί ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ε έγθξηζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ επηρνξεγήζεσλ, πνπ 

δίδνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνηλσθειείο ζθνπνχο. 

6. Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε απηνζηεγαδφκελσλ, ε κίζζσζε αθηλήησλ, ε ξχζκηζε 

δηαθφξσλ ζεκάησλ θνηλσληθήο θαηνηθίαο θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηεο 

νηθείαο λνκνζεζίαο. 

7. Ο δηνξηζκφο κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ε επνπηεία θαη ε ξχζκηζε ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ πξνζηαζίαο θαη αγσγήο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ (φπσο Κέληξσλ 

Παηδηθήο Μέξηκλαο, Παηδηθψλ ηαζκψλ, Παηδηθψλ Δμνρψλ. 

8. Ο νξηζκφο ηαηξψλ πξνο εμέηαζε επαγγεικαηηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε ζε απηνχο βηβιηαξίσλ πγείαο. 

9. Ζ ρνξήγεζε ηεο Κάξηαο Αλαπεξίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο. 

10. Ζ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. 

11. Ζ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζε ηπθινχο, θσθάιαινπο, αλαζθάιηζηνπο παξαπιεγηθνχο, 

ηεηξαπιεγηθνχο θαη αθξσηεξηαζκέλνπο, δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο, αλίθαλνπο πξνο 

εξγαζία, ππνθέξνληεο απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε (ζπαζηηθνχο), απξνζηάηεπηνπο 

αλήιηθνπο, ππνθέξνληεο απφ αηκνιπηηθή αλαηκία θαη βαξηά αλάπεξνπο, θαζψο θαη ζε 

ινηπά άηνκα δηθαηνχκελα παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.δ. 57/1973 (ΦΔΚ 149 Α΄), ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ νηθείσλ 

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ.  

12. Ζ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο νηθεκάησλ ιφγσ απνξίαο ή γηα άιινπο ζνβαξνχο 

ιφγνπο. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000198_N0000025794_S0000098893
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13 .Ζ αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο. 

14. Ζ πινπνίεζε: 

α) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ άιια Τπνπξγεία, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη 

απεπζείαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ, 

β) εθηάθησλ πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο, ηα νπνία εθηεινχληαη κε έθηαθηε 

ρξεκαηνδφηεζε, 

γ) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

15.Ζ έθδνζε απνθάζεσλ παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

16 .Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ ή 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 

17. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, εξάλσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ 

αγνξψλ.  

18. Ζ έθδνζε ηνπηθψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο 

πγηεηλήο.  

19. Ζ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο. 

20. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ ή 

αηφκσλ, πνπ πάζρνπλ αλίαηα απφ θηλεηηθή αλαπεξία. 

21. Ζ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο, νη νπνίνη πσινχλ θάξκαθα ρσξίο άδεηα, θαζψο θαη 

ζε βάξνο ηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ γηα θαηνρή ή πψιεζε δεηγκάησλ θαξκάθσλ. 

22. Ζ νξγάλσζε απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ 

πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαηά ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

3172/2003 (ΦΔΚ 197 Α΄). 

23. Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ινηκσδψλ θαη παξαζηηηθψλ 

λνζεκάησλ δψσλ. 
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24. Ζ επηβνιή ή άξζε πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ, ιφγσ εκθάληζεο βαξηάο επηδσνηίαο γηα ηελ 

έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνο κεηαθνξά δψσλ. 

25. Ο νξηζκφο ειεγθηή γηαηξνχ Ο.Γ.Α. γηα ηα Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ λνκνχ. 

26. Ο νξηζκφο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Σακείσλ Πξφλνηαο θαη 

Πξνζηαζίαο Πνιπηέθλσλ, απφ ην δήκν φπνπ εδξεχνπλ ηα ηακεία. 

27. Ζ εθαξκνγή, νξγάλσζε θαη επνπηεία ηεο ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο θαη ηνπ 

ζπγρξνληζκνχ ηνπ νίζηξνπ ησλ δψσλ. 

28. Ζ παξνρή γλσκάηεπζεο απφ ηνλ αξκφδην θηελίαηξν γηα πγεηνλνκηθή θαηαιιειφηεηα 

ησλ δψσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα πιαλφδηα έθζεζε δψσλ». 

ε απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη πνιηηηθέο πνπ βξίζθνληαη 

ζην θάζκα κεηαμχ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη παηδείαο. Απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011 

αζθνχληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

1. «Ζ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηά βίνπ κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ 

εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

2. Ζ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο θαηαιιειφηεηαο, επηινγήο θαη εθηίκεζεο ηεο αμίαο 

νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη επηινγήο νηθνπέδνπ κεηά 

θηηξίνπ θαηάιιεινπ λα ραξαθηεξηζζεί σο δηδαθηήξην. 

3. Ζ απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη ε 

αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ 

4. Ζ κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε ζηέγαζε 

θαη ζπζηέγαζε απηψλ θαη ζε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο ν θαζνξηζκφο ηεο 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο νξηζκέλσλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, απφ θάζε ζρνιηθή 

κνλάδα, θαζψο θαη ηεο θνηλήο ρξήζεο ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ θαη ησλ σξψλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ζπζηεγαδφκελεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

5. Ζ δηάζεζε δηδαθηεξίνπ γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ρνιηθή Δπηηξνπή 

6. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. 
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7. Ζ έγθξηζε ηεο εγθαηάζηαζεο, κεηαθνξάο ή επηζθεπήο ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ 

(θπξίσλ, δεπηεξεπνπζψλ, πξφζζεησλ θαη παξάιιεισλ) ζηα ζρνιεία. 

8. Ο δηνξηζκφο θαη ε αληηθαηάζηαζε δηνηθεηψλ ησλ ηδξπκάησλ, πνπ ρνξεγνχλ 

ππνηξνθίεο, εθφζνλ έρνπλ ηνπηθή ζεκαζία. 

9. Ζ έγθξηζε νπνηαζδήπνηε κίζζσζεο ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ δεκφζηαο ρξήζεο γηα 

κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη πιηθψλ πξνο θάιπςε ζρνιηθψλ αλαγθψλ. 

10. Ο θαζνξηζκφο θνηλσθεινχο ρξήζεο ησλ ζρνιείσλ ζε πεξίπησζε παχζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

11. Ζ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

12. H επηβνιή θπξψζεσλ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο 

πνπ δελ εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν θαη ακεινχλ γηα ηελ ηαθηηθή 

θνίηεζή ηνπο. 

13. Ζ δηαθνπή καζεκάησλ, ιφγσλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ή επηδεκηθήο λφζνπ, εληφο 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

14. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ κνπζηθψλ ηδξπκάησλ 

(Ωδείσλ, κνπζηθψλ ζρνιψλ, ρνξσδηψλ, ζπκθσληθψλ νξρεζηξψλ θαη 

ζπγθξνηεκάησλ κνπζηθήο δσκαηίνπ) 

15. Ζ άζθεζε επνπηείαο επί ησλ Δζληθψλ Αζιεηηθψλ Κέληξσλ, πνπ θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Με ηελ απφθαζε απηή, ε νπνία 

εθδίδεηαη θαηφπηλ γλψκεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, εληφο έηνπο 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηα Δζληθά 

Αζιεηηθά Κέληξα, θαη΄ αληηζηνηρία πξνο ηνπο νηθείνπο δήκνπο, εμεηδηθεχνληαη ηα 

ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επνπηεία, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ηερληθφ, 

ιεπηνκεξεηαθφ θαη δηαδηθαζηηθφ δήηεκα.: 

16. Ζ κεηαθνξά καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην ζρνιείν θνίηεζεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο, θαζψο 
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θαη ηεο κεηαθνξάο θαη ζίηηζεο καζεηψλ κνπζηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ γπκλαζίσλ 

θαη ιπθείσλ» (http://www.dimosnet.gr/). 

 

   Οη λέεο θνηλσληθέο αξκνδηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο κε 

ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 2010 κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ ζηε βάζε ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε αξκνδηφηεηεο άκεζεο 

πξφλνηαο φπσο επηδφκαηα θαη θνηλσληθέο παξνρέο, ε δεχηεξε θαηεγνξία έρεη λα θάλεη κε 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ε ηξίηε κε ηελ πινπνίεζε θξαηηθψλ 

ε επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη θαη ε πην νπζηαζηηθή θαηεγνξία 

κεηαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ . Σέηνηεο αξκνδηφηεηεο είλαη ε ρνξήγεζε ηεο Κάξηαο 

Αλαπεξίαο, ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο θαη ε θαηαβνιή 

επηδνκάησλ ζε ηπθινχο, θσθάιαινπο, θιπ. Ζ θαηεγνξία απηή αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη απνηειεί θαηεγνξία, ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο 

ρξήδεη ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, παξάιιεια φκσο έξρεηαη λα θαιχςεη 

ζεκειηψδεηο  θνηλσληθέο θαη αηνκηθέο αλάγθεο κηαο κεξίδαο ησλ δεκνηψλ. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία κεηαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ εληνπίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο  

ειέγρνπ επνπηείαο θαη ρνξήγεζεο αδεηψλ, βξίζθνληαη αξκνδηφηεηεο φπσο, ε ρνξήγεζε 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ παηδηθήο πξφλνηαο ζε ηδηψηεο, θαζψο θαη ζε 

ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία, πνπ επηδηψθνπλ θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο, ε άζθεζε ειέγρνπ θαη 

επνπηείαο ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ηδησηηθνί παηδηθνί 

ζηαζκνί) θαη ε επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ εμνρψλ. ε αληίζεζε κε ηελ πξψηε 

θαηεγνξία αξκνδηνηήησλ ην άκεζν ρξεκαηηθφ θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο είλαη 

κηθξφηεξν, σζηφζν είλαη απαξαίηεηε ε πιεξφηεηα ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 

ηερληθή ππνζηήξημε. 

   ηε ηξίηε θαηεγνξία βξίζθνληαη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε θξαηηθψλ 

ή θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. πγθξηκέλα ηέηνηεο αξκνδηφηεηεο είλαη : ε πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ άιια Τπνπξγεία, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη 

απεπζείαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ θαη εθηάθησλ πξνγξακκάησλ 

δεκφζηαο πγείαο, ηα νπνία εθηεινχληαη κε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε  απφ πφξνπο ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο. To θφζηνο γηα απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο δελ βαξαίλεη ζεκαληηθά 

ηνπο δήκνπο, σζηφζν θαη εδψ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ  . 

Απηή ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ άζθεζε πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ζηελ ηάζε 

ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο λα απαιιαγεί σο έλα βαζκφ απφ δεηήκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

κεηαθέξνληάο ηα ζε ηνπηθφ επίπεδν  ζε κηα επνρή φπνπ ε αλαδηάξζξσζε ηνπο νδεγεί 

ζπρλά ζε θνηλσληθέο εληάζεηο.  

Ωζηφζν ην γεγνλφο φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην εμνπζηνδνηεί, δελ ζεκαίλεη θαη φηη 

δηαζθαιίδεη θαη ην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο πνιηηηθψλ. Θέκαηα, 

ζπλεξγαζίαο,  ζηειέρσζεο θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαζνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ΟΣΑ 

λα πινπνηήζνπλ εκπξάθησο θνηλσληθή πνιηηηθή. 

 

3.3.2.2. Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ μεταρρφκμιςθσ 

«Καλλικράτθσ» 

 

Ζ κεηαξξχζκηζε «Καιιηθξάηεο»  απνηειεί  κηα ζεκαληηθή ζεζκηθή ηνκή ζηε δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε ηεο ρψξαο. πσο ππνζηεξίδεη ε πξνζέγγηζε ησλ Akrivopoulou C., 

Dimitropoulos, G.. Koutnatzis S.-I. Ζ κεηαξξχζκηζε «Καιιηθξάηεο» ζεκαηνδνηεί κηα 

γεληθφηεξε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ  θξάηνπο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

ππνρψξεζε ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο ζε φθεινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ ζεκαζία 

ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη δηηηή: αθ ελφο απνηειεί κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζην ρσξνηαμηθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ θαη αθ εηέξνπ ηελ εθρψξεζε ζεκαληηθψλ 

αξκνδηνηήησλ πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο  νθείιεη  λα 

ιάβεη ππφςε ηεο ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηεο. πσο απηά 

εθθξάδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 
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(i) Πλεονεκηήμαηα 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ,ζηεξίδεηαη ζηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ 

απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνπο βαζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο .δεκηνπξγψληαο 

ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ θαη άζθεζεο πνιηηηθήο απφ ηα θάησ πξν ηα πάλσ (bottom up) θαη 

θαη’ επέθηαζε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ. 

Ζ εγγχηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, εηδηθά γηα ηνπο πνιίηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη 

ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θέξλεη πιεζηέζηεξα ηνπο ζεζκνχο ηεο δηνίθεζεο κε 

απνηέιεζκα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ.    

εκαληηθή αιιαγή επίζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ελίζρπζε πξννπηηθψλ ζπλεξγαζίαο 

κέζσ ηεο δηακφξθσζεο δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θξαηηθψλ βαζκίδσλ, δήκσλ θαη 

πεξηθεξεηψλ. Οη νληφηεηεο απηέο θαινχληαη λα ελεξγνπνηήζνπλ δπλάκεηο, κε ζηφρν  ηνλ 

θαιχηεξν ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ, θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Ioannidis, Panagiotis,2014). 

(ii) Μειονεκηήμαηα 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία θξηηηθήο γηα ηνλ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ εληνπίδνληαη ζην φηη ε 

κεηαξξχζκηζε δελ ζηάζεθε ηθαλή  λα πεξηνξίζεη αηζζεηά ηνλ ξφιν ηνπ θεληξηθνχ 

θξάηνπο θαζψο πνιηηηθέο φπσο ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΟΣΑ θαη ε έγθξηζε 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ δηαηεξνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

ην ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο  ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαίλεηαη λα παξνπζίαζε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ηα βαζηθφηεξα απφ ηα φπνηα εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ 

αλνκνηνγέλεηα ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ αζθνχληαη απφ ηνλ εθάζηνηε δήκν, ηηο 

ηαπηφρξνλεο επηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ, αιιά θαη θελψλ παξέκβαζεο ζε ηνκείο 

θνηλσληθψλ δξάζεσλ, ηφζν κεηαμχ Α’ Βαζκίδσλ ΟΣΑ φζν θαη ζε ζρέζε κε άιινπο 

θνξείο. ε απηά ηα πξνβιήκαηα πξνζηίζεηαη θαη ην δήηεκα ηεο κείσζεο ρξεκαηνδφηεο 

ησλ ΟΣΑ, παξφιν πνπ ν λφκνο νξίδεη δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 Παξάιιεια ππάξρνπλ απφςεηο πνπ ζεσξνχλ φηη κε ηελ απνθέληξσζε πνιηηηθψλ 

εγείξεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν ε ελφηεηα ησλ δνκψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
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ζχγρξνλνπ θξάηνπο ζπλδπάδεηαη κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο αλάκεζα ζηνπο 

ζεζκνχο θαη ηα φξγαλα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην 

δήηεκα κήπσο κε ηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απνθιεηζηηθήο θξαηηθήο επζχλεο ζηελ ΣΑ. 

δηαζπάηαη ν εληαίνο ραξαθηήξαο νιφθιεξσλ ηνκέσλ (π.ρ. Παηδεία, Τγεία, Πξφλνηα) θαη 

αίξεηαη ην εληαίν ηεο δηνίθεζεο θαη ε ίζε αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηψλ. 

 

3.4. Οικονομικι ανεξαρτθςία για τθν άςκθςθ κοινωνικισ πολιτικισ από 

τουσ ΟΣΑ 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Καιιηθξάηεο» ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ Διιάδα. Ζ είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο ην 2010 ελίζρπζε ηηο 

ηάζεηο γηα απνξξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηαπηφρξνλε κεηαθνξά 

αξκνδηνηήησλ πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σαπηφρξνλα πηνζεηνχληαη πνιηηηθέο ζηνλ 

ρψξν ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη εληζρπκέλνο ν ξφινο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ θάιπςε πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην 

ςεθίζηεθε ε εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε, ν νπνίνο δηακνξθψλεη έλα λέν ηνπίν ζηνλ ρψξν 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ δήκσλ. ε έλα ηέηνην θαζεζηψο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη 

θνηλσληθήο κεηαξξχζκηζεο, ε εμεχξεζε πφξσλ γηα ηελ εθπφλεζε πξνλνηαθψλ 

πξνγξακκάησλ απνθηά έληνλν πνιηηηθφ πεξηερφκελν. 

To χληαγκα ζην άξζξν 102 παξ.5 αλαθέξεη: 

«Τν Κξάηνο ιακβάλεη ηα λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη ησλ πόξσλ πνπ είλαη 

αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηε 

δηαρείξηζε ησλ πόξσλ απηώλ. Νόκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε θαη θαηαλνκή, 

κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ θόξσλ ή ηειώλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ππέξ απηώλ θαη εηζπξάηηνληαη από ην θξάηνο. Κάζε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ από 

θεληξηθά ή πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηνπ θξάηνπο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζπλεπάγεηαη 
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θαη ηε κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πόξσλ. Νόκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό θαη 

ηελ είζπξαμε ηνπηθώλ εζόδσλ απεπζείαο από ηνπο νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο». 

Σα έζνδα ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ δηαθξίλνληαη ζε: 

 1) ηαθηηθά ππέξ απηψλ πφξνπο, 

* εηζνδήκαηα ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

* αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα, 

* θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο, 

* ηνπηθά δπλεηηθά ηέιε θαη εηζθνξέο, 

2) έθηαθηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ: 

* δάλεηα, δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, 

* δηάζεζε, εθπνίεζε θαη γεληθά εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, 

* ζπκκεηνρή ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

* πξφζηηκα, δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη απφ θάζε άιιε πεγή. 

 χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ ΟΣΑ, 

ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην νη πξνηεξαηφηεηεο είλαη: 

 « Οπζηαζηηθή νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ δχν βαζκίδσλ Απηνδηνίθεζεο κε ζχλδεζε 

ησλ πφξσλ ηνπο κε ηνλ Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ 

Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη ηνλ Φφξν Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο.  

 Πιήξεο απφδνζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ απνλεκφκελσλ 

πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ. 

 Γάλεηα: Έιεγρνο θαη πεξηνξηζκφο ηνπ δαλεηζκνχ κε ηε ζέζπηζε αληηθεηκεληθψλ 

θξηηεξίσλ.  

 Απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ππεξρξεσκέλσλ δήκσλ. 

 Γηαθάλεηα θαη πξνγξακκαηηζκφο ζηα νηθνλνκηθά ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ. 

Δηδηθή κέξηκλα γηα δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ αληηδεκνηηθά θαη ελδνπεξηθεξεηαθά. 
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 Καζνιηθή ππαγσγή ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο ησλ δήκσλ, ησλ λνκηθψλ ηνπο 

πξνζψπσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ». 

 Βαζηθέο πεγέο ηαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ απνηεινχλ νη θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο θαη νη θεληξηθνί απηνηειείο πφξνη. 

Οη επηρνξεγήζεηο δηαθξίλνληαη ζε: 

* ηαθηηθέο ή έθηαθηεο, κε βάζε ηελ πεξηνδηθφηεηα θαη ηε ζεζκηθή ηνπο θαηνρχξσζε, 

* γεληθέο ή εηδηθέο, αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ εζφδσλ 

(δαπάλεο θάζε είδνπο ή ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο). (ΚΓΚ άξζξν 157) 

Γεληθά, νη ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο δηεπθνιχλνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

ΟΣΑ θαη νη γεληθέο δε ζίγνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα. Παξάιιεια 

νη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο νθείινπλ λα θαιχπηνπλ κφλν απξφβιεπηεο, επείγνπζεο θαη 

ζπλαθείο αλάγθεο. Ωζηφζν ε ρξήζε ηνπο ζε κφληκε βάζε εληείλεη ηελ εμάξηεζε ησλ ΟΣΑ 

απφ ην θξάηνο, ελψ ηαπηφρξνλα εκθαλίδνπλ ρακειφ πνζνζηφ απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ, νη εηδηθέο επηρνξεγήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα λα πξνσζεζνχλ θξαηηθέο 

πνιηηηθέο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ή γηα λα εληζρπζεί ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο ΟΣΑ. Ζ γεληθεπκέλε  ρξήζε εθηάθησλ θαη εηδηθψλ επηρνξεγήζεσλ 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ζπγθεληξσηηθήο, δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

(Κνπγηαλφο,2009). 

 

3.4.1. Κ.Α.Π 

 Οη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Απνηεινχλ ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο νη 

νπνίνη απνδίδνληαη ζε εηήζηα βάζε  απφ ην θξάηνο ζηνπο ΟΣΑ κέζσ ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 χκθσλα κε ην άξζξν 259 ηνπ Καιιηθξάηε, ε θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ 

γεληθψλ δαπαλψλ θαζψο θαη νη επηπξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ κεηά ηελ επέθηαζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαιχπηνληαη κέζσ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (ΚΑΠ). ηα 

παξαπάλσ ζπλππνινγίδνληαη νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο 
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ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνπ κεηαθέξζεθε απφ 1-1-2011 ζε Γήκνπο, 

ζχκθσλα κε ηε παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3870/2010 γηα ηνλ θαζαξηζκφ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Δπηπξφζζεηα ζην άξζξν 259 αλαθέξεηαη φηη νη 

Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (Κ.Α.Π.) ησλ δήκσλ πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαθάησ πεγέο 

εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: 

α) ηνλ Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (Φ.Δ.Φ.Ν.Π.) ζε πνζνζηφ 

20% ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ θφξνπ απηνχ, 

β) ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ζε πνζνζηφ 12% ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ 

εηζπξάμεσλ ηνπ θφξνπ απηνχ, 

γ) ηνλ Φφξν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ζε πνζνζηφ 50% ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ 

ηνπ θφξνπ απηνχ. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ ε εμάξηεζε ησλ ΟΣΑ απφ ηελ θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, είηε κέζσ ησλ επηρνξεγήζεσλ είηε κέζσ ησλ ΚΑΠ. Απηή ε νηθνλνκηθή 

εμάξηεζε πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ απηνλνκία ησλ Γήκσλ δεκηνπξγψληαο  θσιχκαηα 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απνθεληξσκέλνπ  ραξαθηήξα, 

φπσο ν «Καιιηθξάηεο» (Κνπγηαλφο, 2009). 

 

3.4.2. Κρατικι χρθματοδότθςθ των διμων 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Γήκσλ θαιχπηεηαη κέζσ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ, 

θεληξηθψλ απηνηειψλ πφξσλ, θαζψο θαη απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ. 

Άιιεο πήγεο ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε φπσο ην ΔΠΑ, θαζψο θαη νη ίδηνη πφξνη ησλ Γήκσλ πνπ κπνξεί 

λα έρνπλ ηε κνξθή δεκνηηθψλ ηειψλ θαη εηζθνξψλ ή αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο 

πεξηνπζίαο.  
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 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηνπο 

δήκνπο εμειίρζεθε σο εμήο:  

ΔΣΟ ΠΟΟ ΚΑΠ ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΟΟ (εθ. Δπξψ) 

2004 1 789  

2005 2049  

2006 2165 2515 

2007 2284,9 2657.2 

2008 2481,2 2888.4 

2009 2.841.9 3.462 

2010 2898 3386 

2011 3526 3759 

2012 2400 2613.9 

2013 2335 2881 

2014 2333,3 2783 

2015 2207 2574 

2016 2331 2583 

2017 2311 2347 

(http://www.minfin.gr/) 

Mε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γίλεηαη θαλεξφ φηη απφ ην 2010 ε ρξεκαηνδφηεζε πξνο 

ηνπο Γήκνπο έρεη κηα ζπλερή κεησκέλε πνξεία . Σν 2010 απνηειεί ηε ρξνληά ηεο εηζφδνπ 

ηεο ρψξαο ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο θαη ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε κέηξσλ 

ιηηφηεηαο κε ζηφρν ηελ πεξηθνπή δαπαλψλ. Σαπηφρξνλα φκσο ηελ ίδηα ρξνληά ςεθίδεηαη 

απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην ν λφκνο  3905/10, κε ηνλ νπνίν ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

ιακβάλεη επηπξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο άζθεζεο, φπσο αξκνδηφηεηεο ζην ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Έηζη παξαηεξείηαη ην παξάδνμν θαηλφκελν ε ειιεληθή Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε λα έρεη επσκηζηεί κε επηπιένλ αξκνδηφηεηεο απφ ην 2010 θαη έπεηηα, 

σζηφζν ην πνζφ ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη 60% ρακειφηεξν απφ ην 2009. Σελ 

πεξίνδν 2011 -2016 ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά 19.6% (http://www.minfin.gr/), 

γεγνλφο πνπ δηακνξθψλεη ηελ ζπξξίθλσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δήκσλ ηφζν ζε 

απφιπηα κεγέζε φζν θαη ζε πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Καζηζηψληαο έηζη ην επίπεδν ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, έλα πξνζηηφ πεδίν πεξηθνπήο δαπαλψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 
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3.5. υμπεράςματα για κοινωνικι πολιτικι ςτουσ ΟΣΑ 

 

Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν δελ κπνξεί λα 

κειεηεζεί ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη  δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ πθίζηαληαη ζε εζληθφ θαη 

ππεξεζληθφ  επίπεδν θαη κέζα ζηηο νπνίεο ην ηνπηθφ ιεηηνπξγεί θαη αιιειεπηδξά. 

Ζ απνξξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ πηνζέηεζε 

πνιηηηθψλ ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίεο παξέρνπλ πεξηζζφηεξε απηνλνκία ζην 

ηνπηθφ επίπεδν. Ζ πηνζέηεζε ησλ δχν απηψλ πνιηηηθψλ εληάζζεηαη ζε κηα γεληθφηεξε 

αιιαγή ηνπ κείγκαηνο πνιηηηθήο θαη ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ζηε βάζε ηεο 

λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθφ-νηθνλνκηθήο ηδενινγίαο. ην πιαίζην απηφ ε θνηλσληθή 

πνιηηηθή παίξλεη ηε κνξθή ηεο πξνιεπηηθήο πξφλνηαο θαη φρη ηε ζπγθξφηεζε ελφο 

εληαίνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο φπσο ηελ επνρή ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Οδεγεί έηζη ζε 

απνθέληξσζε ηεο θνηλσληθή πνιηηηθήο  κε ηε λνκηκνπνηεηηθή βάζε φηη ην ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν είλαη πην θνληά ζηνλ πνιίηε, ζπλεπψο θαη πην θνληά ζην λα 

αληηιακβάλεηαη θαη λα πξνιαβαίλεη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ζηε 

δπλαηφηεηα ησλ πνιηηψλ λα επηιέμνπλ δηαθνξεηηθέο παξνρέο αλάινγα κε ηνλ δήκν πνπ 

ζα εγθαηαζηαζνχλ. 

Ζ ηάζε απηή ραξαθηεξίδεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη γίλεηαη θαλεξή κέζσ ησλ 

δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ αλάκεζα ζηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, νκνίσο θαη ζηελ 

Διιάδα ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε «Καιιηθξάηεο» θηλείηαη ζην ίδην πιαίζην. 

Σα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαξξχζκηζεο εληνπίδνληαη ζηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε 

ηνπ πνιίηε ζηηο θνηλσληθέο δνκέο κέζσ ηεο απνζπκθφξεζεο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο απφ 

νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο. Ωζηφζν ε κεηαηφπηζε αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο θχζεο ζην 

ηνπηθφ επίπεδν δελ ζπλεπάγεηαη ηελ αληίζηνηρε κεηαηφπηζε πφξσλ, θαζψο ε άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα κε παξαγσγηθή κεηαηφπηζε θεθαιαίνπ 

αληί γηα εμαζθάιηζε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. 

 Με απηφ ηνλ ηξφπν παξαηεξείηαη κηα έκκεζε πεξηθνπή θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ε νπνία 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε de facto παξαγθσληζκφ ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. Ειδικό μζροσ: Η κοινωνικι πολιτικι πρόνοιασ ςτον διμο Χανίων 

4.1. Ο διμοσ Χανίων – Η δομι τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ 

 

   Σα Υαληά, ε πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ, βξίζθεηαη ζην βφξεην-αλαηνιηθφ ηκήκα 

ηνπ λνκνχ θαη απνηειεί ην δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ, εκπνξηθφ θαη επηθνηλσληαθφ θέληξν 

ηνπ λνκνχ πνπ θέξεη ην ίδην φλνκα. Ο Γήκνο Υαλίσλ - κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο "Καιιηθξάηεο" - απνηειείηαη απφ επηά 

δεκνηηθέο ελφηεηεο (πξψελ δήκνπο): Αθξσηεξίνπ, Δι. Βεληδέινπ, Κεξακηψλ, Νέαο 

Κπδσλίαο, Θεξίζνπ, νχδαο θαη Υαλίσλ. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη 

356,12 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ζχκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011, αλέξρεηαη ζε 108.642 θαηνίθνπο, αξηζκφο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην 17,4 % ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (623.065 

θάηνηθνη) θαη ην 1% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (10.815.197 

θάηνηθνη). Ζ πφιε ησλ Υαλίσλ, απνηειεί ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη είλαη ε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο πφιε ηεο Κξήηεο. (https://www.chania.gr/) 

Ζ άζθεζε πνιηηηθήο απφ ηνλ δήκν Υαληψλ αζθείηαη απφ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο, 

ππεχζπλεο γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο. Ο ηνκέαο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

ππάγεηαη ζηε δηεχζπλζε θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, παηδείαο αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ. Ζ 

δηεχζπλζε απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 

θαζψο θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο γηα ηνπο δεκφηεο ησλ Υαληψλ κέζσ 

ηεο ιήςεο θαηάιιεισλ κέηξσλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ εθρσξεζεί  

ζηνπο δήκνπο κε ηελ ηειεπηαία κεηαξξχζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε. 

πγρξφλσο ε Γηεχζπλζε είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνψζεζε θαη  ξχζκηζε 

δεηεκάησλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηελ πξνψζεζε ηεο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο, ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ 

ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαζψο θαη γηα ζέκαηα 

αζιεηηζκνχ. 
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  Ζ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ απαξηίδεηαη 

απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πξνζηαζίαο ΑκεΑ θαη Ηζφηεηαο, ην ηκήκα δηα 

βίνπ κάζεζεο, ην ηκήκα αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ θαη ηέινο ην ηκήκα βηβιηνζεθψλ. 

Σν ηκήκα θνηλσληθήο πνιηηηθήο  πξνζηαζίαο ΑκεΑ θαη ηζφηεηαο απνηειεί ην 

θνηλσληθφ ζθέινο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ. 

Σν ελ ιφγσ ηκήκα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά γξαθεία κε δηαθνξεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο:  α) ην γξαθείν ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο 

Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ θαη πξνψζεζεο ηεο Ηζφηεηαο-Δζεινληηζκνχ, β) ην γξαθείν 

Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, γ) ην Γξαθείν Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία (ΑκεΑ) θαη δ) ην γξαθείν Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

Σν γξαθείν ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ 

Πνιηηηθψλ θαη πξνψζεζεο ηεο Ηζφηεηαο-Δζεινληηζκνχ είλαη αξκφδην γηα ηε δηεμαγσγή 

θνηλσληθψλ εξεπλψλ, θαζψο θαη γηα ηελ εηζήγεζε θαη ζρεδίαζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ 

γηα εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ δήκνπ. Δπηπιένλ αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

νκάδσλ εζεινληψλ. 

Σν γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο έρεη αλαιάβεη 

ηελ αξκνδηφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο κέξηκλαο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο 

πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ. χκθσλα κε ηηο επηπξφζζεηεο θνηλσληθέο αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ, 

κε βάζε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 2010, ην γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο είλαη ππεχζπλν γηα έλα επξχ θάζκα θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ. Οη 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ γξαθείνπ είλαη: Μέξηκλα γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ ησλ 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ),ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηνπο 

απηνζηεγαδφκελνπο θαη ηνπο άζηεγνπο, θπξίσο κέζσ ηεο ζρεηηθήο κίζζσζεο αθηλήησλ, 

ηε ξχζκηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ θνηλσληθήο θαηνηθίαο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα 

παξαβάζεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο. Δπίζεο ην γξαθείν είλαη αξκφδην γηα ηελ επνπηεία 

θαη ηελ έγθξηζε αδεηψλ γηα επηρεηξήζεηο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα φπσο δεκνηηθψλ θαη 

παηδηθψλ ζηαζκψλ, θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο 

ειηθησκέλσλ. Σέινο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΝΠΓΓ ην ΓΟΚΟΗΠ πινπνηεί πξνγξάκκαηα θαη 
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δξάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηνλ Γήκν, φπσο πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (πξνζθχγσλ, 

κεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ, θπιαθηζκέλσλ, ππεξειίθσλ θ.ιπ.) θαζψο θαη 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο εξγαζίαο. 

Σν γξαθείν αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) είλαη αξκφδην γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε κέξηκλα θαη ηελ νκαιή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία. ην πιαίζην απηφ ην 

γξαθείν αλαιαβαίλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πιαίζην ηεο πξν-επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο παξαγσγηθψλ εξγαζηεξηψλ. Παξάιιεια ην 

γξαθείν θαηαγξάθεη ην πξφβιεκα θαη εηζεγείηαη πξνηάζεηο γηα παξέκβαζε ησλ 

δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα  κε αλαπεξία, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ έγθξηζε ή κε 

επηδνκάησλ αλαπεξίαο. 

Σν Γξαθείν Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. έρεη σο βαζηθή 

αξκνδηφηεηα ηελ άζθεζε πνιηηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε 

δεκφζηα πγεία ζε επίπεδν Γήκνπ. Σέηνηεο πνιηηηθέο εληνπίδνληαη ζηε κέξηκλα γηα 

πγεηνλνκηθφ έιεγρν επηρεηξήζεσλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαζψο θαη ζηνλ 

πγεηνλνκηθφ έιεγρν δεκνηηθψλ δεμακελψλ λεξνχ. Παξάιιεια είλαη ππεχζπλν γηα 

δηνηθεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα πγεία, φπσο ην λα εηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ 

γηαηξψλ γηα ηε ρνξήγεζε βηβιηαξίνπ πγείαο ζε εξγαδφκελνπο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

Σν ηκήκα θνηλσληθήο πνιηηηθήο  πξνζηαζίαο ΑκεΑ θαη ηζφηεηαο, γηα λα θαιχςεη 

ηηο απμεκέλεο αλάγθεο γηα παξνρή θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηνπο δεκφηεο ησλ Υαλίσλ έρεη 

ζπζηήζεη θαη επηπξφζζεηεο δνκέο θαη δξάζεηο. πγθεθξηκέλα ηέηνηεο δνκέο θαη δξάζεηο 

είλαη ην θνηλσληθφ παληνπσιείν, ην θνηλσληθφ θξνληηζηήξην, ην πξφγξακκα 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ ΑκεΑ, ε θηινμελία αζηέγσλ, ε θνηλσληθή εξγαζία, 

ην θαηαζθελσηηθφ πξφγξακκα παίδσλ θαη ν μελψλαο θηινμελίαο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο 

θαη ησλ παηδηψλ ηνπο. 
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Κοινωνικό πανηοπωλείο 

Σν θνηλσληθφ παληνπσιείν απνηειεί δνκή ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

Πξνζηαζίαο ΑκΔΑ θαη Ηζφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, 

Αζιεηηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ηδξχζεθε κε ηελ ππ' αξηζκφ 

Απφθαζε 826/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ.  ηφρνο ηεο δξάζεο ηνπ είλαη ε 

θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ, φπσο ηξνθήο θαη έλδπζεο, επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ νη 

νπνίεο έρνπλ πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Παξάιιεια εθηφο απφ ηελ πιηθή 

ππνζηήξημε παξέρεηαη θαη ςπρνινγηθή βνήζεηα ζε σθεινπκέλνπο πνπ έρνπλ αλάγθε. Σν 

δεχηεξν ζθέινο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

θηλεηνπνίεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζπάζεηα ζηήξημεο θαη αιιειεγγχεο πξνο νηθνλνκηθά αδχλακεο θαη εππαζείο 

θαηεγνξίεο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο. 

 Κοινωνικό θπονηιζηήπιο 

Σν θνηλσληθφ θξνληηζηήξην απνηειεί δξάζε ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Αζιεηηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. ηφρνο ηνπ 

θνηλσληθνχ θξνληηζηεξίνπ απνηειεί ε παξνρή δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο ζε παηδηά άπνξσλ 

νηθνγελεηψλ ηνπ δήκνπ. ην ζρνιηθφ έηνο 2012 -2013 ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε 124 

καζεηέο νη φπνηνη επηιέρζεθαλ κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ 

δήκνπ  θαη δηδάρηεθαλ καζήκαηα ηεο Γ’ Λπθείνπ θαζψο θαη καζήκαηα αγγιηθψλ. Ζ 

δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ θαζεγεηέο νη νπνίνη ιακβάλνπλ κέξνο 

ζηε δξάζε ακηζζί. 

 Ππόγπαμμα δημιοςπγικήρ απαζσόληζηρ παιδιών ΑμεΑ 

Σν  πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ ΑκεΑ απνηειεί θνηλσληθή 

δξάζε ε φπνηα πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ Υαλίσλ 

θαη ηελ ΔΛΔΠΑΠ Υαλίσλ. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη κέζα απφ δνκεκέλεο 

ςπρνεθπαηδεπηηθέο θαη κνπζηθνθξηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε 

ησλ παηδηψλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ θνηλσληθέο, γλσζηηθέο θαη ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο. 

Παξάιιεια, έρεη εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ κε 
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εηδηθνχο επηζηήκνλεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ  ηνπο. 

 

 Το καηαζκηνωηικό ππόγπαμμα παίδων 

Σν θαηαζθελσηηθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ εθθξάδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

παηδηθήο εμνρήο Καιάζα. Με βάζε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη νηθνγέλεηεο 

θαινχληαη λα θαηαβάινπλ έλα ελδεηθηηθφ πνζφ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

θαηαζθελσηηθφ πξφγξακκα ζην φπνην ε ζπκκεηνρή νθείιεηαη λα γίλεηαη ζηε βάζε 

νηθνλνκηθψλ θξηηήξησλ. 

 

 Φιλοξενία αζηέγων 

Ζ θηινμελία αζηέγσλ απνηειεί έλα πξφγξακκα πνπ κεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε 

άζηεγσλ αηφκσλ ηνπ δήκνπ Υαλίσλ. Ζ δξάζε πινπνηείηαη ζηε βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ δήκνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ηνπ 

δεκνηηθνχ γεξνθνκείνπ Υαλίσλ, ην νπνίν παξέρεη ηνπο εμσηεξηθνχο μελψλεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ αζηέγσλ. χκθσλα κε ηε δηαδηθηπαθή ζειίδα ηνπ δήκνπ Υαλίσλ ζην 

πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ 20 άηνκα. Δπηπιένλ ε δνκή κεξηκλά γηα ηελ απνηξνπή έθζεζεο 

ησλ αζηέγσλ ζε θίλδπλν εμαηηίαο ησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ κέζσ ηεο παξνρήο εηδηθψλ 

δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

 

 

 Ξενώναρ θιλοξενίαρ γςναικών θςμάηων βίαρ και ηων παιδιών ηοςρ 

ηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ «Αλάπηπμε δνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο» θαη κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΑ ν δήκνο Υαλίσλ  πινπνηεί 
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ηνλ μελψλα θηινμελίαο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο. ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ μελψλα δχλαηαη λα θηινμελεζνχλ 20 γπλαίθεο κε ηα παηδηά ηνπο, κέρξη ηελ ειηθία 

ησλ 18 εηψλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θνξίηζηα θαη ησλ 12 εηψλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

αγφξηα.  Ζ παξακνλή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη 

ηξεηο κήλεο ελψ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, ε 

δηακνλή κπνξεί λα παξαηαζεί. Ζ Γνκή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα θηινμελία, αζθαιή 

δηακνλή κε ζηέγε θαη δηαηξνθή, ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε, πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ απαζρφιεζε, εθπαίδεπζε, θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

 

 Ννκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

 ΓΟΚΟΙΠΠ 

Δθηφο απφ ηηο θεληξηθέο δηεπζχλζεηο ηνπ δήκνπ Υαλίσλ, ε ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο αζθείηαη θαη απφ ην ΝΠΓΓ-ΓΟΚΟΗΠ, θαζψο θαη απφ ηελ 

θνηλσθειή επηρείξεζε ΚΔΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ. 

Σν ΓΟΚΟΗΠΠ (Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Παηδείαο) 

απνηειεί έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ δήκνπ Υαλίσλ. θνπφο ηνπ 

νξγαληζκνχ απνηειεί ν ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ε παξνρή  ππεξεζηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο παηδείαο. πγθεθξηκέλα ην 

ΓΟΚΟΗΠΠ είλαη αξκφδην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. ην πιαίζην απηφ αλαιακβάλεη ηε κέξηκλα 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ηνπ δήκνπ, 

ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ κέξηκλαο γηα ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, ηελ 

αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ (π.ρ. αλέξγσλ λέσλ, γπλαηθψλ, ειηθησκέλσλ, απφξσλ, κεηαλαζηψλ, 

πξνζθχγσλ, αηφκσλ κε αλαπεξία), ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο, θαζψο θαη δξάζεηο γηα ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ ζε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηελ παηδεία. 
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Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ν νξγαληζκφο έρεη δεκηνπξγήζεη έμη 

ππεξεζίεο: α) θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ ΓΟΚΟΗΠΠ, β) θέληξα αλνηρηήο πξνζηαζίαο 

ειηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ), γ) βνήζεηα ζην ζπίηη, δ) θέληξα παηδηθήο δεκηνπξγίαο θαη θέληξν 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, ε) πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο, ζη) παηδηθνί θαη 

βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί. 

 

 Κοινωνική ςπηπεζία ηος ΓΟΚΟΙΠΠ 

Ζ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ ΓΟΚΟΗΠΠ είλαη αξκφδηα γηα πξνγξάκκαηα θαη 

δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε, ηελ πξφιεςε θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο πξφλνηαο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ε ππεξεζία έρεη 

αλαπηχμεη κεραληζκνχο ζε αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν. 

ε αηνκηθφ επίπεδν παξέρνληαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο ζηήξημεο ζε άηνκα θαη 

νηθνγέλεηεο πνπ ρξήδνπλ πξνλνηαθήο ππνζηήξημεο. Ζ ππεξεζία νθείιεη λα θαηαγξάςεη 

θαη λα εηζεγεζεί ηηο πεξηπηψζεηο  φπνπ ρξεηάδεηαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή ζηήξημε ζε 

δεκφηεο ελψ παξάιιεια κπνξεί λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ. Αθφκε πινπνηνχληαη 

πξνγξάκκαηα παξνρήο ξνπρηζκνχ θαη δηαλνκήο ηξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

αληηπεξηθέξεηα Υαλίσλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ε  θνηλσληθή ππεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε παηδηθνχο 

ζηαζκνχο, ζρνιεία θαη κε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ παξέρεη 

ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζε καζεηέο ή γνλείο φπνπ ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ηέηνηα 

αλάγθε. 

Παξάιιεια ε θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ ΓΟΚΟΗΠΠ νξγαλψλνληαο νκάδεο 

δεκνηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ ζε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Σα πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα ρνιεία ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζηα Κέληξα Παηδηθήο 

Γεκηνπξγίαο. Πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζε ζρνιεία έρνπλ σο ζεκαηηθή ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζηελ «αλαπεξία», ηελ 
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αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο. Δθηφο απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ζπκκεηνρήο καζεηψλ, αλαπηχζζνληαη θαη πξνγξάκκαηα ελειίθσλ, φπσο ε 

ζρνιή γνλέσλ θαη ε ζρνιή ηξίηεο ειηθίαο. Σέινο ε θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ ΓΟΚΟΗΠΠ 

είλαη αξκφδηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Λατθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηήκηνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

πξνβιέπεηαη ε επηζηεκνληθή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ δεκνηψλ κε ηε δηελέξγεηα 

εβδνκαδηαίσλ ζεκηλαξίσλ. 

 

 Κένηπα ανοισηήρ πποζηαζίαρ ηλικιωμένων 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΟΚΟΗΠΠ πεξηιακβάλνληαη θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ παξνρή πξφλνηαο ζηνπο ειηθησκέλνπο. Βαζηθή ππεξεζία γηα απηφ ηνλ 

ζθνπφ απνηεινχλ ηα θέληξα αλνηρηήο πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ).  ηνλ δήκν 

Υαλίσλ ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 11 θέληξα. ηφρν ησλ ΚΑΠΖ απνηειεί ε εμσηδξπκαηηθή 

πξνζηαζία ησλ ειηθησκέλσλ θαη ε δηαηήξεζε ησλ αηφκσλ απηψλ σο ελεξγά κέξε ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ παξερφκελε πξνζηαζία ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη 

ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, παξνρή βνήζεηαο θαη’ νίθνλ, αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

θνηλσληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ, εθδειψζεηο 

ςπραγσγίαο θαη ελεκέξσζεο, φπσο νκηιίεο κε θνηλσληθφ θαη ηαηξηθφ ελδηαθέξνλ θαη 

εθδξνκέο θαη ζεξηλέο θαηαζθελψζεηο. 

 

Βοήθεια ζηο ζπίηι 

Δπηπξφζζεηα κε ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο ειηθησκέλσλ ιεηηνπξγεί  θαη ην 

πξφγξακκα «βνήζεηα ζην ζπίηη», ην νπνίν ππάγεηαη σο ππεξεζία ηνπ ΓΟΚΟΗΠΠ. Σν 

πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζπληαμηνχρνπο ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ φισλ 

ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο. θνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί: 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαζψο θαη 

αηφκσλ κε θηλεηηθά ή άιια εηδηθά πξνβιήκαηα(ΑκεΑ). 
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 Ζ αλίρλεπζε, δηεξεχλεζε, θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ αλαγθψλ θνηλσληθήο 

θξνληίδαο ησλ ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαηά πξνηεξαηφηεηα 

ζην ζπίηη, ζην άκεζν ηνπηθφ επίπεδν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο. 

 Ζ δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αμηνπξεπή θαη πγηή δηαβίσζή ηνπο θαη ηελ 

θνηλσληθή ηνπο επεκεξία. 

 Ζ πξνάζπηζε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ε πξνζηαζία 

ηνπο απφ αξλεηηθέο δηαθξίζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ, 

εθκεηάιιεπζεο, θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο. 

 Ζ παξακνλή ηνπο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη απνθπγή ηεο 

ρξήζεο ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςεο. 

 Γηεπθφιπλζε ηεο κεηαθίλεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο 

ηνπο. 

 Ζ ζηήξημε θαη αλαθνχθηζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ 

ηελ επζχλε θξνληίδαο ηνπο θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ. 

 

ην πιαίζην απηφ ε ππεξεζία παξέρεη ζηνπο δεκφηεο πνπ ππάγνληαη ζην πξφγξακκα 

πεξηνδηθέο επηζθέςεηο θαη’ νίθνλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θάζε σθεινχκελνπ. Οη βαζηθέο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

θνηλσληθή εξγαζία, ζηελ νπνία ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαηαγξάθεη ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ηνπ ειηθησκέλνπ θαη κε βάζε ηελ έξεπλα πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ιχζεηο πνπ απαηηνχληαη , ε λνζειεπηηθή θξνληίδα κε ηελ φπνηα ε 

λνζειεχηξηα παξέρεη θαη’ νίθνλ βαζηθέο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε 

νηθνγελεηαθή βνήζεηα ζηελ νπνία ε νηθνγελεηαθή βνεζφο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα 

ηελ θξνληίδα ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ πνπ ρξήδεη βνήζεηαο, 

ηελ νηθηαθή θξνληίδα θαη ηθαλνπνίεζε πξαθηηθψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο φπσο ηελ 

πξνκήζεηα θαξκάθσλ, ηξνθίκσλ θαη ινηπψλ αλαγθψλ πξψηεο αλάγθεο. 

 

 Κένηπο δημιοςπγίαρ και κένηπο δημιοςπγικήρ απαζσόληζηρ 

 

ηνλ δήκν Υαλίσλ ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά ηέζζεξα θέληξα παηδηθήο δεκηνπξγίαο 

θαη απαζρφιεζεο. ηα ζπγθεθξηκέλα θέληξα απαζρνινχληαη παηδηά ειηθίαο 6 σο 12 
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εηψλ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ εθηφο ζρνιηθνχ 

σξαξίνπ, κέζσ ηεο πινπνίεζεο επηκνξθσηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

 

ΚΔΠΔΓΗΧ- ΚΑΜ 

Δθηφο απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ δηθαίνπ 

(ΓΟΚΟΗΠΠ), ε θνηλσληθή πνιηηηθή ζηνλ δήκν Υαλίσλ αζθείηαη θαη απφ ηελ θνηλσθειή 

επηρείξεζε ΚΔΠΔΓΖΥ- ΚΑΜ. Σν ΚΑΠΔΓΖΥ -ΚΑΜ απνηειεί Κνηλσθειή Δπηρείξεζε 

Πνιηηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Υαλίσλ – Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο ηεο Μεζνγείνπ 

θαη ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 1501/21-06-11, έπεηηα απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ έμη 

Κνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε πέληε θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ησλ 

παιαηψλ δήκσλ πνπ ζπγρσλεπηήθαλ κε ηνλ δήκν Υαλίσλ θαζψο θαη κε ην πθηζηάκελν 

ΚΑΜ ηνπ δήκνπ, φπσο φξηδαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 103, 107 θαη 109 ηνπ Ν. 

3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

− Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/7−6−2010) θαη ησλ άξζξσλ 254 θαη 255 ηνπ λ. 

3463/2006 (ΚΓΓ). 

Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ ΚΔΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ εληνπίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία 

παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ βνήζεηαο 

ειηθησκέλσλ ζην ζπίηη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΟΚΟΗΠΠ, θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θέληξνπ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ). 

 

ΚΗΦΗ 

Σα θέληξα Ζκεξεζία Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ)  απνηεινχλ κνλάδεο 

εκεξεζίαο θηινμελίαο ειηθησκέλσλ πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απηνεμππεξεηεζνχλ 

είηε γηα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχο ιφγνπο είηε γηα ιφγνπο πγείαο. Ο ζηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη δηπιφο, πξψηνλ  ε ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο 

ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ έκκεζα σθεινπκέλσλ αηφκσλ ζηελ εξγαζία κέζσ ηεο 

ελίζρπζήο ηνπο, θαη δεχηεξνλ ε παξνρή θξνληίδαο ζε ειηθησκέλα άηνκα κε δπλάκελα λα 

απηνεμππεξεηεζνχλ απφιπηα. Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

άηνκα πξνζσπηθφ, κηα λνζειεχηξηα, δχν θνηλσληθνχο θξνληηζηέο θαη κηα ππάιιειν 
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γεληθψλ θαζεθφλησλ. Οη πφξνη θαη νη δνκέο ηνπ θέληξνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εμππεξεηήζνπλ κέρξη 25 άηνκα, ηα φπνηα επηιέγνληαη κέζσ θξηηήξησλ νξηνζέηεζεο. 

(https://www.chania.gr/) 

 

υμπεράςματα για τισ κοινωνικζσ δράςεισ του Διμου Χανιϊν 

 

      Οη θνηλσληθέο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ Υαληψλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπο. Ζ Πξψηε θαηεγνξία αθνξά 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην επξσπατθφ ή 

εζληθφ επίπεδν θαη ην ηνπηθφ επίπεδν θαιείηαη λα πινπνηήζεη. Σέηνηεο δξάζεηο είλαη ε 

βνήζεηα ζην ζπίηη θαη ηα ΚΑΠΖ. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπνπ ηελ πξσηνβνπιία γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πινπνίεζε θαηέρεη ν δήκνο φπσο ε ζηέγαζε 

αζηέγσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην γεξνθνκείν θαη ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ειηθησκέλσλ. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε αλάιεςε αξκνδηφηεηαο θνηλσληθψλ δφκσλ πνπ 

πξνυπήξραλ θαη ήηαλ ππφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ε ηεο πεξηθέξεηαο φπσο 

νξθαλνηξνθεία θαη γεξνθνκεία θαη θαηαζθελψζεηο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πνζνηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 30 ππαιιήισλ ηνπ  

Γήκνπ Υαλίσλ πνπ εξγάδνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα , δνκέο θαη ππεξεζίεο ηεο θνηλσληθήο 

πνιίηηθεο ηνπ Γήκνπ. 

5.2. Γραφειοκρατία και κοινωνικι πολιτικι 

 

πρλά ππάξρεη δπζθνιία δηάθξηζεο κεηαμχ ιήςεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έιιεηςε μεθάζαξεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο αλάκεζα 
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ζηελ  ιήςε θαη  ηελ εθαξκνγή θαηέρεη ν ξφινο ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο. πκθψλα 

κε ηνλ Michaels, ε γξαθεηνθξαηία είλαη αλαγθαία γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο, θαζψο έηζη εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο.  

Ωζηφζν ππάξρεη ν θίλδπλνο ε γξαθεηνθξαηία  λα θαηαζηεί κεραληζκφο θαηαπίεζεο, 

θαζψο «ζν µία γξαθεηνθξαηία επηδεηθλχεη πεξηζζφηεξν δήιν, απμεκέλε αίζζεζε  

θαζήθνληνο θαη πεξίζζηα αθνζίσζε, ηφζν απνδεηθλχεηαη κηθξνπξεπήο, ζηελφµπαιε, 

άθαµπηε θαη αλειεχζεξε.»  

ηνλ ζεκαληηθφ θαη αλαγθαίν ξνιφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο αλαθέξεηαη θαη ν Max Weber 

ζην έξγν Economy and Society.O Weber αλαθέξεη φηη : «Σν µεγάιν ζχγρξνλν θξάηνο 

εμαξηάηαη απφιπηα απφ µία γξαθεηνθξαηηθή βάζε. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην θξάηνο θαη 

φζν ηζρπξφηεξν, ηφζν πεξηζζφηεξν ηζρχεη απηφ...»  απηή ε ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ 

θξάηνπο θαη γξαθεηνθξαηίαο, φπσο ππνζηεξίδεη ν Weber, κπνξεί ζηαδηαθά λα νδεγήζεη  

ζε απφθηεζε εμνπζίαο απφ ηελ γξαθεηνθξαηία ,θπξίσο κέζσ ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο 

θαηνρήο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη  θαη επέθηαζε ζε απηνλφκεζε 

ηεο απφ ην θξάηνο. 

ε θάζε πεξίπησζε ε βαζηθή ιεηηνπξγηά ηεο γξαθεηνθξαηίαο απνηειεί ε πινπνίεζε θαη ε 

εθηέιεζε ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο, ελψ, ηαπηφρξνλα, απνηειεί ηε βαζηθή πεγή γηα παξνρή 

ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί µία θπβέξλεζε. Δθ 

ησλ πξαγκάησλ ν ξφινο ηεο απηφο ηελ θαζηζηά πνιχ ζεκαληηθή θαζψο απνηειεί ην 

ελδηάκεζν ζηάδην κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. πσο αλαθέξεη ν Karl 

Marx « ε γξαθεηνθξαηία είλαη έλαο θχθινο απφ ηνλ νπνίν δελ κπνξεί  θάλεηο λα μεθχγεη» 

.πλεπψο ε κειέηε ηεο δηάζηαζεο κεηαμχ γξαθεηνθξαηίαο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή δεδνκέλνπ ηεο επηξξνήο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο  ζηελ 

εθαξκνγή θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ.   

Οη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2006 θαη ηνπ 2010 γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

επεξέαζαλ θαη επεξεάζηεθαλ απφ ηελ γξαθεηνθξαηία ησλ Γήκσλ. Οη λέεο ζπλζήθεο πνπ 

ζεζκνζεηήζεθαλ  κέζσ ηεο κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ απφ ην θεληξηθφ ζην ηνπηθφ 

επίπεδν δεκηνχξγεζαλ επηπξφζζεηεο επζχλεο θαη βάξνο εξγαζίαο γηα ηελ δεκνηηθή 

γξαθεηνθξαηία ε φπνηα θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε ζπλεξγαζία απφ ηηο ηνπηθέο γξαθεηνθξαηίεο 
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ζηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ λένπ κεηαξξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ νη απφςεηο πνπ αλαηάζζνληαη ζην ρψξν ηεο γξαθεηνθξαηίαο δελ 

κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ ζε κηα κειέηε πνπ αθνξά ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο ζηνπο ΟΣΑ.  

 

 

5.3.Αποτελζςματα ποςοτικισ ζρευνασ 

 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο «Καιιηθξάηεο» ζην επίπεδν ηεο απνθέληξσζεο   ησλ 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ εκθαλίδεη ζρεηηθά δηραζκέλνπο ηνπο εξσηψκελνπο , κε κηα ζαθή 

φκσο ππεξνρή ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. πγθεθξηκέλα αξλεηηθά βιέπνπλ ηελ 

κεηαβίβαζε ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ην 16,67 ησλ εξσησκέλσλ ελψ ην 20% κάιινλ 
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αξλεηηθά δηακνξθψλνληαο ηελ αξλεηηθή ηάζε ζε πνζνζηφ 36,7. ηνλ αληίπνδα ζεηηθά ή 

κάιινλ ζεηηθά αμηνινγείηαη απφ ην  50% ηνπ δείγκαηνο. Δλψ ην 13,33 δελ απάληεζε.  

 

 
 

Ζ κεηαξξχζκηζε Καιιηθξάηεο έδσζε ηδηαηηέξσο βάξνο  ζηελ αλάπηπμε δηθηχσλ 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ δήκσλ, θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο. Ο βαζκφο επηηπρίαο απηνχ ηνπ ζηφρνπ εμαξηάηαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ε γξαθεηνθξαηία, ε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ε ηερλνγλσζία θαη ην  ζεζκηθφ πιαίζην.  

ην εξψηεκα «πψο  αμηνινγείηε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε ηα ζπλαξκφδηα 

Τπνπξγεία γηα ζέκαηα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Τπ. Δζση. & Γηνηθ. Αλαζπγθξφηεζεο» ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ιακβάλεη  ε επηινγή κάιινλ αξλεηηθά κε πνζνζηφ 50%, αθνινπζεί 

ε επηινγή κάιινλ ζεηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηινγή ζεηηθά κε 10%. Αξλεηηθά 

αμηνινγνχλ ηελ ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν ην 6,7% . Σα πνζνζηά απηά εκθαλίδνπλ  

έλα έληνλν αξλεηηθφ πξφζεκν ην νπνίν ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 56,7% ελψ 
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ζην ζπλνιηθφ  πνζνζηφ πνπ αμηνινγεί σο ζεηηθά ή κάιινλ ζεηηθά ηελ ζπλεξγαζία 

αλέξρεηαη ζην 33,3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ εξψηεζε «πψο αμηνινγείηε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε ην ππνπξγείν 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πγείαο , ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ θηλείηαη αξλεηηθά. 

Έηζη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε επηινγή «κάιινλ αξλεηηθά» κε πνζνζηφ 

46,7% αθνινπζεί ε επηινγή «κάιινλ ζεηηθά» κε  26,7% θαη αξλεηηθά κε 10%, ηέινο, 

ζεηηθά αμηνινγεί ηελ ζπλεξγαζία κφιηο ην 6,7 ηνπ δείγκαηνο. 
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ε παξφκνηα πνζνζηά θηλείηαη θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Τπνπξγείν 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Έηζη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ιακβάλεη ε επηινγή «κάιινλ 

αξλεηηθά» κε 43,3%  ελψ αθνινπζεί ε επηινγή «κάιινλ ζεηηθά» κε πνζνζηφ 20% θαη 

αθνινπζεί ε επηινγή αξλεηηθά 13,3% δηακνξθψλνληαο ηηο επηινγέο κε αξλεηηθφ 

πξφζεκν ζε πνζνζηφ 56,6%. Θεηηθά βιέπεη ηελ ζπλεξγαζία ην 13,3%. 
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Σα πνζνζηά ηεο αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ  ΚΔΓΔ (Κεληξηθή 

Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο) εκθαλίδνληαη ρακειφηεξα απφ φηη ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ζπλεξγαζία κε ηα ππνπξγεία, σζηφζν θαη εδψ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ιακβάλεη ε επηινγή «κάιινλ αξλεηηθά» κε πνζνζηφ 26,7%. Θεηηθά 

θξίλεη ηελ ζπλεξγαζία ην 23,3% ελψ «κάιινλ ζεηηθά» ην 16,7%. Σέινο, αξλεηηθά 

αμηνινγεί ηελ ζπλεξγαζία ην 13,3%. Απφ ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ε επηινγή κε ζεηηθφ 

πξφζεκν ιακβάλεη αζξνηζηηθά 43,4% ελψ νη επηινγέο κε αξλεηηθφ πξφζεκν 40%. 

 



85 
 

 

  Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ 

αμηνινγεί σο ζεηηθή ή κάιινλ ζεηηθή ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ηελ εηαηξία. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αμηνινγεί ηελ ζπλεξγαζία κάιινλ ζεηηθά κε πνζνζηφ 33,3% ελψ 

ζεηηθά βιέπεη ηελ ζπλεξγαζία ην 26,7%, Αληίζεηα κάιινλ αξλεηηθά απάληεζε ην 16,7% 

θαη αξλεηηθά ην 10%. 
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ρεηηθά δηραζκέλν  εκθαλίδεηαη ην δείγκα ησλ εξσηψκελσλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο. πγθεθξηκέλα νη επηινγέο κε 

ζεηηθφ πξφζεκν εκθαλίδνπλ ζπλνιηθφ πνζνζηφ 46,6%( κάιινλ ζεηηθά 23,3 % , ζεηηθά 

23,3%) ελψ νη επηινγέο κε αξλεηηθφ πξφζεκν 50% (κάιινλ αξλεηηθά 33,3% , αξλεηηθά 

16,7%). 
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ρεηηθά κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε ηνπο άιινπο Γήκνπο, ε επηινγή 

«κάιινλ αξλεηηθά» ζπγθεληξψλεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά κε 43,3%. Αθνινπζεί ε 

επηινγή  «κάιινλ ζεηηθά» κε 23,3% ελψ ζεηηθά αμηνινγεί ηελ ζπλεξγαζία ην 20%  . 

Σέινο αξλεηηθά θξίλεη ηελ δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία ην 10% ηνπ δείγκαηνο. 
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χκθσλα κε ην δείγκα ησλ εξσηψκελσλ, ε εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» ζην θνηλσληθφ 

ηνκέα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ είρε αξλεηηθφ πξφζεκν, θαζψο ην 33,3% ζεσξεί φηη ε 

κεηαξξχζκηζε επεξέαζε αξλεηηθά ελψ ην 23,3 «κάιινλ αξλεηηθά» δηακνξθψλνληαο ηελ 

αξλεηηθή άπνςε ζε πνζνζηφ 56,6 ηνηο εθαηφ. Αληίζεηα νη επηινγέο κε ζεηηθή άπνςε πξνο 

ηελ κεηαξξχζκηζε ζην Γήκν έρνπλ ζπλνιηθφ πνζνζηφ 33,4 δειαδή 23,2 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ιηγφηεξεο απφ ηηο αξλεηηθέο απφςεηο. 

Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ζηελ εξψηεζε «Πσο αμηνινγείηε ζπλνιηθά ηελ 

κεηαβίβαζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνπο δήκνπο;» ην 50% ηνπ 

δείγκαηνο αμηνιφγεζε ζεηηθά ηελ κεηαβίβαζε ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, πνζνζηφ ην 

νπνίν είλαη 16,6% πςειφηεξν απφ ην πνζνζηφ ζεηηθψλ απφςεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

«Καιιηθξάηε» ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαθνξά απηή , δειψλεη φηη παξά 

ην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο δεκνηηθήο γξαθεηνθξαηίαο είλαη ππέξ ηεο 

απνθέληξσζεο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ , σζηφζν είλαη αληίζεηε κε ην ηξφπν πνπ απηέο νη 

πνιηηηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί κέζσ ηνπ «Καιιηθξάηε» ζηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ. 
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Ωο πνιχ ζεκαληηθφ ζεσξεί ην πξφβιεκα ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ην 50% ηνπ δείγκαηνο,  

ελψ ζεκαληηθφ ζεσξεί φηη είλαη ην 30%. Σα πνζνζηά απηά θαίλνληαη αλακελφκελα, 

δεδνκέλνπ φηη απφ ην 2010 νη κεηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί πφξνη πξνο ηνπο Γήκνπο 

θηλνχληαη κεηνχκελνη ελψ αληηζέησο νη αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ έρνπλ απμεζεί 

ζεκαληηθά, ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Σν 16,7 ζεψξεζε φηη 

νηθνλνκηθνί πφξνη είλαη κάιινλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ελψ ην 3,3 δελ απάληεζε. 
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Σν πξφβιεκα ηεο επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ ζεσξείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ σο έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ιακβάλνληαο πνζνζηφ 60%. Ωο 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζεσξείηαη απφ ην 13,3 % ελψ κάιινλ ζεκαληηθφ απφ ην 23,3. Σν 

πςειφ πνζνζηφ ηεο επηινγήο «πνιχ ζεκαληηθφ» είλαη απφξξνηα ηεο έιιεηςεο θαζαξψλ 

δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ ζην ηνκέα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηα 

επίπεδα δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ε κε εθαξκνγή ςεθηζκέλσλ λφκσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ην άξζξν 31 παξ.2 ηνπ λ. 4257/2014 φπνπ αλαθέξεη φηη  «Υξφλνο 

έλαξμεο άζθεζεο απφ ηνπο Γήκνπο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζε απηνχο, 

ζην πιαίζην ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ 

λ.3852/2010(Α¨87), γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη θαηά ηελ δεκνζίεπζε δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε, νξίδεηαη ε 1.1.2018. Μέρξη ηφηε, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ εθαξκνγή νη 



91 
 

ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ 3852/2010, θαηά ηελ 

παξέθθιηζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζε απηά ζρεηηθήο πξνζεζκίαο». 

 

 

 

 

Ζ ζηειέρσζε αλαδεηθλχεηαη σο ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ πξφεθπςαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο «Καιιηθξάηεο» θαζψο ε επηινγή «πνιχ ζεκαληηθφ»  ζε 

απηφ ην εξψηεκα ιακβάλεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά θηάλνληαο ην 70%. Αθνινπζεί ε 

απάληεζε «ζεκαληηθφ» κε πνζνζηφ 20% θαη ε απάληεζε «κάιινλ ζεκαληηθφ» κε 6,7%. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Μηα πνζνηηθή έξεπλα απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 

απφ έλα επηιεγκέλν δείγκα, ηεο νπνίαο  ηα απνηειέζκαηα  είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ 

επηιεγκέλνπ πιεζπζκνχ αθήλνληαο έλα κηθξφ πεξηζψξην ζθάικαηνο. Με ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε πνζνηηθή έξεπλα θαινχκαζηε λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα ρξήζηκα γηα ην ππφ κειέηε ζέκα. 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα παξαηεξνχκε φηη νη εξσηψκελνη ζε κεγάιν πνζνζηφ είλαη ππέξ 

ηεο κεηαβίβαζεο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο ζηνπ δήκνπο, σζηφζν ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο αμηνινγεί αξλεηηθά ηελ κεηαξξχζκηζεο «Καιιηθξάηεο» ζηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, παξφιν πνπ ε ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε είρε ζαλ 

βαζηθφ ζηφρν ηελ απνθέληξσζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πξνο ηνπ ΟΣΑ. Ο ιφγνο γη’απηφ 

ην θαηλφκελν εληνπίδεηαη ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ζηξεβιψζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ 

κεηαξξχζκηζε «Καιιηθξάηεο» ζε φηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 

γεγνλφο πνπ εκπφδηζε ηελ νκαιή απνθέληξσζε ησλ εμνπζηψλ. Ωο ηέηνηα πξνβιήκαηα 

ζεσξνχληαη νη νηθνλνκηθνί πφξνη, ε ππνζηειέρσζε θαη ην άλαξρν ζεζκηθφ πιαίζην γηα 

ηελ δηάθξηζε ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ δηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν νδεγεί ζε 

επηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ. ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηψκελσλ ηα αμηνινγεί, σο πνιχ ζεκαληηθά, σζηφζν ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη 

απηφ πνπ αθνξά ηελ ζηειέρσζε ηνπ Γήκνπ . πσο αλέθεξαλ: «Ο Δήκνο Χαλίσλ έρεη 

επηθνξηηζηεί ηηο θνηλσληθέο ππνρξεώζεηο ησλ πξώελ Δήκσλ πνπ ζπλελώζεθαλ θαη πιένλ 

απνηεινύλ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα απμάλνληαο θαηά πνιύ ην θόξην εξγαζίαο θαη 

κεηώλνληαο αληίζηνηρα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηνίθεζεο  θαζώο ην πξνζσπηθό ηνπ 

Δήκνπ θαη νη πόξνη κεησζήθαλ αηζζεηά ηα ηειεπηαία ρξόληα». 

 

ε απηφ ην πιαίζην κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο πξνζηίζεηαη θαη ε 

πξνβιεκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο κε ην Γήκν Υαλίσλ. πγθεθξηκέλα ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο αμηνινγεί ηελ ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ππνπξγεία σο 

κάιινλ αξλεηηθή. Σαπηφρξνλα νη ζπλεξγαζίεο θαίλεηαη λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο 

εξσηψκελνπο αλαθνξηθά κε ζεζκνχο  ηεο  ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΚΔΓΔ, ΔΔΣΑΑ) ελψ 
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δηραζκέλα εκθαλίδνληαη ηα πνζνζηά αλαθνξηθά κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε 

άιινπο δήκνπο θαη ηελ Πεξηθέξεηα. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί λα πξνθχςεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε δεκνηηθή γξαθεηνθξαηία 

ζηξέθεηαη αξλεηηθά ζηελ κεηαξξχζκηζε «Καιιηθξάηε» φπσο απηή εθαξκφζηεθε ζην 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Καζψο δελ έρεη αληαπνθξηζεί ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο  

πνπ ε ίδηα ε κεηαξξχζκηζε είρε ζέζεη, φπσο ε ελίζρπζε ησλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ βαζκίδσλ δηαθπβέξλεζεο, ε δεκηνπξγία ελφο μεθάζαξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ βαζκίδσλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε. 

 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ θξίζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ε αιιαγή ηνπ κείγκαηνο πνιηηηθήο ζε δηεζλέο επξσπατθφ 

θαη εζληθφ επίπεδν, θαη ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ην θεληξηθφ ζην ηνπηθφ θξάηνο 

απνηεινχλ έλλνηεο παξάιιειεο θαη αιιεινζπλδεφκελεο. Γηα απηφ ην ιφγν κηα κειέηε γηα 

ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

νθείιεη λα ηηο ιάβεη ππφςε. 

Ζ θξίζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 70 απνηέιεζε ην εθαιηήξην 

γηα κηα ξηδηθή αιιαγή ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο. Απφ ηελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη   κηα 

ζπζηεκαηηθή κεηαζηξνθή ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη εθαξκνγήο ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο κε απνκάθξπλζε απφ πνιηηηθέο θαζνιηθήο πξφλνηαο θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο 

απφ θαηεγνξηθέο πνιηηηθέο κε έληνλα αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ζην επξσπατθφ επίπεδν πξνηείλνληαη ε θαηά πεξίπησζε ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ιηγφηεξν ε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε ιχζε κέζσ δεκνζίσλ 

πνιηηηθψλ. Δλψ παξάιιεια ν ηνκέαο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο παξέκεηλε ζε 

δηαθπβεξλεηηθφ επίπεδν δηαηεξψληαο έηζη ηελ αλνκνηνκνξθία κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ. 

 



94 
 

Οη ηάζεηο απηέο ακθηζβήηεζαλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

θεληξηθνχ θξάηνπο λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα θάιπςε ησλ 

θνηλσληθψλ δεηεκάησλ ελ αληηζέζεη  κε ην ηνπηθφ θξάηνο πνπ  βξίζθεηαη πην θνληά ζηνλ 

πνιίηε θαη κπνξεί επθνιφηεξα λα επηιχζεη ηα θαηά πεξίπησζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Ζ απνθέληξσζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν έιαβε ζεζκηθή κνξθή 

κέζσ ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο, ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο άζθεζε πηέζεηο γηα 

απνθέληξσζε πνιηηηθψλ θπξίσο  ζηα θαη εμνρήλ ζπγθεληξσηηθά θξάηε φπσο ε Διιάδα. 

Ζ δηαδηθαζία απνθέληξσζεο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ζε κηθξφ 

βαζκφ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ΄90,  εμειίρζεθε ζηηο ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2006 

κε  θαη ηνπ 2010. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο εζηίαζαλ ζηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη εηζήγαγαλ ζχγρξνλεο θνηλσληθέο δνκέο φπσο πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ειηθησκέλσλ  ΚΖΦΖ, βνήζεηα ζην ζπίηη, αιιά θαη πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα 

γηα άηνκα κε αλαπεξία, απφξνπο θαη εηδηθέο εππαζείο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ 

(Κνληηάδεο,2008). 

Ζ ηειεπηαία δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ πξνρψξεζε ζε πεξεηαίξσ 

απνθέληξσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο έρνληαο σο ζεηηθά ζηνηρεία ηελ επθνιφηεξε 

πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε θνηλσληθέο δνκέο θαη ππεξεζίεο, ελψ ζπλδπάζηεθε απφ ηελ 

θαιχηεξε γλψζε ησλ ΟΣΑ γηα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ έλα δήκν. 

 

Ζ αμηνιφγεζε γηα ηελ επηηπρία ή κε κηαο κεηαξξχζκηζεο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ην 

εάλ θαη ην θαηά πφζν έρεη απηή αληαπνθξηζεί ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. χκθσλα κε 

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ κεηαξξχζκηζε «Καιιηθξάηεο» νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ 

λφκνπ είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ επηθαιχςεσλ αξκνδηνηήησλ, ν 

πεξηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ε ζπγθξφηεζε ηζρπξφηεξσλ θαη κεγαιχηεξσλ 

ελνηήησλ φπνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ παξνρή ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ φζν ην δπλαηφ 

πην θνληά ζηνλ πνιίηε κε ζπλέπεηα ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη ε 

αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνηλσλίαο, δήκσλ θαη θεληξηθνχ θξάηνπο. 
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Ζ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο ηφζν ζην ζχλνιφ ηεο φζν θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θξίζεθε σο εμαηξεηηθά δχζθνιε θαζψο είρε λα 

αληηκεησπίζεη ηξία ζεκαληηθά δεηήκαηα. 

 

 Μείσζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ  

 Υξφληα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

 Μεηαζηξνθή δηεζλνχο θαη επξσπατθνχ επηπέδνπ απφ πνιηηηθέο θνηλσληθνχ 

πεξηερφκελνπ ζε πνιηηηθέο αληαγσληζκνχ 

 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο «Καιιηθξάηεο» ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ έλαξμε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Απφ ην 2010 κέρξη ην 2016 νη ΚΑΠ, νη φπνηνη 

απνηεινχλ ην 50% ησλ εζφδσλ ησλ δήκσλ, κεηψζεθαλ θαηά 60% ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο ελψ παξάιιεια κεηψζεθαλ θαη ζαλ πνζνζηφ ζην ΑΔΠ (βι θεθ.2). Ζ 

ζεκαληηθή απηή κείσζε ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεγάιε 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε ησλ δήκσλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο, πξνθάιεζε πνιιαπιάζηα 

πξνβιήκαηα ζηελ άζθεζε, ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαζψο νη 

δήκνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αληαπνθξηζνχλ ζε πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο θαη 

απμεκέλεο θνηλσληθέο αλάγθεο (αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θηψρεηαο, αζηέγσλ) κε 

ζπξξηθλσκέλν δεκνηηθφ  πξνυπνινγηζκφ. 

Σαπηφρξνλα, ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ νδεγεί ζε κείσζε πξνζσπηθνχ θαη 

ππνζηειέρσζε θνηλσληθψλ δνκψλ επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 

φπνπ ε πςειή εμεηδίθεπζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ην πξφβιεκα εκθαλίδεηαη 

εληνλφηεξα.  

 

Σα θαηλφκελα αλεπάξθεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο απνηειεί έλα 

αθφκα πξνβιήκαηα ην νπνίν αληηκεησπίδεη ε κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

ζην ηνπηθφ θξάηνο. 
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Οη θνηλσληθέο δνκέο ησλ ΟΣΑ απνηεινχλ  ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζηε ρψξα παξνπζηάδνληαο έηζη άκεζε εμάξηεζε ηνπ ηνπηθνχ 

επηπέδνπ ζηηο παζνγέλεηεο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο. 

 

εκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ παξάιιεισλ 

θνηλσληθψλ δξάζεσλ. Ζ ειιηπήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ αζθνχλ θνηλσληθή 

δξάζε, επηδεηλψλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα ζεζκηθά εκπφδηα θαη ην αζαθέο 

ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν νδεγεί ζε επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ. Ζ  ππέξβαζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απηψλ γίλεηαη ζπλήζσο κε άηππν θαη εμσζεζκηθφ ηξφπν απμάλνληαο ηελ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ. 

 

Έλα απφ ηα πην βαζηθά θαη δνκηθά πξφβιεκα ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απνηειεί 

ε έιιεηςε νξάκαηνο (vision) γηα ηελ αλάπηπμε καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. Με ηνλ φξν 

«φξακα» εθθξάδνληαη νη πξνζδνθίεο θαη νη ζθνπνί ζε βάζνο ρξφλνπ γηα ην κέιινλ κηαο 

πνιηηηθήο θαη απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ηεο απνζηνιήο (mission) ε νπνία 

δειψλεη ην ιφγν χπαξμεο θαη ην «βαζηθφ θαζήθνλ» κηαο πνιηηηθήο. 

Ζ απνπζία απηψλ ησλ δπν ζηνηρείσλ νδεγεί ζε απνπζία ζπλεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

μεθάζαξεο εηθφλαο γηα ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα. 

 

Με απηφ ην ηξφπν, ε αδπλακία ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη, νδεγεί ζηε ζπρλή αλαζεψξεζή ηνπο .  

Οη ζπλερηδφκελεο κεηαξξπζκίζεηο πξνθαινχλ πξνβιήκαηα θαη αζπλέρεηα ζηελ δηνηθεηηθφ 

έξγν ησλ δήκσλ επεξεάδνληαο ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. πρλά ςεθηζκέλα άξζξα 

ηξνπνπνηνχληαη ή δελ εθαξκφδνληαη, θαζψο άξζξα πξνεγνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ 

παίξλνπλ ζπλερείο παξαηάζεηο εθαξκνγήο, θαζηζηψληαο αζαθέο ην ζεζκηθφ πιαίζην ζηε 

δεκνηηθή γξαθεηνθξαηία. 

 

Σέινο ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα, εληνπίδεηαη ζην πσο εθιακβάλεηαη ε θνηλσληθή 

πνιηηηθή ζε δηεζλέο επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα ινγηθή, 

ε θνηλσληθή πνιηηηθή νθείιεη λα πθίζηαηαη σο ζπκπιήξσκα ηεο αγνξάο θαη κέζν 

εμνκάιπλζεο ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ απηή. Έηζη ε άζθεζε ηεο 
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θνηλσληθήο πνιηηηθήο δξα πεξηπησζηνινγηθά  γηα ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πεδία φπσο ε 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ , ε ηζφηεηα ησλ θχισλ 

θαη απνξξίπηνληαο ηελ αλάγθε  γηα νκνγελνπνηεκέλε θαη θαζνιηθή θνηλσληθή πνιηηηθή 

αθήλνληαο ηελ ξχζκηζε ηεο ζην αζαθέο πεδίν ηεο αγνξάο. 

 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

  Ζ αλαδηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απνηειεί κηα δηαδηθαζία παξάιιειε κε 

ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. Ωζηφζν ε ζπρλέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνπο ηνκείο απηνχο απνηεινχλ έλα δείγκα 

ηεο αδπλακίαο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη θαζψο θαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επεξρφκελε κεηαξξχζκηζε ζηνπο ηνκείο απηνχο είλαη 

νξζή αλάγλσζε ησλ αηηηψλ πνπ παξάγνπλ πξνβιήκαηα. Ζ ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δήκσλ. Γεδνκέλνπ ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, σο απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αχμεζε ηεο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

  Ζ αχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ Κ.Α.Π απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

επηπξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ νη δήκνη , σζηφζν αλαγθαίν 

είλαη  λα βξεζνχλ θαη ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ηνλ 

δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη λα κεηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ησλ ΟΣΑ απφ ην 

θεληξηθφ θξάηνο. Ωο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θνηλσληθήο πνιίηηθεο 

ησλ δήκσλ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ :  ε αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο, δεκνηηθή 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε, δαλεηζκφο, ηνπηθά θνξνινγηθά έζνδα,  νη ηδησηηθέο ρνξεγίεο 

κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο θιίκαηνο εηαηξηθήο επζχλεο ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο νη ελαιιαθηηθέο απηέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο δελ ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε αιιά λα δξάζνπλ επηθνπξηθά ζε απηήλ. 
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 Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ θαη  δηθηχσλ ζπληνληζκνχ δξάζεσλ κεηαμχ θνξέσλ 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη νξγαλσηηθέο αλεπάξθεηεο  ηνπ επξχηεξνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο αλαπφθεπθηα επεξεάδνπλ θαη ηελ νξγαλσηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε ε απινπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 

λνκηθνχ πιαηζίνπ  κε ζαθή  θαη ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ. Έηζη κπνξεί 

λα επηηεπρζεί επθνιφηεξα ν ζπληνληζκφο δξάζεσλ, λα απνθεπρζεί ε επηθάιπςε 

αξκνδηνηήησλ θαη λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ θνξέσλ θνηλσληθήο 

πνιίηηθεο. Παξάιιεια φκσο, γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνληζκνχ πξέπεη λα εθζπγρξνληζηεί ην νξγαλσηηθφ πιαίζην  πνπ δηέπεη ηελ δεκνζία 

δηνίθεζε ζε θεληξηθφ  θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

εκαληηθή επίζεο είλαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ θαη κε ηνπηθέο  

ζπιινγηθφηεηεο απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ φπσο  ΜΚΟ, θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, 

θνηλσληθνχο θνξείο, θαζψο θαη κε ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία είηε κέζσ ηεο 

έξεπλαο είηε κέζσ ηεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (πξαθηηθή άζθεζε 

θνηηεηψλ) κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζην δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο  θαη ηελ πινπνίεζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζηε βάζε επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ. 

Ωζηφζν θάζε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο νθείιεη λα έρεη 

έλα μεθάζαξν νξηζκφ γηα ην ηη είλαη θνηλσληθή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξφλνηα, ν νπνίνο 

ζα αλαγλσξίδεη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή σο δηθαίσκα θαη φρη σο κέζσ εθαξκνγήο 

αληαγσληζηηθψλ πνιηηηθψλ ή πεδίν πεξηθνπήο δεκνζίσλ δαπαλψλ. Αληίζεηα ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηα βαζηθά θνηλσληθά αγαζά ζηνπο πνιίηεο. ε απηή ηε βάζε κπνξνχλ λα 

δνκεζνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Γήκνπ θαη δεκνηψλ γηα ηελ 

απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82,_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82,_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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ΓΓ/ΓΑ 

 

Q3.2  Διιεληθή Δηαηξία 

Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ) 

 

1. 

Αξλεηηθά 

2.Μάιινλ 

αξλεηηθά 

3. Μάιινλ 

Θεηηθά 

4. 

Θεηηθά 

 

5. 

ΓΓ/ΓΑ 

 

 

 

 

Q4.Πσο αμηνινγείηε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε άιινπο απνθεληξσκέλνπο 

θνξείο; 

 

Q4.1Πεξηθέξεηα Κξήηεο 
1. 

Αξλεηηθά 

2.Μάιινλ 

αξλεηηθά 

3. Μάιινλ 

Θεηηθά 

4. 

Θεηηθά 

 

5. 

ΓΓ/ΓΑ 

 

Q4.2  Άιινη Γήκνη 
1. 

Αξλεηηθά 

2.Μάιινλ 

αξλεηηθά 

3. Μάιινλ 

Θεηηθά 

4. 

Θεηηθά 

 

5. 

ΓΓ/ΓΑ 

 

 

Q5.Πσο θαηά ηελ γλψκε ζαο  επεξέαζε ε κεηαξξχζκηζε Καιιηθξάηεο ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή ηνπ δήκνπ;  

 

1. Αξλεηηθά 2. Μάιινλ 

αξλεηηθά 

3. Μάιινλ 

Θεηηθά 

4. Θεηηθά 5. ΓΓ/ΓΑ 

 

 

 

 

Q6.Ηεξαξρήζηε θαηά ηε γλψκε ζαο ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήοαπφ ηελ κεηαξξχζκηζε Καιιηθξάηεο; 

 

Q6.1Οηθνλνκηθνί Πφξνη 1.Με 2.Μάιινλ 3. εκαληηθφ 4. Πνιχ  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82


107 
 

ζεκαληηθφ ζεκαληηθφ ζεκαληηθφ  5. 

ΓΓ/ΓΑ 

 

Q6.2  πληξέρνπζεο 

αξκνδηφηεηεο/επηθάιπςε 

αξκνδηνηήησλ 

1.Με 

ζεκαληηθφ 

2.Μάιινλ 

ζεκαληηθφ 
3. εκαληηθφ 

4. Πνιχ 

ζεκαληηθφ  

 

5. 

ΓΓ/ΓΑ 

 

Q6.3ηειέρσζε 
1.Με 

ζεκαληηθφ 

2.Μάιινλ 

ζεκαληηθφ 
3. εκαληηθφ 

4. Πνιχ 

ζεκαληηθφ  

 

5. 

ΓΓ/ΓΑ 

 

 

 

Φύλο:          1. Άλδξαο          2. Γπλαίθα 

 

Μοπθωηικό Δπίπεδο:1=ηνηρεηψδεο Δθπαίδεπζε   2= Μέζε Δθπαίδεπζε    3=Αλψηεξε 

/Αλψηαηε 

 

Η ηλικία ζαρ : (πεξίπνπ) …………. 

 

 

 

 

 

Φύλο  

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid Άλδξαο 3 10,0 10,0 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82,_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%82
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Γπλαίθα 27 90,0 90,0 

Total 30 100,0 100,0 

 

 

 

Μοπθωηικό 

Δπίπεδο 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ηνηρεηψδεο Δθπαίδεπζε 1 3,3 3,3 

Μέζε Δθπαίδεπζε 7 23,3 23,3 

Αλψηεξε/Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε 
22 73,3 73,3 

Total 30 100,0 100,0 

 

 

Ηλικία  

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

25 1 3,3 3,3 

30 3 10,0 10,0 

32 1 3,3 3,3 

35 2 6,7 6,7 

36 2 6,7 6,7 

38 1 3,3 3,3 

40 3 10,0 10,0 

45 5 16,7 16,7 

48 2 6,7 6,7 

50 6 20,0 20,0 

53 1 3,3 3,3 

55 2 6,7 6,7 

59 1 3,3 3,3 

Total 30 100,0 100,0 
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