
 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

 

Τίτλος  

«Κοινωνική Ευρώπη και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα  

2000-2004 : Θέσεις και ιδεολογία» 

 

 

 

 

 

 

Επιµέλεια: 

Ζαρταλούδης Σωτήρης 

 

 

 

Πανεπιστήµιο Κρήτης  

Τµήµα Κοινωνιολογίας 

Iούνιος 2004 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Εισαγωγή………………………………………………………………………………….....1 

1. Ιστορική Αναδροµή της Κοινωνικής Ευρώπης…………………………………...…2-18 

1.1. Η γέννηση της Ενωµένης Ευρώπης……………………………………………………..2 

1.2. Λόγοι για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής…………………...…3-5 

1.3. Η «κοινωνική διάσταση» της Κοινοτικής νοµοθεσίας………………………………5-18 

(i) Η Συνθήκη της Ρώµης 

(ii) Ο Κοινοτικός Κοινωνικός Χάρτης του 1989 

(iii) Η Συνθήκη του Μάαστριχτ 

(iv) Η Συνθήκη του Άµστερνταµ 

(v) H Ευρωπαϊκή Συνέλευση και το Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος  

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο…………………………………………………...18-33 

2.1. Η 1η Φάση (1957-1971): Ο κοινωνικός µινιµαλισµός……………………………...19-20 

2.2. ∆εύτερη Φάση (1971-1982): Ποιοτική Αναβάθµιση………………………………20-23 

2.3. Τρίτη Φάση (1983-1988): Αντιµετωπίζοντας την ανεργία των νέων………………23-25 

2.4. Η µεταρρύθµιση του 1988: αλλαγή εκ βάθρων…………………………………….25-29 

2.5. Η Τροποποίηση του 1993: Ο στόχος της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής ως αιχµή 

του δόρατος………………………………………………………………………….…..29-33 

 

3. Οι νέες Προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής…………………......34-43 

3.1. Η Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής 2000-2005……………………………………...34-36 

3.2. Η αποτίµηση της διαδικασίας της Λισαβόνας……………………………………...36-38 

3.3. ∆ιαφορετικοί ∆ρόµοι για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική…………………...39-43  

 

4. Η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική ως αντικείµενο πολιτικής και ιδεολογικής 

αντιπαράθεσης………………………………………………………………………….43-48 

4.1. Οι δύο «Πόλοι»…….……………………………………………………………….44-45 

4.2. Θέσεις για την κοινωνική πολιτική………………………………………………....46-48 

 

5. Κοινωνική Ευρώπη και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα……………………………..48-79 

5.1. Νέα ∆ηµοκρατία (Ν∆): Στα χνάρια του «Κοινωνικού Φιλελευθερισµού»………...49-58 

(i) Κοινωνική Πολιτική……………………………………………………………...48-55 



(ii) Υγεία…………………………………………………………………………….55-58  

5.2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) : Με πρότυπο την 

Κοινωνική Ευρώπη……………………………………………………………………...58-68 

(i) To “πολιτικό πλαίσιο”…………………………………………………………....58-62 

(ii) Οι τέσσερις «αιχµές» της πολιτικής πρότασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ…………………..62-68 

(α) Απασχόληση…………..……………………………………………………...65-66 

(β) Κοινωνική Ασφάλιση…………………………………………………….…..66-67 

(γ)  ∆ίκτυο Αλληλεγγύης – Πρόνοιας……………………………………..................67  

(δ) Υγεία………………………………………………………………………....67-68 

5.3. Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.): Για µια διαφορετική κοινωνία……......68-72 

(i) Κοινωνική Πολιτική………………………………………………………………69-70 

(ii) Κ.Κ.Ε. και Ευρωπαϊκή Ένωση : Πλήρη απόρριψη………………………………70-72 

5.4. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΣΥΝ) : O αριστερός ρεφορµιστής……………………………………………………...72-78 

(i) Ανεργία……………………………………………………………………………72-75 

(ii) Κοινωνική Ασφάλιση……….……………………………………………………75-77 

(iii) ΣΥΝ και ΕΕ : Για µια διαφορετική Ευρώπη…………………………………….77-79 

 

6.  ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ……………………………………………....79-89 

6.1. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ………………………………………...81-89 

 

Παράρτηµα…………………………………………………………………………....90-133 

Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………134-137 

 

 

 



                                 Σωτήρης Ζαρταλούδης ___                              __ Κοινωνική Ευρώπη  και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα : 2000-2004 

 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μια ολοένα περισσότερο σηµαντική παράµετρος της διαδικασίας της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης είναι οι πολιτικές που αφορούν την αντιµετώπιση των κοινωνικών 

προβληµάτων που απασχολούν το σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας. Το σύνολο των 

πολιτικών αυτών αποτελούν την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική ή αλλιώς την «Κοινωνική 

Ευρώπη». Το µεγαλύτερο µέρος της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής αφορά ζητήµατα 

απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις συνθήκες στους χώρους εργασίας και 

τέλος, θέµατα δικαιωµάτων και ισότητας. 

Η διαµόρφωση και η εφαρµογή της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής γίνεται µέσω των 

εθνικών κρατών και ειδικότερα µέσω των εθνικών κυβερνήσεων που σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο (µέσω της συµµετοχής στην λήψη αποφάσεων στο (ευρωπαϊκό) Συµβούλιο) και 

ταυτόχρονα στο εθνικό επίπεδο µέσω της εφαρµογής των αποφάσεων που λαµβάνονται 

στο ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η κοινωνική πολιτική γενικά αλλά και η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική ειδικότερα 

αποτελεί σηµείο κοινωνικής, πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Η αντιπαράθεση 

αυτή αντικατοπτρίζεται όπως θα αναλυθεί παρακάτω, µε τον πιο σαφή τρόπο στα πολιτικά 

κόµµατα.  

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η διερεύνηση των θέσεων των ελληνικών 

πολιτικών κοµµάτων για την Κοινωνική Ευρώπη και την κοινωνική πολιτική γενικότερα. 

Στο πρώτο µέρος του κειµένου. γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση της ευρωπαϊκής 

κοινωνικής πολιτικής, του σηµαντικότερου θεσµικού οργάνου της ΕΕ για αυτή το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο καθώς και των σηµερινών προκλήσεων της Κοινωνικής 

Ευρώπης µε έµφαση στην Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής 2000-2005 και στην Στρατηγική 

της Λισαβόνας.  

Στην συνέχεια, εξετάζεται η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική ως σηµείο πολιτικής και 

ιδεολογικής αντιπαράθεσης καθώς και ως αποτέλεσµα εθνικών και κοινωνικο-οικονοµικών 

συµφερόντων καταλήγοντας στην µελέτη των θέσεων των ελληνικών πολιτικών κοµµάτων 

(Ν∆, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΣΥΝ, Κ.Κ.Ε.) για την κοινωνική πολιτική και την Κοινωνική Ευρώπη.   

Τέλος, επιχειρείται µια εµπειρική διερεύνηση των ανωτέρω εστιάζοντας σε άτοµα που 

συµµετείχαν σε προγράµµατα κατάρτισης που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ. Όντας 

αποδέκτες της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής τα άτοµα αυτά ερωτώνται µεταξύ άλλων 

για την ίδια την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, για την γενικότερη στάση τους προς την 

πολιτική, καθώς και για τις θέσεις των κοµµάτων και την σχέση τους µε αυτά. 
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1. Ιστορική Αναδροµή της Κοινωνικής Ευρώπης 

 

1.1. Η γέννηση της Ενωµένης Ευρώπης  

Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 

1950 µε το περίφηµο Σχέδιο Schuman1. Βασικός στόχος του Σχεδίου ήταν η διατήρηση της 

ασφάλειας και της ευηµερίας αρχικά µεταξύ των δύο πρώην πολεµίων -Γερµανίας και 

Γαλλίας- και κατ’ επέκταση των υπόλοιπων εθνών κρατών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. 

Μια βασική αρχή στην οποία βασίστηκε εξ αρχής το σχέδιο της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης ήταν η αποφυγή επιβολής µιας «εκ των άνω» τετελεσµένης κατάστασης που 

θα στερούνταν νοµιµοποίησης και σταθερότητας. Ως εναλλακτικός τρόπος θεµελίωσης του 

ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος προτάθηκε και τελικά επικράτησε η σταδιακή (gradual) 

ολοκλήρωση στα πλαίσια της οποίας, θα συντελείται µια ολοένα βαθύτερη και εκτενέστερη 

ενοποίηση µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών2. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Σχέδιο Schuman από την πρώτη στιγµή εφαρµογής του 

(Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα / ΕΚΑΧ3) έθεσε ως στόχο την συνεργασία 

σε ένα περιορισµένο τοµέα πολιτικής µε σηµαντική ωστόσο ουσιαστική και ιδεολογική 

σηµασία: τον τοµέα της πολεµικής βιοµηχανίας. Οι τοµείς συνεργασίας σταδιακά 

επεκτάθηκαν. Μετά την ΕΚΑΧ δηµιουργήθηκαν µε τις συνθήκες της Ρώµης στις 25 

Μαρτίου 1957 η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα / ΕΟΚ και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Ατοµικής Ενέργειας / ΕΚΑΕ (γνωστή ως Euratom). Βασικός στόχος ήταν η δηµιουργία 

µιας ενιαίας αγοράς µεταξύ των κρατών µελών όπου οι παραγωγικοί συντελεστές 

(κεφάλαιο, εργατικό δυναµικό, υπηρεσίες, εµπορεύµατα) δεν θα συναντούσαν εµπόδια 

στην µετακίνησή τους εντός της αγοράς. Η ΕΟΚ, ήταν ο µόνος οργανισµός περιφερειακής 

ολοκλήρωσης ο οποίος σε αντίθεση µε τις άλλες οικονοµικές ενώσεις (π.χ. ΝNAFTA, 

COMECON, κ.λπ.) περιελάµβανε µια δέσµη πολιτικών και µέτρων που εξυπηρετούσαν µε 

την ευρεία έννοια στόχους κοινωνικής πολιτικής4. 

 

                                                 
1 O Robert Schuman διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας και µαζί µε τον διπλωµάτη Jean Monnet 
αποτελούν τους εµπνευστές του σχεδίου για την ολοκλήρωση / ενοποίηση της Ευρώπης. Το σχέδιο 
ανακοινώθηκε επισήµως (αφού είχε εξασφαλιστεί η σύµφωνη γνώµη της Γερµανίας) στο Σαλόνι του 
Ρολογιού στις 9 Μαΐου 1950. 
2 Σύµφωνα µε το κείµενο της δήλωσης του R. Schuman: «Η Ευρώπη δεν θα δηµιουργηθεί διαµιάς, θα 
διαµορφωθεί µέσα από συγκεκριµένα επιτεύγµατα. Πρέπει πρώτα να καθιερωθεί η «πραγµατική 
αλληλεγγύη». 
3 Η συνθήκη για την θέσπιση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα υπογράφηκε στις 18 
Απριλίου 1951. 
4 Πέρα από την «κλασική» κοινωνική πολιτική σηµαντική βαρύτητα στην προώθηση κοινωνικών στόχων 
κατείχαν η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η Κοινή Περιφερειακή Πολιτική. 
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1.2. Λόγοι για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής 

Για την επίτευξη της κοινής αγοράς αναπτύχθηκαν µια σειρά από κοινοτικές πολιτικές. 

Μια από αυτές ήταν και η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική της οποίας πρωταρχικός στόχος 

αποτέλεσε η αποφυγή του κοινωνικού ντάµπιγκ (social dumping) ενός κινδύνου που 

κινητοποίησε κυρίως τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης (Σακελλαρόπουλος 2001: 114-115). 

Ως κοινωνικό ντάµπινγκ µπορεί να θεωρηθεί µια κρατική πολιτική που αποβλέπει στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων και την προσέλκυση 

επενδύσεων µε τον περιορισµό του εργατικού κόστους κυρίως µε περιορισµό του 

µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους (Νικολακοπούλου – Στεφάνου 2001 : 639). 

Με άλλα λόγια, το κοινωνικό ντάµπινγκ σχετίζεται άµεσα µε την οικονοµική ανάπτυξη και 

συνακόλουθα µε άλλα θεµελιώδη κοινωνικο-οικονοµικά δεδοµένα µε χαρακτηριστικότερο 

αυτό της ανεργίας. Η διαδικασία του κοινωνικού ντάµπιγκ απορρέει από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που προκαλεί η οικονοµική ολοκλήρωση της ΕΕ δηλαδή, το σχέδιο για την 

Ενιαία Εσωτερική Αγορά και την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) στο 

εσωτερικό της Ένωσης και ταυτίζεται µε την µεταφορά κεφαλαίων και επιχειρήσεων από 

τις «δαπανηρές» από άποψη εισφορών, φορολογίας και παρεχόµενης κοινωνικής 

προστασίας χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά στις «φθηνότερες» χώρες του Νότου. 

Σύµφωνα µε το βασικό επιχείρηµα που διατυπώθηκε, σε µια ενιαία αγορά όπου δεν θα 

υπήρχαν εµπόδια στη διακίνηση κεφαλαίων, ατόµων, εµπορευµάτων και υπηρεσιών καθώς 

και το όπλο της συναλλαγµατικής πολιτικής, τα κεφάλαια και οι επιχειρήσεις θα 

εγκατέλειπαν τις χώρες του Βορρά και θα µετακινούνταν προς το Νότο στις οποίες η 

εργασία είναι σαφώς πιο φθηνή και οι κοινωνικές εισφορές και η φορολογία είναι πολύ 

χαµηλότερες (Σακελλαρόπουλος 2001, ο.π.). Η εξέλιξη αυτή θα είχε καταστροφικές 

συνέπειες όχι µόνο για την οικονοµία αλλά και για τις κοινωνίες των χωρών µε υψηλό 

εργατικό κόστος από τις οποίες και θα «µετανάστευαν» οι επιχειρήσεις : ανεργία, ερήµωση 

βιοµηχανικών περιοχών, ευρύτερη οικονοµική δυσπραγία αλλά και καθήλωση της εθνικής 

κοινωνικής προόδου ή ακόµη και πίεση για κοινωνική οπισθοδρόµηση, µε κατάργηση 

κεκτηµένων δικαιωµάτων των εργαζοµένων (Νικολακοπούλου – Στεφάνου 2001 : 639). 

Η ανησυχία αυτή εκφράστηκε αρχικά από την Γαλλία στην ιδρυτική ∆ιακυβερνητική 

∆ιάσκεψη της ΕΟΚ καθώς οι εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ήταν πολύ 

υψηλότερες από τις αντίστοιχες γερµανικές και η εργατική νοµοθεσία ήταν ευνοϊκότερη 

για τους εργαζόµενους, ιδίως στο ζήτηµα της ετήσιας άδειας µε αποδοχές (Στο ίδιο). Οι εν 

λόγω διαφορές θα είχαν σαφώς αρνητικές συνέπειες στα γαλλικά συµφέροντα. Οι 

συγκεκριµένες ανησυχίες διαχύθηκαν και εντάθηκαν στην δεκαετία του ογδόντα µε την 
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µεσογειακή διεύρυνση5 της Κοινότητας στο σύνολο των χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά. 

Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι στις πρώτες γραµµές του σχεδιασµού της 

πολιτικής «αντι-ντάµπινγκ» βρέθηκαν και παραµένουν τα γερµανικά συνδικάτα.  

Εκτός από τον παραπάνω «διακρατικό» λόγο για την δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής 

κοινωνικής πολιτικής µε την πάροδο των χρόνων, την εντεινόµενη ενοποίηση των 

ευρωπαϊκών οικονοµιών και την καλπάζουσα παγκοσµιοποίηση δηµιουργήθηκαν κάποια 

κοινά κοινωνικά προβλήµατα στα περισσότερα κράτη – µέλη των οποίων δεν ήταν πλέον 

επαρκής η αντιµετώπισή τους σε εθνικό επίπεδο (Μούσης, 2000 : 200). Τα πιο 

χαρακτηριστικά πανευρωπαϊκά κοινωνικά φαινόµενα / προβλήµατα κατά τα πρώτα 

σαράντα χρόνια ύπαρξής της είναι (α) η µικρή αύξηση του πληθυσµού, (β) η αύξηση της 

διάρκειας ζωής και η µείωση της διάρκειας της ενεργού ζωής, (γ) η διαρθρωτική ανεργία, 

(δ) µεταβολή του µοντέλου ανάπτυξης, (ε) ελλείµµατα των συστηµάτων κοινωνικής 

προστασίας.  

Επιπλέον, εµφανίζεται όλο και πιο έντονο το φαινόµενο των παρόµοιων διαρθρωτικών 

µεταβολών στο εσωτερικό ορισµένων κλάδων σε συνδυασµό µε τοµεακές µετακινήσεις 

από τη γεωργία προς τη βιοµηχανία και από αυτή στον τριτογενή τοµέα των υπηρεσιών 

(στο ίδιο). Η συγκεκριµένη διαδικασία οδηγεί στην εµφάνιση παρόµοιων προβληµάτων 

που αφορούν την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και επαγγελµατική κατάρτιση 

ορισµένων κατηγοριών εργαζοµένων (νέων, ηλικιωµένων, γυναικών) και τα οποία 

αποτελούν προτεραιότητα στα κράτη µέλη της ΕΚ.  

Ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να εννοηθεί ότι υπάρχει µια οµογενοποίηση 

των κοινωνικών προβληµάτων των κρατών µελών της Κοινότητας. Τα κοινωνικά 

προβλήµατα αλλά και δεδοµένα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετά διαφορετικά από χώρα σε 

χώρα γεγονός που κατέστησε αδύνατο σε όλη την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

την όποια ανάθεση στους ευρωπαϊκούς θεσµούς της λύσης των κοινωνικών προβληµάτων 

των κρατών µελών. Η οικονοµική ολοκλήρωση δεν οδηγεί αυτόµατα σε µια εξαφάνιση των 

διαφορών µεταξύ των εθνικών κοινωνικών συστηµάτων επειδή τα τελευταία είναι στενά 

συνδεµένα µε πολιτικές, πολιτισµικές και ιστορικές παραδόσεις που είναι ριζικά 

διαφορετικές για τις περισσότερες χώρες µέλη. 

Μια άλλη ερµηνεία για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής η οποία είχε 

περιορισµένους στόχους και χαρακτηριστικά αναδιανοµής και µείωσης ανισοτήτων 

(κοινωνικών και οικονοµικών) και αποτέλεσε ένα υποδεέστερο συµπλήρωµα της 

                                                 
5 Η µεσογειακή διεύρυνση περιλαµβάνει µια διαδοχική ένταξη στην ΕΟΚ µεσογειακών χωρών. Η αρχή έγινε 
µε την Ελλάδα το 1982 και το 1986 µε την ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.  
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οικονοµικής πολιτικής της ΕΕ υιοθετεί µια µάλλον κυνική οπτική σύµφωνα µε την οποία η 

πρόθεση ήταν «να µετριαστεί η µετάβαση προς την εσωτερική αγορά καθησυχάζοντας 

τους εργαζόµενους ότι η όλη διαδικασία θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα και επιπλέον να 

απαλύνει τις όποιες αδυναµίες και προβλήµατα της οικονοµικής αναδιάρθρωσης που 

αποτελούσε την καρδιά του όλου ενοποιητικού σχεδίου» (Kleinman & Piachaud, 1993, σ.: 

10).  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τονιστεί ότι όσο η ΕΕ στοχεύει στην συγκρότηση µιας 

πολιτικής ένωσης υπό την µορφή της οµοσπονδίας η ανάγκη για µια κεντρική υπερεθνική 

κοινωνική πολιτική η οποία θα στοχεύει σε αναδιανεµητικούς στόχους τόσο σε κράτη όσο 

και κοινωνικές οµάδες που έχουν ανάγκη στήριξης θα γίνεται ολοένα µεγαλύτερη όχι µόνο 

λόγω ανθρωπιστικών αλλά κυρίως δηµοκρατικών και νοµιµοποιητικών λόγων (Hantrais L. 

1995, σ.: 17).  

 

1.3. Η «κοινωνική διάσταση» της Κοινοτικής νοµοθεσίας. 

 

(i) Η Συνθήκη της Ρώµης 

Αν και η ιδρυτική συνθήκη της Ρώµης περιείχε κάποιες διατάξεις για διάφορα 

κοινωνικά ζητήµατα ήσσονος σηµασίας (διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 

διευκόλυνση της εφαρµογής της ελευθερίας της ελεύθερης διακίνησης των εργαζοµένων), 

προέβλεπε την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου / ΕΚΤ (European Social Fund 

/ ESF), σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει λόγος για µία κεντρική ευρωπαϊκή 

κοινωνική πολιτική που να επηρεάζει ή να συντελεί στην διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού 

κοινωνικού χώρου εντός της ΕΕ. 

Ειδικότερα, η ΕΟΚ, που αναδύθηκε από τις ιδρυτικές συνθήκες της Ρώµης του 1957, 

σε αντίθεση µε τις άλλες οικονοµικές ενώσεις (π.χ. NAFTA, COMECON, κ.λπ.) 

περιελάµβανε µια δέσµη πολιτικών και µέτρων που εξυπηρετούσαν µε την ευρεία έννοια 

στόχους κοινωνικής πολιτικής6. Ωστόσο, σε ότι αφορά τον καθ’ αυτό τοµέα της κοινωνικής 

πολιτικής οι όποιες διατάξεις περιελάµβαναν µέτρα που θα διευκόλυναν τον θεµέλιο λίθο 

του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος – την εγκαθίδρυση της Ενιαίας Αγοράς. Τα άρθρα της 

Συνθήκης της Ρώµης που αναφέρονταν στην κοινωνική πολιτική είχαν να κάνουν µε την 

θέσπιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζοµένων (Άρθρα 39-42 της Συνθήκης ΕΚ, πρώην 

Άρθρα 48-51) και της ελεύθερης εγκατάστασης προσώπων (Άρθρα 43-48, πρώην 52-66). 

                                                 
6 Πέρα από την «κλασική» κοινωνική πολιτική σηµαντική βαρύτητα στην προώθηση κοινωνικών στόχων 
κατείχαν η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η Κοινή Περιφερειακή Πολιτική. 
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Με άλλα λόγια, η κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα αρχικά στάδια 

ήταν καθαρά συµπληρωµατική / υποβοηθητική της διαδικασίας της οικονοµικής 

ενοποίησης.  

Εξαίρεση αποτελεί το άρθρο 117 παρ. 1 ΣυνθΕΟΚ όπου τονίζονταν η ανάγκη για 

«βελτίωση των όρων διαβιώσεως και εργασίας του εργατικού δυναµικού» και για 

«εναρµόνισή τους, µε στόχο την πρόοδο» το οποίο προσθέτει µια σαφή κοινωνική 

διάσταση στην Συνθήκη της Ρώµης. Ωστόσο, η εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης 

αυτο-αναιρούνταν από την µη σαφή πρόβλεψη για την λήψη µέτρων από την Κοινότητα 

και την αναγνώριση του δικαιώµατος στα κράτη µέλη να µπλοκάρουν την όποια κοινοτική 

παρέµβαση καθώς η δεύτερη παράγραφος του άρθρου επέτρεπε στα κράτη µέλη να 

υποστηρίξουν πως η βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας µπορούσε να γίνει 

αυτόµατα «από την λειτουργία της κοινής αγοράς». Αυτή η αντίφαση, οφείλεται στο 

γεγονός ότι το άρθρο 117 αποτέλεσε προϊόν του γαλλογερµανικού συµβιβασµού κατά την 

ίδρυση της ΕΟΚ καθώς η Γαλλία έχοντας ευνοϊκότερη εργατική νοµοθεσία επιθυµούσε την 

άµεση προσέγγιση των νοµοθεσιών για την αποτροπή του κοινωνικού ντάµπινγκ ενώ η 

Γερµανία δυσπιστούσε απέναντι στην κοινοτική παρέµβαση θέλοντας να διατηρήσει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα και παράλληλα εµπιστευόταν τους κοινωνικούς εταίρους 

για την ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων (Κ. Στεφάνου 1999, σ.: 113). 

Το πρώτο ουσιαστικής σηµασίας πλαίσιο για µια κοινή ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική 

τέθηκε από την πρώτη αναθεώρηση των Συνθηκών της Ρώµης – την Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη / ΕΕΠ (Single European Act / SEA), Ειδικότερα, περιέχονταν ρυθµίσεις για την 

προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας, την 

προώθηση του διαλόγου µε τους κοινωνικούς εταίρους ενώ ορίζονταν ο στόχος της 

κοινωνικής συνοχής. Σηµαντική καινοτοµία της ΕΕΠ ήταν το Άρθρο 118Α η επέκταση της 

αρχής της ειδικής πλειοψηφίας σε θέµατα υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων στο 

χώρο εργασίας.  

Ωστόσο, οι δύο αυτές συνθήκες που καθόρισαν τις αρµοδιότητες της Κοινότητας την 

πρώτη τριακονταετία δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν µια νοµική βάση για µια ευρύτερη 

ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική (Περράκης και Ληξουριώτης, 1990: 23). Η κοινωνική 

διάσταση της ευρωπαϊκής Ένωσης παρέµεινε το συµπληρωµατικό µέρος της οικονοµικής 

ενοποίησης λειτουργώντας ως το εργαλείο διόρθωσης των όποιων κλυδωνισµών θα 

προκαλούσε το σχέδιο της Ενιαίας Αγοράς (Σακελλαρόπουλος, 2001 : 127). 
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(ii) Ο Κοινοτικός Κοινωνικός Χάρτης του 1989 

Έναν ιδιαίτερα σηµαντικό σταθµό στην κοινοτική νοµοθεσία για την κοινωνική 

πολιτική αποτελεί ο «Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων» που παρά 

τον µη δεσµευτικό του χαρακτήρα αποτέλεσε σηµαντική πρόοδο καθώς (α) για πρώτη 

φορά κωδικοποιήθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, (β) η 

ψήφισή του το 1989 κατέστησε ακόµη πιο έντονο το θεσµικό έλλειµµα της ΕΕ στα 

κοινωνικά ζητήµατα και (γ) επειδή σηµατοδότησε τις µελλοντικές κατευθύνσεις της 

κοινωνική πολιτικής της Κοινότητας (Σακελλαρόπουλος, 2001: 130).  

Αντικατοπτρίζοντας τις ανησυχίες των χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά για την άσκηση 

κοινωνικού ντάµπινγκ από τις χώρες του Νότου ο Χάρτης επιχειρεί να συµπληρώσει το 

κοινωνικό έλλειµµα των υπαρχουσών συνθηκών απώτερο στόχο να θεµελιώσει την Ενιαία 

Αγορά που σε λίγα χρόνια θα αποτελούσε απτή πραγµατικότητα (C. Church & D. 

Phinnemore 1994, σ.:196). Στο κείµενο περιλαµβάνονται κοινωνικά δικαιώµατα τα 

περισσότερα των οποίων ανταποκρίνονται σε διατάξεις των εθνικών συνταγµάτων ή 

νοµοθεσιών, των ∆ιεθνών Συµβάσεων Εργασίας και εκείνων που έχουν συναφθεί στο 

πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης (Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του 1961, 

Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας του 1964). Στην ουσία κωδικοποιεί σε ένα 

κατάλογο τα βασικά δικαιώµατα των µισθωτών και των εργαζοµένων χωρίς να προσθέτει 

νέα.  

Ειδικότερα, ο Χάρτης περιλαµβάνει σε 26 σηµεία έναν προγραµµατικό κατάλογο των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων που θα πρέπει να γίνονται σεβαστά εντός της Ευρωπαϊκής 

επικράτειας. Αρχικά γίνεται αναφορά στα γενικότερα δικαιώµατα όπως στο δικαίωµα της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων και της άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλµατος 

στις χώρες της Κοινότητας, το δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής και άσκησης 

επαγγέλµατος, το δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής και άσκησης επαγγέλµατος, το 

δικαίωµα στην ανάπαυση και τον ελεύθερο χρόνο, το δικαίωµα στην κοινωνική προστασία 

και την κοινωνική ασφάλιση.  

Επίσης, κωδικοποιεί τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στο χώρο της εργασίας, όπως το 

δικαίωµα στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις, το δικαίωµα στην επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, το 

δικαίωµα στην πληροφόρηση, διαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων, το δικαίωµα 

προστασίας της υγείας και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας. Τέλος, ο Χάρτης αναφέρεται 

σε δικαιώµατα ειδικών οµάδων εργαζοµένων όπως το δικαίωµα αξιοπρεπούς διαβίωσης 
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των συνταξιούχων καθώς και τα δικαιώµατα των µειονεκτούντων ατόµων για 

επαγγελµατική κατάρτιση. 

Αν και ο Χάρτης του 1989 συντάχθηκε για να αποτελέσει την «νοµοθετική πτυχή της 

κοινωνικής συνοχής» (Μούσης 2000 : 202), δεν επιτεύχθηκε να αποτελέσει νοµικά 

δεσµευτικός για τα κράτη µέλη. Αφενός, η αρχή της επικουρικότητας αφετέρου -και 

κυριότερα- η σθεναρή αντίδραση του Ηνωµένου Βασιλείου στην σύνοδο του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου τον ∆εκέµβριο του 1989 (Περράκης-Ληξουριώτης 1990) είχαν ως αποτέλεσµα 

οι δύο χάρτες (του 1961 και 1989) να αποκτήσουν ένα δευτερεύοντα (µάλλον ηθικό) ρόλο 

στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία καθώς, στην πραγµατικότητα λειτουργούσαν ως σηµείο 

αναφοράς των παραγόντων που επιδιώκουν την προώθηση της ευρωπαϊκής κοινωνικής 

πολιτικής (κυρίως συνδικαλιστικές οργανώσεις). Σε κάθε περίπτωση θα αποτελούσε 

σφάλµα να εννοηθεί ότι η επιρροή που άσκησαν ήταν ασήµαντη (Βενιέρης 2002). ∆εν 

είναι τυχαίο ότι δηµιούργησαν µια έντονη αντιπαράθεση στους κόλπους της κοινότητας 

µεταξύ πολιτικών χώρων, ακαδηµαϊκών, µεταξύ εργοδοτών (UNICE) και εργαζόµενων 

(ETUC) αλλά και κρατών µελών. Επίσης, οι Κοινωνικοί Χάρτες διαδραµάτισαν σηµαντικό 

ρόλο στον προσδιορισµό των στόχων της κοινωνικής πολιτικής της Συνθήκης του 

Άµστερνταµ. 

 

(iii) Η Συνθήκη του Μάαστριχτ 

Το 1992 µε την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ η ΕΕ εισήλθε στην τρίτη φάση 

ολοκλήρωσης θέτοντας ως στόχο της Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ). Για 

άλλη µια φορά η κοινωνική Ευρώπη παραγκωνίστηκε προς όφελος των οικονοµικών 

στόχων της ΕΕ. Οι βασικότερες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική είναι (α) η 

διεύρυνση του κύκλου των κοινωνικών θεµάτων που ρυθµίζονταν από το καθεστώς της 

ειδικής πλειοψηφίας και (β) η θεσµοθέτηση του κοινωνικού διαλόγου µεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο, ισχυρό πλήγµα στις ήδη περιορισµένες διατάξεις της 

Συνθήκης για την κοινωνική Ευρώπη ήταν η άρνηση της Μ. Βρετανίας να τις υπογράψει.  

Αναλυτικότερα, η αρχή της ειδικής πλειοψηφίας επεκτάθηκε και περιέλαβε εκτός της 

υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας που προέβλεπε η ΕΕΠ και τις εξής 

θεµατικές : (i) συνθήκες εργασίας, (ii) ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους εργαζόµενους, 

(iii) ισότητα ανδρών και γυναικών όσον αφορά στις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και 

στην ίση µεταχείριση κατά την εργασία και τέλος (iv) στην επαγγελµατική ένταξη των 

ατόµων που αποκλείονταν από την αγορά εργασίας. 
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Ωστόσο, η αρχή της οµοφωνίας διατηρήθηκε για ένα αρκετά σηµαντικό αριθµό 

ζητηµάτων τα οποία αφορούν την κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική προστασία και 

ειδικότερα (i) την προστασία των εργαζοµένων σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης 

εργασίας, (ii) την εκπροσώπηση των εργαζοµένων, (iii) τις συνθήκες απασχόλησης 

υπηκόων τρίτων χωρών, (iv) τις χρηµατικές συνεισφορές για την προώθηση της 

απασχόλησης και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Από την άλλη µεριά, εξαιρέθηκαν από 

κάθε κοινοτική αρµοδιότητα οι περιπτώσεις των αµοιβών, του δικαιώµατος του 

συνεταιρίζεσθαι, η απεργία και η ανταπεργία. 

Μια βασική καινοτοµία της Συνθήκης του Μάαστριχτ αποτέλεσε η θεσµοθέτηση του 

Κοινωνικού ∆ιαλόγου. Ο ρόλος των κοινωνικών οργανώσεων αναγνωρίζεται για πρώτη 

φορά στην διαδικασία της κοινοτικής οικοδόµησης και παρέχεται ένα αυτόνοµο πεδίο 

δράσης. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν δυνατότητα να παρέµβουν στα εξής τρία επίπεδα 

(Σακελλαρόπουλος 2001, σ.: 131-132):  

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθήκον να διαβουλεύεται µε τους εταίρους πριν 

υποβάλλει τις προτάσεις της για κοινωνικοπολιτικά ζητήµατα. 

2. Οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να ζητήσουν από κοινού την εφαρµογή 

κοινοτικών οδηγιών σε εθνικό επίπεδο, µε την προϋπόθεση ότι θα συµφωνεί η 

αντίστοιχη κυβέρνηση. 

3. Οι ευρωπαϊκές συλλογικές συµφωνίες µεταξύ κοινωνικών εταίρων 

αναγνωρίζονται και θα εφαρµόζονται είτε σύµφωνα µε τις διαδικασίες και 

πρακτικές των ενδιαφεροµένων είτε µε κοινοτική πρωτοβουλία (κανονισµός, 

οδηγία κ.λπ.). Ως αποτέλεσµα, ανοίγει ο δρόµος για την υπογραφή ευρωπαϊκών 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 

Ταυτόχρονα, η Συνθήκη του Μάαστριχτ προσδιόρισε συγκεκριµένα την αρχή της 

επικουρικότητας σύµφωνα µε την οποία η Κοινότητα δρα «µόνο εάν και στο βαθµό που οι 

στόχοι της προβλεπόµενης δράσης είναι αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη –

µέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της 

προβλεπόµενης δράσης να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο»7. Ο 

προσδιορισµός αυτός ήταν ιδιαίτερα σηµαντικός για την πρόοδο της κοινωνικής διάστασης 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς τα σηµαντικότερα ζητήµατα βρίσκονταν και 

συνεχίζουν να βρίσκονται στην αρµοδιότητα των εθνικών κρατών. 

Η αρχή της επικουρικότητας αποτέλεσε τον δούρειο ίππο για το Ηνωµένο Βασίλειο 

ώστε να µπορέσει να καταψηφίσει τις παραπάνω κοινωνικές διατάξεις της Συνθήκης. 
                                                 
7 Σύµφωνα µε το άρθρο 3Β της Συνθήκης του Μάαστριχτ  
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Ξεκινώντας από µια νέο-φιλελεύθερη προσέγγιση η Μ. Βρετανία αντιτάχθηκε επίπονα 

στην ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του 1991 στην τροποποίηση των διατάξεων της ΣυνθΕΟΚ 

για την κοινωνική πολιτική. Ωστόσο, στην τελική σύνοδο της ∆ιάσκεψης στο Μάαστριχτ 

υποχρεώθηκε σε συµβιβασµό που οδήγησε στην διαµόρφωση της κοινότητας των «δύο 

ταχυτήτων» στα θέµατα της κοινωνικής πολιτικής. Ειδικότερα, υιοθετήθηκε από τα 12 

κράτη µέλη ένα «παρακοινοτικό σύστηµα λήψης αποφάσεων» που συνεπάγονταν την 

αυτοεξαίρεση του (opting-out) της Μ. Βρετανίας (Νικολακοπούλου – Στεφάνου 2001 : 

652). Η συγκεκριµένη εξέλιξη οδήγησε στην ύπαρξη δύο παράλληλων τρόπων λήψης 

αποφάσεων σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής : (α) µε την συµµετοχή των 12 κρατών µελών 

και σύµφωνα µε τα άρθρα της Συνθήκης και  (β) µε την συµµετοχή των 11 κρατών µελών 

(εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου σχετικά 

µε την κοινωνική πολιτική8 στο οποίο κωδικοποιούνταν οι προαναφερθέντες καινοτοµίες 

της Συνθήκης για την κοινωνική πολιτική. Η κωδικοποίηση αυτή κατέστησε τις κοινωνικές 

διατάξεις της Συνθήκης από την νοµική δεσµευτική τους ισχύ. Το Πρωτόκολλο 

χαρακτηρίστηκε ως «διακρατική συνεργασία» και κρίθηκε ως «νοµικό τερατούργηµα» 

(Σακελαρόπουλος 2001, σ.: 132). Παρόλα αυτά η Συνθήκη του Μάαστριχτ θεωρήθηκε από 

την επιστηµονική κοινότητα και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα ως επιτυχία για την προώθηση 

της κοινωνικής Ευρώπης καθώς το κοινωνικό πρωτόκολλο αποτέλεσε την συνέχεια του 

Κοινοτικού Χάρτη στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο και την πρώτη προσπάθεια θεσµικής και 

νοµικής έκφρασής του (Σακελαρόπουλος, 2001, σ.: 132). 

 

(iv) Η Συνθήκη του Άµστερνταµ 

Ο επόµενος σταθµός της ΕΕ, η Συνθήκη του Άµστερνταµ εξάλειψε αυτό τον δυϊσµό 

στην κοινοτική νοµοθεσία τονίζοντας ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί κοινή 

αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών µελών. Επιπλέον, για πρώτη 

φορά στην ιστορία της ΕΕ τίθεται ως κεντρικός στόχος η απασχόληση και τα δικαιώµατα 

των πολιτών τοποθετώντας τα έτσι στο επίκεντρο της Ένωσης. Αν και οι στόχοι που ορίζει 

η Συνθήκη σχεδόν ταυτίζονται µε τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 

1961 και τον κοινοτικό Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, τα δύο 

κείµενα δεν αποτέλεσαν ποτέ ένα ενιαίο και κοινά δεσµευτικό πλαίσιο για όλα τα κράτη 

µέλη και την ΕΕ. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το νέο άρθρο της Συνθήκης του Άµστερνταµ 

136.1 η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική αποσκοπεί στην προώθηση της απασχόλησης, τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, 
                                                 
8 Γνωστού και ως «Κοινωνικό Πρωτόκολλο» ή και «Συµφωνία των 11». 
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τον κοινωνικό διάλογο, την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα 

υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέµηση του αποκλεισµού. 

Παράλληλα, η κοινότητα και τα 15 κράτη µέλη οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη κατά την 

άσκηση της αρµοδιότητάς τους τα θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα όπως αυτά ορίζονται 

στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18.10.1961 και στον 

Κοινοτικό Χάρτη των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων του 

∆εκεµβρίου 1989. Στην ουσία, έχοντας έναν µάλλον δευτερεύοντα / ηθικό ρόλο, 

λειτουργούσαν ως σηµείο αναφοράς των παραγόντων που επιδιώκουν την προώθηση της 

ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής (κυρίως συνδικαλιστικές οργανώσεις). 

Η επόµενη εξέλιξη σ’ αυτή την σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της ευρωπαϊκής 

κοινωνικής πολιτικής αποτελεί η σύνταξη του «Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ένωσης από την  Συνέλευση για τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και η αποδοχή 

του στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας τον ∆εκέµβριο του 2000 από τους προέδρους 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της Επιτροπής. Αν και 

το συγκεκριµένο κείµενο είχε εγκριθεί στην Νίκαια, δεν λήφθηκε απόφαση για το νοµικό 

του καθεστώς, δηλαδή τη δεσµευτική ισχύ του Χάρτη µε την ενσωµάτωσή του στην ΣΕΕ. 

Αντίθετα, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το θέµα αυτό θα 

διασαφηνίζονταν στο πλαίσιο της συζήτησης για το µέλλον της Ευρώπης που ξεκίνησε την 

1η Ιανουαρίου του 2001.  

 

(v) H Ευρωπαϊκή Συνέλευση και το Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος  

Η πρόσφατη διαδικασία εκπόνησης Ευρωπαϊκού Συντάγµατος από την Ευρωπαϊκή 

Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης, και ο παράλληλος «διάλογος για το µέλλον για της 

Ευρώπης» επιχείρησαν να δώσουν ρεαλιστικές απαντήσεις σε βασικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτά συνοψίστηκαν στα συµπεράσµατα του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάεκεν9 (το κείµενο είναι πλέον γνωστό ως η ∆ιακήρυξη του 

Λάεκεν). Ένα από τα βασικά προβλήµατα / προκλήσεις που αναγνωρίστηκαν από τους 

αρχηγούς των κρατών µελών ήταν και “η απόσταση που χωρίζει τους πολίτες από τους 

ευρωπαϊκούς θεσµούς και το ευρωπαϊκό εγχείρηµα”. Με άλλα λόγια, αυτό που καλέστηκε 

να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Συνέλευση ήταν το «έλλειµµα νοµιµοποίησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)». Ωστόσο, από το πρόλογο του Σχεδίου, γίνεται φανερό ότι ο 

λόγος συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης (European Convention) και κατ’ 

επέκταση οι στόχοι της λίγο έχουν να κάνουν µε θέµατα κοινωνικής πολιτικής. 
                                                 
9 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάεκεν συγκλήθηκε στις 14 και 15 ∆εκεµβρίου 2001 
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Αναλυτικότερα, στην δεύτερη παράγραφο του προλόγου επισηµαίνεται ότι η 

Ευρωπαϊκή Συνέλευση µε βάση τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 

Λάκεν (∆ήλωση του Λάκεν) «επιφορτίστηκε µε τη διατύπωση προτάσεων επί τριών 

θεµάτων : πώς θα επιτευχθεί η προσέγγιση των πολιτών µε το ευρωπαϊκό εγχείρηµα καθώς 

και µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, πώς θα οργανωθεί ο πολιτικός βίος και ο ευρωπαϊκός 

πολιτικός χώρος σε µία διευρυµένη Ένωση, πώς θα καταστεί η Ένωση παράγοντας 

σταθερότητας και πρότυπο για το νέο πολυπολικό κόσµο» (Σχέδιο Συνθήκης για την 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, σελ. : 2 - Πρόλογος).  

Όπως δήλωσε και ο Valéry Giscard d’ Estaing : «Το σχέδιο αυτό δίνει απάντηση στα 

δύο έντονα αιτήµατα που δεχθήκαµε σύµφωνα µε τις εντολές µας της Νίκαιας και του 

Λάκεν : το αίτηµα σαφούς διαµόρφωσης και απλούστευσης του ευρωπαϊκού συστήµατος, 

και τη θέσπιση νέων εργαλείων για να προχωρήσουµε προς «περισσότερη Ευρώπη», 

σύµφωνα µε τη διατύπωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σεβίλλης, για να 

ανταποκριθούµε στις ανάγκες Ασφάλειας και δικαιοσύνης καθώς και µίας κοινής 

εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής, έκφραση των οποίων αποτελούσαν µέχρι τότε οι τρεις 

πυλώνες του Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ» (Προφορική Εισήγηση του Valéry Giscard 

d’Estaing προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, 20 Ιουνίου 2003, σελ.: 5). 

Από τα παραπάνω, γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι η Συνέλευση δεν προσέδωσε ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής κατά την διαµόρφωση του Σχεδίου της 

Συνταγµατικής Συνθήκης. Ιδιαίτερα σηµαντικό αποτελεί το γεγονός ότι το αίτηµα για 

«περισσότερη Ευρώπη» περιοριζόταν κατά κύριο λόγο στους τοµείς της Ασφάλειας και της 

δικαιοσύνης και στην Κοινή εξωτερική και αµυντική πολιτική υποβαθµίζοντας έτσι 

αισθητά -αν όχι αγνοώντας- την σηµασία µιας ισχυρής ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής 

στην ενίσχυση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

 

α) Μέρος Ι : Γενικές αρχές και αξίες της Ένωσης  

Η πρώτη αναφορά στην κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο Σχέδιο 

της Συνταγµατικής Συνθήκης γίνεται στο Προοίµιο του κειµένου και ιδιαίτερα στην 2η και 

3η παράγραφο.  

Αναλυτικότερα, στην 2η παράγραφο του Προοιµίου αναφέρεται ότι τα µέλη της 

Συνέλευσης εµπνεύστηκαν για την σύνθεση του Σχεδίου από την «πολιτιστική, τη 

θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονοµιά της Ευρώπης οι αξίες της οποίας (…) 

έχουν θεµελιώσει στην ζωή της κοινωνίας την αντίληψη της για τον κεντρικό ρόλο του 

ανθρώπου και των απαράβατων και αναφαίρετων δικαιωµάτων του καθώς και τον σεβασµό 



                                 Σωτήρης Ζαρταλούδης ___                              __ Κοινωνική Ευρώπη  και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα : 2000-2004 

 13

του δικαίου» (Σχέδιο Συνθήκης για την θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, σελ.:1 - 

Προοίµιο). 

Μια πιο συγκεκριµένη αναφορά στην κοινωνική διάσταση της ΕΕ γίνεται στην τρίτη 

παράγραφο όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά : «(…) η ενοποιηµένη πλέον Ευρώπη 

προτίθεται να ακολουθήσει αυτή την πορεία πολιτισµού, προόδου και ευηµερίας, για το 

καλό όλων των κατοίκων της, ακόµη και των πλέον ευάλωτων και των πλέον αδυνάτων» 

(Στο ίδιο).  

Τέλος, τονίζεται ότι τα µέλη της Συνέλευσης θεωρούν ότι η ΕΕ επιθυµεί «να 

παραµείνει ήπειρος ανοικτή στην πολιτιστική ανάπτυξη, στη γνώση και στην κοινωνική 

πρόοδο, καθώς και να εµβαθύνει το δηµοκρατικό χαρακτήρα και τη διαφάνεια του 

δηµόσιου βίου της, και να εργασθεί για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη ανά 

την υφήλιο» (Στο ίδιο). 

Σε ότι αφορά το καθ’ αυτό κείµενο του Σχεδίου της Συνταγµατικής Συνθήκης 

συγκεκριµένες αναφορές σχετικά µε την κοινωνική διάσταση της ΕΕ γίνονται στα Άρθρα 

2, 3, και 4 όπου θεµελιώνονται οι αξίες, οι στόχοι της Ένωσης και οι θεµελιώδεις 

ελευθερίες και η απαγόρευση των διακρίσεων αντίστοιχα.  

Πρώτον, το Άρθρο 2 του Μέρους Ι του κειµένου όπου αναφέρονται οι αξίες της 

Ένωσης, ορίζει ότι «οι αξίες αυτές10 είναι κοινές για τα κράτη µέλη, σε µια κοινωνία 

πλουραλισµού, ανοχής, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και απαγόρευσης διακρίσεων». Η 

αναφορά σε µια κοινωνία αλληλεγγύης είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Θεµελιώνει την 

πρακτική της αναδιανοµής του εισοδήµατος νοµικά και επιδιώκει να αναγνωρίσει ως 

βασικές παραµέτρους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης την αναδιανοµή του εισοδήµατος 

µεταξύ γενεών και µεταξύ ενεργών εργαζοµένων και ανέργων ή ατόµων που λόγω κάποιων 

«µειονεξιών» (π.χ.: γήρας, αρρώστια, αναπηρία, κ.λπ.) δεν µπορούν να αποκτήσουν δικό 

τους εισόδηµα. Θα µπορούσε να διατυπωθεί ότι αποτελεί µια βάση για την νοµική 

καθιέρωση της κοινωνικής συνοχής. 

Στο Άρθρο 3 παράγραφος 3 υπάρχει η πρώτη ουσιαστική αναφορά σε στόχους 

κοινωνικής πολιτικής. Συγκεκριµένα, διακηρύσσεται ότι «η Ένωση εργάζεται για µια 

Ευρώπη βιώσιµης ανάπτυξης βασισµένης σε ισόρροπη οικονοµική µεγέθυνση, σε µία 

άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία της αγοράς µε στόχο την πλήρη απασχόληση 

και την κοινωνική πρόοδο…» (Στο ίδιο).  

                                                 
10 Της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου καθώς 
και  του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
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Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να επισηµανθούν οι στόχοι : (α) της ισόρροπης 

οικονοµικής µεγέθυνσης (balanced economic growth), (β) της πλήρους απασχόλησης (full 

employment), και (γ) ο επιθετικός προσδιορισµός «κοινωνική» (στην οικονοµία της 

αγοράς). Για πρώτη φορά τίθενται οι µόλις αναφερθέντες έννοιες ως γενικοί στόχοι της ΕΕ. 

Στις προηγούµενες συνθήκες, στόχος της ΕΕ αποτελούσε το υψηλό επίπεδο απασχόλησης 

(και όχι η πλήρης), ενώ δεν γινόταν λόγος για µια κοινωνική οικονοµία της αγοράς. Με την 

διάταξη αυτή η Συνέλευση ενσωµατώνει τον πρώτο στόχο / τοµέα δράσης της ευρωπαϊκής 

Ατζέντας κοινωνικής πολιτικής για την περίοδο 2000 – 2005 που εκδόθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας. Τέλος, ο στόχος της ισόρροπης οικονοµικής 

µεγέθυνσης παραπέµπει εµµέσως στην ύπαρξη παρεµβατικών µηχανισµών (π.χ. 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία) οι οποίοι θα παρεµβαίνουν στην οικονοµική διαδικασία ώστε να 

αποτρέπουν την άνιση οικονοµική µεγέθυνση, δηλαδή εκείνη που εντείνει τις οικονοµικές 

και κοινωνικές ανισότητες µεταξύ κρατών, κοινωνικών οµάδων κ.λπ.  

Ωστόσο, ο κατεξοχήν προσδιορισµός στα πλαίσια του σχεδίου Συνθήκης για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, της δράσης της ΕΕ σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής, 

είναι η αµέσως επόµενη παράγραφος του Άρθρου 3 όπου, για πρώτη φορά, αναγνωρίζονται 

ως βασικοί στόχοι της Ένωσης (α) η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και των 

διακρίσεων, (β) της προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας, (γ) της 

ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, (δ) της αλληλεγγύης µεταξύ γενεών και (ε) της 

προστασίας των δικαιωµάτων του παιδιού (Στο ίδιο).  

Επιπλέον, διακηρύσσεται ότι η Ένωση «προωθεί την οικονοµική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών» (Στο ίδιο). Οι στόχοι της 

εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών διατυπώνονται για 

πρώτη φορά ως θεµελιώδεις στόχοι της Ένωσης. Ωστόσο, και οι υπόλοιποι (της 

οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής) αν και υπήρχαν στις προηγούµενες συνθήκες δεν 

είχαν µια αυτοτελή υπόσταση. Ήταν τα µέσα για την βιώσιµη ή αειφόρο ανάπτυξη 

(sustainable development). 

Στο Άρθρο 3 παράγραφος 4 θεµελιώνεται και η εξωτερική / διεθνής διάσταση της 

κοινωνικής Ευρώπης καθώς, για πρώτη φορά σε κείµενο συνθήκης θέτονται ως στόχοι της 

ΕΕ σε ότι αφορά τις σχέσεις της µε τον υπόλοιπο κόσµο (α) η συµβολή στην αλληλεγγύη 

και στον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ λαών, (β) η εξάλειψη της φτώχειας και στην προστασία 

των ανθρώπινων δικαιωµάτων και ιδίως των δικαιωµάτων του παιδιού καθώς και (γ) η 

αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και ιδίως (δ) ο σεβασµός των αρχών 

του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 
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Τέλος, στο από κάθε άποψη γενναία ρηξικέλευθο Άρθρο 7 στο οποίο ορίζονται τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα των ευρωπαίων πολιτών στην  παράγραφο 1 διακηρύσσεται –για 

πρώτη φορά σε κείµενο συνθήκης- ότι η ΕΕ «αναγνωρίζει τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες 

και τις αρχές που θεσπίζονται στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ένωσης που 

αποτελεί το Μέρος ΙΙ του παρόντος Συντάγµατος». Επιπλέον, και αυτό αποτελεί µια 

επιπλέον καινοτοµία του Σχεδίου της Συνταγµατικής Συνθήκης, διακηρύσσεται ότι «η 

Ένωση επιδιώκει την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών».  

Ωστόσο, το στοιχείο του Σχεδίου όπου δίνεται ιδιαίτερη έµφαση, σε ότι αφορά την 

κοινωνική Ευρώπη, είναι η ένταξη του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ένωσης (Charter of Fundamental Rights of the Union) και η αναγνώριση του ως βασικού 

µέρους του µελλοντικού συντάγµατος. Στην συνέχεια, θα εξεταστεί ο κοινωνικός 

χαρακτήρας του Χάρτη που, σύµφωνα µε το σχέδιο της Συνταγµατικής Συνθήκης, θα 

αποτελέσει έναν από τους βασικούς κορµούς της µελλοντικής ευρωπαϊκής νοµολογίας. 

 

β) Μέρος ΙΙ : Ο Χάρτης των Θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ένωσης  

Η ενσωµάτωση του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ένωσης στο Μέρος ΙΙ 

του Σχεδίου που είχε εγκριθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας τον ∆εκέµβριο του 

20011 αποτελεί σε κάθε περίπτωση ένα µεγάλο βήµα προς την αναβάθµιση της κοινωνικής 

Ευρώπης. Αν και το συγκεκριµένο κείµενο είχε εγκριθεί στην Νίκαια, δεν λήφθηκε 

απόφαση για το νοµικό του καθεστώς, δηλαδή τη δεσµευτική ισχύ του Χάρτη µε την 

ενσωµάτωσή του στην ΣΕΕ. Αντίθετα, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου το θέµα αυτό θα διασαφηνίζονταν στο πλαίσιο της συζήτησης για το µέλλον 

της Ευρώπης που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 200112.  

Με την ένταξη του Χάρτη στο Μέρος ΙΙ του Σχεδίου της Συνταγµατικής Συνθήκης 

(εφόσον φυσικά το συγκεκριµένο µέρος εγκριθεί στην επερχόµενη ∆ιακυβερνητική 

∆ιάσκεψη) επιβεβαιώνονται και αποκτούν για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ καθολική 

νοµική / δεσµευτική υπόσταση οι διατάξεις και προβλέψεις που αφορούν τα πολιτικά, 

οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών της ΕΕ αλλά και όλων των προσώπων 

που διαβιούν στην επικράτεια της Ένωσης.  

                                                 
 
 
12 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. µεταξύ άλλων στον ειδικό ιστοχώρο (website) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τον Χάρτη : http://www.europarl.eu.int/factsheets/2_1_1_en.htm   
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Ταυτόχρονα, σηµείο-σταθµό αποτελεί η προσθήκη στον αρχικό Χάρτη της πρόβλεψης 

για την ερµηνεία του τελευταίου από τα δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών µελών τα 

οποία θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις επεξηγήσεις που καταρτίστηκαν από το 

Προεδρείο της Συνέλευσης που συνέταξε τον Χάρτη.  

Εστιάζοντας στις διατάξεις του Χάρτη, είναι δυνατή η οµαδοποίηση των δικαιωµάτων 

που αναγνωρίζει. Τα δικαιώµατα αυτά οµαδοποιούνται σε έξι µεγάλα κεφάλαια (Τίτλους):   

 Αξιοπρέπεια (Dignity) 

 Ελευθερίες (Freedoms) 

 Ισότητα (Equality) 

 Αλληλεγγύη (Solidarity) 

 Ιθαγένεια (Citizens' rights) 

 ∆ικαιοσύνη (Justice) 

Τα δικαιώµατα του Χάρτη που είναι αµιγώς συνδεµένα µε την κοινωνική πολιτική 

βρίσκονται στον Τίτλο ΙV - της «Αλληλεγγύης». Με την κωδικοποίηση των 

συγκεκριµένων δικαιωµάτων13 και την αναγνώρισή τους ως θεµελιώδη στην επικράτεια 

της Ένωσης, καθώς και η πρόβλεψη για την σαφή προστασία τους από τα κοινοτικά και 

εθνικά δικαστήρια προωθείται σηµαντικά η προστασία των εργαζοµένων και των κατοίκων 

της Ένωσης εν γένει. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε όποιον θεωρεί ότι κάποια από τα 

προαναφερθέντα δικαιώµατα του καταπατούνται να το καταγγείλει και (εφόσον δεν 

λανθάνει) να δικαιωθεί. 

 

γ) Μέρος ΙΙΙ και IV : Η έλλειψη καινοτοµιών  

Στα Μέρη ΙΙΙ και ΙV του Σχεδίου της Συνταγµατικής Συνθήκης περιλαµβάνονται οι 

διατάξεις για τις πολιτικές και την εσωτερική λειτουργία της Ένωσης και οι γενικές και 

τελικές διατάξεις αντίστοιχα. Οι τελευταίες αφορούν -πέρα από τα σύµβολα της ΕΕ 

(Σηµαία, Έµβληµα, Ύµνος, Νόµισµα, Ηµέρα της Ευρώπης) που σύµφωνα µε την 

                                                 
13 Πρόκειται για τα εξής δικαιώµατα : (α) Το ∆ικαίωµα των εργαζοµένων στην ενηµέρωση και τη 
διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης, (β) το ∆ικαίωµα της διαπραγµάτευσης και συλλογικών δράσεων, 
(γ) της πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, (δ) της προστασίας σε περίπτωση αδικαιολόγητης 
απόλυσης, (ε) των δίκαιων και πρόσφορων συνθηκών εργασίας, (στ) της απαγόρευσης της εργασίας των 
παιδιών και προστασία των νέων στην εργασία, (ζ) της (προστασίας) της οικογενειακής και επαγγελµατικής 
ζωής, (η) της κοινωνικής ασφάλειας και της κοινωνικής αρωγής, (θ) της προστασίας της υγείας, (ι) το 
∆ικαίωµα της πρόσβασης στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, (ια) της προστασίας του 
περιβάλλοντος και τέλος, (ιβ) της προστασίας του καταναλωτή. 
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Συνέλευση θα πρέπει να µεταφερθεί στο Μέρος Ι του κειµένου- τις αρχές που θα 

καθορίζουν την περίοδο ισχύς, και τον τρόπο αναθεώρησης του µελλοντικού Συντάγµατος. 

Η ανάλυση της κοινωνικής διάστασης θα επικεντρωθεί στο Μέρος ΙΙΙ όπου 

περιγράφονται οι πολιτικές της ΕΕ και ειδικότερα στο µέρος που αφορά την ευρωπαϊκή 

κοινωνική πολιτική. 

Οι διατάξεις για την κοινωνική πολιτική βρίσκονται στα δυο πρώτα Τµήµατα του 

Κεφαλαίου 3 (Τµήµα 1 : Απασχόληση, Τµήµα 2 : Κοινωνική Πολιτική). Οι συγκεκριµένες 

διατάξεις δεν ακολουθούν το «ανήσυχο» πνεύµα του Μέρους Ι και ΙΙ. Με άλλα λόγια οι 

καινοτοµίες / αλλαγές που εµπεριέχονται είναι ελάχιστες (ας τονιστεί ότι δεν υπάρχει 

κανένα νέο άρθρο) καθώς λίγο-πολύ αναπαράγει την προϋπάρχουσα νοµολογία της ΕΕ.  

Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται µια ανακολουθία / αντίφαση : ενώ στο Μέρος Ι του 

Σχεδίου της Συνταγµατικής Συνθήκης διακηρύσσεται ο στόχος της πλήρους απασχόλησης, 

στο Μέρος ΙΙΙ και συγκεκριµένα στο άρθρο ΙΙΙ-99 (πρώην άρθρο 127) παράγραφος 1, 

προβλέπεται ότι η «Η Ένωση συµβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης», 

ενώ στην παράγραφο 2 του ίδιου Άρθρου τονίζεται ότι «ο στόχος υψηλού επιπέδου 

απασχόλησης λαµβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη και την εφαρµογή των πολιτικών και 

δράσεων της Ένωσης». Με άλλα λόγια, θα µπορούσε να διατυπωθεί ότι παρά την αλλαγή 

των προγενέστερων στόχων της Ένωσης στην ουσία το Σχέδιο του Συντάγµατος δεν 

µεταβάλλει την υπάρχουσα κατάσταση στην κοινωνική πολιτική της ΕΕ. Ωστόσο, για το 

θέµα αυτό θα γίνει εκτενής λόγος παρακάτω. 

Η µόνη ουσιαστική «καινοτοµία» που εισάγεται στο Μέρος ΙΙΙ του Σχεδίου της 

Συνταγµατικής Συνθήκης βρίσκεται στο άρθρο ΙΙΙ-107 (πρώην άρθρο 140) όπου 

ενσωµατώνεται η περίφηµη ανοικτή µέθοδος συντονισµού (open procedure of 

coordination). Η συγκεκριµένη µέθοδος είναι σχεδιασµένη ώστε να βοηθά τα κράτη µέλη 

να αναπτύσσουν σταδιακά τις πολιτικές τους στα κοινωνικά θέµατα14. Σύµφωνα µε την 

διατύπωση του Άρθρου, η Επιτροπή «αναπτύσσει πρωτοβουλίες µε στόχο τον καθορισµό 

κατευθυντήριων γραµµών και δεικτών, την οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων 

πρακτικών και την προετοιµασία των αναγκαίων στοιχείων για την τακτική 

παρακολούθηση και αξιολόγηση». Επιπλέον, αναβαθµίζεται οριακά στην όλη διαδικασία ο 

ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την πρόβλεψη ότι θα πρέπει να τηρείται πλήρως 

ενήµερο. 

                                                 
14 Για µια εκτενέστερη ανάλυση της συγκεκριµένης µεθόδου βλ. Σακελλαρόπουλος Θ. (2001), σελ.: 163 και 
Βενιέρης ∆ηµήτρης (2002). 
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Τέλος, σηµαντική επισήµανση αποτελεί το γεγονός ότι, σε κάποια σηµεία δεν 

διασαφηνίζεται πλήρως ο τρόπος λήψης αποφάσεων. Αναλυτικότερα, στα άρθρα ΙΙΙ-100 

παράγραφος 2 και ΙΙΙ-100 παράγραφος 4 παραλείπεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων του 

Συµβουλίου για τις κατευθυντήριες γραµµές τις οποίες τα κράτη λαµβάνουν υπόψη στις 

πολιτικές τους για την απασχόληση και για τις συστάσεις που δύναται να εκδίδει προς τα 

κράτη µέλη για τις εφαρµογές των πολιτικών απασχόλησής τους. Μέχρι τώρα και για τις 

δύο περιπτώσεις το Συµβούλιο αποφάσιζε µε ειδική πλειοψηφία. 

Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης αποφάσισε την πλήρη 

ενσωµάτωση του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ένωσης στο κείµενο του 

µελλοντικού Συντάγµατος της Ένωσης. Με αυτή την ενσωµάτωση, η ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία αποκτά µετά από πολλές προσπάθειες, σε ένα κοινό κείµενο έναν εκτεταµένο 

κατάλογο όχι µόνο ειδικών δικαιωµάτων αλλά και γενικών ελευθεριών, αξιών και αρχών 

που διέπουν την λειτουργία και χαρακτηρίζουν την επικράτειά της. Σηµαντική καινοτοµία 

του ίδιου του κειµένου θεωρείται η ισότιµη τοποθέτηση των οικονοµικών και κοινωνικών 

δικαιωµάτων µε τα κλασσικά πολιτικά και αστικά δικαιώµατα15. 

 

2. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Πέρα από τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, µια σηµαντική πτυχή της 

κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο / ΕΚΤ (European Social Fund / ESF). Πρόκειται για το αρχαιότερο από τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Κοινότητας16 (έτος ίδρυσης 1957) και αντιπροσωπεύει το 

σηµαντικότερο µηχανισµό που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηµατοδότηση των 

πολιτικών της στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης του 

εργατικού δυναµικού (Σακελαρόπουλος 2001, σ.: 143). Το ΕΚΤ µαζί µε τις διατάξεις για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων της Συνθήκης της Ρώµης αποτέλεσαν 

ουσιαστικά τις δύο κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής κατά τα πρώτα 

στάδια της ΕΟΚ. Οι αλλεπάλληλες και διαδοχικές µεταρρυθµίσεις του και ο συνεχής 

                                                 
15 Από το κείµενο του The European Policy Centre : The Charter of Fundamental Rights : A preliminary 
assessment, σελ.: 4.  
16 Πέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, τα διαρθρωτικά ταµεία της κοινότητας είναι τα εξής : το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ-ΙΙ / FEOGA) – Τµήµα Προσανατολισµού. Για αναλυτικότερη 
παρουσίαση των περιφερειακών ταµείων βλ. Ανδρικοπούλου Ε. (1995), Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Αθήνα, Θεµέλιο, Πλασκοβίτης Η. (1994), «Η µεταρρύθµιση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο Γετίµης Π. - Καυκαλάς Γ. - Μαραβέγιας Ν. (επιµ.), Αστική και περιφερειακή 
ανάπτυξη. Θεωρία, ανάλυση και πολιτική, Αθήνα, Θεµέλιο, Μαραβέγιας Ν. (2001) Περιφερειακή και 
Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή, στο ∆ηµόπουλος Γ. - Μπαλτάς Ν. – Χασσίδ Ι. Εισαγωγή στις 
Ευρωπαϊκές Σπουδές – Τόµος Β, Αθήνα, Ι. Σιδέρης, κ.λπ.  
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επαναπροσδιορισµός της αποστολής και του ρόλου του ΕΚΤ αντανακλά την εξελισσόµενη 

πορεία της κοινωνικής Ευρώπης αλλά και την παράλληλη αλλαγή των κοινωνικο-

οικονοµικών συνθηκών και δεδοµένων στην ΕΕ. 

 

2.1. Η 1η Φάση (1957-1971) : Ο κοινωνικός µινιµαλισµός 

Το ΕΚΤ ιδρύθηκε µε το Άρθρο 123 της Συνθήκης της Ρώµης µε βασική αποστολή να 

βελτιώσει τις δυνατότητες εύρεσης εργασίας µε την προώθηση της απασχόλησης και την 

αύξηση της γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικότητας των εργαζοµένων17.  Η 

διοίκηση του ΕΚΤ ανατέθηκε στην Επιτροπή η οποία υποβοηθούνταν από την Επιτροπή 

του ΕΚΤ αποτελούµενη από αντιπροσώπους κυβερνήσεων, εργατικών συνδικάτων και 

εργαζόµενους -ένα σώµα που λειτουργεί µέχρι σήµερα. Σύµφωνα µε το Άρθρο 125 της 

Συνθήκης της Ρώµης παρέχονταν σηµαντικές χρηµατοδοτικές παροχές στις δηµόσιες αρχές 

των κρατών- µελών που κάλυπταν κατά το ήµισυ το κόστος της επαγγελµατικής 

κατάρτισης, των επιδοµάτων βοήθειας και ενισχύσεων των εργαζοµένων που 

αντιµετώπιζαν µια πρόσκαιρη µείωση των µισθών τους κατά την διάρκεια διαρθρωτικών 

αλλαγών στις επιχειρήσεις τους18.  

Το ΕΚΤ παρείχε συνολικά 400 εκ. ECU (σε σύγχρονες τιµές) την περίοδο µεταξύ 

Σεπτεµβρίου 1960 – 31 ∆εκεµβρίου 1973 για την προώθηση των στόχων του µε ειδικότερη 

έµφαση στις χώρες που αντιµετώπιζαν σηµαντικά προβλήµατα ανεργίας. Το µεγαλύτερο 

µέρος των πόρων του ΕΚΤ δόθηκε στην Ιταλία (65%) ενώ ακολουθούσε η Γερµανία 

(25.5%). Ωστόσο, στην πράξη το µεγαλύτερο µέρος των κονδυλίων απορρόφησε η 

Γερµανία δια µέσου των ασφαλιστικών ταµείων και των ενεργειών επανακατάρτισης 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες εξαιτίας εργατικών ατυχηµάτων. 

Τα παραπάνω κονδύλια που δαπανήθηκαν από το ΕΚΤ κατά την πρώτη φάση 

λειτουργίας τους θεωρούνται στο σύνολό τους ιδιαίτερα περιορισµένης έκτασης. Οι 

ερµηνείες ποικίλλουν : από την µια µεριά, υποστηρίζεται η άποψη ότι η ανεργία εκείνη την 

περίοδο ήταν σαφώς περιορισµένη σε σχέση µε µεταγενέστερες εποχές ενώ ταυτόχρονα τα 

περισσότερα κράτη µέλη απολάµβαναν τα οφέλη µιας βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης 

και µεγέθυνσης µε αποτέλεσµα οι ενέργειες του Ταµείου να είναι περιορισµένες µε 

αποτέλεσµα οι παρεµβάσεις του να αποτελούν ένα ελάχιστο µέρος της κοινοτικής 

δραστηριότητας (Teague 1989, σ.: 43). Από την άλλη, τονίζεται ότι ο σχεδιασµός και η 

δράση του ΕΚΤ ήταν άµεση συνέπεια της ιδεολογικής προέλευσης και καταβολών των 

                                                 
17 Από την ιστοσελίδα του ΕΚΤ : http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-en.htm  
18 Στο ίδιο. 
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ιδρυτών της ΕΚ που δεν ήταν άλλη από την πίστη στην παντοδυναµία της αγοράς 

(Σακελλαρόπουλος 2001, σ.: 144). Η ελεύθερη λειτουργία της τελευταίας θα εξασφάλιζε 

οικονοµική ανάπτυξη και πλήρη απασχόληση ενώ θα ρύθµιζε και την αγορά εργασίας 

χωρίς µια ενεργή κοινωνική πολιτική. 

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια αισιοδοξίας και οικονοµικού φιλελευθερισµού σε συνδυασµό 

µε την µινιµαλιστική παρέµβαση το ΕΚΤ στην ουσία λειτούργησε ως διορθωτικός – 

αντισταθµιστικός µηχανισµός αποζηµίωσης των κρατών µελών από τη γεωγραφική (προς 

ζώνες υψηλής ζήτησης) και επαγγελµατική (προς νέους τοµείς) µετακίνηση του νέου 

εργατικού δυναµικού. ∆ηλαδή αφορούσε πρωτίστως τη βοήθεια προς τα κράτη και 

λιγότερο προς τους εργαζοµένους (Στο ίδιο). Η απουσία µιας συνεκτικής πολιτικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης και συντονισµένης κοινοτικής παρέµβασης σε κεντρικό 

επίπεδο αποδείχθηκε µοιραία πολύ αργότερα όταν πλέον η κοινωνική πληγή της 

διαρθρωτικής ανεργίας εµφανίστηκε σχεδόν σε όλες τις χώρες της Κοινότητας 

καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για µια ποιοτική προσαρµογή της προσφοράς 

εργασίας στη ζήτηση (Επιτροπή ΕΚ, 1991, σ.: 80). 

Συµπερασµατικά τα µειονεκτήµατα του πρώτου Ταµείου ήταν τα εξής : (α) το χαµηλό 

επίπεδο των χρηµατοδοτικών κονδυλίων που διέθεσε, (β) ο αντισταθµιστικός χαρακτήρας 

του δηλαδή ο συµψηφισµός των οφειλών µε τις παροχές στα κράτη µέλη, (γ) η 

αναδροµικότητα της παρέµβασης του καθώς η καταβολή των αποζηµιώσεων στους 

εργαζοµένους γινόταν συνήθως µετά το πέρας της δράσης, (δ) η αποτυχία µιας δίκαιης 

ανακατανοµής του πλούτου µεταξύ των κρατών µελών της ΕΚ µιας και στην πράξη το 

µεγαλύτερο µέρος των κονδυλίων του Ταµείου το απορρόφησε η Γερµανία – η πιο 

ευηµερούσα χώρα της ΕΚ και τέλος, (ε) η δυσκολία προσαρµογής στα κοινωνικά 

δεδοµένα19 της ευρωπαϊκής ηπείρου. Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε αναγκαία η 

µεταρρύθµιση του ΕΚΤ σε ένα πιο θετικό ρόλο ενεργητικής παρέµβασης για την επίλυση 

των προβληµάτων της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. 

 

2.2. ∆εύτερη Φάση (1971-1982) : Ποιοτική Αναβάθµιση 

Τα συσσωρευµένα προβλήµατα που προαναφέρθηκαν σε συνδυασµό µε την 

αποβιοµηχάνιση µεγάλων περιοχών, τις δηµοσιονοµικές δυσκολίες των κρατών µελών 

αλλά και της εξασθένισης της πίστης στην δύναµη της αγοράς οδήγησαν σε µια ουσιαστική 

µεταρρύθµιση του  ΕΚΤ σε ότι αφορά τους στόχους και τον σχεδιασµό του. Συγκεκριµένα, 

η Επιτροπή παρουσίασε το 1969 την γνώµη της για την πρώτη µεταρρύθµιση του Ταµείου 
                                                 
19 Αύξηση της ανεργίας των νέων, εµφάνιση της διαρθρωτικής ανεργίας, γήρανση του πληθυσµού. 
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µε στόχο να επεκτείνει και να ενισχύσει το ΕΚΤ ως όργανο που να προσανατολίζεται 

περισσότερο προς την Κοινότητα παρά προς τις διάφορες εθνικές ανάγκες µε παράλληλη 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας αλλά και ευελιξίας της διοίκησης του.  

Το νέο Ταµείο που αναδύθηκε είχε σαφώς περισσότερους πόρους : ξεπέρασε στα δύο 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του τον συνολικό προϋπολογισµό της δωδεκαετούς πορείας του 

προηγούµενου ταµείου. Το ∆εύτερο Ταµείο αποτέλεσε ένα συµβιβασµό ανάµεσα στα 

κράτη µέλη που υποστήριζαν την επικέντρωση σε συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων 

και σ’ αυτά που ήταν υπέρ µιας ιδιαίτερης αντιµετώπισης στην διαρθρωτική ανεργία στις 

λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες.  

Το δεύτερο Ταµείο διέθεσε την πλειοψηφία των πόρων του (περίπου το 90%) σε 

ενέργειες κατάρτισης και επαγγελµατικής ειδίκευσης. Τέσσερις ήταν οι νέες 

προτεραιότητες στις οποίες το Ταµείο κατεύθυνε την δράση του (Σακελαρόπουλος 2001, 

σ.: 145 και Teague 1989, σ.: 43) : 

• Η καταπολέµηση της ανεργίας των νέων (περίπου το 75% των πόρων 

αφιερώθηκαν σε αυτού του είδους τα σχέδια) 

• Η ενίσχυση των εργαζοµένων στη γεωργία που επιθυµούσαν ν’ ασχοληθούν 

στον αστικό τοµέα 

• Η συνδροµή στους εργαζοµένους στην κλωστοϋφαντουργία ή άλλους τοµείς 

(ναυπηγεία κ.λπ.) που θίγονταν από την εµπορική πολιτική της Κοινότητας 

έναντι τρίτων χωρών 

• Η χρηµατοδότηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν την απασχόληση και 

ενθάρρυνση της εφαρµογής καινοτόµων σχεδίων ιδιαίτερα στις λιγότερο 

αναπτυγµένες περιφέρειες της Κοινότητας. 

 

Επιπλέον, µια ιδιαίτερη καινοτοµία της εποχής ήταν το άνοιγµα του ΕΚΤ στον ιδιωτικό 

τοµέα καθώς για πρώτη φορά οργανισµοί του συγκεκριµένου τοµέα έγιναν δεκτοί για 

χρηµατοδότηση από το ΕΚΤ20.  

Αν και ο επανασχεδιασµός του ΕΚΤ είχε ορίζοντα δεκαετίας οι σηµαντικές (αρνητικές) 

εξελίξεις στην πανευρωπαϊκή κατάσταση της ανεργίας ειδικότερα των νέων και κυρίως 

στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες οδήγησε σε αναγκαστική τροποποίηση του 

Ταµείου σε πολύ νωρίτερα από ότι σχεδιάζονταν αρχικά. 

Αναλυτικότερα, οι οµάδες οι οποίες µπορούσαν να συµµετάσχουν στα προγράµµατα 

του Ταµείου το 1977 επεκτάθηκαν και περιελάµβαναν (α) µετανάστες εργαζόµενους και οι 
                                                 
20Από την ιστοσελίδα του ΕΚΤ : http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-en.htm 
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οικογένειες τους, (β) γυναίκες πάνω από 25 χρονών οι οποίες είτε είναι άνεργες είτε 

επιθυµούν να επιστρέψουν στην εργασία µετά από ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα 

παραµονής εκτός της αγοράς εργασίας και (γ) νέοι άνεργοι κυρίως κάτω των 25 ετών µε 

έµφαση σε εκείνους που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία. 

Μια εξίσου σηµαντική αλλαγή στην λειτουργία του ΕΚΤ ήταν η ενίσχυση του 

περιφερειακού  του ρόλου στην διατήρηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. 

Ειδικότερα, σε συνδυασµό µε την ίδρυση του ΕΤΠΑ το δεύτερο ΕΚΤ απέκτησε µια 

ευρύτερη περιφερειακή διάσταση καθώς δόθηκε προτεραιότητα και έµφαση στην 

χρηµατοδότηση σε ενέργειες για την ενίσχυση της απασχόλησης στις λιγότερο ευνοηµένες 

/ αναπτυγµένες περιφέρειες της Κοινότητας καθιστώντας το όργανο περιφερειακής 

ανάπτυξης και µείωσης της ανεργίας σε περιφέρειες που ευνοήθηκαν σηµαντικά στο 

σύνολό τους µιας και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσω της επανακατάρτισης των 

ανέργων τροφοδοτούσε το σύνολο της οικονοµίας τους. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του ΕΚΤ ως δηµιουργού θέσεων εργασίας ενισχύθηκε 

θεσµικά και οικονοµικά. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 6/7 Ιουλίου του 1978 στην Bremen 

αναγνώρισε τον ουσιαστικό ρόλο του Ταµείου στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό οδήγησε στην 

εισαγωγή ενός νέου τύπου βοήθειας για δηµιουργία θέσεων εργασίας η οποία τέθηκε σε 

εφαρµογή από τις αρχές του 1979 in a Fund hitherto limited to supporting vocational 

training and mobility. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ είχε την δυνατότητα να συνεισφέρει µέχρι 

30 ECU  εβδοµαδιαίως για 12 µήνες το µέγιστο σε νέους21 που αναζητούσαν εργασία σε 

δουλειές οι οποίες είτε θα παρείχαν εργασιακή εµπειρία που θα τους κατάρτιζε ώστε να 

µπορούν να βρουν µια µόνιµη θέση εργασίας είτε να ασχοληθούν σε προγράµµατα και 

ενέργειες οι οποίες θα  ικανοποιούσαν διάφορες δηµόσιες ανάγκες22. 

Η γενικότερη λειτουργία του ΕΚΤ την συγκεκριµένη περίοδο κρίνεται ως ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική και θετική καθώς κατάφερε να εκφράσει µε θετικό τρόπο πολιτικές 

απασχόλησης. Οι πόροι του σε σχέση µε την προηγούµενη φάση λειτουργίας του 

αυξήθηκαν σηµαντικά ενώ συνολικά θεωρείται ότι έγινε µια πιο δίκαιη ανακατανοµή των 

πόρων του σε σχέση µε τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ. Ωστόσο, η επέκταση 

αυτή τόσο σε οικονοµικό όσο και θεµατικό επίπεδο ενέκλειε σηµαντικές δυσκολίες όπως ο 

κίνδυνος της µεγάλης ποικιλίας προγραµµάτων, η πολύ αργή προσαρµογή στις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας και οι µακροχρόνιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που 

                                                 
21 Κάτω των 25 ετών. 
22 Ό.π. από την ιστοσελίδα του ΕΚΤ. 



                                 Σωτήρης Ζαρταλούδης ___                              __ Κοινωνική Ευρώπη  και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα : 2000-2004 

 23

παρουσιάστηκαν κατά την εξέταση των αιτήσεων και την καταβολή των ποσών 

(Υφαντόπουλος 1995, σ.: 657). 

 

2.3. Τρίτη Φάση (1983-1988) : Αντιµετωπίζοντας την ανεργία των νέων 

Παρά την προαναφερθείσα διεύρυνση των αρµοδιοτήτων και πόρων του ΕΚΤ το 

πρόβληµα της ανεργίας αποκτούσε δραµατικές διαστάσεις ειδικότερα στους νέους. Το 

1982 έτος τοµή στην πορεία του ΕΚΤ ο αριθµός των ανέργων στην Κοινότητα είχε φτάσει 

στα 10.5 εκατοµµύρια εκ των οποίων το 42% ήταν νέοι κάτω των 25 ετών. Πολλοί από 

τους τελευταίους στερούνταν βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις οποίες να 

µπορούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. ένα ιδιαίτερα αρνητικό φαινόµενο –το οποίο 

εµφανίζεται και σήµερα- είναι ότι πολλά τυπικά προσόντα ακόµα και πτυχία της ανώτατης 

εκπαίδευσης δεν ήταν προσαρµοσµένα και συνεπώς δεν ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας µε αποτέλεσµα να αποσυνδέεται η ανεργία µε την έλλειψη τυπικών 

προσόντων εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα του ΕΚΤ για τους νέους αφορούσαν το 44% της 

συνολικής του δράσης το 1982 τα οποία όµως λαµβάνοντας υπόψη τα σαφώς περιορισµένα 

κονδύλια του Ταµείου δεν µπορούσαν να αντιµετωπίσουν επαρκώς το πρόβληµα. 

Επιπλέον, τα κράτη µέλη προσανατολίζονταν σε µια νέα σχέση εκπαίδευσης – εργασίας 

στην οποία η πρώτη προσαρµόζονταν στις ανάγκες της δεύτερης. Η αλλαγή αυτή δεν 

µπορούσε να γίνει µεµονωµένα ή αποσπασµατικά.  

Ως συνέπεια των παραπάνω προβληµάτων η Επιτροπή δήλωσε στο Συµβούλιο ότι η 

δοµή του Ταµείου είχε αποδειχθεί πολύ δύσκαµπτη και πολύπλοκη για να αντεπεξέλθει 

στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες και πρότεινε ένα νέο σχέδιο που να εστιάζει στις 

καταπολέµηση της ανεργίας των νέων23. 

Η πρόταση της Επιτροπής οδήγησε στην υλοποίηση της ριζικής αναµόρφωσης του 

Ταµείου. Το τρίτο Ταµείο που ξεκίνησε την λειτουργία του το 1984 αφιέρωσε το 75% των 

ετήσιων συνολικών του πιστώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ανέργων. Οι 

προτεραιότητες για προγράµµατα που θα εστιάζονταν σε νέους οδήγησαν στον καθορισµό 

των κατευθυντηρίων αρχών δράσης και διαχείρισης του Ταµείου οι οποίες αφορούσαν : 

• Προγράµµατα για τους νέους κάτω των 18 ετών που θα συνδύαζαν την 

επαγγελµατική κατάρτιση (vocational training) και την εργασιακή εµπειρία 

που θα παρείχαν περισσότερες προοπτικές απασχόλησης. 

• Επαγγελµατική κατάρτιση για νέους 18 ως 25 ετών µε ανεπαρκή προσόντα 

για θέσεις εργασίας που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες  
                                                 
23 COM (82) 485 of 8/10/82 – Γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναδιάρθρωση του ΕΚΤ 
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• Προγράµµατα δηµιουργίας θέσεων εργασίας στις περιοχές απόλυτης 

προτεραιότητας  

 

Επιπλέον, αναβαθµίστηκε σηµαντικά η περιφερειακή διάσταση του ΕΚΤ. Κινούµενο 

(όπως και το δεύτερο) στην κατεύθυνση των ποιοτικών διαρθρωτικών παρεµβάσεων το 

ΕΚΤ έδωσε προτεραιότητα στην περιφερειακή πολιτική και στην καταπολέµηση των 

περιφερειακών ανισοτήτων (Σακελλαρόπουλος 2001, σ.:145). 

Η περιφερειακή πολιτική απόσπασε το 40% (το οποίο) των συνολικών κονδυλίων του 

Ταµείου ποσό το οποίο αφορούσε την Ελλάδα, τα Γαλλικά Υπερπόντια ∆ιαµερίσµατα, την 

Ιρλανδία, κ.λπ. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 44.5% το 1985 µε την ενσωµάτωση 

κάποιων Πορτογαλικών και Ισπανικών περιφερειών. Οι εναποµείναντες πιστώσεις 

επικεντρώθηκαν σε παρόµοιες δράσεις που βοηθούσαν προγράµµατα που 

πραγµατοποιούνταν στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών για την αγορά εργασίας σε 

περιοχές που χαρακτηρίζονταν από µακροχρόνια ανεργία ή από αποβιοµηχανοποίηση. Οι 

περιοχές αυτές συνέπιπταν µε τις περιοχές που δέχονταν βοήθεια από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.   

Ωστόσο, παρά την συνεχιζόµενη αναβάθµιση του Ταµείου το νέο αυτό σύστηµα µε τις 

επικαλυπτόµενες και συχνά αντικρουόµενες ποσοστώσεις για τις λιγότερο αναπτυγµένες 

περιοχές και τους δικαιούχους κάτω των 25 αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο 

και από την Επιτροπή και από τα κράτη µέλη. Επιπλέον, οι κοινωνικο-οικονοµικές 

συνθήκες κάθε άλλο παρά διευκόλυναν το έργο του Ταµείου : η συνεχώς αυξανόµενη 

ανεργία, η σταθερή διαρθρωτική ανεργία είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση των 

απαιτήσεων από το Ταµείο. Ως συνέπεια, ενώ ο προϋπολογισµός του Ταµείου έφτασε τα 

237 εκ. ECU το 1986 σε σχέση µε τα 155.6 εκ. ECU το 1982 οι συνολικοί πόροι της 

περιόδου αποτέλεσαν στην πράξη πενιχροί. Η χρηµατοδοτική αυτή στενότητα οδήγησε 

στην αύξηση της αυστηρότητας των κριτηρίων επιλογής ενώ παράλληλα αυξήθηκαν και οι 

διοικητικές – γραφειοκρατικές παρεµβάσεις µε την πολύπλοκη διαχείριση του Ταµείου.  

Ένα άλλο σηµαντικό µειονέκτηµα της συγκεκριµένης φάσης λειτουργίας του ΕΚΤ 

ήταν η αβεβαιότητα των ανθρώπων που προωθούσαν και στήριζαν τα σχέδια του Ταµείο. 

Η αβεβαιότητα αυτή συνδέονταν µε την διαρκή αλλαγή στα κριτήρια επιλογής σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι περισσότερες εγκρίσεις επιχορήγησης ήταν µόνο για ένα 

έτος τη φορά, που κατέστησε τον προγραµµατισµό δύσκολο24. 

                                                 
24 Ό.π. από την ιστοσελίδα του ΕΚΤ. 
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Μια άλλη ουσιώδης αδυναµία της λειτουργίας και οργάνωσης του ΕΚΤ ήταν ότι το 

προσωπικό που ασχολούνταν µε την επεξεργασία των αιτήσεων ήταν πάντα πολύ 

µικρότερο απ’ ότι χρειαζόταν µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις στην 

επεξεργασία των αιτήσεων αλλά καθυστερήσεις στα κονδύλια που θα χρηµατοδοτούσαν 

τις δράσεις και τα προγράµµατα. Με άλλα λόγια, ενώ είχε πραγµατοποιηθεί µια γενναία 

ενίσχυση του Ταµείου τόσο σε θεσµικό όσο και χρηµατοδοτικό επίπεδο το ΕΚΤ παρά το 

γεγονός ότι παρείχε επαγγελµατική ειδίκευση ή απασχόληση σε 2 εκ. άτοµα το χρόνο δεν 

µπορούσε να προωθήσει πολιτικές απασχόλησης. Αντίθετα όντας επικεντρωµένο στις 

µειονεκτούσες περιφέρειες και σε µια συγκεκριµένη κατηγορία ατόµων (τους νέους) οι 

ενέργειες του χαρακτηρίζονται όπως και στο παρελθόν από ένα αντισταθµιστικό, 

διορθωτικό χαρακτήρα που το καθιστούν ένα φορέα χορήγησης βοηθηµάτων και εύρεσης 

θέσεων εργασίας στα θύµατα της οικονοµικής κρίσης που διέρχονταν οι χώρες της 

Κοινότητας (Σακελλαρόπουλος 2001, σ.: 146).  

 

2.4. Η µεταρρύθµιση του 1988 : αλλαγή εκ βάθρων 

Η υιοθέτηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης – ενός εµπλουτισµού της Συνθήκης της 

Ρώµης η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 1η Ιουλίου 1987 έθεσε στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού 

εγχειρήµατος την ουσιαστική και άµεση ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς εισάγοντας µια 

νέα δέσµευση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας. Η εξέλιξη αυτή 

είχε ως συνέπεια µια ριζική εκ βάθρων µεταρρύθµιση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και 

συνεπώς και του ΕΚΤ.    

Αν και η έννοια της Κοινοτικής αλληλεγγύης δεν ήταν νέα καθώς ήδη από την 

Συνθήκη της Ρώµης υπήρχε πρόνοια για το ΕΚΤ και στην συνέχεια για τα υπόλοιπα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία η ανάγκη της διατήρησης της εσωτερικής κοινωνικής και 

οικονοµικής συνοχής διογκώθηκε και έγινε πιο περίπλοκη µε την µεσογειακή διεύρυνση 

της ΕΟΚ δηλαδή µε την ένταξη της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινότητα προέβη σε µια συνολική µεταρρύθµιση των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων η οποία τερµάτισε τον προγενέστερο αποµονωµένο και αυτόνοµο 

τρόπο λειτουργίας και δράσης τους. Όλα τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία εντάχθηκαν όσον αφορά 

στους ρόλους και στον τρόπο εργασίας τους πιο στενά στο συνολικό στόχο της 

οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή πρότεινε τον 

διπλασιασµό των πόρων τους µέχρι το 199225. 

                                                 
25 Για µια συνοπτική παρουσίαση της κατανοµής και του µεγέθους των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων βλ. 
Πίνακα 1. 
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Σε ότι αφορά το ΕΚΤ όχι µόνο διπλασίασε τους πόρους του αλλά επίσης επικέντρωσε 

την χρήση τους στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες της Κοινότητας. Η συµβολή του 

ΕΚΤ στην περιφερειακή ανάπτυξη αυτή την περίοδο ήταν µεγάλη καθώς συνέπεσε µε την 

µείωση των εθνικών δαπανών για την περιφερειακή πολιτική (Στο ίδιο, σ.: 146).  

Με την µεταρρύθµιση του 1988, οι νέοι στόχοι προτεραιότητας του ΕΚΤ ήταν οι εξής 

πέντε26 :  

• Οι οικονοµικά καθυστερηµένες περιοχές της κοινότητας, δηλαδή αυτές που το 

µέσο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. δεν υπερέβαινε το 75% του µέσου κοινοτικού 

(Στόχος 1) 

• Οι περιοχές εκτεταµένης αποβιοµηχάνισης (Στόχος 2) 

• Η καταπολέµηση της µακροχρόνιας ανεργίας (Στόχος 3) 

• Η διευκόλυνση της επαγγελµατικής απασχόλησης των νέων (Στόχος 4) και 

τέλος, 

• Η προώθηση (α) της προσαρµογής και (β) της ανάπτυξης αγροτικών περιοχών 

(Στόχος 5) 

 

To 1995 µε την προσχώρηση της Αυστρίας, Σουηδίας, Νορβηγίας στην ΕΕ προστέθηκε 

και ο 6ος στόχος που αφορούσε στις αραιοκατοικηµένες περιοχές του αρκτικού κύκλου.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι περιοχές του Στόχου 1 στις οποίες τρεις 

χώρες, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία27 εντάχθηκαν στο σύνολό τους απέσπασαν 

την µερίδα του λέοντος σε ότι αφορά την κατανοµή των πόρων του ΕΚΤ. Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε απόφαση του Συµβουλίου οι πλέον καθυστερηµένες περιοχές οι οποίες 

αποτελούσαν το 22% του πληθυσµού της Κοινότητας, θα δέχονταν το 80% των πόρων του 

Ταµείου. Σε ότι αφορά τις προαναφερθείσες χώρες η βοήθεια του ΕΚΤ επικεντρώθηκε 

κυρίως στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και των υποδοµών για την 

επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση και για την καταπολέµηση της µακροχρόνιας 

ανεργίας. Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της οργανωµένης δράσης των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων το ΕΚΤ ήταν µόνο ένα από τα τρία συνολικά Ταµεία που ενίσχυαν 

της περιοχές του Στόχου 128. 

                                                 
26 Για την αντιστοιχία Στόχων και ∆ιαρθρωτικών Ταµείων βλ. Πίνακα 2 ενώ για µια κατανοµή των πόρων 
ανά Στόχο βλ. Πίνακα 3.  
27 Μαζί µε τις προαναφερθείσες χώρες ο Στόχος 1 κάλυπτε την Νότια Ιταλία (οκτώ περιφέρειες), ένα µεγάλο 
µέρος της Ισπανίας (δέκα περιφέρειες), τα Υπερπόντια Γαλλικά ∆ιαµερίσµατα και την Κορσική (Γαλλία). Για 
µια συνοπτική παρουσίαση της χρηµατοδότησης των κρατών µελών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων σε σχέση µε 
το ΕΚΤ την εν λόγω περίοδο βλ. Πίνακα 4. 
28 Μαζί µε το ΕΚΤ οι περιοχές του Στόχου 1 δέχονταν τα κονδύλια του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΠΕ. 
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Στις περιοχές αποβιοµηχάνισης του Στόχου 229 η βοήθεια του ΕΚΤ επικεντρώθηκε 

στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που αφορούσαν στην εισαγωγή υψηλής και 

περιβαλλοντικής τεχνολογίας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο και στην περίπτωση 

των στόχων 3 και 4 το 40% των κονδυλίων µεταξύ 1989-1993 δόθηκε περιφερειακά 

κριτήρια στις πλέον υποβαθµισµένες περιοχές (Anderson 1995, σ.: 145). 

Σε ότι αφορά το λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο το ΕΚΤ µε την µεταρρύθµιση του 

1988 απέκτησε συνεκτική στρατηγική που προσδιοριζόταν πλέον από τέσσερις βασικές 

αρχές (Σακελλαρόπουλος 2001 και Ανδρικοπούλου 1995) :  

• Η αρχή της συγκέντρωσης : σύµφωνα µε αυτή την αρχή το ΕΚΤ - όπως και τα 

υπόλοιπα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία – θα πρέπει να «συγκεντρώνει» την δράση του 

(δηλαδή τους πόρους και τις ενέργειές του) µόνο στους προαναφερθέντες 

στόχους προτεραιότητας µε έµφαση στις περιφερειακές ανισότητες 

• Η αρχή της εταιρικής σχέσης : η συγκεκριµένη αρχή είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

όχι µόνο για την συνολική µεταρρύθµιση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων αλλά και 

για την γενικότερη ρύθµιση των σχέσεων του τοπικού - εθνικού - υπερεθνικού 

επιπέδου στην υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών συµβάλλοντας στην 

δηµιουργία ενός συστήµατος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (multi-level 

governance)30. Με λίγα λόγια, η αρχή της εταιρικής σχέσης θεσµοθετεί την 

συνεργασία µεταξύ (i) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ii) τις εθνικές αρχές των 

κρατών – µελών και (iii) τις αρµόδιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την εισαγωγή της έννοιας / µεθόδου του 

προγραµµατισµού που συνίστατο στον εξορθολογισµό της διαδικασίας 

εφαρµογής της πολιτικής των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Ειδικότερα, κάθε κράτος 

µέλος υπέβαλε τα σχέδιά του, σε περιφερειακό επίπεδο όπου απαιτείται, 

αναλύοντας την κατάστασή του και περιγράφοντας τις εθνικές ή περιφερειακές 

στρατηγικές σε σχέση µε τους στόχους των νέων στόχων31. Με βάση τα 

στοιχεία αυτά, οι συζητήσεις διοργανώθηκαν σε µια συνεργασία που 

περιελάµβανε τα τµήµατα της Επιτροπής που εξετάζουν τα διάφορα 

διαρθρωτικά ταµεία και τις εθνικές / περιφερειακές αρχές στα κράτη µέλη. 
                                                 
29 Οι περιοχές του συγκεκριµένου Στόχου δεν προσδιορίστηκαν εξ άρχής αλλά προσδιορίστηκαν 
συγκεκριµένα κριτήρια για την επιλογή τους. Για µια αναλυτική παρουσίαση των κριτηρίων αυτών βλ. 
Ανδρικοπούλου Ε. (1995) Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση : η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής 
από τη Συνθήκη της Ρώµης εως το Μaastricht, Εκδ. Θεµέλιο. 
30 Για µια αναλυτικότερη παρουσίαση του προτύπου της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης και της σηµασίας της 
εταιρικής σχέσης βλ. µεταξύ άλλων Ιωακειµίδης Π.Κ. (1997), Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Κρατός : Οι 
επιπτώσεις από τη συµµετοχή στην ενοποιητική διαδικασία,  Εκδ. Θεµέλιο, ιδίως τα κεφάλαια 1 και 4.   
31 Για µεγαλύτερη ανάλυση βλ. Ιοακειµίδης (1997) και Ανδρικοπούλου (1995). 
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Αυτό οδήγησε στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) καθορίζοντας τις 

προτεραιότητες για τη βοήθεια ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε τις ενδεικτικές 

κατανοµές από κάθε Ταµείο κατά τη διάρκεια της ολόκληρης περιόδου 1989-

1993 προγραµµατισµού. 

• Η αρχή της συµπληρωµατικότητας : η συµπληρωµατικότητα της δράσης των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων και συνεπώς του ΕΚΤ όριζε ότι τα Ταµεία δεν 

λειτουργούν ως απλοί αντικαταστάτες των εθνικών αρχών. Με άλλα λόγια, οι 

επιχορηγήσεις και η βοήθεια προς τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες θα πρέπει 

να συµπληρώνουν τους εθνικούς πόρους και όχι να τους αντικαθιστούν. Η 

παρατήρηση της αρχής αυτής επιβεβαιώθηκε κατά την διάρκεια των 

συζητήσεων στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης32.  

 

Παράλληλα, ενισχύθηκε ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ υπήρξε µια 

σηµαντική διεύρυνση του πεδίου δράσης του ΕΚΤ. Ο λόγος για την περαιτέρω επέκταση 

της δράσης του ΕΚΤ είχε να κάνει µε την διαπίστωση ότι οι διοικητικές δοµές σε πολλές 

από τις περιοχές στόχου 1 έπρεπε να ενισχυθούν, εάν επρόκειτο να είναι σε θέση να 

µεγιστοποιήσουν την ενίσχυση από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Αυτό οδήγησε σε µια 

επέκταση των κανόνων επιλεξιµότητας ΕΚΤ σε αυτές τις περιοχές για να καλυφθεί η 

κατάρτιση των δηµόσιων υπαλλήλων στα θέµατα σχετικά µε τα διαρθρωτικά ταµεία.  

Ένας άλλος λόγος που οδήγησε στην επέκταση της επιλεξιµότητας του ΕΚΤ ήταν η 

συνεχώς αυξανόµενη σύνδεση µεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, 

κρίθηκε απαραίτητο το ΕΚΤ να αναλάβει εκ νέου αρµοδιότητες στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση νέων στο σχολείο αλλά και πέρα από αυτό τους νέους πέρα από την ηλικία 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Οι παραπάνω αλλαγές συνέβαλλαν ουσιαστικά στην δηµιουργία µιας νέας σχέσης 

Ταµείου – υπαλλήλων στα προγράµµατα και χρηστών. Αναλυτικότερα, οι αποφάσεις 

σχετικά µε τις εφαρµογές των προγραµµάτων αποκεντρώθηκαν και λαµβάνονταν σε εθνικό 

ή / και περιφερειακό επίπεδο. Ο αυξανόµενος προϋπολογισµός σήµαινε µεγαλύτερες 

πιθανότητες χρηµατοδότησης ακόµα και αν αυτό αντισταθµίστηκε ως ένα ορισµένο βαθµό 

από την αυξανόµενη ζήτηση και το ευρύτερο φάσµα των αιτήσεων στο στόχο 1 για τις 

πρόσφατα επιλέξιµες ενέργειες.  

Επιπλέον, το νέο σύστηµα µε τον πολυετή προγραµµατισµό του, υπόσχονταν 

µεγαλύτερη ασφάλεια, συνοχή και ευελιξία. Ένα νέο σύστηµα πληρωµών σχεδιάστηκε για 
                                                 
32 Ό.π. από την ιστοσελίδα του ΕΚΤ. 
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να περιορίσει τις προηγούµενα καθυστερήσεις και τα προβλήµατα ταµειακών ροών. Αυτό 

επέτρεψε µια αρχική πρόοδο 50% µέσα σε δύο µήνες από την έγκριση του προγράµµατος 

και ενός περαιτέρω 30% όταν είχε χρησιµοποιηθεί η µισή αρχική πρόοδος.  

Συµπερασµατικά, το νέο σύστηµα, που εφαρµόστηκε από το 1989, είχε πολύ 

µεγαλύτερους δηµοσιονοµικούς πόρους, περιελάµβανε πολυετή προγραµµατισµό και 

χαρακτηρίζονταν κατά ένα µεγάλο µέρος αποκεντρωµένο προγραµµατισµό και διαχείριση 

των σχεδίων που καλύπτονται από όλα τα διαρθρωτικά ταµεία. Οι βασικές αυτές 

µεταρρυθµίσεις του 1988 σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο παρέµειναν σε ισχύ και 

µετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ. 

 

2.5. Η Τροποποίηση του 1993 : Ο στόχος της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής ως 

αιχµή του δόρατος. 

Παρά τις προαναφερθείσες εκτεταµένες µεταρρυθµίσεις του ΕΚΤ αλλά και των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων γενικότερα, τα κοινωνικά προβλήµατα στην Κοινότητα όχι µόνο 

παρέµεναν αλλά επιδεινώνονταν συνεχώς. Την αιχµή του δόρατος αποτελούσε και πάλι η 

ανεργία η οποία είχε αυξηθεί σηµαντικά χωρίς επιπλέον να δείχνει σηµάδια κάµψης. Ο 

στόχος της ενίσχυσης της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής αποτελούσε όχι µόνο µια 

απλή διακήρυξη αλλά και σηµαντικό στοιχείο του µέλλοντος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου33.  

Το πρώτο και σηµαντικότατο βήµα για την αναπροσαρµογή του ΕΚΤ αλλά και των 

υπόλοιπων ∆ιαρθρωτικών Ταµείων έγινε τον ∆εκέµβριο του 1992 όταν το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο στο Εδιµβούργο αποφάσισε τις σηµαντικές αυξήσεις στους πόρους των 

∆ιαρθρωτικών ταµείων. Σχεδόν 142 δισ. ECU διατέθηκαν για την περίοδο 1994-1999, 

δηλαδή το σχεδόν διπλό ποσό για την προηγούµενη περίοδο. Σχεδόν το 70% των 

συγκεκριµένων κονδυλίων ήταν για τις περιοχές στόχου 1, ενώ η βοήθεια στην Ελλάδα, 

Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία επρόκειτο στην πραγµατικότητα να διπλασιαστεί 

µεταξύ 1992 και 199934. Η σηµαντική αυτή αύξηση αντιπροσώπευε σχεδόν το 1/3 των 

πόρων του κοινοτικού προϋπολογισµού από 1/5 που ήταν την προηγούµενη περίοδο 1989-

1993. 

Με άλλα λόγια, η απόφαση του Εδιµβούργου λήφθηκε για να θεσπίσει το Ταµείο 

Συνοχής, τα περιβαλλοντικά προγράµµατα χρηµατοδότησης και τα διευρωπαϊκά δίκτυα 

µεταφορών σε αυτές τις τέσσερις χώρες µε Α.Ε.Π. λιγότερο από το 90% της ΕΕ (κατά µέσο 

όρο). Τέλος, ένα νέο διαρθρωτικό ταµείο, καθιερώθηκε για να βοηθήσει την αναδόµηση 

                                                 
33 Ό.π. από την ιστοσελίδα του ΕΚΤ. 
34 Ό.π. και Σακελλαρόπουλος 2001, σ.: 148 
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στον τοµέα της αλιείας - το Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) 

/ Financial Instrument of Fisheries Guidance (FIFG).  

Σε ότι αφορά τους στόχους του ΕΚΤ επήλθαν ελάχιστες αλλαγές. Οι Στόχοι 3 και 4 

ενοποιήθηκαν σε έναν – στο Στόχο 3. Επιπλέον, προστέθηκε ο στόχος της προώθησης των 

ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα, οι 

ορισµοί των δικαιούχων και των κριτηρίων έγιναν πιο ευέλικτοι για να συµπεριλάβουν 

ανθρώπους στο χείλος του κοινωνικού αποκλεισµού, ηλικιωµένους, µακροχρόνια ανέργους 

ή αποκλεισµένους.  

Ο νέος Στόχος 4 επέκτεινε τη δράση του σ’ όλο το έδαφος της Κοινότητας χωρίς 

εδαφικούς περιορισµούς και αφορούσε αφενός στην εκπαίδευση και καθοδήγηση 

εργαζοµένων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε την αλλαγή των βιοµηχανικών ή 

παραγωγικών συστηµάτων και αφετέρου στην βελτίωση των δοµών κατάρτισης και 

εκπαίδευσης στο πεδίο αυτό. Τέλος, ο νέος Στόχος 6 προστέθηκε λόγω της νέας 

διεύρυνσης του 1995 καθώς εισήλθαν στην ΕΕ η Σουηδία και η Φινλανδία οι οποίες 

περιέχουν εξαιρετικά αραιοκατοικηµένες περιοχές των οποίων η διαρθρωτική ανάπτυξη 

συναντά σηµαντικά εµπόδια που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τα κριτήρια των 

υπόλοιπων στόχων. Συνεπώς ο Στόχος 6 είχε ως βασικό κριτήριο την βοήθεια περιοχών µε 

πυκνότητα πληθυσµού όχι µεγαλύτερη από 8 κάτοικους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Οι 

περιοχές αυτές δέχονται βοήθεια ανάλογη µε αυτή των περιοχών του Στόχου 1.35 

Σχετικά µε τις προτεραιότητες στις χρηµατοδοτήσεις του ΕΚΤ αυτές αφορούν 

ενέργειες και δράσεις που (α) βελτιώνουν την πρόσβαση και την ποιότητα της εκπαίδευσης 

και αρχικής κατάρτισης, διευκολύνουν το ανθρώπινο δυναµικό στην έρευνα, επιστήµη και 

τεχνολογία και βοηθούν νέους ανθρώπους στη µετάβαση από το σχολείο στην εργασία, (β) 

αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και εµποδίζουν την ανεργία µέσα από ένα σύστηµα 

συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης και (γ) αναπτύσσουν µεθόδους για τη βελτίωση των 

ευκαιριών απασχόλησης των µακροχρόνια ανέργων και των αποκλεισµένων από την αγορά 

εργασίας.  

Οι πόροι της περιόδου κατανεµήθηκαν για ακόµα µια φορά µε βασική προτεραιότητα 

την ανεργία των νέων : 20% των πόρων κατευθύνθηκε στην ενσωµάτωση των νέων 

ανέργων ενώ το 19% επικεντρώθηκε σε ενέργειες «απασχόλησης, ανάπτυξης και 

σταθερότητας». Σχεδόν το ίδιο ποσοστό δαπανήθηκε για την ενσωµάτωση των 

                                                 
35 Για µια συνοπτική σύγκριση των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του ΕΚΤ ειδικότερα στις 
περιόδους 1989-1993 και 1994-1999 βλ. Πίνακα 5 
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µακροχρόνια ανέργων ενώ οι πόροι για την προσαρµογή στη βιοµηχανική αλλαγή 

αντιπροσώπευαν µόνο το 10% περίπου των συνολικών πόρων.  

Σε ότι αφορά την κατανοµή των πόρων στα κράτη µέλη η Επιτροπή έθεσε 

συγκεκριµένες κατευθυντήριες αρχές ώστε να διασφαλίσει ότι η παρεχόµενη βοήθεια 

επικεντρώνεται σε ένα σχετικά µικρό αριθµό συνδυασµένων µέτρων µε συνοχή σε ένα 

σηµαντικό επίπεδο παρέµβασης. Αυτές οι αρχές  προτείνουν την παρακάτω κατανοµή των 

πόρων του ΕΚΤ : 

• Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία : 50 – 75% 

• Υπόλοιπες περιοχές των Στόχων 1 και 6 : 60-70% 

• Εναποµείναντες περιοχές : 25-50% 

 

Μεταξύ άλλων το 1994 εγκρίθηκε η νέα Πρωτοβουλία για την Απασχόληση 

(Employment Initiative) για την οποία το ΕΚΤ δαπάνησε 1.5 δισ. ECU. Η συγκεκριµένη 

πρωτοβουλία αποτελούνταν από τρία αλληλοεξαρτώµενα τµήµατα δύο εκ των οποίων 

είχαν αναπτυχθεί από τα αρχικές πρωτοβουλίες NOW και HORIZON36 : 

• NOW : Η οποία αφορούσε την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες 

• HORIZON : Με στόχο την προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση για 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες και για εκείνους που απειλούνταν από κοινωνικό 

αποκλεισµό 

• YOUTHSTART : Με αποκλειστική προτεραιότητα την ενσωµάτωση στην 

αγορά εργασίας νέων κάτω των 20 ετών και ειδικότερα εκείνων που 

στερούνταν επαρκή κατάρτιση ή προσόντα. 

Η τελευταία µεταρρύθµιση του ΕΚΤ αλλά και των υπόλοιπων ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος ∆ράσης 2000 γνωστό και ως Ατζέντα 

2000. Η µεταρρύθµιση αφορούσε τόσο το πλαίσιο όσο και τις πολιτικές προτεραιότητες 

του ΕΚΤ για την περίοδο 2000-2006 µε βασικό στόχο το Ταµείο να στηρίξει την 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (European Employment Strategy).  

Ειδικότερα, το ΕΚΤ ανέλαβε να εξασφαλίσει τη συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα 

των ενεργειών για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και την ανάπτυξη των ανθρώπινων 

πόρων. Πιο συγκεκριµένα, τα νέα καθήκοντα του ΕΚΤ αποσκοπούν : στην πρόληψη και 

καταπολέµηση της ανεργίας, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και στην 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην αγορά εργασίας µε στόχο την αύξηση του 

                                                 
36 Ό.π. από την ιστοσελίδα του ΕΚΤ.  



                          Σωτήρης Ζαρταλούδης ___                              __ Κοινωνική Ευρώπη  και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα : 2000-2004 

 32

επιπέδου απασχόλησης, στην ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, στη βιώσιµη ανάπτυξη 

και τέλος της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής.  

Οι εν λόγω στόχοι του Κοινωνικού Ταµείου της ΕΕ εντάσσονται στους ανανεωµένους 

γενικούς στόχους των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων που από 7 περιορίστηκαν στους εξής τρεις :  

• Η ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή των οικονοµικά καθυστερηµένων 

περιοχών (Στόχος 1) 

• Η οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση των περιοχών που 

αντιµετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες (Στόχος 2) 

• Η προσαρµογή και ο εκσυγχρονισµός της πολιτικής και των συστηµάτων 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (Στόχος 3) 

 

Η επίτευξη του Στόχου 3 αποτέλεσε αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΚΤ ενώ το 

Ταµείο είναι συναρµόδιο µε το ΕΤΠΑ για τον Στόχο 2 και µε τα υπόλοιπα τα Ταµεία για 

τον Στόχο 1. Η χρηµατοδότηση για όλα τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία ανέρχεται για την 

συγκεκριµένη περίοδο στο ποσό των 195 δις. Ευρώ µε το µεγαλύτερο µέρος των πόρων 

(69.7%) να δαπανείται για ακόµα µια φορά στις οικονοµικά καθυστερηµένες περιοχές του 

Στόχου 1. Ο στόχος της βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης (Στόχος 2) απορρόφησε µόνο το 

11.5% των κοινοτικών πόρων ενώ τέλος το 12.3% θα δαπανηθεί στον Στόχο 3 που αφορά 

την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού σ’ όλο το έδαφος της ΕΕ (εκτός των περιφερειών 

που καλύπτονται από τον Στόχο 1).  

Παράλληλα, το ΕΚΤ υποστηρίζει και συµπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών-

µελών για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού. Οι 

δραστηριότητες που υποστηρίζει αναφέρονται βασικά σε πέντε πολιτικές 

(Σακελλαρόπουλος 2001, σ.:151) : 

i) Την ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας για την 

καταπολέµηση και την πρόληψη της ανεργίας 

ii) Την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για όλους όσον αφορά στην 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ιδίως εκείνους που απειλούνται µε 

κοινωνικό αποκλεισµό 

iii) Την προώθηση και βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης 

και της παροχής συµβουλών στο πλαίσιο µιας πολιτικής για τη δια βίου 

κατάρτιση 

iv) Την προώθηση ειδικευµένου, καταρτισµένου και προσαρµόσιµου εργατικού 

δυναµικού, της καινοτοµίας και της προσαρµοστικότητας όσον αφορά στην 
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οργάνωση της εργασίας, της ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πνεύµατος και 

γενικά των συνθηκών που δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης, και  

v) Την βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας. 

Σύµφωνα µε την Επιτροπή το νέο ΕΚΤ θα αποτελούσε το κύριο χρηµατοδοτικό 

εργαλείο για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση κυρίως σε 

ότι αφορά τις δράσεις σε επίπεδο κρατών µελών. Ειδικότερα, τα προγράµµατα και οι 

χρηµατοδοτήσεις του ΕΚΤ αφορούν κυρίως τον στόχο της απασχολησιµότητας 

(employability) η οποία συνίσταται στην απόκτηση δεξιοτήτων και κατάρτισης από τους 

εργαζόµενους µε σκοπό την διαρκή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Επιχειρώντας µια συνολική εκτίµηση της συνεισφοράς του ΕΚΤ αλλά και των 

υπολοίπων ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι εµπεριέχουν πολλά χαρακτηριστικά 

κοινωνικής πολιτικής µε την ευρεία έννοια : (i) καλύπτουν τις ανάγκες των «χαµένων» της 

κοινής αγοράς, (ii) αναβαθµίζουν το ανθρώπινο δυναµικό µε την κατάρτιση και 

επαγγελµατική εκπαίδευση που παρέχουν, (iii)δηµιουργούν κοινωνικές υποδοµές, (iv) 

συµβάλλουν στην δηµιουργία θέσεων εργασίας, (v) αποτρέπουν την ανεργία και (vi) 

γενικά ασκούν άµεση ή έµµεση επίδραση στην ευηµερία των Ευρωπαίων πολιτών 

(Σακελλαρόπουλος 2001, σελ. 152).  

Ωστόσο, ένα σηµείο που αποτελεί µόνιµο θέµα κριτικής είναι ότι τόσο το ΕΚΤ όσο και 

τα υπόλοιπα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία λειτουργούσαν και συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα 

µε αρχές διαφορετικές από αυτές τις κοινωνικής πολιτικής. Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη 

κριτική, το µεγαλύτερο µέρος των πόρων κατευθύνονταν στις οικονοµικά καθυστερηµένες 

περιοχές διευρύνοντας το πεδίο της περιφερειακής πολιτικής που ασκούσαν τα Ταµεία. Ως 

συνέπεια, η νοµιµοποιητική βάση της βοήθειας που παρέχονταν ήταν η επιλεξιµότητα  

(eligibility) και όχι το δικαίωµα (entitlement) που απορρέει είτε από την εργασία είτε από 

την ιδιότητα του πολίτη (Σακελλαρόπουλος 2001, σελ. 152). ∆ικαιούχοι για όλα τα Ταµεία 

ήταν οι λειτουργούσες οικονοµικές ενότητες όπως επιχειρήσεις, περιοχές, τοπικές αρχές 

κ.λπ. Η ποσοτική προσέγγιση ήταν ιδιαίτερα έκδηλη καθώς όχι µόνο οι δικαιούχοι αλλά 

και το µέγεθος της παρεχόµενης βοήθειας προσδιορίζονταν µε στατιστικούς δείκτες, όπως 

το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., ποσοστά ανεργίας, µετανάστευσης κ.λπ.  
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3. Οι νέες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής 

 

3.1. Η Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής 2000-2005 

Η ευρωπαϊκή ατζέντα κοινωνικής πολιτικής εντάσσεται στο στρατηγικό στόχο που 

διακήρυξε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας από το οποίο πήρε το όνοµά του. 

Σύµφωνα µε την Στρατηγική της Λισσαβόνας, η Ευρώπη έπρεπε να µετατραπεί «στην πιο 

ανταγωνιστική και δυναµική στον κόσµο οικονοµία που στηρίζεται στην γνώση και θα 

είναι ικανή για αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και 

µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Η Στρατηγική της Λισαβόνας αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

φιλόδοξο σχέδιο στο οποίο η οικονοµία συνδέεται στενά µε την κοινωνική πολιτική και µε 

την πολιτική περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η κοινωνική πολιτική λειτουργεί ως καταλύτης 

για την οικονοµική ανάπτυξη. Αυτό επιχειρείται µε την προώθηση της απασχόλησης και 

της απασχολησιµότητας βοηθώντας µε τον τρόπο αυτό την κινητοποίηση όλων των 

βασικών κοινωνικών παραγόντων.  

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ατζέντα κοινωνικής πολιτικής αποσκοπεί 

στον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, στην επένδυση στο ανθρώπινο 

δυναµικό και στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού (European Commission, 

2000). Η νέα κοινωνική ατζέντα σχεδιάστηκε για να απαντήσει κυρίως στις παρακάτω 

πέντε προκλήσεις οι οποίες αφορούν τον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού 

µοντέλου : 

i) Το πρόβληµα της απασχόλησης 

ii) Την µετατροπή της οικονοµίας σε µια οικονοµία της γνώσης 

iii) Την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό 

iv) Την διεύρυνση 

v) Την συνεχώς αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση 

 

Ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό της νέας κοινωνικής ατζέντας αποτελεί ότι θέτει στο 

επίκεντρο του ευρωπαϊκού µέλλοντος την σχέση Ευρώπης – Η.Π.Α. και την σηµαντική 

υστέρηση της πρώτης στην απασχόληση, την οικονοµική ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, µε την 

κοινωνική ατζέντα και την Στρατηγική της Λισαβόνας οι Η.Π.Α. ορίζονται ως το µέσο 

σύγκρισης και ανταγωνισµού της ΕΕ κυρίως σε οικονοµικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.  

Σε ότι αφορά την απασχόληση επισηµαίνονται τα διαχρονικά υψηλά ποσοστά ανεργίας 

στην ΕΕ σε σχέση µε τις Η.Π.Α. αλλά και ορισµένα «χάσµατα» στην διάρθρωση της 

απασχόλησης ανάµεσα στις δύο σύγχρονες οικονοµικές υπερδυνάµεις : 
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• Το χάσµα απασχόλησης στον τοµέα των υπηρεσιών 

• Το χάσµα των φύλων (η γυναικεία απασχόληση είναι περίπου 50% και 75% 

στις Η.Π.Α.) 

• Το χάσµα των ηλικιών (η απασχόληση των ηλικιών 55-65 είναι πολύ µικρή 

στην ΕΕ) 

• Το χάσµα των ειδικοτήτων (η προσφορά µοντέρνων ειδικοτήτων στην ΕΕ δεν 

ανταποκρίνεται στην ζήτηση) 

• Η µακροχρόνια διαρθρωτική ανεργία (το 50% των ανέργων παραµένουν 

περισσότερο από ένα χρόνο άνεργοι) 

• Οι σηµαντικές περιφερειακές διαφορές στην ανεργία και απασχόληση ανάµεσα 

στην ΕΕ και στις Η.Π.Α. 

Οµοίως και ο δεύτερος στόχος -η µετατροπή της οικονοµίας σε µια οικονοµία της 

γνώσης- υπονοεί σαφώς τα σηµαντικά επιτεύγµατα των Η.Π.Α. τόσο στο ανθρώπινο 

δυναµικό όσο και κυρίως στις νέες τεχνολογίες µε ιδιαίτερη έµφαση στο διαδίκτυο 

(Internet) και την ανάγκη γοργής προσέγγισης αυτού του επιπέδου. Ο ρόλος της 

ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής στο σηµείο αυτό εντοπίζεται στην ανάπτυξη των 

ανθρώπινων πόρων µέσα από την αναβάθµιση της επαγγελµατικής ειδίκευσης και της 

επέκτασης της δια βίου µάθησης. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται υψηλή ποιότητα και ίσες 

δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική επιµόρφωση ως βασικές 

προϋποθέσεις στη νέα οικονοµία της γνώσης. Οι µεγάλοι τοµείς δράσης και στόχοι της ΕΕ 

σύµφωνα την κοινωνική ατζέντα είναι οι εξής : 

1. Πλήρης απασχόληση και ποιότητα της εργασίας : Για πρώτη φορά ο στόχος 

της ΕΕ από την καταπολέµηση της ανεργίας µετατρέπεται στην αύξηση της 

απασχόλησης και ειδικότερα στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης. Ωστόσο, 

όταν γίνεται λόγος για πλήρη απασχόληση εννοείται ότι µέχρι το 2010 θα 

πρέπει να φτάσει το 70%  ενώ η γυναικεία συµµετοχή θα πρέπει να 

ξεπεράσει το 60%. 

2. Ποιότητα της κοινωνικής πολιτικής : Ο εκσυγχρονισµός και βελτίωση της 

κοινωνικής πολιτικής θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη 

των στόχων της κοινωνικής ατζέντας. Στις προτεινόµενες δράσεις δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα των προοπτικών της κοινωνικής 

προστασίας µε έµφαση στο θέµα των συντάξεων. Παράλληλα, οι στόχοι της 

(i) πρόληψης και εκρίζωσης της φτώχειας και του αποκλεισµού, (ii) η 

µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στην οικονοµία, την κοινωνία, τον 
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πολιτισµό και την επιστήµη, (iii) η ανάπτυξη και ο σεβασµός των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων θέτονται στο προσκήνιο της δράσης της Ένωσης.  

3. Προαγωγή της ποιότητας στις βιοµηχανικές σχέσεις : Η κοινωνική ατζέντα 

της ΕΕ επιχειρεί την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα. 

Ο κοινωνικός διάλογος θεωρείται ως η αποκεντρωµένη έκφανση στην 

διαµόρφωση συναινετικών διαδικασιών , της πρόβλεψης και της 

αντιµετώπισης ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη βιοµηχανική αλλαγή και 

την επιχειρηµατική αναδιάρθρωση.  

4. Προετοιµασία για τη διεύρυνση : Σκοπός της συγκεκριµένης δέσµης 

πολιτικών είναι η µελλοντική διεύρυνση να µην διαταράξει τις υπάρχουσες 

οικονοµικές και κοινωνικές ισορροπίες τόσο στην ΕΕ όσο και στις υπό 

διεύρυνση χώρες. Οι ενέργειες της ΕΕ αφορούν στη συνέχιση της σωστής 

και βαθµιαίας αφοµοίωσης του κοινοτικού οικονοµικού και κοινωνικού 

κεκτηµένου, στη συνέχιση της επιθεώρησης των εθνικών πολιτικών 

απασχόλησης, στην υποστήριξη του κοινωνικού διαλόγου κ.λπ.  

5. Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας : Ο τελευταίος τοµέας δράσης της ΕΕ 

είναι η αποτροπή του κοινωνικού ντάµπινγκ που προέρχεται από την 

παγκοσµιοποίηση. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε την εντονότερη διεθνή 

συνεργασία µε άλλους διεθνείς οργανισµούς37 στη βάση του σεβασµού των 

βασικών εργασιακών προτύπων και την προώθηση µιας συνολικής 

οικονοµικής και κοινωνικής ατζέντας για την παγκόσµια οικονοµία.  

 

3.2. Η αποτίµηση της διαδικασίας της Λισαβόνας  

∆υστυχώς µέχρι σήµερα, οι στόχοι της ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας ή αλλιώς οι 

στόχοι της Λισαβόνας κάθε άλλο παρά φαίνονται ότι θα επιτευχθούν. Στα τέλη Μαρτίου 

2004 οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν για 4η φορά στην ετήσια συνάντηση αξιολόγησης 

της προόδου της ΕΕ ως προς τους στόχους της Λισαβόνας (γνωστή και ως Εαρινή 

Οικονοµική Σύνοδος Κορυφής). Στην τελευταία σύνοδο η ελπίδα αντικαταστάθηκε από 

µια βαθιά απογοήτευση. 

Η απογοήτευση οφείλεται στο ότι η διαφορά που χώριζε την ΕΕ από τις Η.Π.Α. στα 

τέσσερα αυτά χρόνια αντί να µειωθεί, διευρύνθηκε. Σύµφωνα µε έκθεση της Επιτροπής, 

στις τρεις σηµαντικότερες κατηγορίες της ατζέντας –οικονοµική ανάπτυξη, 

                                                 
37 ∆ιεθνής Οργανισµός Εργασίας (∆ΟΕ), Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 
Συµβούλιο της Ευρώπης, κ.λπ.  
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παραγωγικότητα, απασχόληση- παρατηρούνται σηµαντικότατες αποκλίσεις από την 

επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας το 2000. 

Ειδικότερα, το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της ΕΕ ισούται µε το 72% του αντίστοιχου 

αµερικάνικου. Ως συνέπεια, σύµφωνα µε την Επιτροπή «η Ένωση δεν κατορθώνει να 

καλύψει τη διαφορά που τη χωρίζει από τις Ηνωµένες Πολιτείες»38. Επιπλέον, ένα άλλο 

σηµαντικό µέγεθος που έχει υποχωρήσει είναι η παραγωγικότητα.: ο ρυθµός αύξησης της 

παραγωγικότητας ανά εργαζόµενο στην Ευρώπη µειώνεται από το µέσο της δεκαετίας του 

’90 και ύστερα και σήµερα κυµαίνεται µεταξύ 0,5% και 1% (έναντι 2% στις Η.Π.Α.). 

Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής «αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι η 

ανακοπή της διαδικασίας κάλυψης της διαφοράς που χωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση από 

τις Η.Π.Α.»39. Ταυτόχρονα, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης διαµορφώθηκε στο 64,3% 

το 2002, έναντι 62,5% το 1999. ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν είναι επαρκεί ώστε να 

επιτευχθεί ο ενδιάµεσος στόχος του 67% για το 2005 ενώ ο τελικός στόχος του 70% για το 

2010 µοιάζει όλο και περισσότερο ανέφικτος.  

Οι πιθανές αιτίες για την παραπάνω αρνητική εικόνα του ευρωπαϊκού οικονοµικού και 

κοινωνικού κεκτηµένου είναι πολλές και συνδέονται µε τις σχέσεις των κρατών µελών, µε 

την ίδια την κοινωνική ατζέντα αλλά και τις εθνικές πολιτικές και την απροθυµία για 

µεταρρυθµίσεις.  

Αναλυτικότερα, µια ουσιαστική προϋπόθεση για την ενίσχυση της οικονοµικής 

ανάπτυξης ήταν η αύξηση του ενδοκοινοτικού εµπορίου το οποίο σύµφωνα µε τον 

Ευρωπαίο επίτροπο για την Ενιαία Αγορά Φρίτς Μπόλκενσταϊν «συνεχίζεται µε βήµα 

σηµειωτόν»40. Παράλληλα, σύµφωνα µε τον Μπόλκενσταϊν η σύγκλιση των τιµών που 

επήλθε από την άρση των εσωτερικών φραγµών το 1993 «έχει σταµατήσει από το 1999 

παρά την υιοθέτηση του ευρώ»41. Στις δηλώσεις του ευρωπαίου επιτρόπου θα πρέπει να 

προστεθεί η µη επέκταση της ενιαίας αγοράς σε νέους τοµείς όπως οι χρηµατοοικονοµικές 

υπηρεσίες και εν γένει οι υπηρεσίες οι οποίες αποτελούν το 70% της οικονοµίας της ΕΕ.  

Μια δεύτερη αιτία αποτελεί στις εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες συνολικά 

καταδεικνύουν µια ισχυρή απροθυµία για µεταρρυθµίσεις που θα οδηγήσουν στον 

εκσυγχρονισµό του οικονοµικού και κοινωνικού µοντέλου της ΕΕ. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αποτελούν η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερµανία χωρίς ωστόσο να σηµαίνει ότι 

                                                 
38 Από το άρθρο των Tobias Buck και Daniel Dombey στην εφηµερίδα Financial Times. Αναδηµοσίευση στο 
οµώνυµο παράρτηµα της εφηµερίδας Ηµερησία του Σαββάτου – Κυριακής 3-4 Απριλίου 2004, αρ. φύλλου 
16921, σελ.: 4. 
39 Οµοίως  
40 Οµοίως 
41 Στο ίδιο. 
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οι υπόλοιπες χώρες προσπαθούν να υλοποιήσουν την ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα. 

Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών υπερεθνικών πολιτικών είναι η 

ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου στο αντίστοιχο των κρατών µελών. Ωστόσο, το 40% 

της συνολικής κοινοτικής νοµοθεσίας που σχετίζεται µε τη Λισαβόνα δεν έχει ακόµα 

ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία των κρατών-µελών.  

Η απροθυµία αυτή συνδέεται άµεσα µε το γεγονός ότι τα µέτρα που πρέπει να 

υιοθετηθούν είναι εξόχως µη δηµοφιλή µε αποτέλεσµα οι εκάστοτε εθνικές κυβερνήσεις να 

διστάζουν λόγω πολιτικού κόστους. Αυτή όµως η απροθυµία συνδέεται σύµφωνα µε την 

Επιτροπή για τα απογοητευτικά αποτελέσµατα σε τοµείς τους οποίους ελέγχουν σταθερά οι 

εθνικές κυβερνήσεις όπως η αγορά εργασίας και η µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος. 

Τέλος ένας τρίτος σηµαντικός παράγοντας που η διαδικασία της Λισαβόνας συναντά 

δυσκολίες στην υλοποίηση της είναι η ίδια η ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα. Όπως 

προαναφέρθηκε, η νέα ατζέντα συνδυάζει στόχους οικονοµικούς, κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς. Σήµερα, µαζί µε τον στόχο της οικονοµικής ανάπτυξης υπάρχουν στόχοι 

για µειώσεις εκποµπών αερίων ρύπων, για τη βιοποικιλότητα, τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, την κοινωνική συνοχή και σωρεία άλλων θεµάτων που πολλές φορές 

λειτουργούν ως τροχοπέδη στην οικονοµική συσσώρευση και ανάπτυξη. Άµεση συνέπεια, 

αυτού του ιδιόµορφου συνδυασµού στόχων και πολιτικών είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις 

η Στρατηγική της Λισαβόνας µετατράπηκε σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάµεσα στους 

υπέρµαχους της απελευθέρωσης του εµπορίου και σε εκείνους που θεωρούν ότι τα 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα πρέπει να αποτελούν πρώτη προτεραιότητα.  

Με άλλα λόγια, στην εφαρµογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας υπήρξε µια διαµάχη 

µεταξύ διαφορετικών πολιτικών ιδεολογιών γεγονός που αποτελεί ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της ΕΕ : η συνύπαρξη διαφορετικών και εν πολλοίς αντιθετικών πολιτικών 

και στόχων. Αυτή η αντιπαράθεση η οποία συνδέεται άµεσα µε τα διαφορετικά κοινωνικά 

και πολιτικά συµφέροντα42 που εκφράζονται τόσο σε εθνικό όσο και υπερεθνικό επίπεδο 

έχει επηρεάσει σηµαντικά την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, 

αναπτύχθηκε ένα ευρύ φάσµα απόψεων, αντιλήψεων και προσεγγίσεων τόσο σε πολιτικό 

όσο και επιστηµονικό επίπεδο.  

 

 

                                                 
42 Για µια συνοπτική ανάλυση της έννοιας του κοινωνικού συµφέροντος δες. Κ. Στεφάνου - Α. Μοσχονά 
(2001), σ.: 295-296. 
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3.3. ∆ιαφορετικοί ∆ρόµοι για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική  

Πριν παρουσιαστούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις / µοντέλα της ευρωπαϊκής 

κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να τονιστεί ότι οι προσεγγίσεις πέρα από κοινωνικά και 

πολιτικά συµφέροντα εκφράζουν σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό επιµέρους συµφέροντα των 

κρατών µελών. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η ευρωπαϊκή 

κοινωνική πολιτική όπως και κάθε πολιτική της ΕΕ δεν είναι µόνο το αποτέλεσµα ενός 

«διακρατικού παζαριού» µιας και στην ΕΕ έχει αναπτυχθεί ένα υπερβολικά πολύπλοκο 

δίκτυο αλληλοεπικαλυπτόµενης εξουσίας στο οποίο τα κράτη µέλη διαδραµατίζουν µεν 

ένα σηµαντικό ρόλο αλλά όχι αποκλειστικό. Συγκεκριµένα, η δύναµη και επιρροή των 

κρατών µελών υπόκεινται σε τέσσερις βασικούς περιορισµούς : (i) την αυτόνοµη δράση 

των Ευρωπαϊκών οργανισµών, (ii) την επίδραση της κοινοτικής νοµοθεσίας που δεν 

προέρχεται αποκλειστικά από τα κράτη µέλη, (iii) την διόγκωση της πυκνότητας των 

αποφάσεων που λαµβάνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, και τέλος, (iv) την δράση µη 

κρατικών δρώντων (π.χ. ΜΚΟ) (Paul Pierson and Stephan Leibfried 1995, σ. 434).  

Αυτή η διαφορετικότητα των εθνικών επιδιώξεων, των επιθυµιών, των πολιτικών 

στόχων και των κοινωνικών συµφερόντων οδήγησε στην διαµόρφωση ορισµένων 

µοντέλων – δρόµων που θα έπρεπε να ακολουθήσει αυτή η πολιτική. Τα µοντέλα αυτά 

εκφράζουν την κοινωνική, πολιτική και κυρίως την ιδεολογική δυναµική που προσδιορίζει 

την ευρωπαϊκή ενοποίηση (Σακελλαρόπουλος 2001 σ.115). Τα µοντέλα / προσεγγίσεις για 

την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική είναι έξι και καλύπτουν σχεδόν όλο το ιδεολογικό 

φάσµα που επικράτησε στην ευρωπαϊκή ήπειρο : 

• Το αποκεντρωτικό µοντέλο : εµπνεόµενο από τις αρχές του οικονοµικού 

νεοφιλελευθερισµού -βασικό πρόταγµα του οποίου είναι η απόλυτη κυριαρχία 

της αγοράς και η απουσία οποιαδήποτε κρατικής παρέµβασης- εκφράζει την 

προσέγγιση και τα συµφέροντα του επιχειρηµατικού κόσµου της ΕΕ. Σύµφωνα 

µε το συγκεκριµένο µοντέλο, δεν χρειάζεται ο σχεδιασµός και η εφαρµογή µιας 

ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής καθώς οι όποιες ανισότητες οφείλονται 

στους περιορισµούς της ελευθέριας της αγοράς που εµποδίζουν την πλήρη 

αξιοποίηση όλων των συντελεστών της παραγωγής. Συνεπώς, τα κοινωνικά 

προβλήµατα θα λυθούν όχι µέσω κοινωνικών πολιτικών αλλά µέσω της 

απελευθέρωσης της αγοράς. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό αυτό που προέχει 

είναι η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας της οικονοµικής ενοποίησης 

και την απουσία οποιαδήποτε παρέµβασης σ’ αυτή. Με άλλα λόγια, το 

αποκεντρωτικό µοντέλο αποδέχεται το κοινωνικό ντάµπινγκ ως µια 
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«φυσιολογική» διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης κατά την οποία οι 

χώρες µε φθηνό κόστος εργασίας δικαιούνται να ευνοηθούν µέσω της 

µετακίνησης συντελεστών παραγωγής όπως το κεφάλαιο συµβάλλοντας έτσι 

στην οικονοµική ανάπτυξη των πιο καθυστερηµένων χωρών. Τηρώντας πιστά 

τις αρχές του νεοφιλελευθερισµού το εν λόγω µοντέλο αποδέχεται ως την 

µοναδική µορφή κοινωνικής πολιτικής το ελάχιστο δυνατό επίπεδο κοινωνικής 

προστασίας που να λειτουργεί ώστε να στηρίζει τα πολύ φτωχά στρώµατα µε 

ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας κατά της φτώχειας και του αποκλεισµού.  Αν 

και το µοντέλο αυτό ευνοεί τις χώρες του Νότου έρχεται σε σύγκρουση µε τα 

συµφέροντα των χωρών του Βορρά και των συνδικάτων τους µιας και ευνοεί 

το κοινωνικό ντάµπινγκ, συµβάλλει στην µείωση της κοινωνικής προστασίας 

και την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας (Annibaldi, 1992). 

• Το συγκεντρωτικό – θεσµικό µοντέλο ή µοντέλο της εναρµόνισης : αποτελώντας 

την πρώτη απάντηση στο προηγούµενο µοντέλο, προήλθε από κοινωνικές και 

πολιτικές δυνάµεις που υποστηρίζουν τον παρεµβατισµό δηλαδή, τα 

ευρωπαϊκά συνδικάτα και τις αριστερές πολιτικές δυνάµεις και προϋποθέτει 

την υπεροχή της πολιτικής έναντι της οικονοµίας ως κινητηρίου µοχλού της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης (Εsping-Andersen, 1985). Υιοθετώντας µια καθαρά 

µαξιµαλιστική προσέγγιση οι υποστηρικτές του αποσκοπούν στην εξίσωση των 

επιπέδων κοινωνικής προστασίας των χωρών – µελών, στη διαµόρφωση ενός 

ενιαίου ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους µε κεντρικούς µηχανισµούς 

αναδιανοµής του εισοδήµατος, ακριβώς όπως στα εθνικά κράτη, µε την 

εναρµόνιση των κοινωνικών πολιτικών και τη δηµιουργία µιας ενιαίας 

ευρωπαϊκής κοινοτικής νοµοθεσίας. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο µοντέλο, τα 

οφέλη που θα προκύψουν από την ευρωπαϊκή ενοποίηση θα πρέπει να 

κατανεµηθούν κατά ίσο τρόπο σε όλους τους Ευρωπαίους εργαζόµενους. 

Επιπλέον, παραµερίζοντας την αρχή της επικουρικότητας ωθεί την παρέµβαση 

της Επιτροπής στο έπακρο. Η κριτική που έχει ασκηθεί σε αυτό το µοντέλο 

έχει να κάνει µε το τεράστιο οικονοµικό και χρηµατοδοτικό κόστος που 

συνεπάγεται και στην γενικότερη δυσλειτουργική εφαρµογή του. Για τον λόγο 

αυτό κρίνεται από πολλούς ως ουτοπικό. 

• Το σενάριο του «13ου κράτους» : το σενάριο αυτό αναπτύχθήκε από οµάδα 

Βέλγων ειδικών της κοινωνικής ασφάλισης του Πανεπιστηµίου του Λουβέν και 

αναφέρεται στην εναρµόνιση µόνο των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης 
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των χωρών-µελών και όχι στο σύνολο των κοινωνικών πολιτικών. Ωστόσο, η 

επιρροή του θεωρείται σηµαντική καθώς εντάσσεται και µάλλον εκπροσωπεί 

ένα από τα µεγαλύτερα ρεύµατα ανάπτυξης της ευρωπαϊκής κοινωνικής 

πολιτικής αυτό της εναρµόνισης (Σακελλαρόπουλος 2001 σ. 118). Ταυτόχρονα, 

το µοντέλο αυτό ασχολείται µε την κοινωνική ασφάλιση δηλαδή, σχεδόν µε το 

ήµισυ των κοινωνικών δαπανών στα κράτη µέλη. Σύµφωνα, µε την εν λόγω 

προσέγγιση θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό ασφαλιστικό ταµείο 

για τους µετανάστες εργαζόµενους στο εσωτερικό της κοινότητας δίπλα από τα 

εθνικά ασφαλιστικά συστήµατα των κρατών µελών. Έτσι θα επιτύγχανε τρεις 

ιδιαίτερα σηµαντικούς στόχους : (α) την απλοποίηση του πολύπλοκου 

συστήµατος των κανονισµών 1408/71 και 574/72 που αφορούν τα ασφαλιστικά 

δικαιώµατα των µεταναστών στο εσωτερικό της ΕΕ, (β) την ενθάρρυνση της 

σύγκλισης ή εναρµόνισης των διαφορετικών εθνικών συστηµάτων κοινωνικής 

ασφάλισης µέσα από την ανάπτυξη του ανταγωνισµού που θα ασκούσε το νέο 

ταµείο στο εσωτερικό των εθνικών συστηµάτων και τέλος, (γ) θα αποτελούσε 

µια εναλλακτική λύση στην αυξανόµενη ιδιωτικοποίηση των επαγγελµατικών 

ταµείων στην Ευρώπη. 

• Το κοινωνικό «φίδι» : διατυπώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 από το 

πανεπιστήµιο Libre των Βρυξελλών και ουσιαστικά συνίσταται στην απόπειρα 

εναρµόνισης της κοινωνικής πολιτικής µέσα από την εναρµόνιση και την 

εξίσωση των δαπανών για την κοινωνική προστασία.(Dispersyn & Van der 

Vorst, 1990). Σύµφωνα µε την προσέγγιση του κοινωνικού φιδιού θα πρέπει να 

καθοριστεί ένας µέσος ευρωπαϊκός όρος για κάθε κοινωνική δαπάνη και µέσα 

σε ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα όλες οι χώρες των οποίων οι κοινωνικές 

δαπάνες υστερούν οφείλουν να τις αυξήσουν ενώ οι χώρες οι οποίες τον 

υπερβαίνουν οφείλουν να τις παγώσουν. Στην περίπτωση που οι τελευταίες τις 

αυξάνουν θα πρέπει να χρηµατοδοτήσουν µέσω ενός µεταβιβαστικού 

µηχανισµού την αύξηση των δαπανών στις φτωχότερες χώρες. Η κριτική που 

έχει ασκηθεί σ’ αυτό µοντέλο µεταξύ άλλων τονίζει το µεγάλο οικονοµικό και 

πολιτικό κόστος που συνεπάγεται ο σχεδιασµός του, την δυσκολία εφαρµογής 

του καθώς και τον κίνδυνο οι χώρες µε χαµηλότερες κοινωνικές δαπάνες να 

προχωρούν συνειδητά µε πολύ αργούς ρυθµούς στην αύξηση των κοινωνικών 

δαπανών προκειµένου να δέχονται µεγαλύτερη µεταφορά πόρων (Busch, 1998 

σ.:23).  
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• Ο κοινωνικός «διάδροµος» : Σε µια προσπάθεια βελτίωσης του προηγούµενου 

µοντέλου, ο Κ. Busch και το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα της Γερµανίας 

ανέπτυξαν το 1997 το µοντέλο του διαδρόµου που συνίσταται στον έλεγχο των 

κοινωνικών δαπανών. Προτείνει την θεσµοθέτηση ενός «κοινωνικού 

συµφώνου σταθερότητας» το οποίο θα επισηµοποιεί την στενή σχέση µεταξύ 

οικονοµικής ανάπτυξης και επιπέδου κοινωνικών δαπανών. Αναλυτικότερα, το 

εν λόγω σύµφωνο θα διακρίνει τρεις ή τέσσερις οµάδες χωρών – µελών του 

ίδιου επιπέδου για τις οποίες θα οριστούν όρια (διάδροµοι) κίνησης του 

ποσοστού των κοινωνικών δαπανών στο Α.Ε.Π.. Το κεντρικό σηµείο στην όλη 

προσέγγιση είναι ότι οι χρηµατοδοτικές δοµές των διαφόρων κοινωνικών 

συστηµάτων θα παραµείνουν αναλλοίωτες, ενώ θα προσδιοριστεί σ’ ένα 

σταθερό µέγεθος το τίµηµα εκείνο του κόστους του συστήµατος που 

χρηµατοδοτείται από τους εργοδότες (Busch 1998). 

• To µοντέλο των ελαχίστων προδιαγραφών : αποτελεί µια ενδιάµεση πρόταση 

ανάµεσα στα προηγούµενα µοντέλα και κυρίως των δύο πρώτων τα οποία 

θέτουν υπερβολικούς στόχους και διακατέχονται από έντονη ιδεολογική και 

πολιτική µονοµέρεια. Σύµφωνα µε το µοντέλο, -το οποίο και αυτό έχει 

διατυπωθεί από τον Κ. Βusch- µια ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική οφείλει να 

διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας και κοινωνικών 

δικαιωµάτων που έχουν αναδειχθεί µέσα από τον ευρωπαϊκό πολιτισµό. Η 

νοµική κατοχύρωση αυτού του επιπέδου προστασίας µέσα από την κοινοτική 

νοµοθεσία (συνθήκες, οδηγίες κ.λπ.) θα πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη τα 

διαφορετικά επίπεδα προστασίας µεταξύ των χωρών του Βορρά (υψηλή) και 

του Νότου (χαµηλή) καθώς και το συγκριτικό πλεονέκτηµα της φθηνής 

εργασίας στις χώρες του Νότου. Η εφαρµογή του συγκεκριµένου µοντέλου θα 

οδηγήσει στην σταθερή και σταδιακή ανάπτυξη των κοινωνικών δοµών στις 

χώρες του Νότου ενώ θα διασφαλίσει τις χώρες του Βορρά από τις αρνητικές 

συνέπειες του κοινωνικού ντάµπινγκ (Κ. Busch 1993, σ.: 295). Αν και το 

µοντέλο των ελαχίστων προδιαγραφών έχει δεχτεί αρκετή κριτική είναι αυτό 

που επικράτησε στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Η 

κριτική συνίσταται στο ότι σε αντίθεση µε την λογική του µοντέλου οι χώρες 

της ΕΕ δεν αντιπροσωπεύουν µια οµοιογενή οµάδα χωρών µε ίδιες δοµές και 

επίπεδα παραγωγικότητας καθώς και για τον κίνδυνο που ελλοχεύει ο ορισµός 

των ελαχίστων προδιαγραφών : σε περίπτωση που τεθούν αρκετά ψηλά τότε 
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αγνοείται το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και οικονοµικής επίδοσης των 

φτωχότερων χωρών· από την άλλη αν τεθούν αρκετά χαµηλά ως “benchmarks” 

τότε τα αναπτυγµένα κράτη οφείλουν να εισέλθουν σε ένα οξύ ανταγωνισµό 

προσαρµογής των κοινωνικών πολιτικών τους (Κ. Busch 1998).  

 

4. Η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική ως αντικείµενο πολιτικής και ιδεολογικής 

αντιπαράθεσης. 

Η κοινωνική πολιτική όπως και κάθε κρατική πολιτική αποτελεί ένα σηµείο 

αντιπαράθεσης µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο τοµέας 

της κοινωνικής πολιτικής είναι σίγουρα ένας από εκείνους που συνδέονται άµεσα µε 

ιδεολογικές προτιµήσεις / καταβολές. Με άλλα λόγια, στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής 

δεν υπάρχει ένας «σωστός δρόµος» µια ορθή και απόλυτα επιτυχηµένη λύση που να ορίζει 

την φύση και την έκταση των όποιων δαπανών την σηµασία της συγκεκριµένης πολιτικής 

κ.λ.π. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τον αµιγώς δηµοσιονοµικό43 χαρακτήρα της 

κοινωνικής πολιτικής αναδεικνύει τον συγκεκριµένο τοµέα ως ένα κατεξοχήν σηµείο 

πολιτικής, ιδεολογικής ακόµα και πολιτισµικής αντιπαράθεσης.  

Στην ευρωπαϊκή ήπειρο (και κατ’ επέκταση στην ΕΕ), τα δύο κυρίαρχα ιδεολογικά 

ρεύµατα, που ιστορικά, καθόρισαν το σύνολο των οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών 

µπορούν να συνοψιστούν µε σηµαντικό βαθµό γενίκευσης κάτω από τους όρους της δεξιάς 

(droit) και της αριστεράς (gauce). Χρησιµοποιώντας για τον συγκεκριµένο διπολισµό 

σύγχρονους όρους, θα λέγαµε ότι πρόκειται για την αντιπαράθεση µεταξύ του νέο-

φιλελευθερισµού (neo-liberalism) και της σοσιαλδηµοκρατίας (social-democracy).  

Επιχειρώντας µια πολύ σύντοµη παρουσίαση των θέσεων των δυο ρευµάτων κυρίως 

για την σηµασία και τον ρόλο της κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να τονιστεί ότι στους 

προαναφερθέντες ιδεολογικούς πόλους υπάρχουν ριζικές διαφορετικές αντιλήψεις. Στον 

µεν νέο-φιλελευθερισµό η κοινωνική πολιτική συνιστά εν πολλοίς ένα «δίχτυ ασφαλείας» 

(social security net) που επικεντρώνεται στα πιο αδύναµα µέλη του κοινωνικού συνόλου 

ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική και πολιτική ασφάλεια. Ο βασικός λόγος για την 

συγκεκριµένη επιλογή είναι η άποψη ότι τα όποια κοινωνικά προβλήµατα λύνονται µέσα 

                                                 
43Με την έννοια ότι ο τοµέας της κοινωνικής πολιτικής επηρεάζεται άµεσα από σηµαντικές δαπάνες, 
χορηγήσεις κ.λπ. που για πολλούς -κυρίως σε εθνικό επίπεδο- αποτελούν το βασικό και πιο κρίσιµο 
σύνδεσµο κυβέρνησης και «ψηφοφόρων». Το πόσο σηµαντικό θεωρείται για µια κυβέρνηση –τουλάχιστον σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο- η τροφοδότηση των κοινωνικών παροχών και γενικότερα της διανοµής και αναδιανοµής 
εισοδηµάτων τονίζεται από τον Ν. Απέργη που θεωρεί ότι ένας από τους κυριότερους λόγους που τα κράτη – 
µέλη της ΕΕ αντιδρούν σε µια κοινή δηµοσιονοµική πολιτική είναι ο φόβος ότι θα χάσουν «τους 
απαιτούµενους βαθµούς ελευθερίας να ασκήσουν την πολιτική που επηρεάζουν άµεσα την σχέση τους µε το 
κοινό» (Ν. Απέργης, 2001 σσ. 488-489). 
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από τους µηχανισµούς της αγοράς. Αντίθετα, στην σοσιαλδηµοκρατία η κοινωνική 

πολιτική γίνεται αντιληπτή ως µια ουσιαστική αναδιανοµή του συνολικά παραγόµενου 

κοινωνικού προϊόντος µέσω κεντρικών µηχανισµών του κράτους προς όφελος των 

ασθενέστερων στρωµάτων ώστε να διατηρείται η κοινωνική συνοχή και ειρήνη. Για το 

συγκεκριµένο ιδεολογικό ρεύµα η επιλογή αυτή είναι φύσει πολιτική : συνδέεται άµεσα µε 

την ιδιότητα του πολίτη και την οµαλή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος44. 

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, η αντιπαράθεση αυτή 

πραγµατώνεται µέσω των πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων σε εθνικό αλλά και 

υπερεθνικό επίπεδο. ∆εν είναι άλλωστε τυχαία η θέσπιση της Οικονοµικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (ΟΚΕ) όπου παρά τον συµβουλευτικό (και σαφώς υποβαθµισµένο) ρόλο 

νοµιµοποιεί και αναβαθµίζει τον διάλογο των κοινωνικών εταίρων. 

 

4.1 Οι δύο «Πόλοι» 

Για µια µεγάλη χρονική περίοδο που ξεκινά από την Γαλλική Επανάσταση υπήρχε µια 

έντονη διάκριση ανάµεσα σε δύο πόλους πολιτικής, κοινωνικής και φιλοσοφικής σκέψης 

και κατ’ επέκταση πολιτικής δράσης που συχνά περιγράφεται µε την διάκριση µεταξύ 

αριστεράς και δεξιάς. Σε µια προσπάθεια σύγκρισης των δύο αυτών ιδεολογικών ρευµάτων 

στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής θα εξεταστούν οι θέσεις τους για την κοινωνική 

πρόνοια, την ανεργία αλλά και µια από τις σηµαντικότερες διαδικασίες που επηρεάζουν τα 

παραπάνω ζητήµατα, δηλαδή την παγκοσµιοποίηση.   

Ο πρώτος πόλος, αυτός της αριστεράς, ως έννοια και πρακτική σύµφωνα µε τον Γάλλο 

δηµοσιογράφο Εβρέ λε Μπρα αναδύεται από την εποχή του Αριστοτέλη όταν ο µεγάλος 

΄Ελληνας φιλόσοφος «είχε κατατάξει όλα τα πολιτεύµατα ανάλογα µε τη διπλή αρχή : της 

ισότητας ανάλογα µε τον  “αριθµό” (ένα άτοµο – µία ψήφος) και της ισότητας ανάλογα µε 

την αξία (τόσος πλούτος –τόσοι ψήφοι)». Αυτή είναι σύµφωνα µε τον λε Μπρα  και η 

θεµελιώδης αντίθεση µεταξύ δεξιάς και αριστεράς. «Πλούτος εναντίον αριθµού και 

ιδιοκτησίας µεταξύ ισότητας» (Μοσχονάς 1996). Ωστόσο, η έννοια της αριστεράς µε το 

σύγχρονό της περιεχόµενο είναι αποτέλεσµα «των κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών  

που ακολούθησαν τη Γαλλική Επανάσταση και παραπέµπει στο σύνολο των κοινωνικών 

                                                 
44 Η βιβλιογραφία για την συγκεκριµένη θεµατική είναι πραγµατικά εκτενέστατη. Για µια περιεκτική 
παρουσίαση των συγκεκριµένων ιδεολογικών ρευµάτων αλλά και των θέσεων τους για την κοινωνική 
πολιτική προτείνονται ενδεικτικά : Γκίντενς Άντονυ (1998), Ο Τρίτος ∆ρόµος, Η ανανέωση της 
Σοσιαλδηµοκρατίας, Εκδ.: Πόλις, 1998, Μουζέλης Νίκος (1997), «Ο Κεντροαριστερός λόγος στην Ενωµένη 
Ευρώπη» στο Σ. Ντάλης, Από το Μάαστριχτ στο Άµστερνταµ, Εκδ.: Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1997. 
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και πολιτικών δυνάµεων που αµφισβητούν το υπάρχον κοινωνικό και πολιτειακό καθεστώς 

και αποκλίνουν προς το σοσιαλισµό ή τον κοµµουνισµό» (Μοσχονάς 1996) . 

΄Ήδη από τη Α΄ ∆ιεθνή είχε σηµειωθεί µια αισθητή διαφοροποίηση στον χώρο της 

αριστεράς σε ότι αφορούσε τις άµεσες αλλά και τις γενικότερες  επιδιώξεις των 

σοσιαλιστικών και των κοµµουνιστικών κοµµάτων . Μετά από αρκετές  συγκρούσεις 

κυρίως σε ιδεολογικό επίπεδο την περίοδο της ∆εύτερης ∆ιεθνούς, το «σχίσµα» µεταξύ 

των δύο «αδερφικών » χώρων οριστικοποιήθηκε στην Κοµουνιστική ∆ιεθνή (Γ΄ ∆ιεθνής) 

που ιδρύθηκε το 1919 δύο χρόνια µετά την Οκτωβριανή Επανάσταση . 

Από τότε µέχρι σήµερα ο χώρος της αριστεράς έχει αντιµετωπίσει πλήθος διαφωνιών, 

διαγραφών, αποσπάσεων. Σήµερα, και ιδιαίτερα µετά την πτώση της πρώην Ε.Σ.Σ.∆. στον 

ευρωπαϊκό χώρο έχουν διαµορφωθεί δύο κυρίως τάσεις (χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι 

ο χώρος της αριστεράς δεν χαρακτηρίζεται από έντονη ανοµοιογένεια και πληθώρα 

απόψεων και πρακτικών) : (α) της «παλιάς Αριστεράς» ή της κλασικής σοσιαλδηµοκρατίας 

και (β) της νέας ή της Κεντροαριστεράς. 

Η βασική διαφοροποίηση που αποτελεί την µήτρα των περαιτέρω διαφοροποιήσεων – 

διαφωνιών είναι σύµφωνα µε την Ι. Αφεντούλη ότι η «παλιά Αριστερά» νοσταλγεί την 

ασφάλεια του «τείχους» ενώ το δεύτερο ρεύµα της «Κεντροαριστεράς» έχει συµφιλιωθεί 

µε την κυριαρχία της αγοράς και έχει εγκαταλείψει κάποια δόγµατα και πολιτικές 

πρακτικές και αντιλήψεις της αριστερής πολιτικής κουλτούρας (Ι. Αφεντούλη, 1997, σ. 11-

12) . Η Κεντροαριστερά είναι ακόµα υπό διαµόρφωση και όπως εύστοχα σηµειώνει η Ι. 

Αφεντούλη, η ένταξη του όρου του Κέντρου σ’ αυτόν της Αριστεράς πέρα  από τις 

κοινωνικο-οικονοµικές ανακατατάξεις που συνέβησαν µετά το 1989 σηµαίνει και ένα 

ασφαλή τρόπο διευκόλυνσης για την κατάκτηση της εξουσίας. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ανέκαθεν στο χώρο του κέντρου συγκεντρώνονταν οι 

ουδέτεροι και οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι. Με την προσθήκη του όρου του «κέντρου» οι 

συγκεκριµένοι ψηφοφόροι που ολοένα πληθαίνουν έλκονται από κόµµατα που έχουν µεν 

αριστερή προϊστορία  δηλώνουν όµως έτοιµα για την κατάληψη της εξουσίας σε ένα 

παγκοσµιοποιηµένο κόσµο όπου οι ιδεολογίες έχουν υποχωρήσει αρκετά και η κατάρρευση 

της κοµµουνιστικής  Ρωσίας έχει απαξιώσει σε µεγάλο βαθµό στα µάτια του απλού πολίτη 

τον σοσιαλισµό και τον κοινωνικό µετασχηµατισµό που επαγγελόταν. Με άλλα λόγια, η 

µετακίνηση και µετεξέλιξη ενός µέρους της παραδοσιακής αριστεράς προς στα δεξιά  και 

δη στην Κεντροαριστερά έγινε «µε όρους ήττας» (Ι. Αφεντούλη, 1997, σ. 13). 

Ο άλλος πόλος είναι αυτός της δεξιάς . Ο ι ρίζες της πολιτικής – κοινωνικοοικονοµικής  

κουλτούρας που πρεσβεύει βρίσκονται όπως ήδη προαναφέρθηκε στην αρχαιότητα όταν τα 
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βασικά κοινωνικά – πολιτικά δικαιώµατα απέρρεαν από την κατοχή ή µη και στην 

συνέχεια από το µέγεθος του πλούτου κάθε ατόµου. Από τότε όπως και η αριστερά η δεξιά 

έχει περάσει από πολλές διακυµάνσεις. 

Οι βασικοί σταθµοί της δεξιάς στην σύγχρονη  / νεωτερική εποχή αποτελούν οι 

φιλόσοφοι της ελεύθερης αγοράς (που στην εποχή τους µάλλον εκλαµβάνονταν ως 

αριστεροί ) και ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος. Μετά από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο η 

πολιτική δεξιά υιοθέτησε κάποιες αριστερές απόψεις και αποδέχτηκαν το βασικό πλαίσιο 

του κράτους πρόνοιας (Γκίντενς Α., 1998). 

Φυσικά, αυτή η µεταστροφή σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως µια 

αναγνώριση της ορθότητας της αριστερής ιδεολογίας. Οι παραδοσιακές δυνάµεις της 

δεξιάς υιοθέτησαν και εφάρµοσαν κάποιες απόψεις της αριστεράς κυρίως από τον φόβο 

µιας εργατικής επανάστασης.  Στο πλαίσιο αυτό, οι δεξιές δυνάµεις ανέπτυξαν το 

κοινωνικό κράτος και παρείχαν επιδόµατα µε σκοπό να διατηρήσουν την σταθερότητα και 

την οµαλή αναπαραγωγή της εργατικής τάξης και κατ’ επέκταση του συστήµατος (Esping-

Andersen G. και Κorpi, 1984). Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 το κλίµα αντιστράφηκε 

µε την άνοδο του νεοφιλελευθερισµού και στην µετάβαση στην δεκαετία του ’90 όταν 

κατέρρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισµός. Οι βασικές διαφορές των δύο ιδεολογικών ρευµάτων 

φαίνονται από τον πίνακα 71 (βλ. παράρτηµα). 

 

4.2 Θέσεις για την κοινωνική πολιτική 

Ένας τρόπος για να διερευνηθούν οι προοπτικές της αριστεράς στην Ευρωπαϊκή  

΄Ένωση αλλά και να εξεταστούν οι βασικές απόψεις των βασικών ιδεολογικών ρευµάτων 

στην ΕΕ για την κοινωνική πολιτική είναι η αναζήτηση της διαφοροποίησης της 

Κεντροαριστεράς από την παλαιά Αριστερά (ή αλλιώς την κλασική σοσιαλδηµοκρατία) 

αλλά και από τον δεύτερο βασικό πόλο της δεξιάς / νεοφιλελευθερισµού σε ορισµένα 

βασικά  ζητήµατα όπως τον (α ) ρόλο του κράτους, (β) την κοινωνική πρόνοια , (γ) την 

ανεργία και (δ) την παγκοσµιοποίηση45.  

Σε ότι αφορά τον ρόλο του κράτους η κλασική σοσιαλδηµοκρατία θεωρεί το ΄κράτος 

ως έναν άµεσο παραγωγό υπηρεσιών και υλικών αγαθών που θα  παρεµβαίνει έντονα στην 

οικονοµική οργάνωση της κοινωνίας. 

                                                 
45 Οι βασικές πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την παρακάτω ανάλυση είναι οι προτάσεις έξι 
κεντροαριστερών πολιτικών προσωπικοτήτων Ζ. Ντελόρ, Τ. Μπλαίρ, Κ. Σηµίτη, Μ. Ντ’ Αλέµα, Λ. Ζοσπέν,  
΄Ο. Λαφονταίν από το «Ποια Ευρώπη θέλουµε» της Ι. Αφεντούλη , τον σχολιασµό και αξιολόγηση των 
απόψεων αυτών από τον Ν. Μουζέλη  (Ν. Μουζέλης  1997), καθώς και από την παρουσίαση των απόψεων 
της κλασικής Σοσιαλδηµοκρατίας και του νεοφιλελευθερισµού του Γκίντενς (Γκίντενς 1998).  
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Αντίθετα, η νέο-φιλελεύθερη µεριά θέλει ένα «κράτος νυχτοφύλακα» όπου θα 

παρεµβαίνει µόνο όταν βλέπει ότι δεν τηρούνται οι νόµοι / όροι της ελεύθερης αγοράς 

παρέχοντας χώρο στην αυτόνοµη «κοινωνία πολιτών». 

Από τα κείµενα των Κ. Σηµίτη και Τ. Μπλαιρ µπορεί να διατυπωθεί ότι η 

κεντροαριστερή πρόταση διαφοροποιείται αισθητά καθώς προβάλλει την ιδέα του 

επιτελικού κράτους . ενός κράτους που µειώνει δραµατικά την άµεση συµµετοχή του στην 

παραγωγική διαδικασία (αποδοχή αποκρατικοποιήσεων) αλλά που συγχρόνως αυξάνει τον 

παρεµβατικό του ρόλο σε θέµατα ελέγχου και καθοδήγησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

σε κατευθύνσεις που είναι κοινωνικά και εθνικά ωφέλιµες (π.χ. συγκρότηση ευέλικτης 

βιοµηχανικής και κοινωνικής πολιτικής µε σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη και την 

ανακατανοµή του εισοδήµατος) (Μουζέλης 1997, σ. 299). 

Αντίθεση µεταξύ κλασικής / παλαιάς σοσιαλδηµοκρατίας και νέο-φιλελευθερισµού 

παρουσιάζεται και στο θέµα της κοινωνικής πολιτικής. Η νέο-δεξιά αντιµετωπίζει τις 

κοινωνικές παροχές µε µία εχθρότητα και προτείνει την συρρίκνωση των συνολικών 

κοινωνικών πόρων, και την παροχή ενός µίνιµουµ υπηρεσιών στις οικονοµικά αδύνατες 

τάξεις και τη χρησιµοποίηση των εξοικονοµούµενων ποσών για την µείωση της 

φορολογίας.  ΄Όπως ήδη επισηµάνθηκε (στην ενότητα µε τους υπερεθνικούς οργανισµούς) 

η βασική έννοια που περιγράφει µε τον πιο γλαφυρό τρόπο τις νέο-φιλελεύθερες απόψεις 

για την κοινωνική πολιτική είναι το «δίχτυ ασφαλείας». Με άλλα λόγια, η κοινωνική 

πολιτική ή το κοινωνικό κράτος υπάρχει µόνο για να αποτρέπει τις κοινωνικές και 

οικονοµικές ανισότητες σε µια κοινωνία. 

Από την άλλη µεριά η παλαιά αριστερά επιµένει στην καθολικότητα των παροχών και 

διακηρύσσει ένα κράτος πρόνοιας το οποίο θα είναι ισχυρά διευρυµένο και θα προστατεύει 

τους πολίτες «από την κούνια ως το µνήµα» (Γκίντενς 1998, σ. 21). Η όποια κρίση των 

µηχανισµών της κοινωνικής πολιτικής και µπορεί να ξεπεραστεί µε επιπρόσθετη 

φορολογία  και αύξηση των κρατικών δαπανών για παιδεία και υγεία. 

Στα παραπάνω θέµατα και γενικότερα στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής οι θέσεις 

της κεντροαριστεράς είναι µάλλον συγκεχυµένες. Ενώ ο Κ. Σηµίτης και ο Μ.  Ντ’ Αλέµα 

κριτικάρουν έντονα και τα δύο µοντέλα ως άδικα για τα περιθωριοποιηµένα στρώµατα. 

Ωστόσο, κανείς από τους έξι συγγραφείς δεν προβαίνει στην πρόταση µιας ξεκάθαρης 

λύσης για την κοινωνική πολιτική στην Ευρώπη στην εποχή της παγκοσµιοποίησης. 

Στο κρίσιµο της ανεργίας η ασάφεια των προτάσεων της Κεντροαριστεράς είναι ακόµα 

πιο ασαφείς . Ανάµεσα στο νέο-φιλελεύθερο µοντέλο που προτείνει την ευελιξία της 

αγοράς εργασίας και την παλαιά αριστερά που επιθυµεί την πλήρη απασχόληση και 
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προσπαθεί να λύσει το πρόβληµα µε τα κλασικά κεϋνσιανά µέτρα. (ενίσχυση της ζήτησης, 

µετεκπαίδευση, κρατικές επενδύσεις για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας κ.λπ.). Στα 

κείµενα του «Ποια Ευρώπη Θέλουµε» η αδυναµία µιας ξεκάθαρης πρότασης είναι εµφανής 

. Αυτό που µπορεί να διατυπωθεί είναι ότι οι περισσότεροι από τους πολιτικούς της 

κεντροαριστεράς τείνουν προς την κλασική σοσιαλδηµοκρατία. 

Τέλος, στο θέµα της παγκοσµιοποίησης η παλαιά αριστερά παρουσιάζει µια σταθερή 

κριτική στάση. ∆εν θα µπορούσε να είναι διαφορετικά αφού αναπτύχθηκε σε ένα διεθνικό 

και διπολικό κόσµο, όπου το διεθνές περιβάλλον δεν έθετε περιορισµούς σε προοδευτικές 

µεταρρυθµίσεις στο επίπεδο του κράτους – έθνους. 

Αντίθετα, ο νεοφιλελεύθερος στοχασµός αντιλαµβάνεται την ολοένα και περισσότερο 

παγκοσµιοποιηµένη τάξη πραγµάτων σαν ένα θετικό δεδοµένο στο οποίο οι χώρες δεν 

έχουν παρά να προσαρµοστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η δραµατική αύξηση των 

κοινωνικών ανισοτήτων στο εσωτερικό των κρατών αλλά και στο χάσµα µεταξύ πλούσιων 

και φτωχών χωρών είναι το αναγκαίο κακό / η απαραίτητη θυσία που θα πρέπει να γίνει 

στο όνοµα της οικονοµικής προόδου. 

Η κεντροαριστερά στο θέµα της παγκοσµιοποίησης προβάλλει µια ξεχωριστή στάση 

από τα δύο µοντέλα πολιτικής σκέψης. Όπως φαίνεται από τα κείµενα των Λιονέλ Ζοσπέν 

και ΄Οσκαρ Λαφονταίν η νέο-φιλελεύθερη µορφή που το παγκόσµιο σύστηµα έχει πάρει 

σήµερα δεν αποτελεί αιώνια αναγκαιότητα. Αντίθετα, αποτελεί µια κατάσταση στην οποία 

οι κεντροαριστερές δυνάµεις θα πρέπει να αντιδράσουν δυναµικά µε σκοπό τη 

διαµόρφωση µιας λιγότερο άναρχης βάρβαρης παγκόσµιας τάξης. Η παραπάνω ανάλυση 

απεικονίζεται στον πίνακα 70 (βλ. Παράρτηµα).  

Ένας από τους σηµαντικότερους πολιτικούς δρώντες που βάση των παραπάνω 

ιδεολογικών ρευµάτων εκφράζουν θέσεις για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική είναι τα 

πολιτικά κόµµατα. 

 

5. Κοινωνική Ευρώπη και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα 

Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα συµµετέχουν ενεργά στην διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους -σε θεσµικό επίπεδο- 

παράγοντες έκφρασης των ελληνικών θέσεων και συµφερόντων στα όργανα της 

Κοινότητας είτε σε διεθνικό – διακρατικό επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο), είτε σε 

υπερεθνικό (π.χ. Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο).  
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Όλα τα κόµµατα της ελληνικής Βουλής ανήκουν σε ένα αντίστοιχο ιδεολογικά 

προσανατολιζόµενο υπερεθνικό ευρωπαϊκό κόµµα ή οµάδα46 που δραστηριοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Έτσι δηµιουργείται ένα εθνικό και ταυτόχρονα υπερεθνικό 

σηµείο αντιπαράθεσης όπου το κάθε κόµµα µε βάση τον ιδεολογικό του προσανατολισµό 

εκφράζει την δική του θεώρηση για την κοινωνική Ευρώπη. Στην συνέχεια, θα αναλυθούν 

οι θέσεις των πολιτικών κοµµάτων για την κοινωνική πολιτική όπως αυτές 

παρουσιάστηκαν στο πρόγραµµα που δηµοσίευσαν στις τελευταίες εθνικές και ευρωπαϊκές 

εκλογές. 

 

5.1. ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν∆) : Στα χνάρια του «Κοινωνικού Φιλελευθερισµού»  

Το µεγαλύτερο µέρος των θέσεων της Ν∆ για την κοινωνική πολιτική βρίσκεται στο 

οικονοµικό πρόγραµµα του κόµµατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο εξώφυλλο της 

συγκεκριµένης ενότητας του «κυβερνητικού» προγράµµατος του κόµµατος βρίσκονται οι 

έννοιες «ανάπτυξη - απασχόληση – κοινωνική δικαιοσύνη». Η τοποθέτηση των θέσεων για 

την κοινωνική πολιτική βρίσκονται στην ενότητα του οικονοµικού προγράµµατος όχι 

τυχαία. Η βαρύτητα που δίνει η Ν∆ στην οικονοµία και ειδικότερα στους µηχανισµούς της 

αγοράς τονίζεται εξαρχής. 

 

(i) Κοινωνική Πολιτική 

Αναλυτικότερα, από την πρώτη παράγραφο του οικονοµικού προγράµµατος του 

κόµµατος τονίζεται ότι «το οικονοµικό σύστηµα της ελεύθερης αγοράς έχει επικρατήσει 

παντού». Στη συνέχεια, η Ν∆ κριτικάρει την γενικότερη στάση των σοσιαλιστικών και 

σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων, καθώς σύµφωνα µε το κόµµα : «Tα σοσιαλιστικά και 

σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα στις αναπτυγµένες χώρες του δυτικού κόσµου, για να 

επιβιώσουν στη σύγχρονη πραγµατικότητα, έχουν αναγκαστεί εδώ και χρόνια να 

εγκαταλείψουν τις σοσιαλιστικές τους υπερβολές και να υιοθετήσουν, µε αδέξιο τρόπο συχνά, 

τις αρχές της ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς». 

 Η «υπερηφάνεια» για την δεξιά ιδεολογία του κόµµατος διατυπώνεται µε ακόµα 

µεγαλύτερη σαφήνεια στην τέταρτη παράγραφο του οικονοµικού προγράµµατος όπου 

δηλώνεται ότι «Oι εξελίξεις των τελευταίων ετών επιβεβαίωσαν πλήρως την υπεροχή της 

                                                 
46 Η Ν∆ στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα (ΕΛΚ), το ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα (ΕΣΚ), ενώ 
ο Συνασπισµός της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας, το ΚΚΕ και το ∆ΗΚΚΙ ανήκουν στην 
οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Βόρειας Πράσινης Αριστεράς (ΕΕΑ / ΒΠΑ). 
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φιλελεύθερης ιδεολογίας της N∆ και δικαίωσαν την πάγια προσήλωσή της στις αρχές της 

ελεύθερης οικονοµίας»47.  

Με άλλα λόγια, η Ν∆ εξαρχής ορίζει την γενικότερη ιδεολογική της τοποθέτηση στον 

χώρο του οικονοµικού φιλελευθερισµού. Η πίστη της στις δυνάµεις της αγοράς τονίζεται 

ακόµα περισσότερο στον σχεδιασµό της κοινωνικής πολιτικής. Χαρακτηριστικά, στην 

επόµενη παράγραφο του προγράµµατος της Ν∆ αναφέρεται ότι «µόνον η ελεύθερη 

οικονοµία µπορεί να εξασφαλίσει αύξηση του εθνικού πλούτου και µόνον αυτή µπορεί να 

στηρίξει µια βιώσιµη και αποτελεσµατική κοινωνική πολιτική». Επιπλέον, σύµφωνα µε την 

Ν∆ η κοινωνική πολιτική δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις προνοιακές παροχές αλλά 

«µε το σύνολο και την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών (παιδείας, υγείας, κοινωνικής 

ασφάλισης)».  

Η δεύτερη ενότητα του οικονοµικού προγράµµατος της Ν∆ αφιερώνεται στα κυριότερα 

προβλήµατα48 που αντιµετωπίζει σήµερα η Ελλάδα. Σύµφωνα µε το κόµµα, η ανεργία 

αποτελεί το πρώτο πρόβληµα της οικονοµίας το οποίο απασχολεί τους πολίτες και 

χρειάζεται άµεση αντιµετώπιση. Η Ν∆ κριτικάρει τα ποσοστά ανεργίας της χώρας και τα 

συγκρίνει µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ την θεωρεί µεγαλύτερη απ’ ότι 

δηλώνεται επίσηµα. 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο της κριτικής που ασκεί η Ν∆ στην ελληνική οικονοµία 

που σχετίζεται µε την κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα είναι το χαµηλό βιοτικό επίπεδο 

που κατά το κόµµα συνίσταται στην διευρυµένη φτώχεια, τις αυξηµένες ιδιωτικές δαπάνες 

για την παιδεία και την υγεία καθώς και την γενικότερη εθνική, περιφερειακή και 

οικογενειακή οικονοµική δυσπραγία49. Σταθερό σηµείο αναφοράς είναι η ΕΕ καθώς και 

χώρες που έχουν εκµεταλλευτεί σε µεγαλύτερο βαθµό την συµµετοχή στην ενοποιητική 

διαδικασία (π.χ. Ιρλανδία). 

Ένα σηµαντικό στοιχείο της γενικότερης ιδεολογικής στάσης της Ν∆ είναι οι απόψεις 

της για το κράτος και ειδικότερα για το κοινωνικό κράτος. Σύµφωνα, µε το οικονοµικό της 

πρόγραµµα το ελληνικό κράτος αποτελεί τροχοπέδη για την οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας και για την οµαλή ελεύθερη λειτουργία της αγοράς. Χαρακτηριστικά σύµφωνα µε 

την Ν∆ «αντί το κράτος να είναι αρωγός της ιδιωτικής οικονοµίας και της επιχειρηµατικής 

πρωτοβουλίας, έχει εξελιχθεί σε χειραγωγό και δυνάστη της» και «ο µεγάλος ασθενής της 

                                                 
47 Η υπογράµµιση του συγγραφέα.  
48 «Των οκτώ µεγάλων προβληµάτων» 
49 Σύµφωνα µε την Ν∆ «η ελληνική οικονοµία παραµένει η φτωχότερη των 15», «οι πιο φτωχές περιφέρειες 
της E.E. είναι ελληνικές», «το 20% των νοικοκυριών της χώρας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, έναντι 
15% του κοινοτικού µέσου όρου».  
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οικονοµίας είναι το ίδιο το Kράτος. Ένα κράτος γραφειοκρατικό, αναποτελεσµατικό, 

συγκεντρωτικό, σπάταλο, διεφθαρµένο».  

Σε αντίθεση µε την νεοφιλελεύθερη πολιτική σκέψη, η Ν∆ δεν θεωρεί πως θα πρέπει να 

υπάρξει ένας περιορισµός των κοινωνικών παροχών αλλά µια αναδιοργάνωση του 

γενικότερου σχεδιασµού του κρατικού µηχανισµού και ειδικότερα του κοινωνικού 

κράτους. Σύµφωνα µε τη φιλελεύθερη παράταξη ως συνέπεια της µη ορθολογικής κρατικής 

οργάνωσης οι κοινωνικές υπηρεσίες50 που παρέχονται είναι «ποσοτικά και ποιοτικά 

ανεπαρκείς». Η λέξη ποσοτικά αφήνει σαφέστατα να εννοηθεί ότι κατά την Ν∆ δεν θα 

πρέπει να περικοπούν οι κοινωνικές υπηρεσίες και κατ’ επέκταση οι πόροι µε τους οποίους 

χρηµατοδοτούνται αλλά αντίθετα να αυξηθούν καθώς δεν είναι επαρκείς για την 

ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και προβληµάτων της χώρας.  

Αυτή η ερµηνεία επιβεβαιώνεται και από την φράση που χρησιµοποιείται στην ενότητα 

για το βιοτικό επίπεδο των ελλήνων όπου όπως κριτικά διατυπώνεται «η χώρα µας είναι 

τελευταία στις κρατικές δαπάνες για την παιδεία, την έρευνα, τις νέες τεχνολογίες. 

Πληρώνουµε εξ ιδίων διπλάσια από κάθε άλλον Eυρωπαίο για τη µόρφωση των παιδιών µας. 

H δωρεάν παιδεία κατάντησε ένας µεγάλος µύθος» καθώς και «είµαστε στις τελευταίες θέσεις 

των 15 σε ό,τι αφορά τις κρατικές και πρώτοι στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία». 

Συνεπώς, σύµφωνα µε το κυβερνητικό της πρόγραµµα η Ν∆ θέτει ως πρώτη προτεραιότητα 

την οικονοµία και την ανάπτυξη χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι θα πρέπει να περικοπούν 

κάποιες κοινωνικές δαπάνες. Αντίθετα, δείχνει να θεωρεί ότι οι πόροι που 

χρησιµοποιούνται για τις κοινωνικές υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς (άρα χρειάζεται αύξηση 

τους).  

Το ίδιο κριτικό πνεύµα εκδηλώνεται έντονα στην περιγραφή της κατάστασης του 

ασφαλιστικού συστήµατος. Για ακόµα µια φορά η Ν∆ θεωρεί τους χειρισµούς των 

προηγούµενων κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποτυχηµένους καθώς δεν ακολούθησαν τον 

ορθό δρόµο που χάραξε η Ν∆ την περίοδο διακυβέρνησης 1990-1993. Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Ν∆ «η κυβέρνηση του ΠAΣOK αντί να προχωρήσει σε 

αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας που θέσπισε η κυβέρνηση της Nέας ∆ηµοκρατίας για τη 

διάσωση του ασφαλιστικού συστήµατος (Nόµοι 1902/1990 και 2084/1992), επέλεξε την 

ανεύθυνη τακτική της αδράνειας και της µετάθεσης των προβληµάτων στο µέλλον».  

Μετά από την κριτική ανάγνωση της πολιτικής και κοινωνικής πραγµατικότητας η Ν∆ 

προβαίνει στην παρουσίαση των προτάσεων της για την «Ελλάδα του 21ου αιώνα». Το 

                                                 
50 Στις οποίες στο κείµενο περιλαµβάνονται η παιδεία, η υγεία, η δηµόσια ασφάλεια, η κοινωνική ασφάλιση 
και µέριµνα καθώς και οι υπηρεσίες δηµόσιας ωφέλειας.  
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πρόγραµµα συνεχίζει σχεδόν στους ίδιους τόνους και θέσεις µε τη προηγούµενη ενότητά 

του : η προτεραιότητα της οικονοµίας είναι εµφανής και τονίζεται διαρκώς. Ωστόσο, οι 

κοινωνικοί στόχοι βρίσκονται δίπλα µε τους οικονοµικούς. Είναι χαρακτηριστικό το 

τρίπτυχο που χρησιµοποιεί το κόµµα για να συνοψίσει την πολιτική της πρόταση για την 

νέα περίοδο διακυβέρνησης είναι οι όροι «ανάπτυξη - απασχόληση - κοινωνική συνοχή».  

Ειδικότερα, η πολιτική πρόταση της Ν∆ θέτει ως στόχους την δίκαιη κατανοµή του 

κοινωνικά παραγόµενου αγαθού και την κοινωνική συνοχή οι οποίοι όµως µπορούν να 

επιτευχθούν µόνο µε µια ισχυρή οικονοµία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 

πρόγραµµα της Ν∆ : «Eπιδίωξή µας είναι µια ισχυρή και αναπτυσσόµενη οικονοµία, αφού 

έτσι µόνο ενισχύεται η κοινωνική συνοχή. Eύρωστη οικονοµία σηµαίνει, ακόµη, ισχυρή 

Eλλάδα µε αξιοσέβαστη παρουσία διεθνώς.». 

Για άλλη µια φορά, η ΕΕ αποτελεί σταθερό σηµείο αναφοράς και σύγκρισης : ένας από 

τους κύριους στόχους της Ν∆ είναι η οικονοµική και κοινωνική σύγκλιση «στον ταχύτατο 

δυνατό χρόνο». Σε ότι αφορά την πραγµατική κοινωνική σύγκλιση η Ν∆ αναφέρεται στους 

ποσοτικούς δείκτες που συνολικά απεικονίζουν µεταξύ άλλων το βιοτικό επίπεδο, το 

βαθµό κοινωνικής συνοχής και προόδου, κ.λπ.  

Στην συνέχεια, η Ν∆ κωδικοποιεί τις «κύριες επιδιώξεις» της για την νέα τετραετία τις 

οποίες ως κυβέρνηση θα προσπαθήσει να τις υλοποιήσει. Από αυτές, σε αντίθεση µε τις 

προηγούµενες ενότητες του προγράµµατος κυρίαρχη θέση έχουν επιδιώξεις που έχουν να 

κάνουν αµιγώς µε ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής όπως η αύξηση της απασχόλησης και η 

µείωση της ανεργίας, η αύξηση των συντάξεων, η βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών 

κ.λπ. 

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά την αύξηση της απασχόλησης και την µείωση της 

ανεργίας, η Ν∆ θέτει συγκεκριµένους στόχους ποσοτικά προσδιορισµένους. Συγκεκριµένα, 

η Ν∆ διακηρύσσει ότι σε περίπτωση που κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές της 7ης 

Μαρτίου 2004 θα επιτύχει µείωση της ανεργίας «κατά 2,5 – 3 ποσοστιαίες µονάδες δηλαδή 

κάτω του µέσου όρου της E.E.». Ταυτόχρονα, οι προγραµµατικές θέσεις της φιλελεύθερης 

παράταξης θέτουν ως συµπληρωµατικό στόχο της επόµενης τετραετίας την αύξηση της 

απασχόλησης από το 56,7 του συνολικού πληθυσµού σε µεγαλύτερο του 60% µε σκοπό 

«µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού να συµµετάσχει ενεργά στην παραγωγική διαδικασία».  

Η επίτευξη των δύο παραπάνω θα στηριχθεί στην οικονοµία καθώς η Ν∆ θεωρεί ότι «η 

αύξηση της απασχόλησης και η µείωση της ανεργίας θα προέλθουν κυρίως από την ταχεία 

ανάπτυξη της πραγµατικής οικονοµίας». Η χρήση της λέξης προέλθουν αφήνει σαφέστατα 

να εννοηθεί ότι κατά την Ν∆ οι στόχοι της µείωσης της ανεργίας και της αύξησης της 
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απασχόλησης θα γίνει µε τρόπο λίγο πολύ «φυσικό» εφόσον υπάρξει ταχεία ανάπτυξη της 

οικονοµίας. Συνεπώς, η Ν∆ για να µειώσει την ανεργία και την απασχόληση θα 

επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στην οργάνωση της αγοράς µε τρόπο που να δηµιουργεί 

νέες θέσεις εργασίας. Οι θέσεις αυτές όπως κριτικά δηλώνεται στο οικονοµικό πρόγραµµα 

της Ν∆ θα δηµιουργηθούν «στους τοµείς της παραγωγής σε αντίθεση µ’ αυτό που κάνει η 

σηµερινή Kυβέρνηση, δηλαδή να προχωρεί σε πρόσκαιρες ψευτοαπασχολήσεις και 

ηµιαπασχόληση στο δηµόσιο, στους O.T.A. και σε επιδοτούµενες µη βιώσιµες θέσεις 

εργασίας, που χάνονται µόλις σταµατήσει η επιδότηση». Με άλλα λόγια, η επίτευξη αυτών 

των στόχων δεν προϋποθέτουν τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης 

(κρατικής) πολιτικής ούτε θα έχει ως επίκεντρο το θεσµικό πλαίσιο της ελληνικής 

πολιτείας αλλά θα επέλθει ως φυσικό επακόλουθο της ανάπτυξης της πραγµατικής 

οικονοµίας. Η εν λόγω ερµηνεία ενισχύεται από τους τρόπους που προτείνει η Ν∆ για την 

ανάπτυξη της οικονοµίας για τους οποίους θα γίνει λόγος παρακάτω. 

Ένας επιπλέον στόχος µε κατεξοχήν κοινωνική διάσταση είναι «η παροχή σε όλους τους 

πολίτες κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δηµόσιας ωφέλειας υψηλού επιπέδου (υγείας, 

παιδείας, κοινωνικής µέριµνας και ασφάλισης, δηµόσιας ασφάλειας, υποδοµής κ.λπ.)». 

Επίσης, κατά την Ν∆ «χρειάζεται να γίνει ένα τεράστιο ποιοτικό και ποσοτικό άλµα σε 

κρίσιµους τοµείς της κοινωνικής ζωής, ιδίως στην παιδεία, την υγεία και την κοινωνική 

ασφάλιση, για να µπορέσει η χώρα µας να προσεγγίσει τις άλλες χώρες της E.E. και ως προς 

το επίπεδο ευηµερίας».  

Συνεχίζοντας  την κριτική που άσκησε στο υπάρχον σύστηµα κοινωνικών παροχών η 

Ν∆ προτείνει όχι µόνο ένα ποιοτικό αλλά και ένα ποσοτικό άλµα σε κοινωνικές παροχές 

που αφορούν την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. Συνεπώς, σύµφωνα µε 

το πρόγραµµα της Ν∆ όχι µόνο δεν προτείνει µείωση των πόρων για την παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών µε την ευρεία έννοια αλλά αντίθετα προτείνει αύξηση τους χωρίς 

ωστόσο να προσδιορίζει συγκεκριµένα την πηγή των πόρων αυτών. Στο σηµείο αυτό, η Ν∆ 

διαφοροποιείται έντονα από την νεοφιλελεύθερη πολιτική ρητορεία σύµφωνα µε την οποία 

οι κρατικές κοινωνικές παροχές θα πρέπει να µειωθούν και να περιοριστούν σε µια 

λειτουργία «διχτύου ασφαλείας».  

 Αντίθετα, η Ν∆ υπόσχεται ότι σε περίπτωση που αποκτήσει την διακυβέρνηση της 

χώρας θα επιδιώξει την σύγκλιση των µισθών και των συντάξεων προς το µέσο κοινοτικό 

όρο και θέτει ως «ειδικότερους» στόχους τους εξής : (i) την αύξηση του ΕΚΑΣ από 140 

ευρώ σε 230 στο τέλος του 2008 και (ii) την αύξηση της προνοιακής σύνταξης του αγρότη 

από 200 ευρώ σε 330 µε τον ίδιο χρονικό ορίζοντα. Με τους στόχους αυτούς η Ν∆ θέτει 
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στο επίκεντρο των κοινωνικών της παροχών τους χαµηλοσυνταξιούχους και τους αγρότες 

θεωρώντας τους ως τους πλέον δικαιούχους κρατικής στήριξης. 

Ο τρόπος µε τον οποίο θα υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι παρουσιάζεται στην 

επόµενη ενότητα του «κυβερνητικού» προγράµµατος όπου παρουσιάζονται οι κύριοι 

«ενδιάµεσοι» στόχοι της επόµενης κυβερνητικής τετραετίας. Σύµφωνα µε την Ν∆ η 

επίτευξη της «µέγιστης δυνατής οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης» προαπαιτεί µια 

σειρά ενεργειών οι οποίες αν δεν επιτευχθούν «δεν µπορούµε να έχουµε ούτε διατηρήσιµη 

οικονοµική ανάπτυξη, ούτε σταθερή µείωση της ανεργίας, ούτε ουσιαστική βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού, ούτε, τέλος, δυνατότητα εφαρµογής µιας αποτελεσµατικής 

κοινωνικής πολιτικής».   

Οι ενέργειες αυτές σχετίζονται σχεδόν αποκλειστικά µε την βελτίωση της ελληνικής 

οικονοµίας. Ειδικότερα, η Ν∆ τονίζει ότι ουσιαστική προϋπόθεση για την υλοποίηση των 

προγραµµατικών της διακηρύξεων αποτελεί : (i) η ουσιαστική ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, (ii) η βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας και των 

επιµέρους περιφερειών της σε επενδύσεις και επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες από το 

εσωτερικό και από το εξωτερικό και τέλος, (iii) η ενίσχυση της εξωστρέφειας της 

οικονοµίας. Για ακόµη µια φορά, η προτεραιότητα δίνεται στην οικονοµία ως µέσο για την 

αντιµετώπιση των κοινωνικών ζητηµάτων. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνεται στο 

οικονοµικό πρόγραµµα της Ν∆ «Καµιά αξιόλογη οικονοµική και κοινωνική πρόοδος δεν 

µπορεί να επιτευχθεί, χωρίς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και χωρίς 

την πραγµατοποίηση σηµαντικών επενδύσεων στους παραγωγικούς κλάδους της οικονοµίας 

και, κυρίως, σε εκείνους που έχουν έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό».  

Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάπτυξης αποτελούν η αύξηση της 

παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας 

καθώς και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ωστόσο, η ανάλυση των συγκεκριµένων 

θέσεων ξεφεύγουν από το αντικείµενο της παρούσας εργασίας.  

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην 

ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Ειδικότερα, αν και το οικονοµικό πρόγραµµα αφιερώνει 

µια ολόκληρη ενότητα για την διαχείριση των πόρων που προέρχονται από την ΕΕ µε τον 

κριτικό τίτλο «Αδυναµία της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τους κοινοτικούς πόρους» η βασική 

κριτική που ασκεί η Ν∆ στην κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αφορά την αδυναµία 

απορρόφησης και πλήρους αξιοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ για αναπτυξιακά έργα που θα 

ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Σε ότι αφορά την δράση της ΕΕ για την 

απασχόληση ή την ανεργία δεν γίνεται λόγος πουθενά στο πρόγραµµα. Συνεπώς, θα 
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µπορούσε να διατυπωθεί ότι η Ν∆ µάλλον υποβαθµίζει την σηµασία και την επίδραση των 

δράσεων της ΕΕ για ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής ή ότι θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος 

να ασκήσει κριτική. 

Στην συνέχεια, θα γίνει λόγος για µια εξίσου σηµαντική παράµετρο των θέσεων του 

κόµµατος για την κοινωνική πολιτική – την υγεία. 

 

(ii) Υγεία  

Η Ν∆ διακηρύσσει ότι «Η Πολιτεία οφείλει να παρέχει και να εγγυάται σε όλους τους 

πολίτες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας». Με άλλα λόγια, σύµφωνα µε την Ν∆ η παροχή 

υπηρεσιών υγείας αποτελεί βασική «υποχρέωση» του κράτους προς τους πολίτες. Ωστόσο, 

σύµφωνα µε το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης η Ελλάδα δεν διαθέτει «ένα 

αξιόπιστο και αποτελεσµατικό Σύστηµα Υγείας». Βασικό σηµείο κριτικής της προηγούµενης 

πολιτικής για την υγεία αποτελεί το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ) το οποίο κατά την Ν∆ 

όχι µόνο «έχει αποτύχει να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες τις υπηρεσίες υγείας που έχουν 

ανάγκη και για τις οποίες φορολογούνται και καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους» 

και επίσης «είναι συνυφασµένο µε εικόνες ντροπής οι οποίες σίγουρα δεν αρµόζουν σε µια 

ευρωπαϊκή χώρα του 21ου αιώνα».  

Όσο και αν προκαλεί έκπληξη, για ένα κόµµα που ιδεολογικά κατατάσσει τον εαυτό 

του στον οικονοµικό φιλελευθερισµό, η Ν∆ θεωρεί ότι «οι υψηλές ιδιωτικές δαπάνες: πηγή 

κοινωνικών ανισοτήτων». Αφιερώνοντας ένα ιδιαίτερα µεγάλο σε έκταση µέρος του 

προγράµµατος για την υγεία η Ν∆ κριτικάρει συστηµατικά το ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό 

ιδιωτικών δαπανών το οποίο «οι πολίτες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους 

για να καλύψουν τα ελλείµµατα της κυβερνητικής πολιτικής», και η Ν∆ καταλήγει στην 

διαπίστωση ότι «Οι µεγάλες όµως ιδιωτικές δαπάνες αποτελούν πηγή κοινωνικών 

ανισοτήτων. Και αυτό γιατί όποιος έχει χρήµατα απολαµβάνει καλύτερη περίθαλψη, ενώ για 

όποιον δεν έχει, η πρόσβαση και η χρήση υπηρεσιών είναι δυσχερέστερη».  

Σταθερό σηµείο σύγκρισης αποτελεί και εδώ η ΕΕ. Η Ν∆ κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε 

έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 2003 

σύµφωνα µε την οποία το 44% της συνολικής δαπάνης για την υγεία στην Ελλάδα είναι 

ιδιωτική σε σχέση µε το 26% που ισχύει για το µέσο κοινοτικό όρο. Επιπλέον, σύµφωνα µε 

την συγκεκριµένη έρευνα το 90% από τις δαπάνες των ιδιωτών στην Ελλάδα αφορούν 

άµεσες πληρωµές και για το «φακελάκι» που παίρνουν οι γιατροί του ΕΣΥ. 

Συµπερασµατικά, για την Ν∆ «Στις δύο δεκαετίες εφαρµογής του, το ΕΣΥ αποδείχθηκε στην 

πράξη πως δεν είναι µόνο αναποτελεσµατικό, αλλά και σπάταλο. Η κακοδιαχείριση των 
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πόρων και ο ασφυκτικός κοµµατικός παρεµβατισµός, σε συνδυασµό µε την παραοικονοµία 

πέτυχαν ένα φαινόµενο µοναδικό στην Ευρώπη: να συντηρείται µε τεράστιο κόστος ένα 

αναχρονιστικό και υποβαθµισµένο «Σύστηµα Υγείας». 

Στην συνέχεια, η Ν∆ προχωρεί σε µια λεπτοµερή παρουσίαση των αρνητικών σηµείων 

του ΕΣΥ. Σηµασία για την παρούσα εργασία έχει περισσότερο η πολιτική πρόταση του 

κόµµατος παρά η παρουσίαση της κριτικής των αδυναµιών του ΕΣΥ οι οποίες προκύπτουν 

από αρκετές εµπειρικές έρευνες διεθνών ή εθνικών οργανισµών51.  

Οι θέσεις για την υγεία σύµφωνα µε τη Ν∆ αποτελούν «εθνικό και κοινωνικό όραµα». 

Όπως χαρακτηριστικά διακηρύσσεται στο κυβερνητικό πρόγραµµα της Ν∆ «Θεµελιώδη 

αρχή της νέας πολιτικής στον τοµέα της Υγείας που προτείνουµε, αποτελεί η δηµιουργία ενός 

σύγχρονου Συστήµατος Υγείας, στο οποίο θα προέχει η προστασία της υγείας και όχι µόνο η 

διαχείριση της ασθένειας και θα εξασφαλίζονται: (i) ίδιες δυνατότητες εύκολης πρόσβασης 

στις υπηρεσίες υγείας επιπέδου για όλους τους πολίτες και (ii) η ελεύθερη επιλογή γιατρού».  

Οι βασικές προτάσεις της Ν∆ περιέχονται σε δυο ξεχωριστές ενότητες του 

προγράµµατός της, και ειδικότερα, στην ενότητα «Οι αρχές µας» και «Οι στόχοι µας». Σε 

ότι αφορά τις αρχές, σύµφωνα µε την Ν∆ ένα σύγχρονο Σύστηµα Υγείας θα πρέπει να 

εξασφαλίζει (i) τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για όλους τους 

πολίτες, (ii) το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής γιατρού, (iii) να θέτει ως προτεραιότητα την 

προστασία της υγείας και όχι µόνο τη διαχείριση της ασθένειας, (iv) να είναι 

αποτελεσµατικό και να συνδυάζει την ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει, µε 

την αποδοτικότητα του συστήµατος, (v) να είναι ευέλικτο µε δυνατότητες προσαρµογής 

και συνεχούς αναβάθµισης, χωρίς να εµποδίζεται από δυσκίνητες, γραφειοκρατικές 

διαδικασίες (vi) να είναι αποκεντρωµένο σε προσωπικό και υπηρεσίες, (vii) να είναι 

ολοκληρωµένο -περιλαµβάνοντας όλα τα επίπεδα- και να αξιοποιεί το σύνολο του ιατρικού 

σώµατος προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, (viii) να εξασφαλίζει στους εργαζοµένους 

στο χώρο της Υγείας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικές αµοιβές και τέλος 

(ix) να λειτουργεί ορθολογικά, µε υπεύθυνη οικονοµική διαχείριση και όχι µε τις σηµερινές 

σπατάλες.  

Με βάση αυτές τις αρχές η Ν∆ θέτει τους παρακάτω βασικούς στόχους:  

(i) να εξασφαλίζει το δικαίωµα της Υγείας σε υψηλό ποιοτικά επίπεδο, τόσο για τον κάθε πολίτη 

όσο και για τη ∆ηµόσια Υγεία συνολικά, (ii)  να κατοχυρώνει έµπρακτα το δικαίωµα της ελεύθερης 

επιλογής του γιατρού και να εξασφαλίζει δυνατότητες εύκολης πρόσβασης σε όλες τις βαθµίδες και 

                                                 
51 Πέρα από την έρευνα του ΟΟΣΑ, αναφέρονται µεταξύ άλλων έρευνες του Ευρωβαροµέτρου, του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών κ.α. 
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λειτουργίες του συστήµατος, (iii) να εξαλείψει τις ανισότητες µεταξύ κέντρου και περιφέρειας, µέσω 

ενός νέου εθνικού προγραµµατισµού. Για το σκοπό αυτό, δηµιουργείται ο υγειονοµικός χάρτης της 

χώρας στον οποίο θα καταγράφονται το ανθρώπινο δυναµικό, η υλικοτεχνική υποδοµή, οι ελλείψεις 

και οι ανάγκες κάθε περιοχής της χώρας. Με γνώµονα τον υγειονοµικό χάρτη, δηµιουργούνται νέες 

µονάδες υγείας, όπου είναι απαραίτητο, και εξειδικεύεται και κατανέµεται το ιατρικό δυναµικό και το 

προσωπικό των επαγγελµάτων υγείας, (iv) να εκσυγχρονίσει το σύστηµα υγείας, µε την καθιέρωση του 

ενιαίου ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για κάθε ασθενή. Ο φάκελος αυτός θα συνοδεύει 

υποχρεωτικά τον ασθενή σε όλες τις ιατρικές Υπηρεσίες και σε όλες τις βαθµίδες περίθαλψης, µε όλες 

τις ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, (v) να διαµορφώσει 

ενιαίους όρους λειτουργίας τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα πάντα µε τις 

σύγχρονες επιστηµονικές προδιαγραφές, (vi) να διαµορφώσει, σε εθνικό επίπεδο, ένα ενιαίο πλαίσιο 

που θα εξασφαλίζει σύγχρονη και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και συνεχή 

επιµόρφωση των γιατρών και των επαγγελµατιών υγείας, (vii) να εξασφαλίζει τη συνεχή εφαρµογή 

ενός συστήµατος αξιολόγησης, ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης του συστήµατος υγείας και κάθε 

µονάδας. Επίσης, να εξασφαλίζει τη συνεχή αξιολόγηση του ιατρικού δυναµικού και των 

επαγγελµατιών υγείας. Η επιλογή και η εξέλιξη των γιατρών και των επαγγελµατιών υγείας να γίνεται 

µε βάση ουσιαστικά αξιοκρατικά κριτήρια (viii) να δηµιουργήσει έναν αυστηρό και αξιόπιστο 

ελεγκτικό µηχανισµό για όλες τις βαθµίδες του συστήµατος Υγείας, (ix) Να προστατεύσει πλήρως τα 

δικαιώµατα του πολίτη απέναντι στην κρατική αυθαιρεσία στον ευαίσθητο τοµέα της Υγείας. Για το 

λόγο αυτό προβλέπουµε να ιδρυθεί µία νέα Ανεξάρτητη Αρχή, ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών 

Υπηρεσιών. 

Από τις παραπάνω αρχές και στόχους φαίνεται καθαρά ότι η Ν∆ δίνει ιδιαίτερη έµφαση 

στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας δηλαδή στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από το 

κράτος. Οι αρχές και οι στόχοι του κόµµατος έχουν ως διακηρυγµένο στόχο την 

αναµόρφωση, αναβάθµιση και στην ουσία βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο στόχος που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ο πρώτος, ο οποίος ορίζει την 

πολιτεία ως υπεύθυνη για την παροχή ίδιων δυνατοτήτων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 

για όλους τους πολίτες. Για άλλη µια φορά, η Ν∆ διαφοροποιείται αισθητά από τον 

νεοφιλελεύθερο πολιτικό λόγο σύµφωνα µε τον οποίο το κράτος θα πρέπει να παρέχει ένα 

ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών όχι σε όλους τους πολίτες αλλά µόνο σε αυτούς που έχουν 

απόλυτη ανάγκη και δεν µπορούν να τις «αγοράσουν» από την ελεύθερη αγορά.  

Συµπερασµατικά, ένα ασφαλές συµπέρασµα για τις θέσεις της Ν∆ για την κοινωνική 

πολιτική και για την κοινωνική Ευρώπη αποτελεί η σηµαντική κοινωνική ευαισθησία του 

κόµµατος. Ωστόσο, σε αρκετά σηµεία δεν ορίζει µε ακρίβεια την πηγή των πόρων που θα 

υλοποιήσουν την εν συγκεκριµένη ευαισθησία. ∆υστυχώς, η Ν∆ δεν δείχνει να την 

απασχολεί το κοινωνικό πρόσωπο της ΕΕ. Όταν γίνεται λόγος για τα «κοινοτικά κονδύλια» 
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αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τα διάφορα αναπτυξιακά έργα / δυνατότητες που 

χρηµατοδοτούν. Η Ν∆ ασκεί µια έντονη κριτική στη κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για 

κακοδιαχείριση και αδυναµία ικανοποιητικής απορρόφησης των κονδυλίων για την 

εκπλήρωση των ήδη υπαρχόντων στόχων.  

Με άλλα λόγια, η Ν∆ δείχνει να αδιαφορεί για την κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης καθώς θεωρεί ότι η αύξηση της κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα θα 

γίνει µέσω µιας καλύτερης οργάνωσης των κοινωνικών υπηρεσιών που θα συνδυάζεται 

από µια αύξηση των πόρων που στηρίζουν τις υπηρεσίες αυτές. Ωστόσο, πουθενά στο 

πρόγραµµα της Ν∆ δεν αναφέρεται ως πηγή εσόδων η ΕΕ : τα έσοδα θα προέλθουν από 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της απελευθέρωσης της αγοράς, και των ιδιωτικών 

επενδύσεων που θα απελευθερώσουν πόρους που σπαταλούνται σε «µη παραγωγικές» 

διαδικασίες. 

 

5.2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) : Με πρότυπο την 

Κοινωνική Ευρώπη. 

Αντίθετα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ενώ συµφωνεί στην αναγκαιότητα της κοινωνικής Ευρώπης 

κινούµενο στον χώρο της σοσιαλδηµοκρατίας θεωρεί ότι αυτή θα πρέπει να 

προσανατολίζεται στον εκσυγχρονισµό του υπάρχοντος συστήµατος κοινωνικής 

προστασίας χωρίς αυτό να σηµαίνει υποχώρηση των κοινωνικών κεκτηµένων τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο δίνοντας έµφαση στον θεσµό της εκπαίδευσης και της 

δια βίου µάθησης52. Στην σοσιαλδηµοκρατική προσέγγιση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η κοινωνική 

αλληλεγγύη αποκτά κεντρικό ρόλο και συνδέεται άµεσα µε την λειτουργία της 

δηµοκρατίας και τα δικαιώµατα των πολιτών. Ωστόσο, όπως θα αναλυθεί στην συνέχεια, 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συµφωνεί µε παραδοσιακούς νέο-φιλελεύθερους στόχους όπως η «ευελιξία 

της αγοράς εργασίας» κ.α. 

 

(i) To “πολιτικό πλαίσιο” 

Μια πρώτη εµφανής διαφορά του «κυβερνητικού» προγράµµατος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από 

το αντίστοιχο της Ν∆ είναι ότι οι θέσεις του κόµµατος για την κοινωνική πολιτική δεν 

περιλαµβάνονται όπως της Ν∆ στο οικονοµικό πρόγραµµα αλλά σε µια ξεχωριστή 

αυτόνοµη ενότητα µε τίτλο : «Απασχόληση – Κοινωνική Συνοχή – Αλληλεγγύη – Υγεία – 

Πρόνοια». Ωστόσο, οι θέσεις του κόµµατος για την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική 

Ευρώπη δεν περιορίζονται µόνο σ’ αυτή την ενότητα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. περιλαµβάνει 
                                                 
52 Από τον ιστοχώρο του ΠΑΣΟΚ : http://www.pasok.gr  
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κοινωνικούς στόχους στο προοίµιο του προγράµµατός του στην ενότητα «Οι 

αδιαπραγµάτευτοι στόχοι µας».  

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. οι πέντε βασικοί και «αδιαπραγµάτευτοι» 

στόχοι που θέτονται για την νέα κυβερνητική τετραετία 2004-2008 είναι οι εξής έξι :  

• Επένδυση στον άνθρωπο και προτεραιότητα στην απασχόληση 

• ∆ιαρθρωτικές πολιτικές, αναπτυξιακές προτεραιότητες και ποιότητα ζωής 

• Μακροοικονοµική σταθερότητα και αναπτυξιακή διαχείριση πόρων 

• Ανθρώπινη ασφάλεια : Κοινωνική συνοχή και κοινωνική πολιτική 

• Νέο πρότυπο διακυβέρνησης και τέλος,  

• Μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη και στον κόσµο  

 

Από τους έξι παραπάνω στόχους οι δύο (ο πρώτος και ο τέταρτος) είναι στενά 

συνυφασµένοι µε θεµελιώδη ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής. Ειδικότερα, ο πρώτος στόχος 

– της επένδυσης στον άνθρωπο και της προτεραιότητας στην απασχόληση. Σύµφωνα µε το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο στόχος αυτός πρέπει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στους νέους ώστε «µέσα από 

σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου 

µάθησης να µπορεί να διευρύνει τις επιλογές του και ν’ αντιµετωπίζει την πρόκληση της 

ένταξης του στην αγορά εργασίας µε αυτοπεποίθηση και σιγουριά».  

Επιπλέον, ο τέταρτος πολιτικός στόχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αφορά την ανθρώπινη ασφάλεια 

που συνίσταται στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική πολιτική. Βασική επιδίωξη του 

κόµµατος αποτελεί η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος «ανθρώπινης ασφάλειας» το οποίο 

θα επιτευχθεί µε την υιοθέτηση ενός πλέγµατος πολιτικών που θα επιδιώκουν : 

• Την καταπολέµηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού 

• Την µείωση των ανισοτήτων στη διανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου 

• Την υιοθέτηση ενός βιώσιµου και ισχυρού συστήµατος πρόνοιας και 

κοινωνικής προστασίας 

• Την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες στους τοµείς της παιδείας, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 

Με άλλα λόγια, πέρα από την αφιέρωση µιας ξεχωριστής ενότητας του προγράµµατος 

στην κοινωνική πολιτική το πρόγραµµα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θέτει στο γενικότερο πολιτικό 

πλαίσιο της προεκλογικής του καµπάνιας κοινωνικούς στόχους. Αν και η Ν∆ διακηρύσσει 
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και αυτή στόχους κοινωνικής πολιτικής ωστόσο, αυτό γίνεται ως αποτέλεσµα της 

οικονοµικής ανάπτυξης και της ελευθερίας της αγοράς. Για την Ν∆, πρώτος στόχος 

ιεραρχικά είναι η βελτίωση της οικονοµίας της αγοράς και δεύτερος -ως άµεσο 

αποτέλεσµα του δεύτερου- είναι η βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Σ’ 

αυτό το σηµείο, θα πρέπει να τονιστεί ότι για την Ν∆ η επίτευξη του «δεύτερου» στόχου 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικός και καθόλου υποβαθµισµένος διαχωρίζοντας αισθητά τις θέσεις 

της από τον νέο-φιλελεύθερο πολιτικό λόγο. 

Στο καθαυτό τµήµα του προγράµµατος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αρχικά ορίζονται οι γενικές 

κατευθύνσεις των θέσεων του κόµµατος. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς του προγράµµατος 

αποτελεί κοινό τόπο ότι βασικό προαπαιτούµενο για να χαρακτηρίζεται µια κοινωνία από 

ασφάλεια και σιγουριά θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η ανεργία. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω 

της ανάπτυξης η οποία βασίζεται στο ανθρώπινο δυναµικό, στην εργασία και την 

επιχειρηµατικότητα. Αν και αρκετά διακηρυκτικό και γενικόλογο, θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι το συγκεκριµένο τµήµα του προγράµµατος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. µοιάζει σε πολύ µεγάλο 

βαθµό µε το αντίστοιχο της Ν∆ : ανάπτυξη, επιχειρηµατικότητα, ανθρώπινο δυναµικό κ.λπ. 

είναι κοινός τόπος και στα δύο προγράµµατα. 

Ωστόσο, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σπεύδει να διαχωρίσει την πολιτική του πρόταση από το δόγµα 

του οικονοµικού φιλελευθερισµού και της προτεραιότητας των αγορών : «Το αξίωµα ότι οι 

αγορές δεν αποτυγχάνουν, ότι η οικονοµία πρέπει να αφεθεί στον “αυτόµατο πιλότο”, είναι 

ανιστόρητο και επικίνδυνο. Οδηγεί µε βεβαιότητα στην ατοµική ανασφάλεια και την 

κοινωνική υποβάθµιση»53. Ωστόσο, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. φαίνεται να είναι υπέρ της αύξησης των 

κερδών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας η οποία θα πρέπει να γίνει µε συγκεκριµένες αρχές και 

κανόνες. Για τον λόγο αυτό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τονίζει ότι το «κυνήγι του κέρδους» θα πρέπει να 

σχετίζεται µε την αύξηση της παραγωγικότητας και των αµοιβών εργασίας και όχι µόνο µε 

την συµπίεση του εργατικού κόστους. 

Γενικότερα, στο «κυβερνητικό» πρόγραµµα υπάρχουν διάσπαρτες αναφορές για τη 

«∆εξιά» η οποία ιστορικά χαρακτηρίζονταν από ένα έλλειµµα στην άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής. Σύµφωνα µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ.  «για τα κόµµατα της ∆εξιάς, ήταν ανέκαθεν βασική 

επιλογή το λιγότερο κοινωνικό κράτος, η µείωση του κόστους και η ανακατανοµή του 

πλούτου υπέρ των ολίγων και σε βάρος των πολλών.». Επίσης, γίνεται κριτική αναφορά στις 

θέσεις της ∆εξιάς σχετικά µε την παγκοσµιοποίηση καθώς για αυτή «είναι η πρόφαση για 

να επεκτείνει την οικονοµία της αγοράς στην κοινωνία της αγοράς».  

                                                 
53 Κυβερνητικό Πρόγραµµα ΠΑ.ΣΟ.Κ., σελ.: 53.   



                                 Σωτήρης Ζαρταλούδης ___                              __ Κοινωνική Ευρώπη  και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα : 2000-2004 

 61

Η επόµενη ενότητα του προγράµµατος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αφιερώνεται στην κοινωνική 

πολιτική ως πολιτική αξία / ιδεολογία. Σύµφωνα µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η κοινωνική πολιτική 

και η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί συντελεστής παραγωγής και κινητήρια δύναµη της 

ανάπτυξης. Επιπλέον, η κοινωνική πολιτική ταυτίζεται µε «την αύξηση των δεξιοτήτων και 

της κατανάλωσης των εργαζοµένων» και την ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας της 

παραγωγής και του πλούτου.  

Στην συνέχεια, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνδέει άµεσα τους στόχους κοινωνικής πολιτικής µε 

οικονοµικούς. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το «κυβερνητικό» πρόγραµµα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.  

«οι σοσιαλιστές στο πλαίσιο της πραγµατικής σύγκλισης, επιλέγουν µια στρατηγική 

για την ανάπτυξη της οικονοµίας, τον τεχνολογικό εξοπλισµό, και τη συνοχή της 

κοινωνίας, για την αύξηση των επενδύσεων, της παραγωγικότητας, για την βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της απασχόλησης, των εισοδηµάτων, των 

εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων και την αύξηση των κοινωνικών 

δαπανών, στο πλαίσιο των επιλογών : ανάπτυξη – ανταγωνιστικότητα – απασχόληση 

– περιφερειακή συνοχή, που συγκροτείται στον άξονα : ανταγωνιστικότητα – 

ποιότητα και όχι ανταγωνιστικότητα – ποσότητα.». 

Από τα παραπάνω, γίνεται ξεκάθαρο ότι για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η κοινωνική πολιτική είναι 

στενά συνυφασµένη µε την οικονοµία και τις απαιτήσεις που θέτει η τελευταία. Με άλλα 

λόγια, η ανάγκη της κοινωνικής πολιτικής θεµελιώνεται κυρίως µε όρους οικονοµικής 

αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ευθυγραµµίζεται πλήρως µε την µορφή της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής η 

οποία έχει ένα παραγωγίστικο ή εργασιοκεντρικό χαρακτήρα, καθώς προσανατολίζεται 

στην οικονοµική αύξηση και την αποδοτικότητα και θεωρείται στοιχείο 

ανταγωνιστικότητας και παραγωγικός συντελεστής (Σακελλαρόπουλος, 2001, σ.: 247).  

Ωστόσο, η παραπάνω αντίληψη διαφέρει σηµαντικά από την αντίληψη της κλασικής 

σοσιαλδηµοκρατίας σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να ενισχύεται η ενεργός ζήτηση ώστε 

να τονώνεται η απασχόληση και να υφίστανται γενναιόδωρες επιδοµατικές πολιτικές όπου 

η κρατική παρέµβαση θα έχει µονιµότητα, διάρκεια και θα ασκεί επιρροή (Στο ίδιο). 

Στο πλαίσιο αυτό, προκαλεί εντύπωση η αµέσως επόµενη θέση του κόµµατος σύµφωνα 

µε την οποία «Η αναδιανοµή είναι πρωταρχικός σκοπός, γιατί αποτελεί συστατικό της 

δίκαιης κοινωνίας που θέλουµε.» Η έµφαση στην αναδιανοµή αν και ταυτίζεται µε τις 

θέσεις της κλασικής σοσιαλδηµοκρατίας δεν συµφωνεί µε τις προηγούµενες θέσεις και 

διακηρύξεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Συνεπώς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. φαίνεται να προσπαθεί να συνδυάσει / 

συµφιλιώσει θέσεις της παλαιάς σοσιαλδηµοκρατίας και του νεοκεϋνσιανισµού στα 
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πλαίσια του οποίου πέρα από τα παρεµβατικά µέτρα συνυπάρχουν σε σηµαντικό βαθµό 

φιλελεύθερης προέλευσης αποδοµητικές πολιτικές απορύθµισης των αγορών εργασίας.  

Στο δίληµµα ανάπτυξη ή αλληλεγγύη το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιλέγει και τα δύο καθώς θεωρεί 

την κοινωνική συνοχή ως κρίσιµο συστατικό στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Ελλάδας. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής αλληλεγγύης θα πρέπει σύµφωνα µε το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. να αυξηθούν ποσοτικά οι υπηρεσίες και οι παροχές κοινωνικής προστασίας. 

Αυτή η δέσµευση περιλαµβάνεται στην Χάρτα Σύγκλισης.  

Ένας από τους βασικούς στόχους που θέτει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο πρόγραµµά του είναι η 

οικοδόµηση του Ελληνικού κοινωνικού κράτους το οποίο θα είναι αντάξιο του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προτύπου το οποίο σύµφωνα µε το κόµµα : (i) Βάζει τον 

άνθρωπο, την εργασία, το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο στο επίκεντρο της 

ανάπτυξης, (ii) στηρίζει την οικογένεια σαν τον πυρήνα της συνοχής, (iii) απελευθερώνει 

την δηµιουργικότητα του ατόµου µε εξατοµικευµένη στήριξη όταν αυτή χρειάζεται, (iv) 

εγγυάται την επάρκεια και την βιωσιµότητα των συντάξεων και τέλος, (v) προστατεύει την 

υγεία του πληθυσµού απέναντι σε νέες απειλές και εξασφαλίζει την πιο σύγχρονη και 

αποτελεσµατική περίθαλψη σε όλους.  

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το πρώτο κόµµα που όχι µόνο εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις 

της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, αλλά επιπλέον θέτει ως στόχο της ελληνικής 

κοινωνικής πολιτικής την προσέγγιση των χαρακτηριστικών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Μοντέλου. Με άλλα λόγια, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το µέλλον της κοινωνικής πολιτικής στην 

Ελλάδα θα πρέπει να είναι στενά συνυφασµένο µε αυτό της ΕΕ.  

 

(ii) Οι τέσσερις «αιχµές» της πολιτικής πρότασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διακηρύσσει τέσσερις αιχµές 

πολιτικής :  

1. Πρώτη Αιχµή : Απασχόληση 

2. ∆εύτερη Αιχµή : Αλληλεγγύη και συνοχή 

3. Τρίτη Αιχµή : Υγεία και Περίθαλψη 

4. Τέταρτη Αιχµή : Αποτελεσµατική ∆ιακυβέρνηση 

 

Σε ότι αφορά την πρώτη αιχµή, η απασχόληση θεωρείται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η αρχή και 

το τέλος ενός δίκαιου και αποδοτικού συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας. Συγκεκριµένα, η 

απασχόληση θεωρείται (i) το «κλειδί της επιτυχίας» για παραγωγικές και αποδοτικές θέσεις 

εργασίας, (ii) η καλύτερη εγγύηση για υψηλό οικογενειακό εισόδηµα, (iii) η καλύτερη 
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ασπίδα για την ανέχεια, (iv) η καλύτερη εγγύηση για την χρηµατοδότηση της κοινωνικής 

προστασίας και για την θεµελίωση της επάρκειας στις συντάξεις και τέλος (v) δηµιουργεί 

τις προϋποθέσεις για κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας – αντάξιες του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Προτύπου. Αντίθετα, ο αποκλεισµός από αυτή οδηγεί στην ατοµική και 

κοινωνική υποβάθµιση στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.  

Η δεύτερη κατεύθυνση – αιχµή της πολιτικής πρότασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει ως τίτλο 

«Αλληλεγγύης και συνοχή». Στην ουσία, αφορά το ύψος των κοινωνικών δαπανών που 

χρησιµοποιούνται σε αναδιανεµητικές πολιτικές (συντάξεις, πρόνοια, περίθαλψη). Το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποστηρίζει ότι από το 1996 η Ελλάδα είναι η χώρα της ΕΕ που αύξησε 

περισσότερο τις κοινωνικές δαπάνες ενώ το 2002 ξεπέρασε το µέσο όρο της ΕΕ στο 

ποσοστό της παραγωγής. Οι εν λόγω κοινωνικές δαπάνες χρηµατοδοτούν τα χαµηλά 

εισοδήµατα και έχουν σύµφωνα µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. απτά θετικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα, 

σύµφωνα µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1997 µειώνεται σταθερά κάθε χρόνο το ποσοστό των 

ατόµων που ζουν στο όριο της φτώχειας µε συνολική µείωση µέχρι το 2001 κατά 10%, ο 

µέσος όρος του πραγµατικού εισοδήµατος των ατόµων σε κίνδυνο φτώχειας µεταξύ 1995 

και 2001 αυξήθηκε κατά 25% µε το 56% του εισοδήµατος να προέρχεται από τις 

κοινωνικές δαπάνες.  

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεσµεύεται µέσω της Χάρτας Σύγκλισης να αυξήσει τις κοινωνικές 

δαπάνες κατά 3% του Α.Ε.Π. ώστε οι δαπάνες αυτές να φτάσουν στο 30% του Α.Ε.Π.. 

Τέλος, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεωρεί ως επιβράβευση της προηγούµενης «αναδιανεµητικής» του 

πολιτικής καθώς «κανείς, από κανένα πολιτικό χώρο, δεν αµφισβητεί ανοικτά ότι η 

ανακατανοµή αυτή ήταν επιθυµητή. Κανείς δεν τολµά ανοικτά να ζητήσει τη συρρίκνωση των 

κοινωνικών δαπανών, όσο και αν αρνούνται τα µέσα για την επίτευξή τους. Η µοναδική στην 

Ευρώπη, φαινοµενική συναίνεση στην αναδιανοµή εισοδήµατος είναι ψήφος εµπιστοσύνης 

στην πολιτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια».  

Η τρίτη «αιχµή» αφορά την υγεία και την περίθαλψη. Σε ριζική αντίθεση µε την Ν∆ το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεωρεί το ΕΣΥ ως µια σηµαντική κατάκτηση των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

υπέρ του πολίτη – µια σαφή επιτυχία, καθώς αποτελεί ένα σύστηµα που δίνει την 

δυνατότητα στον κάθε πολίτη να έχει ισότιµη πρόσβαση στην περίθαλψη χωρίς 

κοινωνικούς αποκλεισµούς. Σύµφωνα µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2004 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί 

το σύνολο της επέκτασης και αναβάθµισης των υποδοµών υγείας54 που αποτελούν την 

βασική προϋπόθεση για το «επόµενο βήµα» της αναβάθµισης του ανθρώπινου παράγοντα 

για την αξιοποίηση των υποδοµών. Βασική δέσµευση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την τετραετία 
                                                 
54 Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, εγκαταστάσεις, µηχανήµατα και τον γενικότερο εξοπλισµό.  
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2004-2008 είναι το ξεπέρασµα των εσωτερικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει το ΕΣΥ 

ώστε να λειτουργήσει αποτελεσµατικά και να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας υψηλής 

ποιότητας στον πολίτη.  

Ωστόσο, πέρα από αυτή την διαφορά, οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την υγεία δείχνουν 

σχεδόν ταυτόσηµες µ’ αυτές της Ν∆ : προτείνει την συγκρότηση της πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας µε τα αστικά κέντρα υγείας καθώς και τον οικογενειακό γιατρό ενώ 

ταυτόχρονα τονίζει τον δηµόσιο χαρακτήρα του συστήµατος υγείας παράλληλα µε τον 

οποίο θα λειτουργεί µε σαφείς προσδιορισµούς των όρων λειτουργίας ο ιδιωτικός τοµέας. 

Με άλλα λόγια, αν εξαιρεθεί η δριµεία κριτική που ασκεί η Ν∆ στο ΕΣΥ σε αντίθεση µε το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. τα δύο µεγάλα κόµµατα συµφωνούν σε αρκετά σηµεία για την πολιτική υγείας. 

Τέλος, ο τέταρτος άξονας που διέπει την «πολιτική φιλοσοφία» του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

πραγµατεύεται την αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων αλλά και των οργάνων της 

κοινωνικής πολιτικής για την επόµενη τετραετία. Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο άξονας αυτός είναι 

εξίσου σηµαντικός καθώς χωρίς µια αποτελεσµατική διαχείριση η αύξηση των πόρων αλλά 

και η πολιτική βούληση θα καταλήξουν ευχολόγια. Χωρίς µια ορθολογική και 

αποτελεσµατική διακυβέρνηση όχι µόνο δεν είναι δυνατή µια συνεκτική κοινωνική 

πολιτική που θα έχει σαφείς στόχους και επιδιώξεις, αλλά επίσης δεν υπάρχει ετοιµότητα 

αντίδρασης του κράτους σε έκτακτες ανάγκες όπως αυτή του σεισµού της Αθήνας.  

Απαραίτητη προϋπόθεση µιας αποτελεσµατικής διακυβέρνησης είναι η αποκέντρωση. 

Μέσω συγκεκριµένων πολιτικών –όπως το πρόγραµµα Καποδίστριας, τα ΠΕΣΥ κ.λπ.- το 

κράτος έρχεται πιο κοντά στον πολίτη, ενεργοποιείται η κοινωνία πολιτών µε συνολικό 

αποτέλεσµα την καλύτερη και πιο ευέλικτη ικανοποίηση των αναγκών των δικαιούχων της 

κοινωνικής πολιτικής. Τέλος, η καλύτερη διακυβέρνηση χρηµατοδοτεί την κοινωνική 

πολιτική καθώς σύµφωνα µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., µιας και η αυξηµένες κοινωνικές δαπάνες των 

προηγούµενων ετών δεν στηρίχτηκαν στην αυξηµένη φορολογία αλλά (i) στην ίδια την 

ανάπτυξη και (ii) στην σύλληψη της φορολογητέας ύλης που έως τότε διέφευγε.  

Στην συνέχεια, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της πρόσφατης κοινωνικής 

πολιτικής που άσκησε ως κυβέρνηση. Η εξέταση της συγκεκριµένης ενότητας θα 

παραλειφθεί επειδή δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον από ιδεολογική άποψη. Ωστόσο, αυτό δεν 

ισχύει για την αµέσως επόµενη ενότητα όπου αναλύονται οι θέσεις του κόµµατος για την 

απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την πρόνοια και την υγεία για την επόµενη 

τετραετία. 
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(α) Απασχόληση  

Βασική διακήρυξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποτελεί η πλήρης απασχόληση. Η πλήρης 

απασχόληση για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι µόνο ένας στόχος µε πολιτικό περιεχόµενο αλλά 

και µια απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης και ευηµερίας ώστε να καταστεί η Ελλάδα 

ακόµα πιο ισχυρή και ανταγωνιστική. Πέρα από τις διακηρυκτικού τύπου θέσεις55, το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεωρεί ότι για να επιτευχθεί το «όραµα» της πλήρους απασχόλησης θα πρέπει 

να διασφαλίζονται από την κοινωνία τα εξής : (α) την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος και τη σύνδεσή του µε την οικονοµία και το χώρο της εργασίας, (β) την 

αύξηση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και εργαζοµένων στις οικονοµικές 

αλλαγές και τη βελτίωση της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας και τέλος, (γ) τη 

µετατόπιση των δηµόσιων επενδύσεων προς τον ανθρώπινο παράγοντα και την ποιότητα. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεσµεύεται ότι δεν θα υπάρξει άνεργος κάτω των 30 ετών χωρίς 

εξατοµικευµένη υποστήριξη, εκπαίδευση ή απασχόληση για πάνω από 6 µήνες. Η όλη 

πολιτική απασχόλησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. βασίζεται στην εµπειρία των «Ευρωπαίων εταίρων». 

Για άλλη µια φορά στο πρόγραµµα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η ΕΕ αποτελεί όχι µόνο σηµείο 

αναφοράς αλλά και επιθυµητού προτύπου. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνει ένα 

νέο καθεστώς απασχόλησης για τους νέους µε δύο βασικές κατευθύνσεις : (i) την 

κινητοποίηση των ανέργων για κάλυψη κενών θέσεων εργασίας και (ii) τη δηµιουργία 

νέων θέσεων εργασίας µε µείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις. 

Η βοήθεια που θα παρέχεται στους ανέργους θα είναι σε κάθε περίπτωση 

εξατοµικευµένη και το κύριο όργανο για την παροχή της θα είναι ο ΟΑΕ∆ ο οποίος µε 

ειδικά εκπαιδευµένους συµβούλους θα επιχειρεί τις εξής ενέργειες : (i) επιδοτούµενη 

εργασία, (ii) απασχόληση σε εθελοντικές δραστηριότητες που οργανώνονται από κάθε 

δήµο, και τέλος (iii) παρακολούθηση προγράµµατος επανεκπαίδευσης ή κατάρτισης. Από 

την άλλη, τα µέτρα που λαµβάνονται για τις επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουν την 

απασχόληση νέων αλλά και ευπαθών οµάδων αφορούν φορολογικές απαλλαγές, επιδότηση 

της απασχόλησης και µείωση ή και απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 

Στην συνέχεια, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνει την θεσµοθέτηση αφού προηγηθεί διάλογος µε 

τους κοινωνικούς εταίρους, της ευέλικτης εργασίας, της ηµι-απασχόλησης και της δια βίου 

µάθησης. Επιπλέον, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνει την θέσπιση µιας νέας πολιτικής η οποία θα 

δηµιουργεί ένα συγκεκριµένο πλαίσιο ενσωµάτωσης των µεταναστών. Το σύνολο αυτών 

                                                 
55 Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται θέσεις όπως : «∆ουλειά αντίστοιχη µε τις ανάγκες όσων εργάζονται άλλα 
και όσων βρίσκονται αποκλεισµένοι στις παρυφές των αγορών εργασίας, δουλειά που να αµείβεται επαρκώς 
ώστε να είναι ελκυστική επιλογή για τον καθένα, δουλειά ασφαλή, ποιοτική, δηµιουργική», «Ευκαιρίες 
κινητικότητας σε ανοιχτές αγορές εργασίας και όχι στεγανά που να τιµωρούν τους λιγότερο τυχερούς», κ.λπ.   
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των προτάσεων θα οδηγήσει σε µια σαφώς πιο οργανωµένη και οικονοµικά αποδοτικότερη 

αγορά εργασίας στην Ελλάδα που θα καταστήσει την χώρα πιο ανταγωνιστική.  

Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σταθερή επιδίωξη είναι η «αρµονική συνταύτιση και αντιστοιχία 

ανάµεσα στις καθαρά «οικονοµικές» πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης». Οι βασικοί 

στόχοι στο πλαίσιο αυτό για την επόµενη τετραετία είναι οι εξής : 

• Αύξηση απασχόλησης και ενίσχυσης των εισοδηµάτων : στόχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

αποτελεί η µείωση του ποσοστού ανεργίας στο 6% και της ανεργίας 

γυναικών στο 8%. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν -σε αντίθεση µε την Ν∆ 

που βασίζεται στην αγορά- κυρίως µε κρατικά µέτρα τα οποία αφορούν την 

επέκταση του δικτύου παιδικών σταθµών και τη χορήγηση κουπονιών για την 

χρήση των υπηρεσιών τους, την επιδότηση εισφορών για άνεργες µητέρες 

δυο παιδιών και άνω, κ.λπ. Επιπλέον, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνει την δηµιουργία 

ενός ∆ικτύου Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης για την εξατοµικευµένη 

στήριξη των ανέργων. Κεντρικοί άξονες της όλης προσπάθειας αποτελούν η 

µερική απασχόληση στον κοινωνικό τοµέα και ευρύτερα, ενεργές πολιτικές 

απασχόλησης και η µείωση του µη µισθολογικού κόστους εργασίας. 

• Ευκαιρίες για όλους για περισσότερη κοινωνική συνοχή : αύξηση στις 

κοινωνικές δαπάνες µε έµφαση στα αδύναµα στρώµατα των συνταξιούχων, 

των άνεργων, αλλά και των δαπανών για την δηµόσια υγεία 

• Εκπαίδευση και µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης : το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

δεσµεύεται για αύξηση των δηµοσίων δαπανών για την εκπαίδευση ως 

ποσοστό του Α.Ε.Π. στο 5% µέχρι το 2008, δηµιουργία του σχολείου 

«ελεύθερης επιλογής»56 ανάπτυξη της δια βίου µάθησης κ.λπ. 

 

(β) Κοινωνική Ασφάλιση 

Σύµφωνα µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί την «ραχοκοκαλιά» του 

συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Αν και αναγνωρίζεται η πολύ κακή κατάσταση των 

Ταµείων, το χαµηλό επίπεδο των συντάξεων και η ανασφάλεια που διακατέχει το σύνολο 

του εργατικού δυναµικού για το µέλλον του συνταξιοδοτικού συστήµατος το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ισχυρίζεται ότι µε τον Νόµο 3029/2002 έλυσε την «µεγάλη εκκρεµότητα του 

ασφαλιστικού». Αφού παρουσιάζει τα βασικά σηµεία του συγκεκριµένου Νόµου το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. τονίζει τις τρεις βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν στα επόµενα 

χρόνια ώστε η πολιτική συντάξεων να επιτύχει. Αυτές είναι οι εξής : (i) επιτάχυνση της 
                                                 
56 Στο πρόγραµµα δεν διασαφηνίζεται το περιεχόµενο αυτού του θεσµού. 
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ταχείας πορείας πραγµατικής σύγκλισης µε την ΕΕ, (ii) την υλοποίηση της στρατηγικής 

τόνωσης της απασχόλησης κυρίως στον νευραλγικό τοµέα της απασχόλησης γυναικών και 

τέλος, (iii) την επιτάχυνση του λειτουργικού εκσυγχρονισµού και τη βελτίωση των 

υπηρεσιών του συστήµατος ασφάλισης. 

 

(γ)  ∆ίκτυο Αλληλεγγύης – Πρόνοιας  

Ένα από τα κεντρικά ζητήµατα της συγκεκριµένης ενότητας είναι η παροχή «ποιοτικής 

κοινωνικής πολιτικής». Ο βασικός στόχος που διακηρύσσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι «η 

βελτίωση του δικτύου αλληλεγγύης και στήριξης µε έµφαση στη στήριξη της οικογένειας 

και της εργαζόµενης µητέρας, καθώς και των ατόµων σε κίνδυνο ένδειας και κοινωνικού 

αποκλεισµού». Ειδικότερα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνει την αύξηση των «στοχευµένων 

πολιτικών» που επικεντρώνονται στα τµήµατα του πληθυσµού µε πραγµατικές ανάγκες : 

στήριξη (α) χαµηλοσυνταξιούχων µε αύξηση των συντάξεων, (β) της οικογένειας µε στόχο 

να διευκολυνθεί η σύνδεση εργασιακής και ιδιωτικής ζωής57, και τέλος, (γ) αντιµετώπιση 

της ένδειας και του κοινωνικού αποκλεισµού µε βασικό στόχο για την επόµενη τετραετία 

την µείωση του ποσοστού των ατόµων σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού στο µέσο όρο 

της ΕΕ µέχρι το 2008.  

 

(δ) Υγεία 

Αν και -όπως προαναφέρθηκε- το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναγνωρίζει αρκετές αδυναµίες του ΕΣΥ 

το θεωρεί σε τελική ανάλυση µια ιστορική κατάκτηση για τον έλληνα πολίτη. Ωστόσο, ο 

χώρος της υγείας, χρειάζεται µια σηµαντική αναβάθµιση και αναδιοργάνωση. Στην 

συνέχεια, παρουσιάζονται οι γενικοί στόχοι που συγκροτούν την πολιτική πρόταση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την υγεία : (i) µετατροπή του συστήµατος υγείας σε ανθρωποκεντρικό αντί 

για νοσοκοµειοκεντρικό που είναι σήµερα, (ii) καταπολέµηση κοινωνικών και 

γεωγραφικών ανισοτήτων στους δείκτες υγείας και στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, 

(iii) συντονισµός όλων των πολιτικών που επιδρούν άµεσα ή έµµεσα στην υγεία (όπως οι 

πολιτικές για την απασχόληση, για την παιδεία, για το περιβάλλον, για την κοινωνική 

προστασία και την πρόνοια), (iv) ειδική προσέγγιση της υγείας για τα άτοµα της τρίτης 

ηλικίας και για τις ειδικές οµάδες του πληθυσµού, (v) διαµόρφωση νέων κανόνων 

λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα (προδιαγραφές λειτουργίας, ενιαία τιµολόγηση, 

αδειοδότηση µε βάση τα κριτήρια του Χάρτη Υγείας) και διασύνδεσή του µε το δηµόσιο 

                                                 
57 Με µέτρα και µηχανισµούς που αφορούν την φύλαξη βρεφών και παιδιών ώστε να διευκολύνεται η 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας των γονέων και ιδίως της γυναίκας. 
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τοµέα, και τέλος, (vi) πλήρης ενσωµάτωση της ψυχιατρικής περίθαλψης στο Ε.Σ.Υ. και 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσυλοποίησης.  

Συµπερασµατικά, οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κινούνται στην κατεύθυνση ενός 

συνδυασµού σοσιαλδηµοκρατικών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών. Για το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. η Κοινωνική Ευρώπη αποτελεί ένας σαφώς αναβαθµισµένος στόχος τόσο 

αυτοτελώς όσο και σε σχέση µε το «ανταγωνιστικό» κόµµα της Ν∆. Παρόλα αυτά αν και 

σε διακηρυκτικό επίπεδο τα δυο κόµµατα σηµειώνουν σηµαντικές διαφορές µε ειδικότερη 

έµφαση στην προτεραιότητα των δυνάµεων της αγοράς σε τελική ανάλυση, τα δύο 

κόµµατα προτείνουν τόσο στην αντιµετώπιση της ανεργίας όσο (και κυρίως) στην υγεία 

παρόµοια ή και τα ίδια µέτρα.  

Αυτό που προκύπτει ως τελικό συµπέρασµα είναι µια τρόπον τινά «αµοιβαία 

προσέγγιση» των πολιτικών θέσεων των δύο κοµµάτων αντί να ταυτίζονται µε αριστερές ή 

δεξιές θέσεις, ακολουθώντας το παράδειγµα και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών58. 

Από την µια µεριά, η Ν∆ κάνει µια εµφανή προσπάθεια να τονίσει την κοινωνική διάσταση 

της πολιτικής πρότασης που κάνει σκιαγραφώντας ως ιδεολογία της τον «οικονοµικό 

φιλελευθερισµό µε κοινωνικό πρόσωπο». Από την άλλη, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αν και αυτό-

προσδιορίζεται ως σοσιαλιστικό κόµµα στην πραγµατικότητα οι θέσεις του για την 

κοινωνική πολιτική γενικά εµπεριέχουν -όπως και αυτές την Ν∆- αρκετά νεοφιλελεύθερα 

µέτρα και πολιτικές. Ωστόσο, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε αντίθεση µε την Ν∆, δίνει πολύ µεγαλύτερη 

βαρύτητα στην έννοια της Κοινωνικής Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Προτύπου –έννοιες που απουσιάζουν από το πρόγραµµα της Ν∆- ενώ παράλληλα θεωρεί 

ότι η ανεργία πέρα από την αγορά καταπολεµείται κυρίως µέσα από κρατικά µέτρα και 

θεσµούς. Ίσως, σ’ αυτό το σηµείο να βρίσκεται και η πιο µεγάλη διαφορά των δύο 

κοµµάτων στις απόψεις για το µέλλον της κοινωνικής πολιτικής.  

 

5.3. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Κ.Κ.Ε.): Για µια διαφορετική 

κοινωνία  

Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) αντιτιθέµενο πλήρως στο υπάρχον 

κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα και οραµατιζόµενο µια διαφορετική σοσιαλιστική 

κοινωνία θέτει ως βασική συνιστώσα όλου του προγράµµατος του και των θέσεων του το 

κράτος και το δηµόσιο – δωρεάν χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών που αυτό 

προσφέρει. 

                                                 
58 Βλ. αναλυτικότερα : Mullard M. & Lee S. (επιµ) (1997), The Politics of Social Policy in Europe, Εκδ.: 
Ednard Elgar Publishing, Inc.  
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(i) Κοινωνική Πολιτική  

Σύµφωνα µε το Κ.Κ.Ε. την µήτρα της κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να αποτελεί ένα 

σύγχρονο δηµόσιο και δωρεάν σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης που καλύπτει πλήρως τις 

ανάγκες των εργαζοµένων και των οικογενειών τους. Επιπλέον, οι κρατήσεις των 

ασφαλισµένων για τον κλάδο Υγείας θα πρέπει να καταργηθούν άµεσα µαζί µε ιδιωτικές 

µονάδες. Εµπνεόµενο από τις αρχές του µαρξισµού-λενινισµού, το Κ.Κ.Ε. υποστηρίζει την 

κοινωνικοποίηση όλων των ιδιωτικών µονάδων που είναι κατάλληλες και λειτουργούν 

σήµερα στους τοµείς Υγείας και Πρόνοιας η οποία να συνοδεύεται µε την συνολική 

κατάργηση της δραστηριότητας των επιχειρηµατιών σ' αυτούς τους τοµείς.  

Η χρηµατοδότηση του συστήµατος κοινωνικών υπηρεσιών σύµφωνα µε το Κ.Κ.Ε. θα 

πρέπει να γίνεται εξ ολοκλήρου από το κράτος και τους εργοδότες. ∆εν είναι δυνατό να 

χρηµατοδοτείται βάση των εισφορών των εργαζοµένων καθώς έτσι καταλήγει σε αυτό-

αναίρεση του κοινωνικού τους χαρακτήρα. 

Στην συνέχεια το Κ.Κ.Ε. προτείνει συγκεκριµένα µέτρα και θεσµούς τα οποία θα 

πρέπει να εφαρµοστούν για µια πραγµατικά φιλολαϊκή κοινωνική πολιτική :  

• Αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους τόπους δουλειάς 

• Ιδιαίτερες κρατικές υπηρεσίες και παροχές για την προστασία της 

µητρότητας, για τις εγκύους και τις νέες µητέρες, για τη βρεφική παιδική 

ηλικία για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ) και τις οικογένειές τους, 

τους ηλικιωµένους και τους χρόνια πάσχοντες 

• Την δηµιουργία ως βασικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Κέντρα 

Υγείας, οι οποίες να καλύπτουν όλη τη χώρα 

• Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, ∆ηµόσιας Υγείας, Ιατρικής και Εργασίας, 

Οικογενειακού Προγραµµατισµού, Σχολικής Υγείας κλπ να αποτελούν 

τµήµατα του ενιαίου λειτουργικά Κέντρου Υγείας 

• Ο οικογενειακός γιατρός πρέπει να αποτελεί βασικό µοχλό λειτουργίας και 

σύνδεσης του Κέντρου Υγείας µε την οικογένεια και να είναι ενταγµένος στο 

∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας 

• Τα αγροτικά ιατρεία να αντικατασταθούν από τα Κέντρα Υγείας αγροτικού 

τύπου 

• Τα νοσοκοµεία στο δευτεροβάθµιο επίπεδο του ∆ηµόσιου Συστήµατος 

Υγείας να καλύπτουν πλήρως τις γεωγραφικές ανάγκες µε πλήρη στελέχωση 

και σύγχρονη υποδοµή και εξοπλισµό. 
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• Το προσωπικό στον τοµέα της Υγείας-Πρόνοιας να είναι µόνιµο, πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης, µε αξιοπρεπείς µισθούς, συνθήκες εργασίας και 

δυνατότητες επιστηµονικής εξέλιξης. 

• Η προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας να συνδέεται µε τη γενικότερη 

κυβερνητική πολιτική και την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή των 

τροφίµων, την καταπολέµηση των ναρκωτικών, της εγκληµατικότητας, τις 

συγκοινωνίες, τον πολιτισµό. Όλες αυτές οι δραστηριότητες να είναι ευθύνη 

του κράτους. 

• Ανάπτυξη κρατικής βιοµηχανίας φαρµάκου, υγειονοµικού υλικού και 

βιοϊατρικής τεχνολογίας. Να λειτουργεί Κρατικός Οργανισµός Φαρµάκου, 

που, εκτός από την παραγωγή, να έχει στην ευθύνη του την εισαγωγή, τον 

έλεγχο, τη διάθεση όλων των σύγχρονων φαρµακευτικών σκευασµάτων που 

κυκλοφορούν στην παγκόσµια αγορά. 

•  Το φάρµακο να παρέχεται δωρεάν στους ασθενείς. 

 

(ii) Κ.Κ.Ε. και Ευρωπαϊκή Ένωση : Πλήρη απόρριψη  

Τέλος, το Κ.Κ.Ε. υιοθετεί µια πλήρως κριτική, απορριπτική / εχθρική στάση απέναντι 

στην όλη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ειδικότερα στην κοινωνική 

πολιτική της ΕΕ. Με βασικό σύνθηµα του κόµµατος για τις ευρωεκλογές του 2004 «ΟΧΙ 

ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΕ : ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΝΥΠΑΚΟΗ – ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑ» το 

Κ.Κ.Ε. στρέφεται ενάντια στην ΕΕ και στις πολιτικές της και καλεί τους 

εργατοϋπαλλήλους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούµενους, την νεολαία, τους 

διανοούµενους και τους υπόλοιπους πολίτες να «καταδικάσουν την πολιτική της 

καταπάτησης δικαιωµάτων, της στρατιωτικοποίησης, του πολέµου, της κρατικής βίας και 

καταστολής» (∆ιακήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. για της Ευρωεκλογές της 

13ης Ιούνη 2004).  

Για το Κ.Κ.Ε. η σηµερινή µορφή και λειτουργία της ΕΕ όχι µόνο είναι απαράδεκτη 

αλλά και δεν πρόκειται να αλλάξει. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει το κόµµα «η ΕΕ δε 

διορθώνεται. Μόνη ρεαλιστική επιλογή για τους λαούς της Ευρώπης είναι η πάλη για την 

αποδέσµευση, για την ανατροπή της». Η ΕΕ για το Κ.Κ.Ε. είναι ένας µηχανισµός 

καταπίεσης, εκµετάλλευσης και εξαπάτησης των λαϊκών στρωµάτων που εχθρεύεται κάθε 

τι το διαφορετικό -όπως την κοµµουνιστική ιδεολογία- επειδή αποσκοπεί να στο «να µην 

αγωνίζονται οι λαοί, να στέκουν µοιρολάτρες, φοβισµένοι».  
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Για τους παραπάνω λόγους, το Κ.Κ.Ε. διεκδικεί µια διαφορετική Ευρώπη την Ευρώπη 

του Σοσιαλισµού. Αυτό θα γίνει µέσω της αναβάθµισης του Κ.Κ.Ε. και των υπολοίπων 

κοµµουνιστικών κοµµάτων των χωρών µελών σε πλειοψηφίες. Αυτό αποτελεί διακήρυξη 

του Κ.Κ.Ε. καθώς µόνο έτσι σύµφωνα µε το κόµµα µπορεί να γίνει αποδεκτή µια Ενωµένη 

Ευρώπη. Η εν λόγω διαδικασία µπορεί να ξεκινήσει από την Ελλάδα, µπορεί από άλλη ή 

άλλες χώρες. Αυτό που σύµφωνα µε το Κ.Κ.Ε. έχει σηµασία είναι «ο κάθε λαός, το κάθε 

κίνηµα να συµβάλει σε αυτό. Να δυναµώσουν και να νικήσουν οι φυγόκεντρες δυνάµεις, για 

να ανατραπεί το αντιδραστικό οικοδόµηµα της ΕΕ». 

Το Κ.Κ.Ε. απορρίπτει και το επιχείρηµα σύµφωνα µε το οποίο η Ελλάδα έχει ωφεληθεί 

από την ΕΕ λόγω των κονδυλίων που απορροφά από αυτή. Για το Κ.Κ.Ε. αυτοί που µιλούν 

για πακτωλό χρηµάτων από την ΕΕ ψεύδονται. Σύµφωνα µε το κόµµα, ο ελληνικός λαός 

έχει πληρώσει ακριβά τα χρήµατα αυτά καθώς,  «τα περίφηµα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης 

(ΚΠΣ) δόθηκαν για να εξυπηρετηθούν κυρίως οι ανάγκες του κεφαλαίου σε έργα υποδοµής – 

µεταφορών». Και το Κ.Κ.Ε. συνεχίζει την απορριπτική του θέση τονίζει ότι προκειµένου 

να απορροφηθούν τα «ευρω-κονδύλια», η ΕΕ θέτει υποχρεωτικούς όρους για βαθύτερη 

ενσωµάτωση στην ευρωενωσιακή διαδικασία. Επιπλέον, σηµαντικό ποσοστό των 

κονδυλίων, πάνω από το 40%, επιστρέφει στα «ευρωπαϊκά µονοπώλια» µε τη µορφή 

εισαγωγών άµεσα συνδεδεµένων µε την υλοποίηση των έργων των ΚΠΣ.  

Ωστόσο, σύµφωνα µε το Κ.Κ.Ε. υπάρχει ένας ευνοηµένος από την διαδικασία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης : το ντόπιο και διεθνές κεφάλαιο. ∆εν θα µπορούσε να είναι 

διαφορετικά αφού αυτό «αποµύζησε» το µεγαλύτερο ποσοστό των κοινοτικών πόρων ως 

επιχορήγηση. Αυτό σύµφωνα µε το Κ.Κ.Ε. επαληθεύεται από το γεγονός ότι στα Κοινοτικά 

Πλαίσια Στήριξης δε συµπεριέλαβαν ποτέ έργα που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν 

σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, όπως έργα αντισεισµικής προστασίας, αντιπληµµυρικά, 

αντιπυρικά και µεγάλα αρδευτικά (εκτροπή του Αχελώου κ.ά.). 

Το Κ.Κ.Ε. θεωρεί ότι η κοινωνική πολιτική της ΕΕ έχει αµιγώς πολιτικο-ιδεολογικούς 

στόχους που σχετίζονται µε την διευκόλυνση του «µεγάλου κεφαλαίου» και της 

καπιταλιστικής συσσώρευσης των µεγάλων κρατών και επιχειρήσεων. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στην διακήρυξη του κόµµατος «Πόροι χρησιµοποιήθηκαν για 

ρουσφέτια, για την προπαγάνδα της πολιτικής της ΕΕ και τη χειραγώγηση συνειδήσεων µε τα 

προγράµµατα για άνεργους, προσωρινές δουλειές, δήθεν επιµορφώσεις».   

Για το Κ.Κ.Ε. η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική δεν υφίσταται όπως τα υπόλοιπα 

κόµµατα αναφέρουν. Χαρακτηριστικά αναφέρονται θέσεις όπως «H κοινοτική προπαγάνδα 

και η δράση της στοχεύει στη χειραγώγηση της εργατικής συνείδησης, δίνοντας προσωρινή 
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ανακούφιση σε ορισµένα οξυµένα προβλήµατα, ενώ, στην ουσία, προωθεί τη 

φιλοµονοπωλιακή πολιτική της EE,…» και «Πολύ περισσότερο, θα πρέπει να αποκαλυφθεί 

το ιδεολόγηµα - σύνθηµα «κοινωνική Eυρώπη και όχι Eυρώπη της αγοράς», το οποίο 

χρησιµοποιούν δυνάµεις από αστικά κόµµατα εξουσίας, όπως το ΠA.ΣO.K. και η N∆, µέχρι 

φορείς του οπορτουνισµού στο εργατικό κίνηµα». 

Συµπερασµατικά, οι θέσεις του Κ.Κ.Ε. για την κοινωνική πολιτική διέπονται από µια 

αρχή : κάθε µορφή και είδος κοινωνικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι εντελώς δωρεάν και 

δηµόσιες. Η χρηµατοδότησή τους θα γίνεται µέσω των εισφορών του κράτους και των 

εργοδοτών. Σε διαφορετική περίπτωση η κοινωνική πολιτική λειτουργεί ως ένα εργαλείο 

χειραγώγησης και εκµετάλλευσης που δεν υπηρετεί τα συµφέροντα του λαού αλλά τον 

παραπλανά.  

Το Κ.Κ.Ε. οραµατίζεται και διεκδικεί µια διαφορετική κοινωνία που να διέπεται από τις 

αρχές του σοσιαλισµού. Για τον λόγο αυτό απορρίπτει κατηγορηµατικά την ΕΕ η οποία 

σύµφωνα µε το κόµµα κινούµενη στον χώρο της ελεύθερης αγοράς και του καπιταλισµού 

λειτουργεί ιµπεριαλιστικά, µε γνώµονα την µεγαλύτερη δυνατή συσσώρευση πλούτου και 

εξουσίας στο «µεγάλο κεφάλαιο».  

Οµοίως, η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική δεν µπορεί να θεωρηθεί παρά µια εξαπάτηση, 

ένα πολιτικό ιδεολόγηµα που το χρησιµοποιούν οι υποστηρικτές της ΕΕ για να 

παραπλανούν το λαό. Ο µόνος τρόπος για να ασκηθεί µια κοινωνική πολιτική σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να διαλυθεί η ΕΕ και να δηµιουργηθεί µια νέα σοσιαλιστική 

Ενωµένη Ευρώπη. 

 

5.3. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΥΝ) : O αριστερός ρεφορµιστής 

Ο Συνασπισµός της Αριστεράς, των κινηµάτων και της οικολογίας, ασκεί σηµαντική 

κριτική και στα δύο προηγούµενα κόµµατα εξίσου, καθώς σύµφωνα µε το κόµµα και τα 

δύο κόµµατα άσκησαν στο παρελθόν και συνεχίζουν να ασκούν νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές. Κεντρικά σηµεία της κριτικής που ασκεί ο ΣΥΝ για ζητήµατα κοινωνικής 

πολιτικής αφορούν εργασιακά θέµατα όπως το πρόβληµα της ανεργίας αλλά και του 

επιπέδου των συντάξεων. 

 

(i) Ανεργία 

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά την ανεργία ο ΣΥΝ εξετάζει το θέµα όχι µόνο εθνικά 

αλλά και διεθνώς. Συγκεκριµένα, για τον ΣΥΝ η ανεργία στην Ελλάδα συνδέεται άµεσα µε 
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τις εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα σε παγκόσµιο επίπεδο και ειδικότερα της 

παγκοσµιοποίησης η οποία λειτουργεί προς όφελος των πολυεθνικών οικονοµικών 

συµφερόντων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία «µε την ηγεµονία των δυνάµεων του 

κεφαλαίου και των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων, οδηγεί στην όξυνση του προβλήµατος της 

ανεργίας στον πλανήτη, στην Ευρώπη και στη χώρα µας».   

Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι ο ΣΥΝ δικαιολογεί το πρόβληµα της ανεργίας στην 

Ελλάδα απαλλάσσοντας µε τον τρόπο αυτό «τις δυνάµεις του δικοµµατισµού». Σύµφωνα µε 

τον ΣΥΝ59 :  

«η αποτυχία της Ν∆ και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να αντιµετωπίσουν αυτό το µεγάλο πρόβληµα 

οφείλεται στην ουσία των νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης πολιτικών τους του 

περιορισµού της ζήτησης (περιορισµός των δηµόσιων επενδύσεων, µείωση της 

αγοραστικής δύναµης των µισθών κλπ), που εκ των πραγµάτων οξύνουν αυτό το 

πρόβληµα, αφού µε αυτό τον τρόπο είτε χάνονται θέσεις εργασίας είτε οι όποιες νέες 

θέσεις εργασίας δηµιουργούνται είναι πολύ λιγότερες σε αριθµό από τους 

νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας που αναζητούν εργασία και δεν τη 

βρίσκουν».   

 

Ο ΣΥΝ συνεχίζει την συστηµατική κριτική στην «κοινή» πολιτική που ακολουθούν τα 

δύο «µεγάλα» κόµµατα η οποία συνίσταται σε τρεις άξονες «πολιτικών αδιεξόδων»60 :  

• Στην προώθηση του ιδεολογήµατος "αύξηση κερδών + µείωση µισθών = 

επενδύσεις + ανάπτυξη + αύξηση της απασχόλησης". Αυτό είχε ως συνέπεια 

το παράδοξο ότι η Ελλάδα έφτασε να αποτελεί την δεύτερη σε 

επιχειρηµατική κερδοφορία µετά τις Η.Π.Α. από τις 29 χώρες µέλη του 

ΟΟΣΑ. 

• Στην άκρατη, χαριστική και ανεξέλεγκτη επιδότηση των εργοδοτών για τη 

δηµιουργία νέων επισφαλών θέσεων εργασίας, που δεν είχε κανένα 

ουσιαστικό αποτέλεσµα, γιατί αυτοί ανακύκλωναν τους ανέργους. 

• Στις γενικευµένες ιδιωτικοποιήσεις, που οδήγησαν στη συρρίκνωση της 

παραγωγικής βάσης της χώρας και στην απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων 

εργασίας. 

 

                                                 
59 Από το δηµοσιευµένο κείµενο του ΣΥΝ στην ιστοσελίδα του κόµµατος (www.syn.gr) µε τίτλο : «Η 
ανεργία, οι διαφοροποιήσεις του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου από τα άλλα κόµµατα και οι 
δικές του θέσεις για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος».  
60 Στο ίδιο.  
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Όπως και στα προγράµµατα των δύο προηγούµενων κοµµάτων, έτσι και στις θέσεις του 

ΣΥΝ, η ΕΕ αποτελεί ένα σταθερό σηµείο σύγκρισης για την ελληνική πραγµατικότητα ο 

ΣΥΝ κριτικάρει τις χαµηλές κρατικές δαπάνες για την απασχόληση και τους ανέργους. 

Συγκεκριµένα, ο ΣΥΝ τονίζει ότι στην Ελλάδα σε ποσοστά Α.Ε.Π. διατίθενται οι λιγότερες 

σε όλη την Ευρώπη δηµόσιες δαπάνες για την απασχόληση (0,8% του Α.Ε.Π. έναντι 2-5% 

στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες), ενώ τα επιδόµατα ανεργίας είναι τα χαµηλότερα στην 

Ευρώπη (51% του µισθού του ανειδίκευτου εργάτη έναντι 80% στις άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες) και δίνονται για µόνο 12 µήνες στο 30% των ανέργων. Ως συνέπεια, για τον ΣΥΝ 

δεν µπορεί κανείς -και ειδικότερα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η Ν∆- να αιτιολογούν την αύξηση της 

ανεργίας βάση του αυξηµένου αριθµού των αλλοδαπών εργαζόµενων που «αφαιρούν 

εργασία από τους ντόπιους».  

Για τον ΣΥΝ η αντιµετώπιση της ανεργίας πέρα από τις πολιτικές των ελληνικών 

κυβερνήσεων, είναι άρρηκτα συνδεµένη µε τις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν την 

ελληνική οικονοµία και δη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως συνέπεια, ο ΣΥΝ 

«αντιπροτείνει» µία άλλη πορεία για την ευρωπαϊκή ενοποίήση µε κριτήρια πραγµατικής 

σύγκλισης και κοινωνικής συνοχής και µία άλλη πολιτική ανάπτυξης για τη Ελλάδα µε 

κριτήρια (i) την αύξηση της απασχόλησης, (ii) την κοινωνική προστασία και τέλος, (iii) την 

αναβάθµιση της µισθωτής εργασίας και του περιβάλλοντος.  

Στα πλαίσια αυτής της εναλλακτικής στο νεοφιλελευθερισµό πολιτικής του, ο ΣΥΝ 

προτείνει ένα συγκεκριµένο σχέδιο για την ανάπτυξη µε απασχόληση και για την 

ανακούφιση των ανέργων µε βάση τους εξής άξονες: 

• Αύξηση της απασχόλησης στη χώρα µας στο 70% του Οικονοµικά Ενεργού 

Πληθυσµού 

• Μείωση της ανεργίας στο 7% σε τρία χρόνια και στο 5% σε 5 χρόνια µε 

προοπτική την επίτευξη πλήρους και σταθερής απασχόλησης για όλους. 

 

Ο ΣΥΝ επιχειρεί να θεµελιώσει την πολιτική του πρόταση µε την λήψη συγκεκριµένων 

µέτρων και πολιτικών που θα προωθούν τους παραπάνω στόχους. Η κεντρική κατεύθυνση 

των στόχων αυτών είναι :  

• Η αύξηση των δηµοσιών δαπανών τόσο σε επενδύσεις όσο και στον κοινωνικό 

τοµέα της οικονοµίας (υγεία, παιδεία, πρόνοια πολιτισµός, αθλητισµός 

περιβάλλον κλπ) ώστε να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας  

• Αύξηση των ρυθµών ανάπτυξης πάνω από 4% ετησίως 
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• Νοµοθετική κατοχύρωση του 35ωρου χωρίς µείωση των αποδοχών, που η 

εφαρµογή του «όχι µόνο θα οδηγήσει στην αύξηση του ελευθέρου χρόνου των 

εργαζοµένων και στην αναβάθµιση της µισθωτής εργασίας, αλλά κυρίως θα 

συµβάλλει στη δηµιουργία άµεσα στη χώρα µας 160.000 θέσεων εργασίας και στη 

διάσωση χιλιάδων άλλων» 

• ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισµός του ΟΑΕ∆ στην κατεύθυνση της ενίσχυσης 

του δηµόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του 

• Ορθολογικότερη επαγγελµατική κατάρτιση και τέλος, 

• Ορθολογική και διαφανής αξιοποίηση του πακέτου Σαντέρ κλπ. Οι πόροι που 

απαιτούν τα παραπάνω µέτρα και πολιτικές θα στηριχθούν στην ριζική 

φορολογική µεταρρύθµιση και τη φορολογία των υπέρογκων χρηµατιστηριακών 

κερδών.  

 

Τέλος, ο ΣΥΝ προτείνει οµοίως µια δέσµη µέτρων που να ενισχύουν και να βοηθούν 

τους ανέργους. Συγκεκριµένα, προτείνονται η λήψη των ακόλουθων µέτρων : (i) Αύξηση 

του επιδόµατος ανεργίας στο 80% του µισθού του ανειδίκευτου εργάτη και χρονική 

επιµήκυνσή του για τέσσερα χρόνια, (ii) Επιδότηση των νέων ανέργων 3 µήνες αφότου 

αναζητούν δουλειά και δεν βρίσκουν, (iii) Εξασφάλιση των προϋποθέσεων της 

συνταξιοδότησης των ηλικιωµένων ανέργων (άνδρες πάνω από 55 ετών και γυναίκες πάνω 

από 50 ετών), και τέλος, (iv) άλλα µέτρα για την ανακούφιση των ανέργων (κάρτες 

απεριορίστων διαδροµών στα δηµόσια µέσα µαζικής µεταφοράς, επιδότηση ενοικίου και 

αναστολή πληρωµής λογαριασµών τους σε δηµόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες για όσο 

διάστηµα είναι άνεργοι κλπ). 

 

(ii) Κοινωνική Ασφάλιση 

Στο ζήτηµα της κοινωνικής ασφάλισης, ο ΣΥΝ ασκεί επίσης κριτική στην πολιτική των 

προηγούµενων κυβερνήσεων καθώς και στις προτάσεις της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για 

την µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού ζητήµατος. Σύµφωνα µε συνέντευξη του προέδρου 

του κόµµατος Νίκου Κωνσταντόπουλου, για τον ΣΥΝ «η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού 

συστήµατος σε προοδευτική κατεύθυνση είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη, την 

πλήρη απασχόληση και την προοδευτική µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος. Αυτή η 

"τριπλή µεταρρύθµιση" πρέπει να προχωρήσει παράλληλα»61. Για το Συνασπισµό, το 

γενικότερο σύστηµα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να διέπεται από τις εξής βασικές 
                                                 
61 Συνέντευξη Τύπου Προέδρου του Συνασπισµού,  Νίκου Κωνσταντόπουλου, 10 Ιουνίου 2002.  
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συντεταγµένες : (i) την υποχρεωτικότητα, (ii) την καθολικότητα, (iii) το δηµόσιο 

χαρακτήρα των υπηρεσιών του, (iv) τον αναδιανεµητικό ρόλο των παροχών του, (v) την 

αποκέντρωση των λειτουργιών του, και τέλος (vi) την ενεργό κρατική συµµετοχή στην 

χρηµατοδότησή του62. 

Συγκεκριµένα ο ΣΥΝ προτείνει µια «εναλλακτική» (σύµφωνα µε το κόµµα) πρόταση 

για το σύστηµα κοινωνικής προστασίας της οποίας οι βασικές κατευθύνσεις είναι οι εξής :  

• Την πλήρη απασχόληση  

• Την προοδευτική φορολογική µεταρρύθµιση 

• Την κοινωνική προστασία µε την καθιέρωση µιας χάρτας κοινωνικών εγγυήσεων 

που θα καταγράφει τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους πολίτες 

• Τη θέσπιση εγγυηµένου κοινωνικού εισοδήµατος από το κράτος 

• Τη µεγαλύτερη ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ζητήµατα 

κοινωνικής προστασίας ώστε να καταστεί θεµέλιος λίθος της 

• Την προώθηση µιας σύγχρονης δηµογραφικής πολιτικής στη χώρα µας 

 

Επιπλέον, ο ΣΥΝ παρουσιάζει τις θέσεις του για το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης 

σύµφωνα µε τις οποίες θα πρέπει σε βασικές γραµµές να λειτουργεί ως εξής :  

• Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης έχει δύο πυλώνες. Την κύρια ασφάλιση 

σύνταξης - υγείας και την επικουρική. Η ιδιωτική ασφάλιση δεν αποτελεί πυλώνα 

της κοινωνικής ασφάλισης. Έχει ατοµικό εθελοντικό χαρακτήρα.  

• Θεσµοθέτηση της τριµερούς χρηµατοδότησης για την κύρια ασφάλιση 

(εργαζόµενοι 2/9, κράτος 3/9, εργοδότες 4/9) και διµερούς (εργοδότες και 

εργαζόµενοι) για την επικουρική και την εφ' άπαξ ασφάλιση.  

• Αξιοποίηση των διαθεσίµων και της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών 

οργανισµών. Είσπραξη πόρων που διαφεύγουν ή υποκλέπτονται.  

• Τµηµατική επιστροφή στην κοινωνική ασφάλιση των λεηλατηθέντων πόρων της.  

• Τα όρια συνταξιοδότησης δεν θα πρέπει να αυξηθούν και είναι αναγκαίο να 

ισχύσει για όλους τους εργαζόµενους η 35ετία ασχέτως ορίου ηλικίας για τη 

θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.  

• Ασφάλιση όλων των ανέργων για όλο το διάστηµα που διαρκεί η ανεργία τους.  

• Επαναφορά της κατώτατης σύνταξης στα 20 ηµεροµίσθια του ανειδίκευτου 

εργάτη. Καµιά κύρια σύνταξη να µην υπολείπεται από τα εκάστοτε κατώτατα 

                                                 
62 Στο ίδιο. 
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όρια των µισθών όπως αυτά διαµορφώνονται από τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές 

Συµβάσεις Εργασίας.  

• Κύρια σύνταξη ίση µε το 80% των συντάξιµων αποδοχών.  

• Επικουρική σύνταξη ίση µε το 20% των συντάξιµων αποδοχών.  

• Αναπροσαρµογές των συντάξεων µε βάση τις αυξήσεις των εν ενεργεία 

εργαζοµένων.  

• Ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και µέτρα κοινωνικής πολιτικής για τη θέση της 

γυναίκας στο σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης. Καµιά µορφή γυναικείας 

απασχόλησης να µην είναι χωρίς κάλυψη από την εργατική νοµοθεσία και από 

την κοινωνική ασφάλιση.  

• Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, όπου δεν προβλέπεται, ως χρόνος 

θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µε ενιαίο τρόπο στα πλαίσια της αρχής 

της ίσης µεταχείρισης.  

 

(iii) ΣΥΝ και ΕΕ : Για µια διαφορετική Ευρώπη 

Σε ότι αφορά την ίδια την ΕΕ, ο ΣΥΝ αποδέχεται -σε αντίθεση µε το Κ.Κ.Ε.- την 

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και θεωρεί ότι η τελευταία παρέχει την ευκαιρία 

κινητοποίησης και πεδίο διεκδίκησης των στόχων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς σε ένα 

ευρύτερο / υπερεθνικό επίπεδο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη του 

ΣΥΝ για τις Ευρωεκλογές της 13ης Ιουνίου 2004 :  «Η ευρωπαϊκή Αριστερά έχει αποδεχθεί 

τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης µε όρους δηµοκρατίας και κοινωνικής 

δικαιοσύνης όχι ως νοµοτέλεια ούτε σαν µια ουδέτερη διαδικασία, αλλά γιατί θεωρεί ότι 

µπορεί να αποτελέσει πεδίο διεκδίκησης των δικών της στόχων». Ωστόσο, το κόµµα θεωρεί 

ότι στην υπάρχουσα ευρωπαϊκή πραγµατικότητα η ΕΕ εκφράζει σχεδόν αποκλειστικά 

νεοφιλελεύθερους στόχους και πολιτικές γεγονός για το οποίο ο ΣΥΝ µέσω του 

ευρωπαϊκού κόµµατος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο οποίο συµµετέχει . Τέλος, για τον 

ΣΥΝ η ΕΕ είναι «εγκλωβισµένη στον ευρωατλαντισµό και ακολουθεί τα αυτοκρατορικά 

σχέδια της κυβέρνησης των Η.Π.Α.» (Στο ίδιο). 

Ο ΣΥΝ ταυτίζει το όραµά του για την ΕΕ µε αυτό του κόµµατος της Ευρωπαϊκής 

Αριστεράς στο οποίο ανήκει : «Μια Ευρώπη ενωµένη, δηµοκρατική, κοινωνική, οικολογική, 

αυτόνοµη, φεµινιστική και φιλειρηνική». Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα κοινωνικά ζητήµατα 

ο ΣΥΝ ασκεί σηµαντική κριτική στην υπάρχουσα κατάσταση και βαρύτητα της κοινωνικής 

Ευρώπης. Για τον ΣΥΝ ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ΕΕ είναι η εξάπλωση του 

νεοφιλελευθερισµού ο οποίος προωθεί «την Ευρώπη της απορύθµισης και των 
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ιδιωτικοποιήσεων, την Ευρώπη της επιβολής και του κοινωνικού αποκλεισµού, της 

εκµετάλλευσης, της καταπίεσης και της καταστολής, την Ευρώπη του ρατσισµού και της 

ξενοφοβίας» (Στο ίδιο). 

Άµεσα αποτελέσµατα του νεοφιλελευθερισµού σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής έχουν 

να κάνουν µεταξύ άλλων µε την (i) ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, (ii) τη 

συρρίκνωση των θεσµών προστασίας της µισθωτής εργασίας, (iii) τη µείωση των δηµοσίων 

κοινωνικών δαπανών, (iv) τη διεύρυνση των ανισοτήτων, (v) τη διόγκωση της ανεργίας και 

της επισφαλούς απασχόλησης. Επίσης, ο νεοφιλελευθερισµός συνεπάγεται την εκχώρηση 

στο µεγάλο κεφάλαιο και τις πολυεθνικές εταιρείες µεγάλου µέρους δηµοσίων 

επιχειρήσεων και της παραγωγής δηµοσίων αγαθών, του τοµέα της υγείας και των 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης.  

Ο ΣΥΝ συµπλέοντας µε την ευρωπαϊκή Αριστερά διακηρύσσει ότι οφείλει να 

αγωνίζεται άµεσα για το συνολικό αναπροσανατολισµό των ασκούµενων πολιτικών, µε 

στόχους την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, την αύξηση της µόνιµης και σταθερής 

απασχόλησης, την εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέµηση του κοινωνικού 

αποκλεισµού και τη µείωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΝ διεκδικεί : (i) Την αντικατάσταση του ισχύοντος 

νεοφιλελεύθερου Συµφώνου Σταθερότητας, το οποίο είναι µονοµερώς προσηλωµένο στη 

συγκράτηση του πληθωρισµού και των ελλειµµάτων, από ένα Σύµφωνο για την κοινωνική 

συνοχή, την απασχόληση και την αειφόρο ανάπτυξη. Για πολιτικές αύξησης της 

απασχόλησης µε δηµόσιες επενδύσεις σε παραγωγικούς τοµείς, στις κοινωνικές υπηρεσίες, 

στη δηµόσια υγεία, την εκπαίδευση και το περιβάλλον, (ii) να υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας να περιλάβει στους στόχους της την πλήρη απασχόληση και την 

αειφόρο ανάπτυξη καθώς και τον γενικότερο πολιτικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, (iii) τη διατήρηση και βελτίωση των παροχών των δηµόσιων συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων και την αποφυγή κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποίησής τους (iv) την 

ανακατανοµή του φορολογικού βάρους προς όφελος των εργαζοµένων και των 

χαµηλότερων εισοδηµατικά στρωµάτων, (v) την εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ ανδρών 

και γυναικών στην αγορά εργασίας και τη µείωση του χρόνου εργασίας στις 35 ώρες την 

εβδοµάδα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση της δηµοκρατίας στους χώρους 

δουλειάς και την υπεράσπιση του αυτόνοµου ρόλου και των δικαιωµάτων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, και τέλος, (vi) τη διασφάλιση ότι οι εθνικές µειονότητες 

εργαζοµένων, οι µειονότητες των µεταναστών και των παράνοµα εργαζοµένων, καθώς και 
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τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, θα ωφεληθούν πλήρως από όλες τις πολιτικές απασχόλησης 

και κοινωνικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Συµπερασµατικά,  ο ΣΥΝ κινούµενος στον χώρο της ευρωαριστεράς, ενώ αποδέχεται 

την όλη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τείνει σε µια ευρεία κριτική στάση 

απέναντι στις κινήσεις της ΕΕ στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής. Ο ΣΥΝ θεωρεί ως 

πρωταρχικό στόχο την διεκδίκηση µιας περισσότερο κοινωνικής, οικολογικής και 

ειρηνικής Ευρώπης η οποία θα δρα µε βάση τα συµφέροντα των εργαζοµένων και των 

ευρύτερων συµφερόντων των λαών της Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕ αποτελεί τον 

µοναδικό δρόµο για µια ισχυροποίηση των ευρωπαϊκών κρατών και στην γενικότερη 

«χειραφέτηση» της Ευρώπης από την ασφυκτική ηγεµονία των Η.Π.Α. Συνεπώς, για τον 

ΣΥΝ δεν είναι δυνατό να υποστηρίξει όπως κάνει το Κ.Κ.Ε. την αποχώρηση της Ελλάδας 

από την ΕΕ παρά τις όποιες (σηµαντικές) αδυναµίες παρουσιάζει η τελευταία. 

 

6. ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

Σε ένα δεύτερο στάδιο, θα πραγµατοποιηθεί δειγµατοληπτική έρευνα σε άτοµα που 

συµµετείχαν σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραµµα σχετιζόµενο µε την κοινωνική πολιτική και 

χρησιµοποιώντας, κλειστό ερωτηµατολόγιο θα εξεταστεί ο βαθµός κατανόησης / 

αξιολόγησης των παρακάτω θεµάτων :  

• Την εφαρµογή της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής (χρησιµότητα, 

αποτελεσµατικότητα, κ.λπ.) 

• Τις θέσεις των πολιτικών κοµµάτων (πόσο συµφωνούν, αν τις 

θεωρούν εφαρµόσιµες κ.λπ.) χρησιµοποιώντας κλίµακες Likert κ.α. 

• Το κατά πόσο η συµµετοχή σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραµµα 

επηρέασε την εικόνα και τις στάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 Τα άτοµα τα οποία θα αποτελέσουν τα υποκείµενα της έρευνας θα πρέπει να έχουν 

συµµετάσχει σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραµµα / κοινοτική δράση καθώς πρόκειται για τους 

κατεξοχήν άµεσα ενδιαφερόµενους αλλά και γνώστες της ευρωπαϊκής κοινωνικής 

πολιτικής.  

Η έρευνα επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί στην περιοχή του Νοµού Ρεθύµνης λόγω 

µεγαλύτερου βαθµού ευκολίας στην εύρεση των εν συγκεκριµένων ατόµων. Επιπλέον, 

υπάρχει µια προηγούµενη προκαταρκτική εµπειρική µελέτη µέσω της οποίας έχει ήδη γίνει 

κάποια γνωριµία µε τα άτοµα που ασχολούνται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων.  
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Ωστόσο, την περίοδο πραγµατοποίησης αυτής της µελέτης το Εαρινό εξάµηνο του 2004 

κανένα τέτοιο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιούνταν στον Νοµό Ρεθύµνης. Για τον λόγο 

αυτό, η εµπειρική διερεύνηση των στάσεων των ατόµων που µετέχουν σε συµµετείχαν σε 

κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραµµα σχετιζόµενο µε την κοινωνική πολιτική πραγµατοποιήθηκε 

στα Χανιά και ειδικότερα στα εξειδικευµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 

τα οποία υλοποιούν αποκλειστικά προγράµµατα κατάρτισης που χρηµατοδοτούνται από 

την ΕΕ και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

Αναλυτικότερα, αν και αποτελούν «ιδιωτικές επιχειρήσεις» τα Κ.Ε.Κ. ελέγχονται από 

το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 

Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) σκοπός του οποίου είναι η 

ανάπτυξη και εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Πιστοποίησης της Συνεχιζόµενης 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Το σύστηµα αυτό στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας 

στην επαγγελµατική κατάρτιση, στη σύνδεση της αρχικής και συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης, στην αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελµατικών 

προσόντων που παρέχονται από τη συνεχιζόµενη κατάρτιση, ώστε να είναι εναρµονισµένο 

και συνδεδεµένο µε το σύστηµα αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και 

θα οδηγεί σε αναγνώριση και κατοχύρωση ειδικοτήτων της παρεχόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας63.  

Η όλη δράση των Κ.Ε.Κ. εντάσσεται στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και 

ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση 

2000-2006».   Oι πέντε βασικοί άξονες προτεραιότητας του προγράµµατος, οι οποίοι 

συµπίπτουν αντίστοιχα µε τα πέντε πεδία πολιτικής που υποστηρίζει το ΕΚΤ, 

σχεδιάσθηκαν µε βάση τους γενικούς (στρατηγικούς) στόχους του Σχεδίου Ανάπτυξης για 

την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση, λαµβάνοντας υπόψη και τις εν τω 

µεταξύ διαβουλεύσεις του Υπουργείου Εργασίας µε τους κοινωνικούς εταίρους και µε τα 

άλλα παραγωγικά Υπουργεία, αλλά και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι παραπάνω βασικοί άξονες προτεραιότητας του Ε.Π. εκφράζουν την εθνική πολιτική 

για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και ιδιαίτερα αναφορικά µε την απασχόληση και 

την επαγγελµατική κατάρτιση. Η πολιτική αυτή συνοψίζεται στους εξής κυρίαρχους 

στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος:  

α)   Πρόληψη της ανεργίας µέσω εξατοµικευµένων παρεµβάσεων 

β)   Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

                                                 
63 Από την ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ : http://www.ekepis.gr/  
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γ)   Ενίσχυση και αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των 

παρεµβάσεων στην αγορά εργασίας. 

δ)   Προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της προσαρµοστικότητας του εργατικού 

δυναµικού 

ε)   Βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Ε.Π. ανέρχεται σε 1.998,9 εκατοµµύρια EURO. Τα 

Προγράµµατα Κατάρτισης απευθύνονται σε ανέργους εγγεγραµµένους/ες στα µητρώα 

ανέργων του ΟΑΕ∆, ηλικίας 18-64 ετών, ανεξάρτητα αν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή 

όχι καθώς και σε άτοµα προερχόµενα από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες (π.χ Α.µ.Ε.Α, 

παλλινοστούντες, µετανάστες κλπ). Στους ανέργους/ες δίνεται εκπαιδευτικό επίδοµα 3,52 € 

(µικτό) ανά ώρα κατάρτισης. Στα άτοµα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες 

το εκπαιδευτικό επίδοµα είναι 4,99 € (µικτό) ανά ώρα κατάρτισης. 

 

6.1. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Κατά την διάρκεια της εµπειρικής διερεύνησης µόνο τρία εκ των πέντε Κ.Ε.Κ. 

υλοποιούσαν προγράµµατα κατάρτισης στο Νοµό Χανίων. Από αυτά µόνο τα δύο 

απάντησαν θετικά στο να επιτραπεί η πραγµατοποίηση της έρευνας. Το τρίτο αρνήθηκε 

καθώς σύµφωνα µε τον διευθυντή του δεν ήταν δυνατό να επιτραπεί µια τέτοιου είδους 

έρευνα. Στην απορία µας τι ακριβώς είχε αυτή η έρευνα που προκαλούσε πρόβληµα ο 

διευθυντής του εν λόγω Κ.Ε.Κ. απάντησε πως «οι έρευνες που έχουν σχέση µε την 

πολιτική µπορεί να προκαλέσουν την εντύπωση ότι το Κ.Ε.Κ. προσπαθεί να περάσει 

συγκεκριµένα πολιτικά µηνύµατα στους εκπαιδευόµενους. Ήδη έχουµε πολύ συχνά 

κατηγορηθεί γι’ αυτό». 

Μετά από την κατά την γνώµη µας αδικαιολόγητη άρνηση του διευθυντή του 

συγκεκριµένου Κ.Ε.Κ. το πεδίο µελέτης επικεντρώθηκε στα υπολειπόµενα Κ.Ε.Κ. οι 

διευθυντές των οποίων δεν εξέφρασαν κάποια αντίρρηση ή αµφιβολία για την 

πραγµατοποίηση της έρευνας. Στην έρευνα συµµετείχαν όλοι οι «µαθητές» των Κ.Ε.Κ. που 

συνολικά ανήλθαν στον αριθµό των 44 από τους 1286 συνολικά ανέργους και 187 

επιδοτούµενους από τα προγράµµατα των Κ.Ε.Κ..  

Στα άτοµα µοιράσθηκε το ερωτηµατολόγιο που βρίσκεται στο Παράρτηµα. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψαν µετά από επεξεργασία των απαντήσεων µε το 

στατιστικό πρόγραµµα SPPS 11.5. 
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Σχετικά µε τα δηµογραφικά στοιχεία των ερωτώµενων θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των ατόµων που συµµετείχαν στα προγράµµατα των Κ.Ε.Κ. και 

κατ’ επέκταση στην έρευνα ήταν κατά 66% µεταξύ 21-30 ετών (40.9% στην κατηγορία 21-

25 και 25% στην κατηγορία 26-30). Τα υπόλοιπα άτοµα κατανέµονται σχεδόν παρόµοια 

στις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες (∆ιάγραµµα 66).  

Σε ότι αφορά το πλήθος του νοικοκυριού στο οποίο είναι µέλη, το 36.6% ανήκουν σε 

4µελή νοικοκυριά, ενώ το 38.6% ανήκει στην εισοδηµατική κατηγορία των 500-1000 ευρώ 

µε το 54.5% να κερδίζει λιγότερα από 1000 ευρώ (∆ιάγραµµα 69).  

Οι περισσότεροι δεν δήλωσαν ποια ήταν η θέση τους στην απασχόληση πριν γίνουν 

άνεργοι. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή του φοιτητή µε 15.9%. ενώ ακολουθούν διάφορα 

επαγγέλµατα όπως αυτά του αγρότη, του πωλητή, του υπαλλήλου γραφείου, κλπ.. Σε ότι 

αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης το 56.8% των ερωτηθέντων είναι απόφοιτος της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ενώ ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ποσοστό 22.7% είναι απόφοιτος 

Α.Ε.Ι.. (∆ιάγραµµα 68) 

Όπως δείχνουν τα αποτελέσµατά της έρευνας, όσον αφορά το γνωστικό µέρος της 

πολιτικής - δηλαδή πόσα γνωρίζουν για την πολιτική- φαίνεται ότι ένα µεγάλο ποσοστό της 

τάξης του 72,7% ενώ θεωρεί ότι η πολιτική επηρεάζει την ζωή του από αρκετά ως πολύ και 

πάρα πολύ (∆ιάγραµµα 8), το αντίστοιχο ενδιαφέρον για την πολιτική και η πιθανότητα 

συµµετοχής σε µια οµάδα που ασχολείται µε τα «πολιτικά ζητήµατα» είναι 40.9% και 

15,9% (∆ιαγράµµατα 6 και 7). Με άλλα λόγια, αν και οι ερωτώµενοι αναγνωρίζουν την 

σηµασία που έχει η πολιτική για την ζωή τους δεν ενδιαφέρονται πολύ γι’ αυτή ούτε 

περισσότερο επιθυµούν να συµµετάσχουν ενεργά σε κάποια οµάδα που να 

δραστηριοποιείται στην πολιτική.  

Αυτή η αντιφατική εικόνα ίσως να εξηγείται από την εικόνα που έχουν οι ερωτώµενοι 

για τους ίδιους τους «φορείς» της πολιτικής δράσης -δηλαδή τους πολιτικούς η οποία είναι 

µάλλον αρκετά αποµυθοποιηµένη. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το 77.3% των ερωτώµενων οι 

πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται πραγµατικά για τα προβλήµατα των πολιτών (∆ιάγραµµα 14) 

ενώ µόλις το 9.1% διαφωνεί µε την θέση ότι εκείνοι που επιλέγουν να πολιτευτούν το 

κάνουν καθαρά για το προσωπικό τους όφελος (∆ιάγραµµα 15). 

Επιπλέον, από τους διάφορους τρόπους που προτείνονται ως επιλογές για την 

δραστηριοποίηση των ατόµων για την βελτίωση των υπαρχουσών συνθηκών αυτός που 

έρχεται πρώτος στις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι αυτός της συµµετοχής σε µια 

νόµιµη δηµόσια εκδήλωση µε ποσοστό 22.7% (∆ιάγραµµα 22). Στην συνέχεια, 

ακολουθούν µε ποσοστό 18.2% το µποϋκοτάζ συγκεκριµένων προϊόντων και η εσκεµµένη 
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αγορά συγκεκριµένων προϊόντων για πολιτικούς, ηθικούς, περιβαλλοντικούς λόγους 

(∆ιάγραµµα 23). Οι υπόλοιπες µορφές δράσης / κινητοποίησης συγκεντρώνουν πενιχρά 

ποσοστά µε υψηλότερο αυτό της υπογραφής µιας δήλωσης / κειµένου διαµαρτυρίας ή 

ψηφίσµατος. Ένα βασικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η δραστηριοποίηση στα 

θεσµικά όργανα της πολιτείας (π.χ. πολιτικά κόµµατα, πολιτικές οργανώσεις, κ.λπ.) 

αποτελεί για την συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος κάτι το απόµακρο. Ωστόσο, ένα 

συγκριτικά σηµαντικό ποσοστό του δείγµατος αρέσκεται / συνηθίζει να δραστηριοποιείται 

ως καταναλωτής µέσω της αγοραστικής του δύναµης. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι 

δύο πρώτες µορφές δράσης που επιλέγει το δείγµα έχει να κάνει µε την αγορά 

συγκεκριµένων προϊόντων. 

Ωστόσο, αυτή η µάλλον αρνητική εικόνα / σχέση των ερωτηθέντων µε την πολιτική δεν 

εκφράζεται άµεσα στον βαθµό εµπιστοσύνης που έχουν για συγκεκριµένους πολιτικούς 

θεσµούς. Συγκεκριµένα, το 42.9% του δείγµατος απαντά ότι εµπιστεύεται από αρκετά ως 

πολύ (κανένας όµως πάρα πολύ) το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενώ το 52.2% δηλώνει ότι το 

εµπιστεύεται λίγο ως καθόλου (∆ιάγραµµα 9). Η εικόνα είναι λίγο πολύ αντίστοιχη και για 

τους άλλους θεσµούς (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νοµικό Σύστηµα) 

µε εξαίρεση τα Ηνωµένα Έθνη (Η.Ε.) που συγκεντρώνουν το 72.7% της µηδαµινής και 

λίγης εµπιστοσύνης των ερωτηθέντων (∆ιαγράµµατα 10-12). Αυτή η σηµαντική διαφορά 

αποδίδεται κατά πάσα πιθανότητα στα πρόσφατα γεγονότα του Σχεδίου Ανάν και του 

πολέµου στο Ιράκ που τα Η.Ε. διαδραµάτισαν ένα µάλλον δυσάρεστο ρόλο για την 

πλειοψηφία των Ελλήνων. 

Στην επόµενη ενότητα του ερωτηµατολογίου διερευνάται η ιδεολογική τοποθέτηση των 

ερωτηθέντων. Στην ερώτηση για το που τοποθετούν τον εαυτό τους στην κλίµακα δεξιά / 

αριστερά απάντησε µόνο το 59.1% ενώ από αυτούς το 25% επέλεξε το ∆εν ξέρω / ∆εν 

απαντώ (∆ιάγραµµα 27). Το υπόλοιπο ποσοστό του δείγµατος κατανέµεται σχεδόν 

ισοµερώς σε όλο το εύρος της ιδεολογικής κλίµακας. Η εν λόγω «αποχή» από την 

συγκεκριµένη ερώτηση ίσως να ερµηνεύεται από την δυσκολία αυτοπροσδιορισµού µε 

βάση την συγκεκριµένη κλίµακα καθώς πλέον οι διαχωριστικές γραµµές µεταξύ δεξιάς και 

αριστεράς όπως αναλύθηκε και στο θεωρητικό κοµµάτι της µελέτης των προγραµµάτων 

των κοµµάτων (τουλάχιστον για τα δύο κόµµατα εξουσίας) τείνει να χάσει την βαρύτητά 

του. 

Στην συνέχεια, ζητείται από τους ερωτώµενους να εκφράσουν τον βαθµό ικανοποίησής 

τους για συγκεκριµένες πτυχές της σηµερινής πραγµατικότητας. Στην γενική ερώτηση του 

κατά πόσο είναι ικανοποιηµένοι από την ζωή τους σήµερα (∆ιάγραµµα 28) το 54.5% 
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δηλώνει πως είναι αρκετά ως πολύ ικανοποιηµένο (κανένας πάρα πολύ) ενώ το 39.5% 

απαντά πως είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιηµένο. Αυτή η τρόπον τινά ισορροπία δεν ισχύει 

όταν το δείγµα ερωτάται για τον βαθµό ικανοποίησης της ελληνικής κοινωνικο-

οικονοµικής πραγµατικότητας. Το συντριπτικό ποσοστό του 81.8% δηλώνει ότι είναι λίγο 

ή καθόλου ευχαριστηµένο από την παρούσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας 

(∆ιάγραµµα 29). Στην αρνητική αξιολόγηση των ερωτώµενων ακολουθεί η συνολική 

κατάσταση της εκπαίδευσης µε το 75% να είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιηµένο 

(∆ιάγραµµα 33) ενώ ακολουθεί η σηµερινή κατάσταση της κοινωνικής πολιτικής στην 

Ελλάδα όπου το 63.6% είναι λίγο και καθόλου ικανοποιηµένοι (∆ιάγραµµα 32). Οι 

απαντήσεις για την κατάσταση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα είναι λίγο 

συγκεχυµένες καθώς αν και το 36.4% απαντά πως δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένο το ίδιο 

ποσοστό επιλέγει την απάντηση ∆Γ / ∆Α (∆ιάγραµµα 34). Σε ότι αφορά την ικανοποίηση 

από τον τρόπο που η ελληνική κυβέρνηση ασκεί το έργο της αν και το 52.3% είναι λίγο και 

καθόλου ικανοποιηµένο (∆ιάγραµµα 30) ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 28.6% 

είναι από αρκετά ως πάρα πολύ ικανοποιηµένο. Τέλος, στην εκτίµηση του τρόπου που η 

λειτουργεί η δηµοκρατία στην Ελλάδα σήµερα το 31.8% είναι λίγο και το ίδιο ποσοστό 

είναι αρκετά ικανοποιηµένο ενώ κανένας δεν επέλεξε την κατηγορία πάρα πολύ όπως έγινε 

άλλωστε και µε άλλες ερωτήσεις (∆ιάγραµµα 31). 

Στις ερωτήσεις που αφορούν τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα, θα πρέπει να τονιστεί ότι 

η προαναφερθείσα δυσαρέσκεια - απόσταση που εξέφρασαν οι ερωτώµενοι για την 

πολιτική και τους πολιτικούς φαίνεται να ισχύει και για τα κόµµατα καθώς οι µισοί (50%) 

απαντούν ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριµένο κόµµα που να το νιώθουν κοντά τους ενώ ένα 

αρκετά ψηλό ποσοστό – το 38.6% απαντά θετικά (∆ιάγραµµα 35). Ως προς τον 

προσδιορισµό του κόµµατος αυτού πρώτο έρχεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ακολουθεί η Ν∆, ο ΣΥΝ 

και το Κ.Κ.Ε. (∆ιάγραµµα 36) σειρά που σχεδόν ακολουθεί αυτή των βουλευτικών 

εκλογών του νοµού Χανίων. Ωστόσο, η σειρά και τα ποσοστά των κοµµάτων δεν 

«µεταφέρονται» στην επιλογή των ερωτηθέντων κατά τις προηγούµενες εθνικές και 

ευρωπαϊκές εκλογές όπως φαίνεται και από τα διαγράµµατα. 

Παρόλο ότι η πλειοψηφία του δείγµατος φαίνεται αποστασιοποιηµένη από την πολιτική 

και τα πολιτικά κόµµατα το 61.4% απαντά ότι σε περίπτωση που κάποιο κόµµα που δεν το 

ένιωθε κοντά του το έπειθε ότι θα του έβρισκε εργασία της αρεσκείας του θα το ψήφιζε. Σε 

αντίθεση µε αυτή την µάλλον ωφελιµιστική προσέγγιση της εκλογικής διαδικασίας, το 

σηµαντικότερο κριτήριο για την κοµµατική τους επιλογή είναι µε 40% η γενικότερη 

ιδεολογία που πρεσβεύει το κόµµα (∆ιάγραµµα 39). Η απάντηση αυτή έρχεται σε αντίφαση 
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τόσο µε την προηγούµενη επιλογή των ερωτηθέντων όσο και µε το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι δεν απάντησαν στην ερώτηση που αφορούσε την ιδεολογική τους 

τοποθέτηση στον άξονα αριστερά-δεξιά. Μήπως οι ιδεολογικές διαφορές µεταφέρονται σε 

άλλο επίπεδο / κριτήριο από αυτό τον άξονα; Ίσως αυτή να είναι η απάντηση στην 

συγκεκριµένη αντίφαση που προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεων του δείγµατος. 

Ωστόσο, το βασικότερο χαρακτηριστικό των ατόµων του δείγµατος είναι η µη ένταξη 

τους σε κάποιο κόµµα. Ειδικότερα, το 90% του δείγµατος δεν είναι µέλος σε κάποιο κόµµα 

αφήνοντας περιθώρια για πιθανή ερµηνεία αυτού του χαρακτηριστικού : µήπως η 

κοµµατική ταυτότητα και η ενεργή συµµετοχή στην πολιτική µειώνει στο ελάχιστο την 

πιθανότητα ανεργίας; Τα ευρήµατα πάντως της συγκεκριµένης έρευνας ενισχύουν 

σηµαντικά την άποψη αυτή. 

Η τρίτη ενότητα του ερωτηµατολογίου είναι αφιερωµένη στις στάσεις των 

καταρτιζόµενων ανέργων απέναντι στην ΕΕ. Γενικά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το δείγµα 

διάκειται θετικά προς την ΕΕ. Συγκεκριµένα, το 52.3% συµφωνεί µε την διαδικασία της 

ενοποίησης της ευρωπαϊκής ηπείρου µέσω της ΕΕ (∆ιάγραµµα 40), ενώ το 72.7% 

συµφωνεί µε την συµµετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ (∆ιάγραµµα 41). Παρόµοια ποσοστά 

εµφανίζονται και στην εκτίµηση του κατά πόσο οι εξελίξεις στην ΕΕ αφορούν την ζωή των 

ερωτηθέντων το 20.9% απαντά πάρα πολύ, το 23.3% πολύ και το 34.9% αρκετά – 

συνολικά δηλαδή 79.1%, ενώ µόλις το 18.6% πιστεύει ότι οι εξελίξεις στην ΕΕ δεν 

αφορούν καθόλου την ζωή τους (∆ιάγραµµα 42). Σχεδόν το ίδιο ποσοστό 61.4% 

ενδιαφέρεται να ενηµερώνεται για θέµατα που έχουν σχέση µε την ΕΕ (∆ιάγραµµα 43). Σε 

αντίθεση µε αυτά τα υψηλά ποσοστά ενδιαφέροντος για την ΕΕ µόλις το 27.3% πιστεύει 

ότι µπορεί ως ευρωπαίος πολίτης να επηρεάσει την πολιτική της ΕΕ ενώ το 61.4% πιστεύει 

το αντίθετο (∆ιάγραµµα 44). 

Αυτοί που απαντούν θετικά επιλέγουν ως αποτελεσµατικότερο τρόπο την δυναµική 

απαίτηση αιτηµάτων µέσω απεργιών, πορειών κ.λπ. και όχι την συµµετοχή σε κάποιο 

κόµµα ή την απευθείας επικοινωνία µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς καταδεικνύοντας ακόµα 

µια φορά την απόσταση που νιώθει ένας άνεργος από τους θεσµούς. 

Σε ότι αφορά το επίπεδο που θα πρέπει να αποφασίζονται οι πολιτικές αυτή η θετική 

εικόνα δεν αποτυπώνεται στην ανάθεση εξουσιών στην ΕΕ. Αναλυτικότερα, από τις εφτά 

πολιτικές που αναφέρονται στο ερωτηµατολόγιο καµία δεν επιλέγεται ως πρώτη επιλογή 

να διαµορφώνεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριµένα, το 65.1% των ερωτηθέντων 

πιστεύει ότι η πολιτική για την βοήθεια στις τρίτες χώρες θα πρέπει να διαµορφώνεται στο 

διεθνές επίπεδο (∆ιάγραµµα 50), και ακολουθεί η προστασία του περιβάλλοντος µε 
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ποσοστό 55.8% (∆ιάγραµµα 45) και η καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος µε το 

οριακό ποσοστό του 32.6% έναντι του 29.5% που πιστεύει ότι θα πρέπει να αποφασίζεται 

στο εθνικό επίπεδο (∆ιάγραµµα 46). Αντίθετα, πολιτικές όπως η άµυνα µε ποσοστά 47.7% 

(∆ιάγραµµα 47), η αγροτική και η κοινωνική πολιτική µε 38.6% θα πρέπει σύµφωνα µε το 

δείγµα να αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο (∆ιαγράµµατα 47 και 49). Η συγκεκριµένη 

επιλογή για την άµυνα και την αγροτική πολιτική ίσως να συνδέεται µε τα διογκούµενα 

προβλήµατα των αγροτών καθώς και µε τον ευαίσθητο χαρακτήρα της αµυντικής πολιτικής 

του κάθε κράτους. 

Στην συνέχεια, διερευνούνται οι θέσεις των ερωτώµενων σε σχέση µε κάποια βασικά 

ζητήµατα στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής. Από τις θέσεις αυτές εξετάζεται το πόσο οι 

θέσεις των κοµµάτων εκφράζουν τις επιθυµίες και τα συµφέροντα των πιο άµεσα 

ενδιαφερόντων δηλαδή των ανέργων.  

Ειδικότερα, στον βαθµό παρέµβασης ή µη της κυβέρνησης στην λειτουργία της 

οικονοµίας το 63.6% διαφωνεί (εκ του οποίου το 22.7% διαφωνεί απόλυτα) µε την άποψη 

σύµφωνα µε την οποία όσο λιγότερο παρεµβαίνει η κυβέρνηση στην οικονοµία τόσο το 

καλύτερο για την χώρα (∆ιάγραµµα 52). Αυτή η στάση έρχεται σε αντίθεση µε την βασική 

θέση της Ν∆ περί απελευθέρωσης της οικονοµίας και την ισχυροποίηση της οικονοµίας της 

αγοράς και συµφωνεί περισσότερο µε τον προγραµµατικό λόγο της αριστεράς και της 

κεντροαριστεράς.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόµων του δείγµατος (95.5%) πιστεύει ότι η 

κυβέρνηση θα πρέπει να παίρνει µέτρα για να µειώσει το χάσµα στα επίπεδα εισοδήµατος 

(∆ιάγραµµα 53). Υιοθετώντας µια βασική θέση της κλασικής σοσιαλδηµοκρατίας το 

σύνολο σχεδόν του δείγµατος προτάσσει την αναγκαιότητα της αναδιανοµής του 

εισοδήµατος µέσω της κρατικής παρέµβασης. Η θέση αυτή υιοθετείται από όλα τα 

κόµµατα των οποίων οι θέσεις αναλύθηκαν αν και λιγότερο εµφανώς από την Ν∆ η οποία 

ωστόσο θέτει αρκετούς στόχους αναδιανεµητικής πολιτικής64. 

Στην ίδια οπτική, το 79.5% των ερωτηθέντων συµφωνεί µε την άποψη ότι οι 

εργαζόµενοι χρειάζονται ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις για να προστατέψουν τις 

υπάρχουσες συνθήκες εργασίες και τους µισθούς (∆ιάγραµµα 54). Ερχόµενοι σε αντίθεση 

µε τον νέο-φιλελεύθερο πολιτικό λόγο η πλειοψηφία του δείγµατος επιθυµεί την ύπαρξη 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων πράγµα που έρχεται σε κάποια αναντιστοιχία µε την 

υπάρχουσα υποχώρηση της δυναµικότητας του συνδικαλιστικού κινήµατος.  

                                                 
64 Π.χ. : αύξηση συντάξεων, µείωση φορολογίας κ.λπ.  
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Οµοίως, το 95.5% των ερωτηθέντων συµφωνεί µε την σηµαντική αύξηση του 

επιδόµατος της ανεργίας (∆ιάγραµµα 55). Παράλληλα, το 65.1% διαφωνεί µε το να χαθεί ο 

δηµόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης (∆ιάγραµµα 56) ερχόµενο σε διαφωνία µε το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την Ν∆ όπου έκαναν λόγο για την δηµιουργία µη κρατικών 

πανεπιστηµίων65.  

Από την άλλη µεριά, οι απόψεις των ερωτηθέντων για την σχέση οικονοµικής 

ανάπτυξης – υποβάθµισης του περιβάλλοντος διίστανται : το 45.2% διαφωνεί ενώ το 

47.6% συµφωνεί (∆ιάγραµµα 57). Το ίδιο ισχύει και για το ερώτηµα αν η ανεργία είναι ένα 

φαινόµενο που ότι και να κάνει το κράτος θα υπάρχει : το 50% συµφωνεί και το 43.2% 

διαφωνεί για την «αιωνιότητα» της ανεργίας (∆ιάγραµµα 58), όπως και για το κατά πόσο 

θα πρέπει να υπακούµε στους νόµους ανεξάρτητα από τις επικρατούσες συνθήκες : το 

55.8% συµφωνεί ενώ το 43.2 διαφωνεί (∆ιάγραµµα 59).  

Σε ότι αφορά την ίδια την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική κανένας δεν θεωρεί ότι είναι 

επαρκής και ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει. Αντίθετα, το 35.7% αν και θεωρεί την 

δράση της ΕΕ επαρκή ωστόσο θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, ενώ το 26.2% 

ότι είναι ανεπαρκής και χρειάζεται ριζική αναβάθµιση. Ανεπαρκή και απορριπτέα την 

κρίνει το 11.9% ενώ τέλος, µόνο το 4.5% την θεωρεί ανύπαρκτη (∆ιάγραµµα 60). Ωστόσο 

ακόµα και αυτό το µικρό ποσοστό προκαλεί έκπληξη αφού το πρόγραµµα κατάρτισης στο 

οποίο µετείχαν όλα τα υποκείµενα της έρευνας όχι µόνο χρηµατοδοτούνταν από την ΕΕ 

αλλά και τα ίδια τα Κ.Ε.Κ. έχουν τα διάσπαρτα τα σύµβολα της ΕΕ (σηµαία, χάρτες, 

διακηρύξεις, κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, το πιο σηµαντικό εύρηµα στο σηµείο αυτό είναι 

ότι κανένας δεν θεωρεί την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική επαρκή. Αυτό θα πρέπει να 

προβληµατίσει είτε την ίδια την ΕΕ είτε τα άτοµα και τους µηχανισµούς που εφαρµόζουν 

την πολιτική αυτή στην Ελλάδα. 

Σύµφωνα µε τους ερωτώµενους το πρώτο κόµµα που θα µπορούσε να προασπίσει τα 

συµφέροντα της Ελλάδας στην ΕΕ είναι το «∆εν Ξέρω / ∆εν απαντώ» µε 46.5%! 

Ακολουθεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε 21% και η Ν∆ µε 18.6%, ο ΣΥΝ µε 4.5% και τέλος το Κ.Κ.Ε. 

µε 2.3% (∆ιάγραµµα 61). Παρόµοια είναι τα ποσοστά και στις δύο επόµενες ερωτήσεις που 

αφορούν το κόµµα που προωθεί ζητήµατα που αφορούν την κοινωνική πολιτική 

(∆ιάγραµµα 62) και την κοινωνική Ευρώπη (∆ιάγραµµα 63). Αυτό σηµαίνει κατά πάσα 

πιθανότητα ότι οι ερωτώµενοι είτε δεν γνωρίζουν τις θέσεις των κοµµάτων είτε δεν 

επιθυµούν να απαντήσουν.  
                                                 
65 Πρόσφατη είναι η ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ευρωβουλευτή της Ν∆ Κ. Χατζηδάκη για την 
αναγνώριση των κολεγίων που λειτουργούν στην Ελλάδα.  
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Όπως είναι φυσικό η συντριπτική πλειοψηφία (το 95.5%) θεωρεί ότι η ανεργία αποτελεί 

σηµαντικό πρόβληµα για την Ελλάδα ενώ το 86% θεωρεί ότι είναι ένα πρόβληµα που 

µπορεί να αντιµετωπιστεί. Ο καταλληλότερος  τρόπος που κατά το 50% είναι αυτός της 

σηµαντικής παρέµβασης του κράτους ώστε να πραγµατοποιείται καλύτερη διαχείριση του 

πλούτου, δίκαιη κατανοµή του εισοδήµατος και ισόρροπη ανάπτυξη για όλους. Ο δεύτερος 

στην προτίµηση του δείγµατος µε 28.9% είναι αυτός (που προτείνει το Κ.Κ.Ε.) δηλαδή της 

ριζικής αλλαγής της υπάρχουσας τάξης πραγµάτων καθώς στην σηµερινή οικονοµική / 

πολιτική και κοινωνική πραγµατικότητα η αντιµετώπιση της ανεργίας δεν µπορεί να 

υπάρξει αν δεν αλλάξει επαναστατικά η κοινωνία (∆ιάγραµµα 64). Για άλλη µια φορά, ο 

πολιτικός λόγος της κλασικής σοσιαλδηµοκρατίας υπερισχύει στις πολιτικές στάσεις των 

ανέργων ερωτηθέντων. 

Σε ότι αφορά την σχέση µεταξύ µετανάστευσης και ανεργίας το 71.4% του δείγµατος 

επιλέγει ότι ο αυξηµένος αριθµός µεταναστών που δέχτηκε η Ελλάδα συνδέεται µε την 

ανεργία ενώ το ίδιο µε λίγο χαµηλότερο ποσοστό (63.9%) ισχύει και για την σύνδεση της 

ανεργίας µε την ελλιπή εκπαίδευση και κατάρτιση. Γι’ αυτό άλλωστε το 58.3% συµφωνεί 

µε την λήψη µέτρων για τον περιορισµό της µετανάστευσης αν και σχετικά χαµηλό σε 

σχέση µε το ποσοστό που θα περίµενε κανείς αφού η σηµαντική πλειοψηφία θεωρεί ότι οι 

µετανάστες συνδέονται µε το πρόβληµα που τους ταλανίζει(∆ιάγραµµα  65). 

Συµπερασµατικά, σε ότι αφορά την ιδεολογική στάση των µελών του δείγµατος θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι τείνουν να υιοθετούν θέσεις της κλασικής 

σοσιαλδηµοκρατίας. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι ψηφίζουν κόµµατα που ιδεολογικά 

βρίσκονται σ’ αυτό τον χώρο. Κάθε άλλο µάλιστα. Όχι µόνο αυτό, αλλά οι ερωτώµενοι 

δείχνουν να έχουν συγκεχυµένες απόψεις για την ίδια την ιδεολογία τους άσχετα µε το αν 

θεωρούν ότι αυτό είναι το σηµαντικότερο κριτήριο για να επιλέξουν ένα κόµµα.  

Αυτή η σύγχυση ίσως να ευνοείται από την «αµοιβαία» προσέγγιση των δύο µεγάλων 

κοµµάτων τουλάχιστον στην σηµασία και την αναγκαιότητα της κοινωνικής πολιτικής όσο 

και στις γενικές πολιτικές θέσεις τους. ∆εν θα πρέπει να παραλειφθεί ότι ακόµα και αυτοί 

που υποστηρίζουν θέσεις του Κ.Κ.Ε. ψηφίζουν άλλο κόµµα που υποστηρίζει εντελώς 

διαφορετικά πράγµατα. 

Ένα άλλα ιδιαίτερα σηµαντικό εύρηµα που προκύπτει από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων είναι ότι αν και συµµετέχουν σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από 

την ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής κανείς δεν θεωρεί αυτή την 

πολιτική πλήρως επαρκή. Αντίθετα το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος θεωρεί είτε ότι αν 
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και επαρκής χρειάζεται περισσότερο ενίσχυση (35.7%) είτε ότι είναι ανεπαρκής και 

χρειάζεται ριζική αναβάθµιση (26.2%).  

Τέλος, σε ότι αφορά την σχέση των δηµογραφικών δεδοµένων των ερωτηθέντων και 

των στάσεων που εκφράζουν, εξετάζεται η ηλικία, και η εκπαίδευση αλλά και το εισόδηµα. 

∆εν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ ηλικίας και γνώµης για ΕΕ δηλαδή η ηλικία των 

ερωτηθέντων δεν επηρεάζει την γνώµη έχουν για την ΕΕ (Πίνακας 7). Το ίδιο ισχύει και 

για την σχέση ηλικίας και γνώµης για το αν οι εξελίξεις στην ΕΕ τους αφορούν (Πίνακας 

9), αλλά και για την σχέση ηλικίας και της γνώµης για την συµµετοχή της Ελλάδας στην 

ΕΕ (Πίνακας 8). Με άλλα λόγια, η ηλικία των ερωτηθέντων δεν σχετίζεται µε τις απόψεις 

τους για την ΕΕ. 

Οµοίως, ούτε η εκπαίδευση επηρεάζει την γνώµη των ερωτηθέντων για την ΕΕ 

(Πίνακας 10), την αξιολόγηση της συµµετοχής της Ελλάδας στην ΕΕ (Πίνακας 11), για το 

αν οι εξελίξεις στην ΕΕ τους αφορούν (Πίνακας 12), το γενικότερο ενδιαφέρον για θέµατα 

που αφορούν την ΕΕ (Πίνακας 13), την γνώµη τους για το κατά πόσο ως ευρωπαίοι πολίτες 

µπορούν να επηρεάσουν την πολιτική της ΕΕ (Πίνακας 14), την αξιολόγηση της 

ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής (Πίνακας 15), και τέλος ούτε το ύψος του εισοδήµατος 

(Πίνακας 15). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
(1989-1993)  

 

 

∆ΙΣ. ECU  ( ΤΙΜΕΣ 1994)  
ΕΚΤ 20

ΕΤΠΑ 30.1

ΕΓΤΠΕ 11.3

ΛΟΙΠΑ 1.8

ΣΥΝΟΛΟ 63.2 

 
 

Πίνακας 2 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΑΜΕΙΑ 
1  Ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, ΕΓΤΠΕ-ΙΙ 

2  regions hit by industrial decline ΕΚΤ, ΕΤΠΑ 

3  Καταπολέµηση της µακροχρόνιας ανεργίας ΕΚΤ 

4  Ενίσχυση απασχόλησης των νέων ΕΚΤ 

5 (a) προσαρµογή των αγροτικών δοµών 
(b) ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 

ΕΓΤΠΕ - ΙΙ 
ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, ΕΓΤΠΕ - ΙΙ

∆άνεια της ΕΤΠ66 χρηµατοδοτούν ενέργειες για όλους τους Στόχους 
 
 

Πίνακας 3 : Κατανοµή των κοινοτικών πόρων ανά Στόχο την περίοδο (1989-1993) 

ECU (εκ.) – σηµερινές τιµές 
Στόχος 1 11,329  (54.8%) 

Στόχος 2 1,469  (7.1%) 

Στόχος 3+4 6,670   (32.4%) 

Στόχος 5Β 316    (1.5%) 
Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες 885    (4.3%) 

ΣΥΝΟΛΟ 20,669   (100%)  
 

                                                 
66 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
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Πίνακας 4 :  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ (1989-1993) 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ 1989-1993 ΚΑΙ 1994-1999  
 1989-1993 1994-1999 

Στόχος 1 43818 94000

Στόχος 2 6128 15400

Στόχος 3+4 6670 15200

Στόχος 3   12900

Στόχος 4   2300

Στόχος 5a 4100 6133

Στόχος 5b 2231 6859

Στόχος 6   700 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ  
ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ  

1989-1993 ΚΑΙ 1994-1999  
 1989-1993 1994-1999 

Στόχος 1 11329 22051

Στόχος 2 1469 3533

Στόχος 3+4 6670 15200

Στόχος 3   12900

Στόχος 4   2300

Στόχος 5b 316 1041

Στόχος 6   167 

Εκ. ECU - 1989-93: σύγχρονες τιµές - 1994-99:1994 τιµές  
Πηγή: “Η επίδραση των διαρθρωτικών πολιτικών στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή στην Ένωση 1989-
99” Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1997. 
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∆ιάγραµµα 6 : Πόσο ενδιαφέρεστε για την πολιτική; 
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∆ιάγραµµα 7 : Είναι πιθανό να συµµετάσχετε ενεργά σε µια οµάδα που ασχολείται µε 
τα πολιτικά ζητήµατα; 
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∆ιάγραµµα 8 : Κατά την γνώµη σας η πολιτική επηρεάζει την ζωή σας; 

DG/DAKatholouLigoArketaPoly

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

 
 
 
 

∆ιάγραµµα 9 : Πόσο εµπιστεύεστε το Ελληνικό Κοινοβούλιο; 
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∆ιάγραµµα 10 : Πόσο εµπιστεύεστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 

DG/DAKatholouLigoArketaPolyPara Poly

Pe
rc

en
t

40

30

20

10

0

 
 
 

∆ιάγραµµα 11 : Πόσο εµπιστεύεστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 
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∆ιάγραµµα 12 : Πόσο εµπιστεύεστε τα Ηνωµένα Έθνη; 

DG/DAKatholouLigoArketaPoly
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∆ιάγραµµα 13 : Πόσο εµπιστεύεστε το Νοµικό Σύστηµα; 
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∆ιάγραµµα 14 : Οι πολιτικοί ενδιαφέρονται πραγµατικά για τα προβλήµατα των 
πολιτών 

4DG/DADiafonoSimfono

Pe
rc

en
t

100

80

60

40

20

0

 
 
 

∆ιάγραµµα 15 : Αυτοί που πολιτεύονται το κάνουν καθαρά για προσωπικό τους 
όφελος 
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∆ιάγραµµα 16 : Επικοινωνήσατε µε έναν πολιτικό του εθνικού κοινοβουλίου; 
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∆ιάγραµµα 17 : Επικοινωνήσατε µε έναν πολιτικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; 
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∆ιάγραµµα 18 : Συµµετείχατε ενεργά σε ένα πολιτικό κόµµα ή οµάδα δράσης; 

DG/DAOXINAI

Pe
rc

en
t

100

80

60

40

20

0

 
 
 

∆ιάγραµµα 19 : Συµµετείχατε ενεργά σε µια οµάδα δράσης ή ΜΚΟ; 

DG/DAOXINAI

Pe
rc

en
t

100

80

60

40

20

0
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∆ιάγραµµα 20 : Φορέσατε ή επιδείξατε ένα πολιτικό σύµβολο (κοµµατικά φυλλάδια, 
σηµαίες, κονκάρδες, αυτοκόλλητα, κ.λπ.) 

OXINAI

Pe
rc

en
t

120

100

80

60

40

20

0

 
 
 

∆ιάγραµµα 21 : Υπογραψάτε µια δήλωση / κείµενο διαµαρτυρία ψήφισµα; 

DG/DAOXINAI

Pe
rc

en
t

100

80

60

40

20

0
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∆ιάγραµµα 22 : Λάβατε µέρος σε µια νόµιµη δηµόσια εκδήλωση; 

DG/DAOXINAI

Pe
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en
t

80

60

40

20

0

 
 
 

∆ιάγραµµα 23 : Μποϋκοτάρατε συγκεκριµένα προϊόντα; 

DG/DAOXINAI

Pe
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en
t
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80
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40

20

0
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∆ιάγραµµα 24 : Αγοράσατε επίτηδες κάποια προϊόντα για πολιτικούς, ηθικούς, ή 
περιβαλλοντικούς λόγους; 

DG/DAOXINAI

Pe
rc

en
t

100

80

60

40

20

0

 
 

 

∆ιάγραµµα 25 : ∆ωρίσατε χρήµατα σε ένα πολιτικό οργανισµό ή οµάδα; 

DG/DAOXINAI

Pe
rc
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t

120

100

80

60

40

20

0

 



                          Σωτήρης Ζαρταλούδης ___                              __ Κοινωνική Ευρώπη  και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα : 2000-2004 

 104

∆ιάγραµµα 26 : Συµµετείχατε σε παράνοµες δραστηριότητες διαµαρτυρίας; 

DG/DAOXI

Pe
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en
t

120

100

80

60

40

20

0

 
 
 
 

∆ιάγραµµα 27 : Που κατατάσσετε τον εαυτό σας στην ιδεολογική κλίµακα "αριστερά-
δεξιά"; 

8810865420

Pe
rc
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∆ιάγραµµα 28 : Συνολικά, είστε ικανοποιηµένος / η από την ζωή σας σήµερα; 

DG/DAKatholouLigoArketaPoly

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

 
 
 

∆ιάγραµµα 29 : Συνολικά είστε ικανοποιηµένος / η από την παρούσα κατάσταση της 
ελληνικής οικονοµίας; 

DG/DAKatholouLigoArketaPara Poly

Pe
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t
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40
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20

10
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∆ιάγραµµα 30 : Συνολικά, είστε ικανοποιηµένος / η από τον τρόπο που η ελληνική 
κυβέρνηση ασκεί το έργο της; 

DG/DAKatholouLigoArketaPolyPara Poly

Pe
rc

en
t

40

30

20

10

0

 
 
 

∆ιάγραµµα 31 : Συνολικά, είστε ικανοποιηµένος / η από τον τρόπο που λειτουργεί η 
δηµοκρατία σήµερα στην Ελλάδα; 

DG/DAKatholouLigoArketaPoly

Pe
rc

en
t

40

30

20

10

0
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∆ιάγραµµα 32 : Συνολικά, είστε ικανοποιηµένος / η από την σηµερινή κατάσταση της 
κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα; 

DG/DAKatholouLigoArketaPolyPara Poly

Pe
rc

en
t

40

30

20

10

0

 
 

 

∆ιάγραµµα 33 : Συνολικά, είστε ικανοποιηµένος / η από την συνολική κατάσταση της 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήµερα; 

DG/DAKatholouLigoArketaPoly

Pe
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40
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∆ιάγραµµα 34 : Συνολικά, είστε ικανοποιηµένος / η από την συνολική κατάσταση των 
υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα σήµερα; 

DG/DAKatholouArketaPolyPara Poly

Pe
rc

en
t

40

30

20

10

0

 
 
 
 

∆ιάγραµµα 35 : Υπάρχει ένα συγκεκριµένο κόµµα που να νιώθετε κοντά σας; 

DG/DAOXINAI

Pe
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t
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∆ιάγραµµα 36 : Αν Ναι, τότε ποιο είναι αυτό; 

DG/GAALLOSYNKKEPASOKND
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0

 
 
 
 

∆ιάγραµµα 37 : Ποιο κόµµα ψηφίσατε στις προηγούµενες εθνικές εκλογές; 

DG/DA

DEN PSIFISA

ALLO

SYN

KKE PASOK

ND
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∆ιάγραµµα 38 : Ποιο κόµµα ψηφίσατε στις προηγούµενες ευρω-εκλογές; 

DG/DA

DEN PSIFISA

ALLO

SYN KKE

PASOK

ND

Missing

 
 
 

∆ιάγραµµα 39 : Ποιο ήταν το σηµαντικότερο κίνητρο για να ψηφίσετε  το κόµµα 
αυτό; 

Allo
O arxigos tou

H oikogeneiaki mou p

H genikoteri ideolog

Theseis gia koinonik
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∆ιάγραµµα 40 : Τι γνώµη έχετε για την διαδικασία της ευρωπαϊκής ηπείρου µέσω της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

DIAFONO POLY

DIAFONO

SYMFONO

SYMFONO POLY

DG/DA

Percent

6050403020100

 
 
 

∆ιάγραµµα 41 : Τι γνώµη έχετε για την συµµετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ; 

DIAFONO POLY

DIAFONO

SYMFONO

SYMFONO POLY

DG/DA

Percent

706050403020100
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∆ιάγραµµα 42 : Συνολικά πιστεύετε ότι οι εξελίξεις στην ΕΕ αφορούν την ζωή σας; 

Katholou

Ligo

Arketa

Poly

Para Poly

Missing

 
 
 

∆ιάγραµµα 43 : Συνολικά, ενδιαφέρεστε να ενηµερώνεστε για θέµατα που αφορούν 
την ΕΕ; 

DG/DA

Katholou

Arketa

Poly

Para Poly
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∆ιάγραµµα 44 : Συνολικά, πιστεύετε ότι ως ευρωπαίος πολίτης µπορείτε να 
επηρεάσετε την πολιτική της ΕΕ; 

7

DG/DA

Katholou

Ligo

Arketa

Poly

 
 
 
 

∆ιάγραµµα 45 : Σε ποιο επίπεδο θα θέλατε να αποφασίζεται η πολιτική 
περιβάλλοντος; 

DG/DA

PERIFEREIAKO / TOPIK

ETHNIKO EPIPEDO

EYROPAIKO EPIPEDO

DIETHNES EPIPEDO

Pe
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50
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20

10

0
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∆ιάγραµµα 46 : Σε ποιο επίπεδο θα θέλατε να αποφασίζεται καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος; 

DG/DA

PERIFEREIAKO / TOPIK

ETHNIKO EPIPEDO

EYROPAIKO EPIPEDO

DIETHNES EPIPEDO

Pe
rc

en
t

40

30

20

10

0

 
 
 

∆ιάγραµµα 47: Σε ποιο επίπεδο θα θέλατε να αποφασίζεται η αγροτική πολιτική; 

DG/DA

PERIFEREIAKO / TOPIK

ETHNIKO EPIPEDO

EYROPAIKO EPIPEDO

DIETHNES EPIPEDO

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0
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∆ιάγραµµα 48 : Σε ποιο επίπεδο θα θέλατε να αποφασίζεται η πολιτική άµυνας; 

DG/DA

PERIFEREIAKO / TOPIK

ETHNIKO EPIPEDO

EYROPAIKO EPIPEDO

DIETHNES EPIPEDO

Pe
rc

en
t

60

50

40

30

20

10

0

 
 

∆ιάγραµµα 49 : Σε ποιο επίπεδο θα θέλατε να αποφασίζεται η κοινωνική πολιτική;  

DG/DA

PERIFEREIAKO / TOPIK

ETHNIKO EPIPEDO

EYROPAIKO EPIPEDO

DIETHNES EPIPEDO

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0
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∆ιάγραµµα 50 : Σε ποιο επίπεδο θα θέλατε να αποφασίζεται η βοήθεια στις 
αναπτυσσόµενες χώρες; 

DG/DA
ETHNIKO EPIPEDO

EYROPAIKO EPIPEDO
DIETHNES EPIPEDO

Pe
rc

en
t
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60

50

40

30

20

10

0

 
 

∆ιάγραµµα 51 : Σε ποιο επίπεδο θα θέλατε να αποφασίζεται η οικονοµική πολιτική; 

DG/DA

PERIFEREIAKO / TOPIK

ETHNIKO EPIPEDO

EYROPAIKO EPIPEDO

DIETHNES EPIPEDO

Pe
rc

en
t

40

30

20

10

0
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∆ιάγραµµα 52 : Συµφωνείτε µε την παρακάτω πρόταση : Όσο το λιγότερο 
παρεµβαίνει η κυβέρνηση στην οικονοµία τόσο το καλύτερο για την χώρα 

DG/DA
DIAFONO APOLYTA

DIAFONO
SYMFONO

SYMFONO APOLYTA

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

 
∆ιάγραµµα 53 : Συµφωνείτε µε την παρακάτω πρόταση : Η κυβέρνηση θα πρέπει να 
παίρνει µέτρα για να µειώσει το χάσµα στα επίπεδα εισοδήµατος. 

DIAFONO APOLYTA
DIAFONO

SYMFONO
SYMFONO APOLYTA

Pe
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20
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∆ιάγραµµα 54 : Συµφωνείτε µε την παρακάτω πρόταση : Οι εργαζόµενοι χρειάζονται 
ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις για να προστατέψουν τις συνθήκες εργασίας και 
τους µισθούς. 

DIAFONO APOLYTA
DIAFONO

SYMFONO
SYMFONO APOLYTA

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

 
 
 

∆ιάγραµµα 55 : Συµφωνείτε µε την παρακάτω πρόταση : Τα επίπεδα του επιδόµατος 
ανεργίας θα πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά 

DIAFONO APOLYTA
SYMFONO

SYMFONO APOLYTA

Pe
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∆ιάγραµµα 56 : Συµφωνείτε µε την παρακάτω πρόταση : Η εκπαίδευση θα πρέπει να 
απολέσει τον δηµόσιο χαρακτήρα της.  

DG/DA
DIAFONO APOLYTA

DIAFONO
SYMFONO

SYMFONO APOLYTA

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

 
 
 
 

∆ιάγραµµα 57 : Συµφωνείτε µε την παρακάτω πρόταση : Η οικονοµική ανάπτυξη 
οδηγεί πάντα στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

DG/DA
DIAFONO APOLYTA

DIAFONO
SYMFONO

SYMFONO APOLYTA
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∆ιάγραµµα 58 : Συµφωνείτε µε την παρακάτω πρόταση : Η ανεργία είναι ένα 
φαινόµενο που ότι και να κάνει το κράτος θα υπάρχει. 

SYMFONO APOLYTA

SYMFONO

DIAFONO

DIAFONO APOLYTA

DG/DA

Percent

403020100

 
 

∆ιάγραµµα 59 : Συµφωνείτε µε την παρακάτω πρόταση : όποιες και αν είναι οι 
επικρατούσες συνθήκες πρέπει να υπακούµε στους νόµους.  

SYMFONO APOLYTA

SYMFONO

DIAFONO

DIAFONO APOLYTA

Percent

50403020100
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∆ιάγραµµα 60 : Η ΕΕ έχει αρµοδιότητες στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής. Πως 
αξιολογείτε την δράση της στον τοµέα αυτό; 

IKANOPOIHTIKH ALLA P

ANAEPARKHS.PREPEI RI

ANEPARKHS.DEN EINAI

STIN OYSIA EINAI ANY

DG/DA

Percent

403020100

 
 

∆ιάγραµµα 61 : Ποιο από τα παρακάτω ελληνικό κόµµα θεωρείτε ότι θα µπορούσε να 
προασπίσει τα συµφέροντα της Ελλάδας στην ΕΕ;  

DG/GAALLOSYNKKEPASOKND

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

 
 
 



                          Σωτήρης Ζαρταλούδης ___                              __ Κοινωνική Ευρώπη  και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα : 2000-2004 

 122

∆ιάγραµµα 62 : Ποιο από τα παρακάτω ελληνικό κόµµα θεωρείτε ότι προωθεί 
ζητήµατα που αφορούν την κοινωνική πολιτική; 

DG/GAALLOSYNKKEPASOKND

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

 
∆ιάγραµµα 63 : Ποιο από τα παρακάτω ελληνικό κόµµα θεωρείτε ότι προωθεί 
περισσότερο ζητήµατα που αφορούν την κοινωνική Ευρώπη;  

DG/GAALLOSYNKKEPASOKND
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∆ιάγραµµα 64 : Ποιος είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για να περιοριστεί η 
ανεργία; 

METRA YPER EPIXEIRHM

PAREMBASH KRATOUS

ENISXISH EYROPAIKHS

RIZIKH ALLAGH YPARXO

ALLO

Percent

6050403020100

 
 
 
 

∆ιάγραµµα 65 : Συµφωνείτε µε την λήψη µέτρων για τον περιορισµό της 
µετανάστευσης; 

DG/DA
SYMFONO POLY

SYMFONO
DIAFONO

DIAFONO POLY
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∆ιάγραµµα 66 : Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε; 

46-5041-4536-4031-3526-3021-2516-20

Pe
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10

0

 
 
 

∆ιάγραµµα 67 : Σε ποια θέση της κλίµακας βρίσκεται το συνολικό µηνιαίο εισόδηµα 
του νοικοκυριού σας; 

KATHOLOU EISODHMA

LESS THAN 500

500-1000

1000-1500

1500-2000

2500-3000

ANO TON 3000

DG/DA

Percent

50403020100
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∆ιάγραµµα 68 : Επιλέξτε το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει 

Apofoitos Eksataksio

Apofoitos Anoteris S

Apofoitos AEI

Katoxos Metaptyxiako

Allo

Percent

6050403020100

 
 

∆ιάγραµµα 69 : Από πόσα µέλη αποτελείται το νοικοκυριό σας; 

754321
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                          Σωτήρης Ζαρταλούδης ___                              __ Κοινωνική Ευρώπη  και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα : 2000-2004 

 126

Πίνακας 7: Συσχέτιση ηλικίας και γνώµης για ΕΕ 

    Ηλικία Γνώµη για EΕ 
Ηλικία  Pearson Correlation 1 -,059 
  Sig. (2-tailed) . ,702 
  N 44 44 
Γνώµη για EΕ Pearson Correlation -,059 1 
  Sig. (2-tailed) ,702 . 
  N 44 44 

 

Πίνακας 8 : Συσχέτιση ηλικίας και γνώµη για την συµµετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ 

    Ηλικία 
Συµµετοχή Ελλάδας 

στην ΕΕ 
Ηλικία Pearson Correlation 1 -,107 
  Sig. (2-tailed) . ,495 
  N 44 43 
Συµµετοχή Ελλάδας στην ΕΕ Pearson Correlation -,107 1 
  Sig. (2-tailed) ,495 . 
  N 43 43 
 

Πίνακας 9 : Συσχέτιση ηλικίας και γνώµη για το αν οι εξελίξεις στην ΕΕ σας αφορούν; 

    Ηλικία 
Οι εξελίξεις στην ΕΕ σας 
αφορούν; 

Ηλικία Pearson Correlation 1 -,053 
  Sig. (2-tailed) . ,734 
  N 44 43 
Οι εξελίξεις στην ΕΕ σας 
αφορούν;  

Pearson Correlation -,053 1 

  Sig. (2-tailed) ,734 . 
  N 43 43 
 
  

Πίνακας 10 : Συσχέτιση επιπέδου εκπαίδευσης και γνώµης για ΕΕ  

    Επίπεδο Εκπαίδευσης Γνώµη για EΕ 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Pearson Correlation 1 ,000
  Sig. (2-tailed) . 1,000
  N 44 44
Γνώµη για EΕ Pearson Correlation ,000 1
  Sig. (2-tailed) 1,000 .
  N 44 44
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Πίνακας 11 : Συσχέτιση επιπέδου εκπαίδευσης και γνώµης για την συµµετοχή της 
Ελλάδας στην ΕΕ  
 

    
Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 
Συµµετοχή Ελλάδας στην 

ΕΕ 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Pearson Correlation 1 ,027
  Sig. (2-tailed) . ,865
  N 44 43
Συµµετοχή Ελλάδας στην 
ΕΕ 

Pearson Correlation ,027 1

  Sig. (2-tailed) ,865 .
  N 43 43

 

Πίνακας 12 : Συσχέτιση επιπέδου εκπαίδευσης  και γνώµη για το αν οι εξελίξεις στην 
ΕΕ σας αφορούν; 

    
Επίπεδο 
Εκπαίδευσης 

Οι εξελίξεις στην ΕΕ σας 
αφορούν; 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Pearson Correlation 1 -,030 
  Sig. (2-tailed) . ,848 
  N 44 43 
Οι εξελίξεις στην ΕΕ 
σας αφορούν; 

Pearson Correlation -,030 1 

  Sig. (2-tailed) ,848 . 
  N 43 43 

 

Πίνακας 13 : Συσχέτιση επιπέδου εκπαίδευσης και ενδιαφέροντος για θέµατα που 
αφορούν την ΕΕ; 

    Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Ενδιαφέρεστε για θέµατα που 
αφορούν την ΕΕ; 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Pearson Correlation 1 -,066 
  Sig. (2-tailed) . ,669 
  N 44 44 
Ενδιαφέρεστε για 
θέµατα που αφορούν την 
ΕΕ; 

Pearson Correlation 
-,066 1 

  Sig. (2-tailed) ,669 . 
  N 44 44 

Πίνακας 14 : Συσχέτιση επιπέδου εκπαίδευσης και γνώµης επηρεασµού της πολιτικής 
της ΕΕ 

    
Επίπεδο 
Εκπαίδευσης 

Πιστεύετε ότι ως ευρωπαίος πολίτης 
µπορείτε να επηρεάσετε την πολιτική 
της ΕΕ;  

Επίπεδο Εκπαίδευσης Pearson 
Correlation 1 ,012 

  Sig. (2-tailed) . ,937 
  N 44 44 
Πιστεύετε ότι ως ευρωπαίος 
πολίτης µπορείτε να 
επηρεάσετε την πολιτική της 
ΕΕ; 

Pearson 
Correlation ,012 1 
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  Sig. (2-tailed) ,937 . 

  N 44 44 

 
Πίνακας 15 : Συσχέτιση επιπέδου εκπαίδευσης  και αξιολόγησης της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής πολιτικής 
 

    
Επίπεδο 
Εκπαίδευσης 

Η ΕΕ έχει αρµοδιότητες στον 
τοµέα της κοινωνικής πολιτικής. 
Πως αξιολογείτε την δράση της 
στον τοµέα αυτό; 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Pearson Correlation 1 -,110 
  Sig. (2-tailed) . ,487 
  N 44 42 
Η ΕΕ έχει αρµοδιότητες 
στον τοµέα της 
κοινωνικής πολιτικής. 
Πως αξιολογείτε την 
δράση της στον τοµέα 
αυτό; 

Pearson Correlation 

-,110 1 

  Sig. (2-tailed) 
,487 . 

  N 
42 42 

 
 
 
Πίνακας 15 : Συσχέτιση επιπέδου εκπαίδευσης  και εισοδήµατος 
 

    Επίπεδο Εκπαίδευσης Εισόδηµα 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Pearson Correlation 1 -,032
  Sig. (2-tailed) . ,837
  N 44 44
Εισόδηµα Pearson Correlation -,032 1
  Sig. (2-tailed) ,837 .
  N 44 44
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 
 

Αγαπητέ κύριε / κυρία, το ερωτηµατολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας θα χρησιµοποιηθεί για την εκπόνηση της 
Πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης Σωτήρη Ζαρταλούδη. Θα πρέπει να 
απαντήσετε µε την µεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια καθώς µόνο έτσι θα προκύψουν ουσιαστικά επιστηµονικά 
συµπεράσµατα. Η δοµή του ερωτηµατολογίου σας εξασφαλίζει πλήρη ανωνυµία. Αν πιστεύετε ότι δεν θα απαντήσετε µε 
ακρίβεια παρακαλώ µην συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο.  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΣΧΕΣΗ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.  

 
Στον παρακάτω πίνακα σας ζητείται να επιλέξετε αυτό που σας εκφράζει περισσότερο :                                                    

 
Χρησιµοποιώντας τον παρακάτω Πίνακα παρακαλώ απαντήστε πόσο εµπιστεύεστε τους παρακάτω πολιτικούς 
θεσµούς:  

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ∆Γ / ∆Α 
1. Ελληνικό Κοινοβούλιο 1 2 3 4 5 6 
2. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1 2 3 4 5 6 
3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 2 3 4 5 6 
4. Ηνωµένα Έθνη (ΟΗΕ) 1 2 3 4 5 6 
5. Νοµικό Σύστηµα 1 2 3 4 5 6 

 
Στην συνέχεια, απαντήστε αν συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις παρακάτω προτάσεις : 

 Συµφωνώ ∆ιαφωνώ ∆Γ / ∆Α
6. Οι πολιτικοί ενδιαφέρονται πραγµατικά για τα προβλήµατα των πολιτών 1 2 3 
7. Εκείνοι που επιλέγουν να πολιτευτούν το κάνουν καθαρά για προσωπικό τους 

όφελος 1 2 3 

 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσπαθειών για να βελτιωθούν τα πράγµατα ή για να αποτραπεί να πάνε προς την 
λάθος κατεύθυνση. Τους τελευταίους 12 µήνες έχετε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση κάτι από τα παρακάτω : 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ∆Γ / ∆Α 
8. Επικοινωνήσατε µε έναν πολιτικό του εθνικού κοινοβουλίου 1 2 3 
9. Επικοινωνήσατε µε έναν πολιτικό του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 1 2 3 
10. Συµµετείχατε ενεργά σε ένα πολιτικό κόµµα ή µια οµάδα δράσης;  1 2 3 
11. Συµµετείχατε ενεργά σε µια οµάδα δράσης ή Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) 1 2 3 
12. Φορέσατε ή επιδείξατε ένα πολιτικό σύµβολο (κοµµατικά φυλλάδια, σηµαίες, κονκάρδες, 

αυτοκόλλητα, κ.λπ.); 1 2 3 

13. Υπογράψατε µία δήλωση / κείµενο διαµαρτυρίας ψήφισµα; 1 2 3 
14. Λάβατε µέρος σε µια νόµιµη δηµόσια εκδήλωση; 1 2 3 
15. Μποϋκοτάρατε συγκεκριµένα προϊόντα;  1 2 3 
16. Αγοράσατε επίτηδες κάποια προϊόντα για πολιτικούς, ηθικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους; 1 2 3 
17. ∆ωρίσατε χρήµατα σε ένα πολιτικό οργανισµό ή οµάδα; 1 2 3 
18. Συµµετείχατε σε παράνοµες δραστηριότητες διαµαρτυρίας; 1 2 3 

 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
 

19. Στην πολιτική συχνά γίνεται λόγος για τους όρους «δεξιά» και «αριστερά». Χρησιµοποιώντας τον 
παρακάτω πίνακα που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας στην συγκεκριµένη κλίµακα; Το µηδέν 
σηµαίνει αριστερά και το 10 δεξιά ενώ το 88 σηµαίνει ∆Γ / ∆Α 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  88 
 

Κάνοντας µια συνολική θεώρηση είστε ικανοποιηµένος / η από :  
 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ∆Γ / ∆Α 
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20. Την ζωή σας σήµερα 1 2 3 4 5 6 
21. Την παρούσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας; 1 2 3 4 5 6 
22. Τον τρόπο που η ελληνική κυβέρνηση ασκεί το 

έργο της; 1 2 3 4 5 6 

23. Τρόπο που λειτουργεί η δηµοκρατία σήµερα στην 
Ελλάδα; 1 2 3 4 5 6 

24. Την σηµερινή κατάσταση της κοινωνικής πολιτικής 
στην Ελλάδα; 1 2 3 4 5 6 

25. Την συνολική κατάσταση της εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα σήµερα; 1 2 3 4 5 6 

26. Την συνολική κατάσταση των υπηρεσιών υγείας 
στην Ελλάδα σήµερα; 

 
1 2 3 4 5 6 

27. Υπάρχει ένα συγκεκριµένο κόµµα που να νιώθετε ότι πιο κοντά σας; (Με την έννοια 
ότι µε το συγκεκριµένο κόµµα ταυτίζεστε ή συνδέεστε ή το συµπαθείτε περισσότερο από 
τα άλλα ασχέτως τι ψηφίζετε τελικά.) 

1. Ναι 2. Όχι 3. ∆Γ/∆Α 

 
28. Αν ΝΑΙ ποιο είναι αυτό; 

1. Ν∆ 2. ΠΑΣΟΚ 3. Κ.Κ.Ε. 4. ΣΥΝ. 5. ΆΛΛΟ 6. ∆Γ / ∆Α 
 

29. Πόσο κοντά αισθάνεστε στο συγκεκριµένο κόµµα; 
 1. Πάρα πολύ 2. Πολύ 3. Αρκετά 4. Λίγο 5. Καθόλου 6. ∆Γ / ∆Α 

 
30. Είστε µέλος σε κάποιο πολιτικό κόµµα 1. Ναι 2. Όχι 3. ∆Γ/∆Α 

 
31. Αν ναι σε ποιο;  

1. Ν∆ 2. ΠΑΣΟΚ 3. Κ.Κ.Ε. 4. ΣΥΝ. 5. ΆΛΛΟ (ποιο; ________________________) 6. ∆Γ / ∆Α 
 
Ποιο κόµµα ψηφίσατε : 

 Ν∆ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ.Κ.Ε. ΣΥΝ. ΆΛΛΟ ∆ΕΝ ΨΗΦΙΣΑ ∆Γ/∆Α 
32. Στις προηγούµενες εθνικές εκλογές; 1 2 3 4 5 6 7 
33. Στις προηγούµενες ευρω-εκλογές; 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Ποιο ήταν το σηµαντικότερο κίνητρο για να ψηφίσετε το κόµµα αυτό; 
 

34. Οι θέσεις του για την κοινωνική πολιτική (αντιµετώπιση ανεργίας, κράτος πρόνοιας, κ.λπ.)  
35. Η γενικότερη ιδεολογία που πρεσβεύει το κόµµα  
36. Η οικογενειακή µου παράδοση  
37. Η εικόνα που έχω αποκτήσει για το κόµµα αυτό από τα ΜΜΕ  
38. Οι θέσεις του κόµµατος για την εξωτερική πολιτική  
39. Ο αρχηγός του  
40. Άλλο :____________________________________  

 
41. Αν ένα κόµµα που δεν νιώθετε κοντά του σας έπειθε ότι θα σας έβρισκε µια 

εργασία της αρεσκείας σας θα το ψηφίζατε;  1. Ναι 2. Όχι 3. ∆Γ /∆Α 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

Τι γνώµη έχετε για :  

 ∆ιαφωνώ 
πολύ ∆ιαφωνώ Συµφωνώ Συµφωνώ 

πολύ ∆Γ/ ∆Α 

42. Την διαδικασία της ενοποίησης της ευρωπαϊκής 1 2 3 4 5 
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ηπείρου µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
43. Την συµµετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ; 1 2 3 4 5 

 
Συνολικά, πιστεύετε ότι : 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ∆Γ / ∆Α 
44. Οι εξελίξεις στην ΕΕ αφορούν την ζωή σας; 1 2 3 4 6 7 
45. Ενδιαφέρεστε να ενηµερώνεστε για θέµατα που 

αφορούν την ΕΕ; 1 2 3 4 6 7 

46. Πιστεύετε ότι ως ευρωπαίος πολίτης µπορείτε να 
επηρεάσετε την πολιτική της ΕΕ 1 2 3 4 6 7 

 
Αν στην ερ.48 απαντήσατε θετικά, ποιον τρόπο θεωρείτε ως τον αποτελεσµατικότερο; (παρακαλώ χρησιµοποιήστε 
την κλίµακα 1-3 για να δείξετε σειρά προτίµησης : επιλέγοντας 1 για το ποιο αποτελεσµατικό και 3 για τον 
λιγότερο) 
 

47. Την συµµετοχή / δραστηριοποίηση στα ελληνικά πολιτικά κόµµατα 1 2 3 
48. Την συµµετοχή / δραστηριοποίηση στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα 1 2 3 
49. Την απευθείας επικοινωνία µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς 1 2 3 
50. Την δυναµική απαίτηση αιτηµάτων µέσω πορειών, απεργιών, κ.λπ. 1 2 3 
51. Την συχνή διενέργεια δηµοψηφισµάτων 1 2 3 
52. ∆Γ / ∆Α 1 2 3 
 
Οι πολιτικές µπορούν να αποφασιστούν σε διάφορα επίπεδα. Χρησιµοποιώντας τον παρακάτω πίνακα που πιστεύετε 
ότι οι παρακάτω πολιτικές θα πρέπει κυρίως να αποφασίζονται;  

 ∆ιεθνές 
επίπεδο 

Ευρωπαϊκό 
επίπεδο (ΕΕ) 

Εθνικό 
Επίπεδο 

Περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο 

∆Γ /∆Α 

53. Προστασία του περιβάλλοντος 1 2 3 4 5 
54. Καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος 1 2 3 4 5 

55. Αγροτική πολιτική  1 2 3 4 5 
56. Άµυνα 1 2 3 4 5 
57. Κοινωνική πολιτική / κοινωνικό κράτος 1 2 3 4 5 
58. Βοήθεια στις αναπτυσσόµενες χώρες 1 2 3 4 5 
59. Οικονοµική Πολιτική  1 2 3 4 5 

 
Χρησιµοποιώντας τον παρακάτω πίνακα πείτε κατά πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε κάθε µία από τις παρακάτω 
προτάσεις  

 Συµφωνώ 
απόλυτα Συµφωνώ ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ 

απόλυτα ∆Γ/∆Α 

60. Όσο λιγότερο παρεµβαίνει η κυβέρνηση στην 
οικονοµία τόσο το καλύτερο για την χώρα 1 2 3 4 5 

61. Η κυβέρνηση θα πρέπει να παίρνει µέτρα για να 
µειώσει το χάσµα στα επίπεδα εισοδήµατος 1 2 3 4 5 

62. Οι εργαζόµενοι χρειάζονται ισχυρές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις για να προστατέψουν 
τις συνθήκες εργασίας και τους µισθούς 

1 2 3 4 5 

63. Τα επίπεδα του επιδόµατος ανεργίας θα πρέπει να 
αυξηθεί σηµαντικά 1 2 3 4 5 

64. Η εκπαίδευση θα πρέπει να απολέσει τον δηµόσιο 
χαρακτήρα της 1 2 3 4 5 

65. Η οικονοµική ανάπτυξη καταλήγει πάντα στην 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος 1 2 3 4 5 

66. Η ανεργία είναι ένα φαινόµενο που ότι και να κάνει 
το κράτος θα υπάρχει 1 2 3 4 5 
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67. Όποιες και αν είναι οι επικρατούσες συνθήκες 
πρέπει να υπακούµε στους νόµους 1 2 3 4 5 

 
68. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρµοδιότητες στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής. Πως 

αξιολογείτε την δράση της στον τοµέα αυτό: 
i) Είναι επαρκής. ∆εν υπάρχει λόγος να αλλάξει 
ii) Είναι ικανοποιητική αλλά χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση 
iii) Είναι ανεπαρκής. Χρειάζεται ριζική αναβάθµιση 
iv) Είναι ανεπαρκής. ∆εν είναι δυνατό να ασκείται κοινωνική πολιτική από την ΕΕ 
v) Στην ουσία είναι ανύπαρκτη 
vi) ∆Γ / ∆Α 

 
Ποιο από τα παρακάτω ελληνικό κόµµα θεωρείτε ότι 

 Ν∆ ΠΑ.ΣΟ.
Κ. Κ.Κ.Ε. ΣΥΝ. ΆΛΛΟ ∆Γ/∆Α 

69. Θα µπορούσε να προασπίσει τα συµφέροντα της Ελλάδας 
στην ΕΕ; 1 2 3 4 5 6 

70. Προωθεί περισσότερο ζητήµατα που αφορούν την 
κοινωνική πολιτική; 1 2 3 4 5 6 

71. Προωθεί περισσότερο ζητήµατα που αφορούν την 
κοινωνική Ευρώπη; 1 2 3 4 5 6 

 
72. Συµφωνείτε µε την άποψη ότι η ανεργία αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα για την Ελλάδα 

1. ∆ιαφωνώ πολύ 2. ∆ιαφωνώ 3. Συµφωνώ 4. Συµφωνώ απόλυτα 5. ∆Γ/∆Α 
 

73. Θεωρείτε ότι η ανεργία είναι ένα πρόβληµα που µπορεί να αντιµετωπιστεί; 1. Ναι  2. Όχι 3. ∆Γ/∆Α 
 

Αν ΝΑΙ, επιλέξτε σας παρακαλώ τον αποτελεσµατικότερο τρόπο κατά την γνώµη σας για τον περιορισµό 
της ανεργίας :  

74. Εξασθένιση του ελέγχου του κράτους στην οικονοµία και λήψη ευνοϊκών µέτρων για τους 
επιχειρηµατίες ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας.  

75. Σηµαντική παρέµβαση του κράτους ώστε να πραγµατοποιείται καλύτερη διαχείριση του 
πλούτου, δίκαιη κατανοµή του εισοδήµατος και ισόρροπη ανάπτυξη για όλους.  

76. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής (περισσότερα κονδύλια, προγράµµατα, κ.λπ.). 
77. Ριζική αλλαγή της υπάρχουσας τάξης πραγµάτων. Στην σηµερινή οικονοµική / πολιτική και 

κοινωνική πραγµατικότητα η αντιµετώπιση της ανεργίας δεν µπορεί να υπάρξει αν δεν αλλάξει 
ριζικά η κοινωνία. Κατά την γνώµη µου, το κλειδί στην αντιµετώπιση της ανεργίας είναι η 
επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας . 

78. Άλλο (παρακαλώ γράψτε ποιο 
____________________________________________________________________) 

 
Πιστεύετε ότι η ανεργία στην Ελλάδα συνδέεται :  

 ΝΑΙ ΟΧΙ ∆Γ / ∆Α 
79. Με τον αυξανόµενο αριθµό µεταναστών που τελευταία ζουν και εργάζονται στην 

Ελλάδα; 1 2 3 

80. Με την ελλιπή εκπαίδευση και κατάρτιση; 1 2 3 
81. Με τίποτα από τα παραπάνω 1 2 3 
82. Άλλο________________________________________________  

 
83. Αν ναι, συµφωνείτε µε την λήψη µέτρων για τον περιορισµό της µετανάστευσης  
1. ∆ιαφωνώ πολύ 2. ∆ιαφωνώ 3. Συµφωνώ 4. Συµφωνώ πολύ 5. ∆Γ/ ∆Α 
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 
 
 Για καθαρά στατιστικούς λόγους θα ήθελα να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα. Σας υπενθυµίζουµε ότι το 
ερωτηµατολόγιο διασφαλίζει πλήρως την ανωνυµία σας. 

 
84. Τι ηλικία έχετε; 

16-20 21-25 26-30 31-35 
36-40 41-45 46-50 Άνω των 50 ετών 

 
85. Από πόσα µέλη αποτελείται το νοικοκυριό σας 
 Παρακαλώ γράψτε πόσα _________________ 
 
86. Σε ποια θέση της παρακάτω κλίµακας βρίσκεται το συνολικό µηνιαίο εισόδηµα του 

νοικοκυριού σας 
Καθόλου εισόδηµα 1 
Λιγότερα από 500 euro 2 
1000 – 1500 euro 3 
1500 – 2000 euro 4 
2000 – 2500 euro 5 
2500 – 3000 euro 6 
Άνω των 3000 euro 7 
∆Γ / ∆Α 8 

 
87. Ποιος είναι ο υπεύθυνος του νοικοκυριού 

1. Εγώ ο ίδιος 2. Ο / η σύζυγός µου 3. Το παιδί µου 4. Οι γονείς µου 5. Άλλο (_____________) 
 
88. Παρακαλώ σηµειώστε την θέση την ειδικότητά σας ή θέση που είχατε πριν γίνετε άνεργος : 

 
____________________________________________________________ 
 
89. Παρακαλώ επιλέξτε το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει  

i) Μερικές Τάξεις ∆ηµοτικού 
ii) Απόφοιτος ∆ηµοτικού 
iii) Μερικές Τάξεις Γυµνασίου 
iv) Απόφοιτος εξατάξιου γυµνασίου ή λυκείου 
v) Απόφοιτος Ανώτερης Σχολής (ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ) 
vi) Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 
vii) Κάτοχος µεταπτυχιακού / διδακτορικού 
viii) Άλλο (παρακαλώ γράψτε ποιο___________________) 
 

90. Η οικογένειά σας στεγάζεται σε ιδιόκτητη κατοικία; 1. Ναι  2. Όχι 3. ∆Γ/∆Α 
91. Πόσα αυτοκίνητα έχει συνολικά η οικογένειά σας; 1. Κανένα 2. Ένα 3. ∆ύο 4. Τρία 5. Παραπάνω

 
 
 

 

 

 

 

 

 



                          Σωτήρης Ζαρταλούδης ___                              __ Κοινωνική Ευρώπη  και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα : 2000-2004 

 134

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ανδρικοπούλου Ε. (1995) Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση : η εξέλιξη της 

περιφερειακής πολιτικής από τη Συνθήκη της Ρώµης έως το Μaastricht, Εκδ. 

Θεµέλιο. 

2. Απέργης Νίκος (2001), «Η ΟΝΕ και οι µακροοικονοµικές πολιτικές στην ΕΕ» στο 

∆ηµόπουλος Γ. – Μπαλτάς Ν. – Χασσίδ Ι. (επιµ), Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές 

Σπουδές, Τόµος Β΄, Εκδ.: Ι. Σιδέρης, 2001 

3. Αποστολίδης, Λουκάς Θ. (1998) Η αριστερά, η δηµοκρατία και η κοινωνική 

Ευρώπη, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα. (Πολιτικά κείµενα / Ελληνικά Γράµµατα) 

4. Αφεντούλη Ινώ (1997), «Ποια Ευρώπη θέλουµε;» (Εισαγωγή και Επιµέλεια 

Αφεντούλη Ινώ), Εκδ.: Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1997  

5. Βενιέρης, ∆ηµήτρης. Ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης : Η κοινωνική πολιτική του 

Συµβουλίου της Ευρώπης, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, 2002. 

6. Γκίντενς Άντονυ (1998), Ο Τρίτος ∆ρόµος, Η ανανέωση της Σοσιαλδηµοκρατίας, 

Εκδ.: Πόλις, 1998 

7. Ιωακειµίδης Π.Κ. (1997), Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Κρατός : Οι επιπτώσεις 

από τη συµµετοχή στην ενοποιητική διαδικασία,  Εκδ. Θεµέλιο 

8. Κουκιάδης Ιωάννης ∆. (2000), Η Κοινωνική Ευρώπη, Αναζητώντας το νέο 

κοινωνικό κεκτηµένο, Εκδ.: Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2000 

9. Μαραβέγιας Ν. (2001) Περιφερειακή και Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή, στο 

∆ηµόπουλος Γ. - Μπαλτάς Ν. – Χασσίδ Ι. Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές – 

Τόµος Β, Αθήνα, Ι. Σιδέρης, κ.λπ.  

10. Μουζέλης Νίκος (1997), «Ο Κεντροαριστερός λόγος στην Ενωµένη Ευρώπη» στο 

Σ. Ντάλης, Από το Μάαστριχτ στο Άµστερνταµ, Εκδ.: Ι. Σιδέρης, Αθήνα  

11. Μοσχονάς Ανδρέας (1996), «Ελληνική Αριστερά και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 

1974-1994» στο Γ. Μήλιος, Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικός ∆ιάλογος,  

12. Μούσης, Νίκος Σ. (2002), Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eκδ. 

Παπαζήσης. 

13. Νικολακοπούλου – Στεφάνου (2001), Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική στο 

∆ηµόπουλος Γ. – Μπαλτάς Ν. – Χασσίδ Ι. (επιµ), Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές 

Σπουδές, Τόµος Β΄, Εκδ.: Ι. Σιδέρης,  

14. Πλασκοβίτης Η. (1994), Η µεταρρύθµιση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Γετίµης Π. - Καυκαλάς Γ. - Μαραβέγιας Ν. (επιµ.), 



                                 Σωτήρης Ζαρταλούδης ___                              __ Κοινωνική Ευρώπη  και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα : 2000-2004 

 135

Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη. Θεωρία, ανάλυση και πολιτική, Αθήνα, 

Θεµέλιο 

15. Περράκης Σ. και Ληξουριώτης Γ. (1990), Ευρωπαϊκός κοινωνικός χώρος και 

κοινωνικός χάρτης, Αθήνα 

16. Σακελλαρόπουλος Θ. (1993), Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, Αθήνα: Κριτική. 

17. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος (Επιµ.) (1999), Η µεταρρύθµιση του κοινωνικού 

κράτους, τόµος Α΄, Εκδ.: Κριτική  

18. Σακελλάροπουλος Θ. (2001), Υπερεθνικές Κοινωνικές Πολιτικές την εποχή της 

Παγκοσµιοποίησης, Εκδ.: Κριτική 2001 

19. Στεφάνου Κ. (1999) : Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση – Τόµος Γ΄ : Πολιτικές και 

∆υναµική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά. (4η Έκδοση) 

20. Στεφάνου Κ.- Μοσχονάς Α. (2001), Κοινωνικές και Πολιτικές ∆υνάµεις στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση,  στο ∆ηµόπουλος Γ. – Μπαλτάς Ν. – Χασσίδ Ι. (επιµ), 

Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόµος Β΄, Εκδ.: Ι. Σιδέρης 

21. Σχέδιο Συνθήκης για την θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης 

22. Προφορική Εισήγηση του Valéry Giscard d’ Estaing προς το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, 20 Ιουνίου 2003 

23. Tobias Buck και Daniel Dombey, Άρθρο τους στην εφηµερίδα Financial Times. 

Αναδηµοσίευση στο οµώνυµο παράρτηµα της εφηµερίδας Ηµερησία του Σαββάτου 

– Κυριακής 3-4 Απριλίου 2004, αρ. φύλλου 16921,  

24. Υφαντόπουλος Γ. (1995), Η κοινωνική πολιτική, στο Μαραβέγιας Ν. Τσινισιζέλης 

Μ. (επιµ.) «Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης : θεσµικές, πολιτικές, και 

οικονοµικές πτυχές», Εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1995. 

25. «Κυβερνητικό» Πρόγραµµα Νέας ∆ηµοκρατίας  

26. «Κυβερνητικό» Πρόγραµµα Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόµµατος 

27. Tο δηµοσιευµένο κείµενο του ΣΥΝ στην ιστοσελίδα του κόµµατος (www.syn.gr) 

µε τίτλο: «Η ανεργία, οι διαφοροποιήσεις του Συνασπισµού της Αριστεράς και της 

Προόδου από τα άλλα κόµµατα και οι δικές του θέσεις για την αντιµετώπιση αυτού 

του προβλήµατος». 

28. Συνέντευξη Τύπου Προέδρου του Συνασπισµού,  Νίκου Κωνσταντόπουλου, 10 

Ιουνίου 2002.  

29. ∆ιακύρηξη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Για τις ευρωεκλογές της 13ης Ιούνη 

2004 

 



                          Σωτήρης Ζαρταλούδης ___                              __ Κοινωνική Ευρώπη  και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα : 2000-2004 

 136

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 

1. Anderson J.J. (1995), Structural Funds and the Social Dimension of EU Policy: 

Springboard or Stumbling Block?, στο S. Leibfried – P. Pierson, European Social 

Policy: Between Fragmentation and Integration. Εκδ. “The brookings Institution”. 

Washington, D.C. 

2. Annibaldi G. (1992), European Social Policy: the Community project and the role of 

the Social Partners, στο Fiat, The European Social Dialogue after Maastricht. 

Brusselles.   

3. Busch K. (1993) H Ευρώπη µετά το 1992. Οικονοµικές, οικολογικές και κοινωνικές 

προοπτικές της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, Αθήνα.  

4. Busch K. (1998) Das Korridormodell: ein Konzept zur Weiterentiwilklung der EU- 

Sozialpolitik, στο Internationale Politik und Gesellschaft, 2/1998 

5. Church C. & D. Phinnemore (1994): A handbook and Commentary on the 1992 

Maastricht Treaties, Εκδ.: Reidwood Books. 

6. Dispersyn M. – Van der Vorst P. κ.α. (1990), La construction d’ un seprent social 

europeen, στο Revue Belge de Securite Sociale, Nr.12, Brussels   

7. Esping-Andersen G. and Korpi (1984) :  

8. Esping Andersen G. (1985), Politics against markets : The Social Democratic Road to 

Power 

9. European Commission 2000, Communication. The New Social Agenda. 

10. The European Policy Centre : The Draft Constitutional Treaty – An assessment 

11. Hantrais L. (1995), Social Policy in the European Union, Macmillan Press LTD.  

12. Kleinman M. και Piachaud D. (1993), European Social Policy: Conceptions and 

Choices, Journal of European Social Policy, 3 (1), σς : 1-19 

13. Mullard M. & Lee S. (επιµ) (1997), The Politics of Social Policy in Europe, Εκδ.: 

Ednard Elgar Publishing, Inc 

14. Paul Pierson and Stephan Leibfried (1995), The Dynamics of Social Policy Integration 

στο Stephan Leibfried & Paul Pierson European Social Policy : Between Fragmentation 

and Integration, Εκδ.: The Brookings Institution. 

15. Teague P. (1989), The European Community: the social dimension: labour market 

policies for 1992, Εκδ.: Kogan Page Ltd 

 

 

 



                                 Σωτήρης Ζαρταλούδης ___                              __ Κοινωνική Ευρώπη  και Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα : 2000-2004 

 137

Webography 

1. COM (82) 485 of 8/10/82 – Γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

αναδιάρθρωση του ΕΚΤ 

2. The European Policy Centre : The Charter of Fundamental Rights : A preliminary 

assessment, στο www.theepc.be  

3. Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Χάρτη των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ένωσης : http://www.europarl.eu.int/factsheets/2_1_1_en.htm 

4. Η ιστοσελίδα του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ένωσης : 

http://www.europarl.eu.int/charter/default_en.htm  

5. H ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόµµατος : www.pasok.gr και στην 

σελίδα www.democracy.gr  

6. H ιστοσελίδα της Νέας ∆ηµοκρατίας : www.nd.gr 

7. H ιστοσελίδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας : www.kke.gr 

8. H ιστοσελίδα του Συνασπισµού της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας 

: www.syn.gr 

9. H ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ : http://www.ekepis.gr/ 

10. Από την ιστοσελίδα του ΕΚΤ : 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-en.htm  



Πίνακας 6 : ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 

 
 

ΚΛΑΣΙΚΗ 
ΣΟΣΙΑΛ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

• ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ) 

• ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

• ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

• ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Α∆ΥΝΑΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ  

•  ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

• ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΩΣ Α∆ΙΚΑ 

• ∆ΙΣΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΞΕΚΑΘΑΡΗΣ 

ΛΥΣΗΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΚΕΫΝΣΙΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• ΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ 

ΣΟΣΙΑΛ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΘΕΤΙΚΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ 

ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΣΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ 

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ 

∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 

 


