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Πεπίλητη 

Ζ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο κε ηελ παξάιιειε 

αδπλακία ηνπ θξάηνπο - πξφλνηαο λα αληηζηαζκίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηνλ πιεζπζκφ, αλαβαζκίδεη ην ξφιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ 

άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. πγρξφλσο, ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε εληζρχεηαη ζεζκηθά σο πξνο ηελ αλάιεςε αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη παξέρεη πιεζψξα ππεξεζηψλ θαη θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ. Με 

δεδνκέλε ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ δήκσλ θαη ηνπ 

θαζνξηζηηθνχ ξφινπ πνπ αλαιακβάλεη ζηελ πξνζηαζία ησλ εππαζψλ θνηλσληθά 

νκάδσλ, ε παξνχζα κειέηε δηεξεπλά δεηήκαηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

νξγάλσζεο ησλ δήκσλ. Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο αλαιχνληαη ηα 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα νξγαλνγξάκκαηα ησλ δήκσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνεζεί ην πψο ζρεδηάδνπλ θαη νξγαλψλνπλ δξάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν. ηε κειέηε πεξηιακβάλνληαη νη αμηνινγηθέο απφςεηο ησλ ζηειερψλ 

ησλ δήκσλ σο πξνο ηα θξίζηκα δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο ησλ ΟΣΑ. Γείγκα ηεο κειέηεο απνηεινχλ νη ηξηάληα νρηψ δήκνη ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηφηππε έξεπλα κηαο θαη 

νη κειέηεο γηα ηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν είλαη 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο θαη αλαθέξνληαη ζε πεξαζκέλα έηε, πξηλ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηε δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο ζηε ρψξα. 

Παξάιιεια κε ηηο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο πνπ ππάξρνπλ ηφζν ζηε ζεζκηθή 

θαηνρχξσζε φζν θαη ζηε κεηαθνξά πφξσλ πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

εληνπίδεηαη  επηπιένλ ε αλαγθαηφηεηα κεγαιχηεξεο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ δήκσλ σο πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο ζπλεθηηθνχ 

θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ.  
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Social policies at local level: 

Critical issues of planning and development 

 

Key words: local governance, social policy, strategic planning 

 

Abstract  

The recent crisis in Greece has led to an enormous increase of social problems among 

the population which have not been cushioned by the welfare state and are being 

nowadays addressed to the local authorities. In the last decades local authorities have 

increased their participation in providing social services due to legal reorganization of 

the welfare state, but also because of the initiative of municipalities and their attempt 

to widen their field of authority. Taking this into account, the present paper is 

presenting a critical examination of strategic management of the local social policies.  

Using qualitative methods of analyzing, municipalities‟ strategic planning has been 

scrutinized in order to identify the sources of data collection and social planning. 

Furthermore, issues of administration and management have been analyzed through 

the content of the organization charts of the municipalities. Additionally, managers of 

the municipalities have been asked to implement a SWOT analysis of their institution 

in order to evaluate the potential of local authorities in providing social services. The 

sample of this study is thirty eight municipalities of the Prefecture of Central 

Macedonia. This study is novel since there is poor research on the social policies at 

local level and most of it has been conducted in the pro-crisis period. The outcomes 

focus on deficits in data collection and social planning due to the shortage of scientific 

personnel in the municipalities and the difficulty to use methods of data analyzing. 

Taking into account that municipalities are taking up nowadays an important role in 

providing social policies, the study gives recommendations of improvement in social 

planning.   
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Διζαγυγή 

Ο ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

έρεη αλαβαζκηζηεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ ζηαδηαθή εθρψξεζε 

αξκνδηνηήησλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο θαη ε ζεζκηθή ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο νθείινληαη ηφζν ζην 

ζχγρξνλν επξσπατθφ πλεχκα ηεο απνθέληξσζεο θαη εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, φζν θαη 

ζηελ αλεπάξθεηα ηνπ θξάηνπο – πξφλνηαο λα πξνζηαηεχζεη ηνλ επάισην πιεζπζκφ 

ηεο ρψξαο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  Άιισζηε, ν ξφινο 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, έρεη αλαδεηρζεί ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. «Οη δήκνη εθ 

ησλ πξαγκάησλ ιεηηνχξγεζαλ σο ηειεπηαίν δίρηπ αζθαιείαο, ειάρηζηεο αζθάιεηαο 

γηα έλαλ ρεηκαδφκελν ιαφ κέζα ζηελ θξίζε, κε ηηο δνκέο αιιειεγγχεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ θαηά ρηιηάδεο θαη απνηέιεζαλ ηελ άκπλα απέλαληη ζηελ αλζξσπηζηηθή 

θαηαζηξνθή» δήισζε θαηά ηελ αλάιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ (28/01/2015) ν Τπνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
1
. Πέξαλ ηνχηνπ, νη δήκνη ζήκεξα 

αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ζε πνιιά  αληηθείκελα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ελψ ιεηηνπξγνχλ 

πιεζψξα δξάζεσλ θαη θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ κε αθνξκή εζληθέο θαη επξσπατθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο, αιιά θαη κέζα απφ πξσηνβνπιίεο πνπ νη ίδηνη έιαβαλ. Ζ αλάπηπμε 

απηή επηζηεγάδεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ εηζάγεη ην πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο» κε ην λφκν 3852/2010
2
,  φπνπ ελζαξξχλνληαη νη δήκνη λα 

νξγαλψζνπλ απηφλνκεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. ήκεξα νη δήκνη θαινχληαη λα αλαιάβνπλ 

πην ελεξγφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο θαη λα 

ζρεδηάζνπλ πνιηηηθέο γηα ηε ζηήξημε ησλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε. 

Ζ επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ δήκσλ ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ λα δηεμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη λα νξγαλψζνπλ αληίζηνηρεο 

δξάζεηο, απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ζ νξγάλσζε θαη 

                                                 
1
 http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/allages-ston-thesmo-tis-aftodioikisi-kai-ston-eklogiko-nomo-

proaningeile-o-voutsis/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 23/8/2016) 
2
 ΦΔΚ 87/ Α‟/ 07-06-2010 

http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/allages-ston-thesmo-tis-aftodioikisi-kai-ston-eklogiko-nomo-proaningeile-o-voutsis/
http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/allages-ston-thesmo-tis-aftodioikisi-kai-ston-eklogiko-nomo-proaningeile-o-voutsis/
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ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηε ρψξα καο έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν ειάρηζησλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ, νη νπνίεο κάιηζηα 

δηεμήρζεζαλ πξηλ απφ ηηο πξφζθαηεο ζεζκηθέο αιιαγέο θαη πξηλ απφ ηελ εκθάληζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

ζήκεξα θαζνξίδεηαη αλαπφθεπθηα απφ ηα λέα θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο είλαη ε 

αθξαία θηψρεηα, ε αλεξγία θαη ε επηβάξπλζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

ρψξαο. Πέξαλ ηνχηνπ, νη δήκνη ζήκεξα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα εξγαιεία θαη 

κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ δξάζεηο. Δηδηθφηεξα 

ε ππνρξέσζή ηνπο λα ζπληάμνπλ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα κε νξίδνληα πεληαεηίαο 

ζέηεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ππφ λέν πξίζκα θαη απμάλεη ηφζν ηηο δπλαηφηεηεο 

φζν θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ζρεδηαζκφ.  

Ζ παξνχζα κειέηε πεξηγξάθεη θαη‟ αξράο ηηο επηπηψζεηο ηεο πξφζθαηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο, ηηο ελέξγεηεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε 

εζληθφ επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεη ην ξφιν ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ αλάιπζε βαζίδεηαη 

ζηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα, ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληινχληαη απφ ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα 

ησλ δήκσλ γηα ηα έηε 2014-2019 θαη ζηα λέα ηνπο νξγαλνγξάκκαηα. Έκθαζε δίλεηαη 

ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ δήκσλ θαη ζηελ αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

ησλ επάισησλ ζεκείσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ νξγάλσζε θαη ηεθκεξίσζε. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηδηψθνπλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκεο 

πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ άζθεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  Η κοινυνική πολιηική ζε εποσή κπίζηρ  

1.1 Οι επιπηώζειρ ηηρ κπίζηρ ζηοςρ καηοίκοςρ ηηρ Δλλάδαρ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε θξίζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Διιάδα 

ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα είλαη ε πην βαζηά θαη καθξφπλνε χθεζε ηελ νπνία έρεη 

αληηκεησπίζεη πνηέ ρψξα κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν (Matsaganis, 2012 · Tinios, 

2015). Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο είλαη πνιιαπιέο, ελψ είλαη έληνλε ε φμπλζε ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ.  

1.1.1 Σο θαινόμενο ηηρ ακπαίαρ θηώσειαρ  

Έλα κείδνλ ζέκα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Διιάδαο είλαη ε δξακαηηθή κείσζε 

ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηφο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Tinios (2015) ε κείσζε ηνπ 

θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα ην δηάζηεκα 2010 έσο 2014 ήηαλ θαηά κέζν 

φξν ηεο ηάμεο ηνπ 36%. Σε κεγαιχηεξε κείσζε εηζνδήκαηνο βίσζαλ νη αιινδαπνί 

πξνεξρφκελνη απφ ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα άηνκα (θπξίσο νη άλδξεο) 

πνπ έρνπλ ρακειή πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ ηε κηθξφηεξε κείσζε (θαηά 

26%) ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο βίσζαλ νη ζπληαμηνχρνη. Σν παξαπάλσ δεδνκέλν δείρλεη 

φηη αθελφο ν θίλδπλνο ηεο θηψρεηαο αθνξά πεξηζζφηεξν άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη 

ζε παξαγσγηθή ειηθία (ελψ πξηλ ηελ θξίζε αθνξνχζε θπξίσο ηα άηνκα ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο), ελψ γηα πξψηε θνξά θαηαγξάθεηαη φηη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

κέρξη ζήκεξα ζεσξνχζε φηη απείρε απφ ηε θηψρεηα, ζεσξεί φηη πιένλ θηλδπλεχεη 

(Tinios, 2015). Ζ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία γίλεηαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πξνζηαζίαο απφ ηελ αθξαία θηψρεηα. 

ζνλ αθνξά ηελ παξαπάλσ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ, απηή θαίλεηαη λα είλαη 

πην κεγάιε ζηα κεζαία θαη κεγάια εηζνδήκαηα παξά ζηα ρακειά (Tinios, 2015). 

Πάξα ηαχηα, ν πιεζπζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ θηλδπλεχεη απφ αθξαία θηψρεηα έρεη 

απμεζεί. Ζ Διιάδα πάληα απνηεινχζε κηα ρψξα κε πςειά πνζνζηά θηψρεηαο 

(ΟΟΑ, 2013), φκσο ηα ηειεπηαία έηε ππάξρεη κηα δξακαηηθή αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ απηνχ. χκθσλα κε ηελ Eurostat (2015), ην δηάζηεκα 2008 έσο 2014 

ζηελ Διιάδα, ζπγθξηηηθά κε ηηο 28 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηαγξάθεηαη ε 

κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν 

ηεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σν πνζνζηφ πνπ 

θαηαγξάθεηαη σο αχμεζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ  7,9%, ελψ αληίζηνηρα ζηελ ακέζσο 
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επφκελε ρψξα, ηελ Ηζπαλία, θαηαγξάθεηαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ 

δνπλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 4,7%.  Ο πιεζπζκφο απηφο ζηελ 

Διιάδα ππνινγίδεηαη ζε 3.880.00 άηνκα (36% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ) θαη 

αληηκεησπίδεη κηα απφ ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο: ην θαηά θεθαιήλ ηνπ εηζφδεκα 

είλαη θάησ απφ ην 60% ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο ηεο ρψξαο (ην νπνίν νξίδεηαη σο 

θαηψθιη ηεο θηψρεηαο), ζηεξείηαη βαζηθψλ αγαζψλ (δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηνηθία, ηε ζέξκαλζε, ηελ επαξθή δηαηξνθή, ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο ζην ζπίηη, ηειέθσλν θ.α.) ή δεη ζε λνηθνθπξηφ κε πνιχ πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ζηελ εξγαζία (θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεη ηα άηνκα 0-59 ρξνλψλ ηα νπνία 

δνπλ ζε λνηθνθπξηά φπνπ νη ελήιηθεο εξγάζηεθαλ ιηγφηεξν απφ ην 20% ηνπ 

εξγάζηκνπ ρξφλνπ ηνπο θαηά ην πεξαζκέλν έηνο) (Tinios, 2015).  χκθσλα κε ηνπο 

νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε επηδείλσζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο ζηελ Διιάδα νθείιεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ  ζηελ απνηπρία ηνπ θξάηνπο – πξφλνηαο  λα πξνζηαηέςεη θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο ηηο πην επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο (Matsaganis, 2012 · OECD, 

2016 · Tinios, 2015).  

1.1.2 Αγοπά επγαζίαρ και ανεπγία 

Ζ αλεξγία θαη ε ρακειή πξφζβαζε ζηελ εξγαζία απνηεινχλ ζήκεξα έλα 

κείδνλ πξφβιεκα γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαζψο έρεη απμεζεί ηφζν ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη άλεξγνη θαη άλεξγεο, φζν θαη ε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο ηνπο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Διιάδα απφ 8,5% ην 

2007 εθηηλάρζεθε ζην 26,7% ην 2014 (Tinios, 2015), ελψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2016, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (ΔΛΣΑΣ, 2016) αλέξρεηαη 

ζε 24,9% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 1.195.084 άηνκα. πγθξηηηθά, ν κέζνο φξνο ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 ρσξψλ ην 2014, είλαη 10,4%. 

Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζε ρψξα πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε 

θαη ζε θαζεζηψο δηάζσζεο, ζπγθξίλνληαο ηελ Διιάδα κε  ηελ Ηζπαλία,  Ηξιαλδία, 

Κχπξν θαη ηελ Πνξηνγαιία φπνπ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016 ηα πνζνζηά αλεξγίαο 

θπκαίλνληαη θάησ απφ 20%  (Eurostat, 2016a).  

 Ηδηαίηεξα πςειή είλαη ζηελ Διιάδα ε αλεξγία κεηαμχ ησλ απαζρνιήζηκσλ 

λέσλ 15-24 εηψλ, ε νπνία ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016 είλαη 50,9% θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

λέεο γπλαίθεο φπνπ ζε θαηάζηαζε αλεξγίαο βξίζθεηαη ην 55,1%.  ε κηα πξνζπάζεηα 

πνπ γίλεηαη λα πεξηγξαθεί θαιχηεξα ην πνζνζηφ ησλ λέσλ αλζξψπσλ πνπ είλαη 

άλεξγνη/εο παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα βξνπλ εξγαζία, εηζήρζε ν φξνο ΝΔΔΣ (Not 
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in Employment, Education or Training) πνπ πεξηγξάθεη εθείλνλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ 

λέσλ 15-24 ρξνλψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο. ηελ Διιάδα ην 

πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζήκεξα ζηα 20% θαη δελ έρεη ζεκεηψζεη ηελ ίδηα αχμεζε 

φπσο παξαηεξείηαη ζην πνζνζηφ αλεξγίαο. Ζ εμήγεζε πνπ δίλεηαη απφ ηνπο αλαιπηέο 

είλαη φηη νη πνιινί γνλείο επηδηψθνπλ ηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο, δεδνκέλεο ηεο θξίζεο θαη ηεο δπζθνιίαο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

απνθαηάζηαζεο, κε ηελ φπνηα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απηφ ζπλεπάγεηαη (Tinios, 

2015). Κξίζηκν δεδνκέλν γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη ην 

γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη/εο (πάλσ απφ 

12 κήλεο) έρεη απμεζεί, θαη αθνξά ην 2014 ην 19,5% ησλ αλέξγσλ, απφ 5,7% πνπ 

ήηαλ ην 2007.  Σν πξφβιεκα ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο επηβαξχλεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη δελ ππάξρνπλ θνηλσληθέο παξνρέο (social transfers) νη νπνίεο ζα πξνζηαηεχζνπλ 

ηνλ πιεζπζκφ απηφ, κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ηεο θηψρεηαο κεηαμχ ησλ αλέξγσλ λα 

είλαη εμαηξεηηθά πςειφ (Μαηζαγγάλεο, 2013).   

1.1.3 Δπιπηώζειρ ζηην ςγεία 

χκθσλα κε ηνλ Tinios (2015) ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ηεο επηβάξπλζεο ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο επηβεβαηψλεηαη θπξίσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ θπξίσο κέζσ ηεο αλεξγίαο θαη ηεο κείσζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο (Δπζπκίνπ, Αξγαιηά, Καζακπά & Μαθξή, 2013). πσο ραξαθηεξηζηηθά 

ζρνιηάδνπλ νη Bouras θαη Lykouras (2011, ζει.54) «Ζ δσή θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ είλαη δνκεκέλε πάλσ ζηελ εξγαζία θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

επηθάλεηα… Έηζη πέξα απφ ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη φπνηνο 

βιέπεη ην εηζφδεκά ηνπ λα πεξηθφπηεηαη ή λα εμαλεκίδεηαη, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε 

“ζπκβνιηθή θαηάξξεπζε” πνπ αληηκεησπίδεη». Ζ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αλεξγίαο 

θαη ηεο ςπρηθήο επηβάξπλζεο ησλ αλζξψπσλ έρεη πνιιαπιά απνδεηρζεί κέζα απφ 

επηδεκηνινγηθέο κειέηεο (Pharr, Moonie & Bungum, 2012). ηε κεηά – αλάιπζε πνπ 

δηεμήγαγαλ νη Paul θαη Moser (2008) ζε πάλσ απφ 300 επηδεκηνινγηθέο θαη 

δηαρξνληθέο κειέηεο, δηαπηζηψζεθε κάιηζηα φηη δε ζρεηίδνληαη απιά ζεηηθά, αιιά φηη 

απνδεδεηγκέλα ε αλεξγία πξνθαιεί ηελ ςπρηθή δπζθνξία θαη επηβάξπλζε. Οη 

ζπλήζεηο επηπηψζεηο αθνξνχλ ηελ αχμεζε ηεο θαηάζιηςεο (Madianos, Economou, 

Alexiou, & Stefanis, 2011), ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαζψο θαη ζνβαξέο ςπρηαηξηθέο 

αζζέλεηεο (OECD, 2014).  Δηδηθφηεξα ζε ρψξεο κε αδχλακν ζχζηεκα πξνζηαζίαο 
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ησλ πνιηηψλ φπσο ε Διιάδα, ε αλεξγία έρεη ζεκαληηθφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ ςπρηθή πγεία (Δπζπκίνπ θαη ζπλ., 2013). Πέξαλ ηνχηνπ, ε επηβάξπλζε πνπ 

ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ ηα άηνκα ιφγσ ηεο αλεξγίαο, κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε έλα 

θαχιν θχθιν, θαζψο ηα άηνκα κε ςπρηθέο αζζέλεηεο έρνπλ κηθξφηεξε πξφζβαζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο (OECD, 2014).  

1.2 Ανηιμεηυπίζονηαρ ηην κπίζη 

1.2.1 Σο κπάηορ-ππόνοιαρ ζηην Δλλάδα 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαηππσζεί πνιιαπιά ε ζέζε φηη, ζηα θξίζηκα 

ρξφληα ηεο θξίζεο, ην ζχγρξνλν ειιεληθφ θνηλσληθφ θξάηνο δελ παξέρεη ηελ 

απαξαίηεηε πξνζηαζία θαη βνήζεηα πξνο ηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Γεδνκέλν ην νπνίν δελ απνβαίλεη κφλν ζε βάξνο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζήκεξα δνπλ ζε 

ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο, αιιά ππνλνκεχεη ηε ζπλνιηθφηεξε αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Ζ επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ βνεζά ζηελ επηηάρπλζε ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο (Tinios, 2015).  

Αληίζεηα κε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ε Διιάδα εηζήιζε ζηελ θξίζε ρσξίο 

λα έρεη δηακνξθψζεη έλα ζηαζεξφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη βνήζεηαο πξνο ηνπο αλέξγνπο, θαη ρσξίο λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα 

«εξγαιεία» (Tinios, 2015 · Yfantopoulos, 2007). Σν θξάηνο – πξφλνηαο, ην νπνίν 

απνηππψλεη ηε δέζκεπζε ηνπ θξάηνπο λα παξέκβεη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πιένλ 

επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, απνδεηθλχεηαη αλεπαξθέο (Κνληηάδεο & Σζέθνο, 

2008).  χκθσλα κε ηνλ Matsaganis (2011 & 2012) ζηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, ηα 

θνηλσληθά επηδφκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο αθξαίαο θηψρεηαο 

επηδηψθνπλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. Έρνληαο ήδε νξγαλψζεη 

ζπζηεκαηηθά ην θνηλσληθφ ηνπο θξάηνο εδψ θαη δεθαεηίαο, νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο αληαπνθξίζεθαλ ζρεηηθά θαιά ζηηο επηπηψζεηο ηεο πξφζθαηεο θξίζεο 

απμάλνληαο κάιηζηα ηηο δαπάλεο ηνπο γηα θνηλσληθέο παξνρέο. ηελ Διιάδα νη 

δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο αθελφο κεηψζεθαλ ηα έηε 2007-2014 θαη αθεηέξνπ, 

έρνπλ κηθξή απνηειεζκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ απνθπγή ηεο θησρνπνίεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ζ κείσζε ηεο θηψρεηαο ιφγσ θνηλσληθψλ παξνρψλ αλέξρεηαη γηα ηα έηε  

2007 έσο 2014 κφιηο ζην 3-4%, ελψ ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο.Α. ην πνζνζηφ απηφ θαηά 

κέζν φξν είλαη 9-10% (Tinios, 2015). πσο ραξαθηεξηζηηθά δηαηππψλεηαη απφ ηνλ 

Castles (2010, ζει. 96 φπσο αλαθ. ζην Matsaganis, 2011) «Οη νπξέο αλέξγσλ πνπ 
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πξνθαινχλ νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο είλαη ε βαζηθή δνπιεηά ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο».  

Σν ειιεληθφ θξάηνο – πξφλνηαο θαηά ηα ρξφληα ηεο θξίζεο αζηνρεί ζπζηεκαηηθά θαη 

παξά ηα θνηλσληθά κέηξα ηα νπνία εηζάγεη, επηηπγράλεη λα απεπζχλεη ηα κέηξα απηά 

κφλν θαηά 7,7% ζην θησρφηεξν 20% ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν 

αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. είλαη ην 20,3% ησλ παξνρψλ 

(Tinios, 2015).  

ζνλ αθνξά ηελ πγεία θαη ηηο παξνρέο γηα ηελ πγεία ζηελ Διιάδα, σο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο πξν-θξίζεο επνρήο εληνπίδεηαη ε κεγάιε 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ κε ηελ παξάιιειε αχμεζε ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο (Tinios, 2015). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ ηεο θξίζεο δφζεθε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ε νπνία νθεηιφηαλ θπξίσο ζηηο 

πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Παξάιιεια φκσο ππήξμε δξακαηηθή κείσζε ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη  λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ιφγσ ρακειψλ ακνηβψλ θαη πξφσξεο 

ζπληαμηνδφηεζεο) κε απνηέιεζκα ην 2014 ε Διιάδα λα έρεη απφ ηα κηθξφηεξα 

πνζνζηά αληηζηνηρίαο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά ρηιίνπο θαηνίθνπο ζηηο ρψξεο 

ηνπ Ο.Ο..Α (OECD, 2015b). Παξάιιεια, νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία 

κεηψζεθαλ ην δηάζηεκα 2010-2013 θαηά 2,5% ελψ νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία 

κεηψζεθαλ θαηά 5,9%, δεδνκέλν ην νπνίν απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ίδηνη νη 

ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θάιπςαλ νηθνλνκηθά ηηο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ έιαβαλ επηβαξχλνληαο επηπιένλ ηα ρακειά ηνπο εηζνδήκαηα (OECD, 

2015a). 

Πνηνί είλαη νη ιφγνη πνπ θαηά εθηίκεζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ ζπλέβαιαλ ζηελ αδπλακία νξγάλσζεο ελφο θνηλσληθνχ 

θξάηνπο ζηελ Διιάδα ην νπνίν ζα ήηαλ ζε ζέζε ζήκεξα λα ακβιχλεη ηηο επηπηψζεηο 

ηεο θξίζεο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ηνπ παξνρψλ; Δίλαη θνηλή παξαδνρή φηη ην 

θνηλσληθφ θξάηνο είλαη έλαο παξακειεκέλνο ππιψλαο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηελ 

Διιάδα θαζ‟ φιε ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηεο (Skamnakis, 2011). χκθσλα κε ην 

Ferrera (2005) πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν πνπ αθνξά ζπλνιηθφηεξα ηηο λφηηεο 

επξσπατθέο ρψξεο θαη νθείιεηαη ζε ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

ρσξψλ απηψλ απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. Μεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν 

νη ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α εμαζθάιηζαλ γηα ηνπο πνιίηεο ηνπο ηθαλνπνηεηηθή 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε εθ‟ φξνπ δσήο (γηα ηνπο άλδξεο θπξίσο), έλα επξχηαην 

ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ην νπνίν θάιππηε ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνπο 
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θηλδχλνπο ηεο αζζέλεηαο, ηεο αλαπεξίαο, ηεο αλεξγίαο, ηνπ γήξαηνο θιπ. θαη έδηλε 

γελλαηφδσξα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα. Παξάιιεια αλέπηπμαλ ηελ νξγάλσζε ελφο 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ην νπνίν πξνζηάηεπε φζνπο δελ είραλ επαξθή 

εηζνδήκαηα.  Αληίζεηα νη λφηηεο ρψξεο, δελ θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ έλα αληίζηνηρν 

θνηλσληθφ θξάηνο. Καη‟ αξράο ε νηθνλνκία ηνπο σο επί ην πιείζηνλ βαζηδφηαλ ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα θαη ηελ νηθνηερλία, νη νπνίεο εμαζθάιηδαλ ιίγεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

ρακειέο ακνηβέο θαη κηθξή ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Δπηπιένλ, δελ ππήξμε θνηλσληθή πίεζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θνηλσληθνχ 

δηρηχνπ πξνζηαζίαο θαζψο νη νηθνγέλεηεο (νη γπλαίθεο ησλ νηθνγελεηψλ) 

παξαδνζηαθά αλαιάκβαλαλ ηε θξνληίδα θαη πξνζηαζία ησλ θνηλσληθά αδπλάησλ 

(παηδηψλ, αζζελψλ, ειηθησκέλσλ, αλέξγσλ θιπ). Σν δεδνκέλν απηφ, δειαδή ε 

θξνληίδα ησλ θνηλσληθά αδπλάησλ απφ ηηο γπλαίθεο, αθελφο δηαηήξεζε ηε δήηεζε γηα 

ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ παξνρψλ ζε ρακειά επίπεδα θαη αθεηέξνπ, απέηξεςε ηηο 

γπλαίθεο απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε 

ρακειή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ήδε απφ ην 2000 έρεη 

εληνπηζηεί ζηελ Διιάδα σο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο 

απαζρφιεζεο, ελψ ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο νη γπλαίθεο, ιεηηνπξγψληαο θαη πάιη σο 

δίρηπ αζθαιείαο γηα ηελ νηθνγέλεηα, ζπεχδνπλ λα βξνπλ εξγαζία ρσξίο λα 

απνηξέπνληαη απφ ρακειέο ακνηβέο θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο (Tinios, 2015).  

Πέξαλ ηνχηνπ, σο αηηίεο γηα ηελ ειιηπή αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν αλαδηαλεκεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, εληνπίδνληαη  

πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ παξειζφληνο, νη νπνίεο επλφεζαλ κεξνιεπηηθά νξηζκέλεο 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ («πειαηεηαθή πνιηηηθή») θαη ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία 

έληνλσλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (Κνληηάδεο & Σζέθνο, 2008α · Skamnakis, 2011· 

πκεσλίδνπ, 2008). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο ζηήξημεο ηεο 

νηθνγέλεηαο κέζσ επηδνκάησλ κφλν ζε πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη ζε δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο, εηδηθά επηδνκαηηθά πξνλφκηα ηα νπνία απνιάκβαλαλ ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο εξγαδνκέλσλ ζε ΓΔΚΟ, κεγάιε πξνζηαζία γηα νξηζκέλεο νκάδεο 

ζπληαμηνχρσλ θαη πνιιά άιια παξφκνηα επλντθά κέηξα ηα νπνία ήηαλ απνηέιεζκα 

πνιηηηθψλ πηέζεσλ νξηζκέλσλ ηζρπξψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ (Ferrera, 2005).  Οη 

κεξνιεπηηθέο απηέο πνιηηηθέο απνθάζεηο ζπλνδεχηεθαλ απφ ηε ρακειή επίδνζε θαη 

ειιηπή δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Απνηέιεζκα ηεο ππεξβνιηθήο 

πξνζήισζεο ζηε γξαθεηνθξαηία, πνπ ραξαθηήξηδε άιισζηε πνιιά κνληέια δεκφζηαο 
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δηνίθεζεο ζην παξειζφλ (Πεηξίδνπ, 2011), ήηαλ πνιιά θησρά λνηθνθπξηά λα κελ 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, γηαηί δελ εθπιήξσλαλ ηηο 

απζηεξέο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο (Ferrera, 2005). Δπηπιένλ, 

ηα κέηξα πνιηηηθήο δε ζπληζηνχλ έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν, είλαη αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο 

θαη νη πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο απαηηνχλ ηνπο δηθαηνχρνπο λα αλήθνπλ ζε κηα 

νξηζκέλε θαηεγνξία, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε άιια θξηηήξηα (Μαηζαγγάλεο, 

2013). Γεδνκέλν ην νπνίν ζπλερίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη εληνπίδεηαη 

πξφζθαηα απφ ηνλ Ο.Ο..Α σο βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο. «Οη ηζρχνπζεο παξνρέο ζηελ Διιάδα είλαη ζπρλά πεξίπινθεο θαη ρακειήο 

ζηφρεπζεο» (Ο.Ο..Α, 2013, ζει. 44).  

Πάξα ηαχηα, κε δεδνκέλεο ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο γηα ηελ αλεπάξθεηα 

ησλ θνηλσληθψλ κέηξσλ πνπ εηζήρζεζαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ρξεηάδεηαη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε φηη νη αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα θαηλφκελα ηεο αλεξγίαο θαη ηεο 

θηψρεηαο ζε κηα ρψξα πξσηίζησο εληνπίδνληαη ζηελ ειιηπή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη 

ζηελ ππάξρνπζα αγνξά εξγαζίαο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε αξθεηνχο κειεηεηέο 

ππάξρεη κηα ζαθήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ηεο κείσζεο 

ηεο θηψρεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε κηα ρψξα (McIntyre, Thiede, 

Dahlgren & Whitehead, 2006 · Skamnakis, 2011).  Με απηήλ ηελ έλλνηα, ν 

εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ ηνπ θξάηνπο-πξφλνηαο λα παξέρεη πξνζηαζία θαη 

θνηλσληθή ζηήξημε δε κεηψλεη ηελ άκεζε αλαγθαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ηεο ρψξαο ε νπνία ζα επηθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ. πσο ζεκεηψλεη ν Matsaganis «Σν δχζθνιν 

θαζήθνλ ηεο αλαβάζκηζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ επνρή ηεο θξίζεο δελ κπνξεί 

λα ελαπνηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, δηφηη ε δπλαηφηεηα ηνπ 

θξάηνπο - πξφλνηαο λα κεηψζεη ηε θηψρεηα θαη ηηο αληζφηεηεο εκπνδίδεηαη απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο ε νπνία πξνσζεί ρακειέο ακνηβέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ρακειή 

πξφζβαζε ζηελ εξγαζία» (2011, ζει. 510). 

1.2.2  Άμεζα μέηπα για ηην αναδιάπθπυζη ηυν κοινυνικών παποσών 

Χο άκεζε αλαγθαηφηεηα εληνπίδεηαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ θνηλσληθψλ 

παξνρψλ ψζηε λα απνθηήζνπλ έλα ζπλεθηηθφ θαη νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα θαη λα 

απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο (Μαηζαγγάλεο, 2013 · 
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Ο.Ο..Α, 2013 · Tinios, 2015). πγθξηκέλα ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Ο.Ο..Α (2013) 

πεξηιακβάλνληαη ε θαηάξγεζε ησλ πνιιψλ επηδνκάησλ έηζη φπσο ιεηηνπξγνχλ 

ζήκεξα θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ επηδφκαηα ηα νπνία ζα ρνξεγνχληαη βάζε 

εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ. ζνλ αθνξά ην επίδνκα αλεξγίαο, επηκήθπλζε ηεο 

κέγηζηεο δηάξθεηαο ηνπ ζε 24 κήλεο θαη παξνρή επηδφκαηνο κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 

ζηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θαη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. ζνλ αθνξά ηα επηδφκαηα παηδηνχ, ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ 

εληειψο άληζσλ θαη πνιπάξηζκσλ νηθνγελεηαθψλ θαη πνιπηεθληθψλ επηδνκάησλ απφ 

έλα εληαίν επίδνκα παηδηνχ. Πξνηείλεηαη ε ελνπνίεζε ησλ επηδνκάησλ αλαπεξίαο θαη 

ε εηζαγσγή εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ζε απηά. Χο πξνο ην επίδνκα θαηνηθίαο, 

αλαζρεδηαζκφο ηνπ επηδφκαηνο ελνηθίνπ ζε κε αληαπνδνηηθή βάζε θαη αλεμαξηήησο 

ελζήκσλ.  

ζνλ αθνξά ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα, ην νπνίν δηαζέηνπλ φιεο νη 

Δπξσπατθέο ρψξεο πιελ ηεο Διιάδαο (Matsaganis, 2011), απνηειεί πξφηαζε ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (IMF, 2012 φπσο αλαθ. ζην Μαηζαγγάλεο, 2013). 

χκθσλα κε ην ΓΝΣ πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή ελφο πξνγξάκκαηνο ειάρηζηνπ 

εηζνδήκαηνο ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη ζα απεπζχλεηαη 

ζην ρακειφηεξν 20% ηεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο. Ήδε  ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 (λφκνο 4093/2012)
3
 εηζάγνληα κέηξα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηεχξπλζε ηνπ επηδφκαηνο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, ηε ζέζπηζε ηνπ 

επηδφκαηνο ζηήξημεο ηέθλσλ θαη ηε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 

εηζνδήκαηνο. Με ηελ αξηζκ. Γ23/νηθ.30299/2377 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο  

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Οηθνλνκηθψλ, νξίδνληαη  νη 

πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο (φπσο 

πιένλ νλνκάδεηαη) γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζε 30 δήκνπο. Δπηπιένλ, κε ην λφκν 

4320/2015 θαη ηελ Αξηζκ. Οηθ, 494/9-4-2015 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Παξαγσγηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
4
 εηζάγνληαη Μέηξα γηα ηελ 

Αληηκεηψπηζε ηεο Αλζξσπηζηηθήο Κξίζεο ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ άκεζε 

                                                 
3
 ΦΔΚ 222 /Α‟/ 12-11-2012 

4
 ΦΔΚ 557/Β‟/ 9-4-2015 
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αλαθνχθηζε ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ κέζσ ηεο επηδφηεζεο ηνπ ελνηθίνπ, ηεο 

παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηεο παξνρήο ηξνθίκσλ (θάξηα ζίηηζεο). Με 

δεδνκέλν φκσο φηη ζχκθσλα κε ηε Eurostat (2016b) ην 2014 ηα άηνκα πνπ 

θηλδπλεχνπλ απφ αθξαία θηψρεηα θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (AROPE, People at risk 

of poverty or social exclusion) αλέξρνληαη ζην 36% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ηα 

κέηξα απηά δε θαίλεηαη λα θηάλνπλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Μεηά 

απφ ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο πνπ έγηλαλ, κφλν 30.575 άηνκα πιεξνχζαλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηδφηεζε ελνηθίνπ, 89.288 άηνκα εγθξίζεθαλ γηα ηελ παξνρή 

δσξεάλ ξεχκαηνο θαη 145.359 άηνκα γηα ηελ παξνρή ζίηηζεο
5
.  

ην ζχζηεκα πγείαο κηα βαζηθή αλαδηάξζξσζε εηζήγαγε ν λφκνο 3863/2010
6
, 

ν νπνίνο δηαρψξηζε ηηο ππεξεζίεο πγείαο απφ ηηο ζπληάμεηο θαη ελνπνίεζε ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηηο παξνρέο πγείαο (Tinios, 2015). ζνλ αθνξά ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλαζθαιίζησλ, κε ην λφκν 4368/2016
7
 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο δσξεάλ πξφζβαζεο 

ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο θαη ηεο δσξεάλ θαξκαθεπηηθήο θάιπςεο ζε 

αλαζθαιίζηνπο θαη εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζεί ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ νη νκάδεο απηέο πθίζηαληαη γηα λα ιάβνπλ ππεξεζίεο 

πγείαο.  

1.3 Η αποκένηπυζη ηυν ςπηπεζιών κοινυνικήρ πολιηικήρ: μια 

ζύγσπονη επιηαγή  

χκθσλα κε «λενκαξμηζηηθέο» ζεσξήζεηο, ε θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη 

απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κνλάρα σο πνιηηηθή άζθεζεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο (Skamnakis, 2011).  Πάξα ηαχηα, ν ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα είλαη 

αδηακθηζβήηεηνο θαη ηεθκεξησκέλνο, ελψ ππάξρνπλ παξαδείγκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην 

ησλ ΟΣΑ (Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) (Blomqvist 2004 · Bovaird 2007 · 

                                                 
5
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/65832/anakoinothikan-ta-apotelesmata-gia-

tin-anthropistiki-krisi 
6
 ΦΔΚ 115/Α‟/15-7-201 

7
 ΦΔΚ 21/ Α'/21-2-2016 



19 

 

Γθέθαο 2014).  Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα ν ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα αλαβαζκίδεηαη θαζψο ε 

απνθέληξσζε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ 

πφξσλ (Γθέθαο, 2014 · Council of Europe, 2000). 

Παξφηη είλαη ζαθέο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ν 

ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο είλαη 

πεξηζζφηεξν επηρεηξεζηαθφο θαη φρη ζηξαηεγηθφο, ζε αξθεηέο ρψξεο παξαηεξείηαη ε 

δηακφξθσζε ηνπηθψλ πνιηηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξνβαίλεη 

ζηε ράξαμε κηαο ηνπηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο.  Βέβαηα ε δπλαηφηεηα άζθεζεο 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ξφινπ ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζνξίδεηαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο. 

Δπηπξφζζεηα, ζηε κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Σνπηθή θαη 

Πεξηθεξεηαθή Γεκνθξαηία (European Committee on Local and Regional Democracy 

CDLR), ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε 

δηακφξθσζε  πνιηηηθψλ, θαζψο είλαη ζε ζέζε λα ηξνθνδνηήζεη ηηο απνθάζεηο κε ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηεο (Council of Europe, 

2000). Σειηθά ην δεηνχκελν, θαηά ηε χλνδν ησλ Τπνπξγψλ, είλαη κέζσ ηεο 

απνθέληξσζεο λα εμαζθαιηζηεί ε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ρσξίο θακία 

επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε! πσο ζα επηζεκάλεη ν Γθέθαο (2014), ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζήκεξα παξαηεξείηαη ε ηάζε λα 

κεηαθέξνληαη αξκνδηφηεηεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ρσξίο απηφ λα ζπλνδεχεηαη 

απφ ηνπο αλάινγνπο πφξνπο, παξφηη ζηελ Διιάδα γηα παξάδεηγκα ππάξρεη εηδηθή 

πξφβιεςε γηα απηφ ζην χληαγκα ηεο ρψξαο (άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  Κοινυνική Πολιηική και Σοπική 

Αςηοδιοίκηζη  

2.1. Ο θεζμικόρ πόλορ ηηρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ 

Παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο-πξφλνηαο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην (βιέπε Κεθ. 1.2), παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα κηα ζπλερψο 

απμαλφκελε ζπκκεηνρή ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζχγθξηζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ 1995 (ΠΓ 410/95)
8
 θαη ζε απηφλ 

ηνπ 2006 (Ν.3463/2006)
9
. Μέζα ζε 11 έηε παξαηεξείηαη κία ηζρπξή κεγέζπλζε θαη 

δηαθνξνπνίεζε ζε εχξνο θαη ζε εμεηδίθεπζε ππεξεζηψλ, ε νπνία έρεη ήδε ηα ζηνηρεία 

ηεο σξίκαλζεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα θαηαγξαθεί θαη ζεζκηθά. Παξ‟ φια απηά, 

πνιινί  κειεηεηέο εληνπίδνπλ φηη δελ έρεη ππάξμεη νπζηαζηηθή απνθέληξσζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα θαη φηη ν ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη 

θπξίσο επηθνπξηθφο θαη ελίνηε απιά δηαρεηξηζηηθφο (Μπηηζάλε & Σζέθνο, 2008 · 

Πεηκεδίδνπ, 2000 · Skamnakis, 2011).  

χκθσλα κε ηε Θειεξίηε (2008) ν δηαξθψο δηεπξπλφκελνο ξφινο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, ηδηαίηεξα κεηά ηε ζπλέλσζε ησλ δήκσλ κε ην πξφγξακκα «Ησάλλεο 

Καπνδίζηξηαο» θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ απνθέληξσζε 

ησλ ππεξεζηψλ ζην εγγχηεξν επίπεδν ησλ πνιηηψλ, ζπλέβαιε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κεηαξξπζκίζεσλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ απνθέληξσζε 

απηή πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξεηαθά ζηελ έθζεζε ηεο  CDLR γηα θάζε ρψξα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Council of Europe, 2000).  Καηά ηνπο Κνληηάδε, Καιαηδή, 

Μίρν, Μπηηζάλε θαη Σζέθν (2006, ζει. 82) «ν δηεπξπκέλνο ξφινο ησλ ΟΣΑ 

πξνέθπςε απφ ζπγθιίλνπζεο ηάζεηο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν». Αθελφο, νη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) πνπ είλαη εγγχηεξα ζην επίπεδν ηνπ 

πνιίηε θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ (νηθνγέλεηα, γεηηνληά θιπ.), βξίζθνληαη ζε 

πιενλεθηηθφηεξε ζέζε γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο ζην θνηλσληθφ πεδίν. Αθεηέξνπ, ε 

θεληξηθή εμνπζία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ειέγμεη ηηο δπζθνιίεο απνηειεζκαηηθνχ 

θεληξηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο πιεζψξαο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο θαη ηερληθψλ 

                                                 
8
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πξνβιεκάησλ (βιέπε Κεθ. 1.2), επεδίσμε λα κεηαθέξεη ηα δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα 

ζηνπο ηνπηθνχο ζεζκνχο.  

Ζ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα νπζηαζηηθά 

θαζνξίδεηαη ην 2006 κε ην λ.3463 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» φπνπ νξίδεηαη 

γηα πξψηε θνξά ζην άξζξν 75 φηη «Οη δεκνηηθέο θαη νη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζχλνπλ 

θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο 

θαη ηεο εγγχηεηαο,  κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο»
10

.  

ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, (ζην 

λ.3463/2006
11

  ζηνηρείν ε) πεξηγξάθνληαη νη εμήο αξκνδηφηεηεο: 

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

ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο, κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ φπσο 

παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, βξεθνθνκείσλ, νξθαλνηξνθείσλ, θέληξσλ 

αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο 

ειηθησκέλσλ, γεξνθνκείσλ θ.ιπ. θαη ηε κειέηε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

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

ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε 

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

δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο θαη 

απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο 

ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ 

πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

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

παξαρψξεζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νηθνπέδσλ ζε απηνχο ή κε ηελ παξνρή 

ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ, εηδψλ  δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαηά  ηηο πξνβιέςεηο απηνχ ηνπ 

Κψδηθα. 

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

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

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

θαη δξάζεηο γηα ηελ  έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη 

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

6.  Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο κε ηε  δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ  εζεινληψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ  έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνηλφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνπο Κνληηάδε θαη ζπλ. (2006) ε θαηαγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δελ είλαη απιή θαζψο ππάξρεη δηάζπαξηε 

λνκνζεζία, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, δηππνπξγηθέο θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ 

νξηνζεηνχλ πιεζψξα αξκνδηνηήησλ, νη νπνίεο φκσο ζπρλά παξακέλνπλ 

αλαμηνπνίεηεο. Δπίζεο, εληνπίδεηαη ε δπζθνιία ησλ κηθξψλ δήκσλ λα αζθήζνπλ 

πνιιέο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ ππεξ-δεκνηηθή αλαθνξά φπσο είλαη ε 

ρσξνηαμία, ην πεξηβάιινλ, ε ηνπηθή αζηπλφκεπζε, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, νη 

αλαπηπμηαθέο ππνδνκέο, ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. εκαληηθφ είλαη 

φκσο θαηά ηνπο ίδηνπο, φηη κε ην λέν θψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ δηεπξχλεηαη ν 

θνηλσληθφο ξφινο ησλ ΟΣΑ κέζα απφ έλα πιέγκα δηαηάμεσλ θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ 

θψδηθα. Δηδηθφηεξα εληνπίδνπλ, αλάκεζα ζε άιιεο, ηηο εμήο δπλαηφηεηεο γηα ηνπο 

ΟΣΑ φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Κνληηάδεο θαη ζπλ., 2006): 

 Γηα πξψηε θνξά πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο λα 

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

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

ηνπο άπνξνπο. Πξφζθαηα δε, ζην πλεχκα ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Ο.Ο..Α (2013), 

κε ην λφκν 4368/2016 (άξζξν 13) δηεπξχλνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ αηφκσλ 

πνπ κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ηα δεκνηηθά ηέιε θαζψο πξνζηίζεληαη θαη 

εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα.
12

 

 ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ, 

είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε απφ ηνπο ΟΣΑ εηδψλ δηαβίσζεο, πεξίζαιςεο θαη 

ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ.  

 Πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ή ε ζπκκεηνρή ζε νινθιεξσκέλα ηνπηθά ζρέδηα 

πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη  πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε 
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πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ, ζην πιαίζην  ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ. 

 Γεκηνπξγνχληαη Γεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά Γξαθεία Δλεκέξσζεο γηα ηελ 

Απαζρφιεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Παξάιιεια, κέζσ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ηνπο ρεδίσλ, πνπ εηζάγεηαη σο 

ππνρξέσζε κε ηνλ λ.3463/2006 θαη επηβεβαηψλεηαη κε ην άξζξν 266 ηνπ λ. 3852/2010  

(ΔΔΣΑΑ, 2011α),  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δήκνπο, λα εθπνλήζνπλ ζρέδηα 

δξάζεο γηα ηελ θνηλσληθή παξέκβαζε ζην δήκν ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπφλεζή ηνπο.  

Ζ κεηαξξχζκηζε πνπ επέθεξε ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» ην 2010
13

 κε ην 

Νφκν 3852/2010 (άξζξν 94, παξάγξαθνο Β) ζπκπιήξσζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ δήκσλ κε 34 λέεο αξκνδηφηεηεο. Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα 

αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο αζθνχζε ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη νη νπνίεο κε 

απηήλ ηελ έλλνηα ήδε ιεηηνπξγνχζαλ απνθεληξσκέλα. Δπηπιένλ, πξφθεηηαη γηα  

επζχλεο θπξίσο δηαρεηξηζηηθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο δελ πξνζζέηνπλ ηνκείο αξκνδηνηήησλ 

ζηνπο δήκνπο. Με απηήλ ηελ έλλνηα δελ αλαβαζκίδνπλ νπζηαζηηθά ην ξφιν ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

Οη αξκνδηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

1. Δλέξγεηεο πξφλνηαο πξνο ηνπο πνιίηεο: θαηαβνιή επηδνκάησλ ζε ΑκεΑ, 

αλαζθάιηζηνπο θιπ., έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο, έθδνζε θάξηαο 

αλαπεξίαο, νηθνλνκηθή ελίζρπζε απηνζηεγαδφκελσλ, ξχζκηζε ζεκάησλ θνηλσληθήο 

θαηνηθίαο, αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο, έθδνζε απνθάζεσλ 

θνηλσληθήο παξνρήο θιπ. 

2. Υνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ, ηδησηηθψλ παηδηθψλ 

ή βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ ή 

ΑκεΑ, ηδξπκάησλ παηδηθήο πξφλνηαο ζε ηδηψηεο ή θηιαλζξσπηθνχο ζπιιφγνπο,  

ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, εξάλσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ 

αγνξψλ.  

3. Δπνπηεία θαη έιεγρν (δηνξηζκφο Γ, έιεγρνο πξνυπνινγηζκνχ θαη 

επηρνξεγήζεσλ θ.α) θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, ηδξπκάησλ 

πξνζηαζίαο θαη αγσγήο νηθνγέλεηαο (παξαξηήκαηα ΠΗΚΠΑ, παηδηθέο εμνρέο, θέληξα 
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παηδηθήο κέξηκλαο θ.α), νξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ Σακείσλ Πξφλνηαο 

θαη Πξνζηαζίαο Πνιπηέθλσλ θα.   

4. Γεκφζηα πγεία θαη αγσγή πγείαο: Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο ζε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά ζρνιεία,  εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκνχ, πιεξνθφξεζε δεκνηψλ 

γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο, έθδνζε ηνπηθψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ιήςε 

κέηξσλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγηεηλήο, εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ινηκσδψλ θαη παξαζηηηθψλ λνζεκάησλ δψσλ,   παξνρή γλσκάηεπζεο απφ αξκφδην 

θηελίαηξν γηα πγεηνλνκηθή θαηαιιειφηεηα ησλ δψσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα πιαλφδηα 

έθζεζε δψσλ, εθαξκνγή, νξγάλσζε θαη επνπηεία ηεο ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο θαη 

ηνπ νίζηξνπ ησλ δψσλ θ.α.  

5. Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ νξγαλψλνληαη θαη 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έθηαθησλ 

πξνγξακκάησλ κε εηδηθφ πξνυπνινγηζκφ ή πξνγξακκάησλ πνπ επηδνηεί ε Δπξσπατθή 

Έλσζε, νξηζκφο γηαηξψλ πνπ εμεηάδνπλ επαγγεικαηίεο θαη εξγαδφκελνπο ζε 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, νξηζκφο ειεγθηή γηαηξνχ ηνπ ΟΓΑ γηα ηα 

ΝΠΓΓ ηνπ Ννκνχ θ.α.  

Σν ζεκαληηθφηεξν πνπ επέθεξε ζηελ νξγάλσζε ησλ δήκσλ ην πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο» φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, είλαη φηη βάζε 

ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λφκνπ 3852/2010
14

 νη λένη δήκνη πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο 

ζπλελψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη,  ππνρξενχληαη γηα πξψηε θνξά λα πεξηιάβνπλ 

ππεξεζηαθή κνλάδα πνπ αθνξά αλάκεζα ζε άιια αξκνδηφηεηεο άζθεζεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Ζ ππνρξέσζε απηή ελζαξξχλεη ηνπο 

ΟΣΑ λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

2.2. Η ανάπηςξη κοινυνικών ςπηπεζιών ζε ηοπικό επίπεδο  

Παξάιιεια κε ηελ νινέλα κεγαιχηεξε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ζηελ άζθεζε 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε αλαπηχζζεη ππεξεζίεο θαη δνκέο 

ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν. Πάγην αίηεκα άιισζηε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 

Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ) ήηαλ ε θνηλσληθή πνιηηηθή λα απνηειέζεη πιήξε 

αξκνδηφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δηφηη αθελφο είλαη πην θνληά ζηνπο πνιίηεο 
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θαη γλσξίδεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη αθεηέξνπ, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδεη θαη λα πινπνηεί νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ (πγεία, παηδεία, 

δεκηνπξγηθφο ειεχζεξνο ρξφλνο θιπ) (Μπηηζάλε & Σζέθνο, 2008). Άιισζηε, κε 

δεδνκέλν φηη ε ζχγρξνλε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δε ζπλδέεηαη κφλν κε 

ην ρακειφ εηζφδεκα, ηε θηψρεηα θαη ηελ αδπλακία έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

αιιά κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα θαη ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε, απαηηείηαη ε 

εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πνιηηψλ,  ε 

αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε δηθηχσζή ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν  

(Κνληηάδεο & Σζέθνο, 2008α · Skamnakis, 2011).  

 χκθσλα κε ηε Θειεξίηε (2008) θαηά ηελ πεξίνδν φπνπ ε δπλαηφηεηα 

παξέκβαζεο ησλ ΟΣΑ ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ήηαλ πξναηξεηηθή, νη πεξηζζφηεξνη 

δήκνη πινπνίεζαλ δξάζεηο κέζα απφ πθηζηάκελεο δνκέο θαη εζηίαζαλ θπξίσο ζηε 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ (παηδηθνχο ζηαζκνχο), ζηε θξνληίδα ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

(Κέληξα Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ Αηφκσλ, ΚΑΠΖ) θαη ζηηο «παξαδνζηαθέο» 

εππαζείο νκάδεο φπσο είλαη ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ). ηελ ακέζσο επφκελε 

πεξίνδν, φπνπ κέζσ ηνπ λένπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ  (λ.3463/2006)
15

 

κεηαθέξζεθαλ αξκνδηφηεηεο ζηνπο ΟΣΑ, αλαπηχρζεθε πιεζψξα παξεκβάζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ. Χζηφζν, επεηδή νη πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο ζηεξίρζεθαλ ζε 

επξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε επαξθψο νη ηνπηθέο 

αλάγθεο θαη ε βησζηκφηεηα ησλ δνκψλ απηψλ, ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ 

απνζπαζκαηηθφηεηα θαη αζπλέρεηα.  χκθσλα κε ηνπο Κνληηάδε θαη  Σζέθν (2008β), 

ε έιιεηςε ζπλεθηηθνχ νξάκαηνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο νθείιεηαη ζην φηη ζε 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν ε θνηλσληθή πνιηηηθή εθιακβάλεηαη σο ζπκπιήξσκα 

ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκηθήο αγνξάο θαη εμππεξεηεί ζηελ εθηφλσζε ησλ αλακελφκελσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ εθείλε δεκηνπξγεί.  

Πάξα ηαχηα, ππήξμε κηα ξαγδαία αχμεζε ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο νη 

νπνίεο ζχκθσλα κε ηε Θειεξίηε (2008) κπνξνχλ λα ηππνπνηεζνχλ σο πξνο ηνλ ηχπν 

ησλ θνξέσλ-δνκψλ, ζε:  

- Γνκέο πνπ πξνήιζαλ κέζσ ηεο ζηαδηαθήο παξαρψξεζεο αξκνδηνηήησλ απφ 

ην θξάηνο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ζηφρν ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε νξηζκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (πρ παηδηθνί ζηαζκνί)  
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- Γνκέο πνπ ζρεδηάζηεθαλ ή δεκηνπξγήζεθαλ κε αθνξκή ηελ πινπνίεζε 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ (πρ Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ, ΚΖΦΖ,  

Βνήζεηα ζην πίηη) 

- Γνκέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ ηεο πιαηζίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ (πρ Κέληξα Πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ θαη  πξναγσγήο ηεο πγείαο, 

γεξνθνκεία, δεκνηηθά ηαηξεία θ.α.).  

ζνλ αθνξά ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη, θαιχπηνπλ φζν ην 

δπλαηφ πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ππεξεζίεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ κε δξάζεηο φπσο είλαη ηα δεκνηηθά ηαηξεία ή ηνπο 

ζπκβνπιεπηηθνχο ζηαζκνχο, ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο κε ηνπο 

παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηα θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ, ζηα άηνκα 

ηξίηεο ειηθίαο κε ηα ΚΑΠΖ, ην πξφγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη θαη ηα ΚΖΦΖ, ζηηο 

εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο κέζα απφ Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο γηα παηδηά 

κε Αλαπεξίεο (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ) θαη πξνγξάκκαηα γηα ΡΟΜΑ, ζε γπλαίθεο (ηδηαίηεξα ζε 

φζεο αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο ή είλαη ζχκαηα βίαο), ζε λένπο θαη λέεο κε ηα 

Κέληξα πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο (Θειεξίηε, 2008).    

Έλα θαίξην δήηεκα φζνλ αθνξά ηελ απνηχπσζε ηεο εκβέιεηαο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ είλαη ε έιιεηςε ηεο ζπζηεκαηηθήο ηνπο 

ραξηνγξάθεζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο ηφζν ζε ηνπηθφ φζν ζε 

εζληθφ επίπεδν (Κνληηάδεο & Σζέθνο, 2008). 

2.3 Η ηοπική αςηοδιοίκηζη υρ δίσης αζθαλείαρ για ηην 

ανηιμεηώπιζη ηηρ θηώσειαρ και ηος κοινυνικού 

αποκλειζμού 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δίρηπ αζθαιείαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπο 

πνπ πιήηηνληαη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνιινί δήκνη κε ηε 

ζπλεηζθνξά εζεινληψλ αλέπηπμαλ πξσηνβνπιίεο δηαλνκήο ηξνθίκσλ, παξνρήο 

γεπκάησλ ζε παηδηά ζηα ζρνιεία θαη πνιιέο άιιεο δξάζεηο θνηλσληθήο θξνληίδαο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπαξαζηαζνχλ ζηνπο πνιίηεο πνπ ιφγσ ηεο αλεξγίαο θαη ηεο 

αθξαίαο θηψρεηαο θηλδπλεχνπλ λα απνθιεηζηνχλ θνηλσληθά (European Social 

Network, 2014). εκαληηθή ήηαλ επίζεο, ε πξσηνβνπιία πνπ έιαβαλ νη δήκνη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο 
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κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΑ 2007-2013.  Δμ‟ αξρήο νξίζηεθε ν θαζνξηζηηθφο 

ξφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ. Σν πιαίζην ηεο 

πξφζθιεζεο πξνο ηνπο θνξείο γηα λα ππνβάιινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζπκπξάμεσλ κε θεληξηθφ θνξέα ην δήκν κηαο 

πεξηνρήο
16

. Ζ πξνζπάζεηα απηή, πνπ μεθίλεζε ην 2012, ζήκεξα απαξηζκεί 

παλειιαδηθά  47 εηαηξηθά θνηλσληθά ζρήκαηα (δήκνη, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, 

λνκηθά πξφζσπα ΟΣΑ, θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη  θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα) 

θαη ηε ιεηηνπξγία 261 δνκψλ. Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεο, Κνηλσληθά Παληνπσιεία, 

Κνηλσληθά Φαξκαθεία,  Γεκνηηθνί Λαραλφθεπνη, Γνκέο Παξνρήο πζζηηίσλ, 

Σξάπεδεο Υξφλνπ, Κέληξα Ζκεξήζηαο Τπνδνρήο Αζηέγσλ θαη  Τπλσηήξηα 

ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηε ρψξα (Δζληθφ Γίθηπν Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο, 

2015).  ζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ δνκψλ απηψλ ζε σθεινχκελνπο, δηαπηζηψζεθε 

φηη ε ηηκή ζηφρνο ήδε δχν ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ησλ δνκψλ είρε θηάζεη ην 188% 

ηεο επίηεπμεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ εμαηξεηηθή δήηεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Άιισζηε, ε αλαγθαηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ δνκψλ νδήγεζε ζηελ 

παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016 (κε πξφζθαηε ηελ 

παξάηαζε βάζε ηεο Σξνπνινγίαο Ννκνζρεδίνπ 500/27, 21.6.2016
17

),  ελψ ήδε έρεη 

πξνθεξπρηεί κέζσ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020 ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ). ηελ πξφζθιεζε απηή δίλεηαη πιένλ ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο ΟΣΑ λα αλαιάβνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ρσξίο λα 

είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ζπκπξάμεσλ κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο
18

.  ην 

πλεχκα πνπ ήδε ιεηηνχξγεζαλ νη δνκέο θαηά ηελ πξνεγνχκελε θάζε, ε 

ρξεκαηνδφηεζε αθνξά θπξίσο ηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο, ελψ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

αλακέλεηαη λα θαιπθζνχλ απφ ηνπο δήκνπο θαη κέζσ ρνξεγηψλ
19

.  

ηε κειέηε απνηίκεζεο ηεο Γξάζεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ άκεζεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο (Δζληθφ Γίθηπν Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο, 2015, 

ζει. 52), αλαδεηθλχεηαη κηα «ηδηφηππε δπλακηθή» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, 

                                                 
16

 Δζληθφ Γίθηπν Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο, http://www.koinoniasos.gr, πξνζπειάζηεθε ζηηο 

5-6-2016. 
17

 http://www.karagilanis.gr/epikairotita/tropologia-nomosxediou-500-27-21-6-2016-paratasi-tis-liksis-

tou-ergou-koinonikon-domon-amesis-antimetopisis-tis-ftoxeias.html, πξνζπειάζηεθε ζηηο 30/8/2016.  
18

 Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

http://www.pepkm.gr/attachments/pr024/PR024.9iv.pdf, πξνζπειάζηεθε ζηηο 23/8/2016. 
19

 Οδεγφο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο δνκψλ παξνρήο βαζηθψλ αγαζψλ,  http://www.pepkm.gr/, 

πξνζπειάζηεθε ζηηο 23/8/2016. 
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«κε ζπρλά αληίξξνπεο πξνζεγγίζεηο». Ζ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ δξάζεο 

ζπληειείηαη παξάιιεια κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-

2014, ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 ελψ εηζάγνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θηψρεηαο ζε εζληθφ επίπεδν ην Πξφγξακκα «Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο ή/θαη 

Δπηζηηηζηηθήο Βνήζεηαο» απφ ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο 

(ΣΔΒΑ)
20

 θαη ην Πξφγξακκα «ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε»
21

. Παξάιιεια  

πινπνηνχληαη ηα Μέηξα Αληηκεηψπηζεο ηεο Αλζξσπηζηηθήο Κξίζεο (βιέπε θαη Κεθ 

1.2.2). Έηζη, αθελφο παξαηεξείηαη ε αλάιεςε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ σο απνηέιεζκα ηεο πίεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεγάιε αχμεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη αθεηέξνπ, δεκηνπξγνχληαη επηθαιχςεηο θαη παξάιιειεο δξάζεηο ρσξίο 

ζπληνληζκφ κηαο θαη νη δξάζεηο απεπζχλνληαη ζηνλ ίδην πιεζπζκφ ζην ηνπηθφ 

επίπεδν. Σν πξφβιεκα ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο νιφπιεπξεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ αλάγθε βνήζεηαο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο ησλ ΟΣΑ πνπ εηζάγνληαη σο λένο ζεζκφο ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε κε ην λφκν  4368
22

 (άξζξν 4). Αλ θαη ζε πνην βαζκφ ηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο ζα κπνξέζνπλ λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη 

λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ, κέλεη λα απνδεηρζεί ζηελ πξάμε.  

  

                                                 
20

 ΚΤΑ αξηζκ. Γ23/νηθ.19162/1277, http://www.eiead.gr/publications/docs, πξνζπειάζηεθε ζηηο 

30/8/2016. 
21

 Γ28/νηθ.31354/2352 (15/09/2014) Πξφζθιεζε Τθππνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο, http://www.eiead.gr/publications, πξνζπειάζηεθε ζηηο 30/8/2016. 
22
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 Η κοινυνική πολιηική ζε ηοπικό επίπεδο: 

Κπίζιμα ζηηήμαηα ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού 

Ζ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, παξά ηελ 

αμηνζεκείσηε εμέιημε ηελ νπνία είρε ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ζηελ Διιάδα, δελ 

παχεη λα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, ελψ εληνπίδνληαη θξίζηκα 

δεηήκαηα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο. Θεζκηθέο 

αδπλακίεο, αλεπάξθεηεο θαη δεηήκαηα επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ησλ ΟΣΑ 

εληνπίδνληαη ζπρλά απφ ηνπο κειεηεηέο σο θαίξηνη ηνκείο πξνβιεκάησλ θαη 

δπζιεηηνπξγηψλ (Βεληέξεο, 2015 · Θειεξίηε, 2008 · Σζέθνο, 2008).   

3.1 Θεζμικέρ αδςναμίερ και πεπιοπιζμοί 

Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη ζηελ Διιάδα ην θεληξηθφ θξάηνο είλαη 

ζπγθεληξσηηθφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη φηη εηδηθφηεξα ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο ππήξμε εμαηξεηηθά κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ 

(Skamnakis, 2011). Μάιηζηα, κέρξη ηελ εηζαγσγή ηνπ λφκνπ 3852/2010
23

, γλσζηφ σο 

πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» ε θνηλσληθή πνιηηηθή δελ εληάζζνληαλ ζηα βαζηθά πεδία 

άζθεζεο ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο ησλ δήκσλ (βιέπε θαη Κεθ. 2.1). Παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο απνθέληξσζεο θαη κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ εμαθνινπζεί λα κε  

ξπζκίδεηαη κε ζαθήλεηα απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην φηη νξηζκέλεο θνηλσληθέο 

παξεκβάζεηο απνηεινχλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ΟΣΑ θαη ζπρλά είλαη 

αζαθείο νη ζρέζεηο κε ηα άιια επίπεδα δηνίθεζεο (Θειεξίηε, 2008).  Δλδεηθηηθή είλαη 

ε αξκνδηφηεηα πνπ πεξηήιζε ζηνπο ΟΣΑ κε ηνλ λφκν 3852/2010 φζνλ αθνξά ηελ 

επνπηεία ησλ θνξέσλ παηδηθήο πξνζηαζίαο (άξζξν 94, παξάγξαθνο Β, ζεκείν 10)
24

 

πνπ ζηνλ ίδην λφκν πξνβιέπεηαη θαη σο αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο (άξζξν 186, παξάγξαθνο Ε, ζεκείν 18)! 

Δπηπξνζζέησο, ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ αξκνδηφηεηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

ζηηο νπνίεο νη ΟΣΑ, παξφηη έρνπλ ηε δηθαηνδνζία, απνθιείνληαη νπζηαζηηθά ζηελ 

άζθεζή ηνπο απφ κεηαγελέζηεξνπο λφκνπο. Δλδεηθηηθφο είλαη ν ηνκέαο ηεο πγείαο. 

Δλψ, ήδε κε ην ζην λ.3463/2006
25

 (ζηνηρείν ε) πεξηγξάθεηαη  σο αξκνδηφηεηα ησλ 

δήκσλ «…δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ», ζηνλ πξφζθαην λφκν 

                                                 
23

   ΦΔΚ 87/ Α‟ /07-06-2010 
24

  πσο παξαπάλσ 
25

  ΦΔΚ 114/ Α‟ /30.6.2006 
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4238/2014
26

 πνπ ζεζπίδεη ην Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), δελ 

πξνβιέπνληαη ηα δεκνηηθά ηαηξεία σο κνλάδεο παξνρήο πγείαο. Πάξα ηαχηα, ζην 

πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, κλεκνλεχνληαη ηα δεκνηηθά 

ηαηξεία σο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο γηα ηελ παξαπνκπή ησλ σθεινπκέλσλ (ΔΔΣΑΑ, 

2016).  Με δεδνκέλν φηη αθελφο δελ πξνβιέπνληαη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ θαη αθεηέξνπ ε κε έληαμή ηνπο ζην Π.Δ.Γ.Τ 

απνθιείεη ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, θαζίζηαληαη νη  

δνκέο απηέο κε βηψζηκεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη ΟΣΑ επαθίεληαη ζηελ 

εζεινληηθή πξνζθνξά επαγγεικαηηψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο.  

Αληίζηνηρα, ππνβαζκηζκέλνο είλαη ν ξφινο ησλ ΟΣΑ φζνλ αθνξά ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε. Παξφηη 

αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ, ήδε απφ ην 2006, φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο δεκνηηθψλ γξαθείσλ ελεκέξσζεο γηα ηελ απαζρφιεζε ηα νπνία κάιηζηα 

«…ζπλεξγάδνληαη θαη ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο κε ηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηνπ 

Ο.Α.Δ.Γ….» (άξζξν 85, λφκνο 3463/2006
27

),  δελ ππάξρεη αληίζηνηρε πξφβιεςε ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο θαη ησλ Γξαθείσλ Δξγαζίαο 

Δηδηθψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

(ΟΑΔΓ)
28

. Οη ππεξεζίεο ησλ δήκσλ, παξφηη πξσηνβνπιηαθά παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ζηήξημεο ησλ αλέξγσλ (Βαζζάξα, 2013), δελ έρνπλ δηθαηνδνζία ζηε δηακφξθσζε 

κηαο ηνπηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη δελ έρνπλ ζεζκηθή δηαζχλδεζε κε ηηο 

θξαηηθέο δνκέο.   

Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε απνθέληξσζε ησλ θνηλσληθψλ 

παξνρψλ αθνξά ηελ απνθέληξσζε ηεο δηαρείξηζεο απηψλ θαη φρη ηε δηακφξθσζε 

ηνπηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζε άηνκα κε αλαπεξία πνπ 

κεηαθέξεηαη σο αξκνδηφηεηα ζηνπο δήκνπο (λφκνο 3852/2010, άξζξν 94, 

παξάγξαθνο Β, ζεκείν 17), απιά κεηαθέξεη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ινγηζηηθήο θαηαβνιήο ησλ επηδνκάησλ, αθνχ νη δηθαηνχρνη 

νξίδνληαη βάζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη θπξίσο βάζε ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ 

                                                 
26

  ΦΔΚ 38/Α‟/17.2.1014 
27

 ΦΔΚ 114/ Α‟/30.6.2006 
28

 ΟΑΔΓ, http://www.oaed.gr/dioiketike-organose-diarthrose-tou-oaed πξνζπειάζηεθε ζηηο 

31-8-2016 
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ιακβάλνπλ απφ ην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ) πνπ δεκηνπξγήζεθε κε 

ην λφκν 3863/2010
29

.  

Πέξαλ ηνχηνπ, έλα επίθαηξν ζέκα ην νπνίν επεξεάδεη αλακθηζβήηεηα ηελ 

άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα είλαη ε κείσζε ησλ πφξσλ γηα ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Παξφηη αλαηίζεληαη ζηνπο δήκνπο πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο, 

απηφ δε  ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζε, ελψ παξάιιεια νη 

επηρνξεγήζεηο πξνο ηνπο ΟΣΑ κεηψλνληαη (ΔΔΣΑΑ, 2013). Σα ηειεπηαία ρξφληα 

ππήξμε κηα δξακαηηθή κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα (θαηά 60% 

ζχκθσλα κε ην European Social Network, 2014), ελψ παξαηεξείηαη απφ ην 2010 κηα 

θαηαθφξπθε  κείσζε ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηνπο ΟΣΑ (ΔΔΣΑ, 2013). 

πσο ραξαθηεξηζηηθά ιέλε νη Μπηηζάλε θαη Σζέθνο (2008, ζει. 99) «ζν ε 

εθρψξεζε ησλ αξκνδηνηήησλ δε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξαρψξεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

πφξσλ θαη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο ζπγθξφηεζεο λέσλ ππεξεζηψλ, αξκνδηφηεηεο πνπ 

απνηεινχζαλ πάγην αίηεκα ηεο Σ.Α., δελ είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζνχλ θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηε ζθνπηκφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα ζεζκνζέηεζεο ηνπο». 

Μηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ζεζκηθά φηη ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

δηαζπλδένληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, εληάζζνληαο ηνπο ΟΣΑ ζηελ 

επξχηεξε «αιπζίδα» θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο (Κνληηάδεο & Σζέθνο, 2008α) 

θαη παξέρνληάο ηνπο πφξνπο θαη κεζφδνπο απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο.   

3.2 Κοινυνικόρ ζσεδιαζμόρ ζε ηοπικό επίπεδο 

Κπξίαξρε δηαπίζησζε είλαη φηη, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ΟΣΑ ππάξρεη «απνπζία 

ελφο ζπλεθηηθνχ νξάκαηνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο» (Κνληηάδεο & Σζέθνο, 2008β, ζει. 

218) πνπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ελφο θνξέα. 

χκθσλα κε ηνπο Thompson, Strickland θαη Gamble (2010), ην ζηξαηεγηθφ φξακα 

απερεί ηηο θηινδνμίεο ηεο δηνίθεζεο θαη παξέρεη κηα ζθαηξηθή άπνςε ηνπ «πνπ 

πεγαίλνπκε», δίλνληαο ηαπηφρξνλα κηα πεηζηηθή ηεθκεξίσζε γηα ηνπο ιφγνπο ζηνπο 

νπνίνπο βαζίδεηαη ε επηινγή απηή. χκθσλα κε ηνπο Κνληηάδε θαη Σζέθν (2008β) 

ζηελ ειιεληθή ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ πθίζηαηαη φξακα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ελψ 

φπσο παξαηεξεί θαη ε Θειεξίηε (2008, ζει.88) «ε θνηλσληθή παξέκβαζε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο δελ πεγάδεη απφ έλα καθξνπξφζεζκν θαη ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ 
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ζεζκηθά θαη νξγαλσηηθά εληαγκέλν ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο». Απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ελφο «θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ» ζε ηνπηθφ 

επίπεδν είλαη λα δεκηνπξγνχληαη πνιιέο ππεξεζίεο, θπξίσο κε αθνξκή ηε δηάζεζε 

ζρεηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, νη νπνίεο αθελφο δελ αληαπνθξίλνληαη πάληα ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη αθεηέξνπ ζπρλά ιεηηνπξγνχλ απνζπαζκαηηθά 

παξέρνληαο πνιιέο θνξέο παξφκνηεο ππεξεζίεο (βιέπε Κεθ. 2.2). Ζ πιεζψξα ησλ 

ππεξεζηψλ, πνπ ε χπαξμή ηνπο θαη΄ αξράο αμηνινγείηαη ζεηηθά, ζα κπνξνχζε λα 

αληηκεησπηζηεί αλ ππήξρε έλαο εληαίνο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο απφ ηνπο ΟΣΑ, βάζε 

ηνπ νπνίνπ ζα ζπληνλίδνληαλ θαη νη δξάζεηο ησλ άιισλ θνξέσλ (πρ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ησλ δήκσλ ή ΜΚΟ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. Δπηπιένλ, βάζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα έπξεπε λα δηακνξθψλεηαη θαη έλαο «θνηλσληθφο 

πξνυπνινγηζκφο», σο βαζηθφ εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ ζα ζπλέδεε ηηο 

επηκέξνπο δξάζεηο ζε έλα ειάρηζην, θνηλφ πξνζαλαηνιηζκφ. Μηα βαζηθή πξνυπφζεζε 

ηνπ θνηλνχ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη ε ζπζηεκαηηθή ραξηνγξάθεζε φισλ ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ε δηαζχλδεζε ηνπ δήκνπ καδί ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο (Κνληηάδεο & Σζέθνο, 

2008α). «Αηρκή ηνπ δφξαηνο» γηα ηα παξαπάλσ είλαη ε χπαξμε  κηαο επαξθψο θαη 

δηεπηζηεκνληθά ζηειερσκέλεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ζηνπο δήκνπο, ε νπνία θπξίσο 

ζα αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ 

(Κνληηάδεο & Σζέθνο, 2008β). Δθφζνλ απηή δελ πθίζηαηαη ζηνπο ΟΣΑ είλαη 

ακθίβνιν αλ, επηθνπξηθέο ππεξεζίεο, φπσο είλαη ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο πνπ 

πξνβιέπνληαη (βιέπε Κεθ. 2.3), ζα είλαη ζε ζέζε λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπ 

ζπληνληζκνχ.  

Ζ δηαηχπσζε ελφο νξάκαηνο θαη ε ιεηηνπξγία ελφο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη 

θξίζηκεο παξάκεηξνη γηα ηελ επηηπρή έθβαζε θάζε δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη εκθαλψο 

θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Άιισζηε ζηνπο  ΟΣΑ ε έλλνηα ηνπ ηξαηεγηθνχ – 

Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ εηζήρζε γηα πξψηε θνξά κε ηα άξζξα 203-207 ηνπ 

Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006), ελψ κε ην κε ην άξζξν 266 Ν. 

3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) απφ ηνπο Ο.Σ.Α. (ΔΔΣΑΑ, 2011α). Γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ησλ δήκσλ, ε Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ), θαηαξηίδεη 
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ζπγθεθξηκέλα πξνηεηλφκελα ζρέδηα σο βαζηθνχο νδεγνχο ζηελ δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο ησλ ΔΠ ησλ δήκσλ (ΔΔΣΑΑ, 2011α), δεδνκέλν ην νπνίν απνηειεί κηα 

θαζνξηζηηθή ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ πνπ θαινχληαη λα πηνζεηήζνπλ κηα λέα 

ζηξαηεγηθή. Σν εξψηεκα φκσο παξακέλεη αλ ζην πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ησλ ΟΣΑ δηαηππψλνληαη νπζηαζηηθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηνλ 

θνηλσληθφ ζρεδηαζκφ θαη ζπλδένληαη κε δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε δηάγλσζε αλαγθψλ ή φπσο πιένλ νλνκάδεηαη ζηε 

ζηξαηεγηθή δηνίθεζε, ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (Thompson et al. 

2010).  Ζ χπαξμε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο 

πνπ ζα επηδηψμεη λα θαιχςεη ε θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (European Social Network, 

2015). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Κνληηάδε θαη Σζέθν (2008β) ν θνηλσληθφο 

ζρεδηαζκφο ρξεηάδεηαη λα βαζίδεηαη ηφζν ζηηο εθπεθξαζκέλεο αλάγθεο (απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ), φζν ζηηο ζπλαγφκελεο (απφ ηνπο 

ζρεδηαζηέο/παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ) νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθέο έξεπλεο, 

ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο  θιπ. Πέξαλ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη λα είλαη ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο (πρ 

ηθαλνπνίεζε ρξεζηψλ) ψζηε λα απνηππψλνπλ φιεο ηηο δηαζηάζεηο (Πιπκάθεο, 2016). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο είλαη φηη ηα ζηνηρεία θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απνξξένπλ ζα αμηνπνηεζνχλ πξάγκαηη απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ΟΣΑ 

θαη ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  Μελέηη πεπίπηυζηρ: Οι ΟΣΑ ηηρ 

Πεπιθέπειαρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ   

4.1 κοπόρ και μεθοδολογία ηηρ μελέηηρ 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ άζθεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο ΟΣΑ ζήκεξα θαη λα αλαδείμεη θξίζηκα δεηήκαηα 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ ην πψο ηεθκεξηψλεηαη ν θνηλσληθφο 

ζρεδηαζκφο ζηνπο δήκνπο, πνηά ζηνηρεία θαη πνηέο πεγέο πιεξνθφξεζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ, αλ ππάξρεη ραξηνγξάθεζε ησλ θνξέσλ πνπ αζθνχλ θνηλσληθή 

πνιηηηθή ζηνπο δήκνπο πέξα απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά ηνπο 

πξφζσπα, πψο έρνπλ νξγαλσζεί σο ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαη πψο ζηειερψλνληαη νη 

θνηλσληθέο ηνπο ππεξεζίεο. Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα απαληψληαη κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ ζπληάμεη νη ΟΣΑ γηα ηνλ ηξαηεγηθφ θαη 

Δπηρεηξεζηαθφ ηνπο Πξνγξακκαηηζκφ γηα ηα έηε 2014-2019 θαη ηε κειέηε ησλ 

νξγαλνγξακκάησλ ηνπο (Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο). Δπηπιένλ, ελ‟ φςε 

ησλ απμεκέλσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ νη θάηνηθνη ζήκεξα αληηκεησπίδνπλ, 

ηίζεηαη ην εξψηεκα πψο αμηνινγείηαη ε επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα θαη ππνδνκή ησλ 

δήκσλ ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζην δχζθνιν έξγν ην νπνίν έρνπλ αλαιάβεη. ην 

πιαίζην απηφ αλαιχνληαη νη δπλάκεηο, νη αδπλακίεο, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο πνπ 

ζήκεξα αληηκεησπίδνπλ νη δήκνη σο πξνο ηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο πνιηηηθήο 

κέζσ ησλ απφςεσλ ησλ ζηειερψλ ησλ δήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. 

Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο πνηνηηθήο αλάιπζεο. πσο πεξηγξάθεη  ν 

Ησζεθίδεο «ε πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη 

θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ  θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα „πψο‟ θαη „γηαηί‟» (Ησζεθίδεο, 2008, 

ζει. 21).  

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηεινχλ νη ηξηάληα νρηψ δήκνη ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο αθνινχζεζε ηε 

κέζνδν ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο. χκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε (2008),  ζηε 

ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία αμηνπνηείηαη ε γλψζε πνπ ππάξρεη εθ κέξνπο ηνπ/ηεο 
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εξεπλεηή/ήηξηαο φζνλ αθνξά ην θαηλφκελν πνπ κειεηά θαη επηιέγεηαη ην δείγκα πνπ 

πιεξνί θάπνην ή θάπνηα απφ ηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Σα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ησλ δήκσλ πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο 

ησλ δήκσλ, ελψ ηα ζηειέρε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ δήκσλ είλαη γλψζηεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δηεξεπλψληαη θαη σο εθ ηνχηνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ παξαπάλσ 

ζπλζήθε. Πέξαλ απηνχ, θξίζεθε ζθφπηκν λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα νη 

δήκνη πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθέξεηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ 

ζπλέξγεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ράξαμε ηεο θνηλσληθήο ηνπο πνιηηηθήο κε ηελ 

Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, ε νπνία εθπνλείηαη απφ ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
30

.   

4.2 Γιαδικαζία ζςλλογήρ και επεξεπγαζίαρ ηος  ςλικού 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο 

αμηνπνηήζεθαλ σο πξσηνγελή ζηνηρεία ηα ηξαηεγηθά θαη Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα ησλ δήκσλ, ηα νπνία αλαθηήζεθαλ θπξίσο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
31

. Δπηθνπξηθά, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαληιεζεί θάζε πεξίπησζε ειιηπνχο δεκνζίεπζεο ζηνλ παξαπάλσ  

ηζηφηνπν, έγηλε θαη αλαδήηεζε ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ δήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Δπηπξνζζέησο, δεηήζεθε απφ ηα ζηειέρε ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ λα ζπλδξάκνπλ κέζσ ηεο απνζηνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ. ηε ζπλδξνκή ησλ ζηειερψλ νθείιεηαη θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ 

Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ Γήκσλ (πξφθεηηαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ δήκσλ ζχκθσλα  κε ην άξζξν 97 ηνπ λφκνπ 

3852/2010
32

). Παξάιιεια έγηλε αλαδήηεζε ζηελ αλαδήηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο
33

 (κέζσ ζχλζεηεο αλαδήηεζεο θαη ιέμεηο θιεηδηά).  

Οη απφςεηο ησλ ζηειερψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλν 

                                                 
30

 Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, 

http://www.pepkm.gr (πξνζπειάζηεθε ζηηο 8/6/2016) 
31

 http://www.ypes.gr/el/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 10/8/2016) 
32

 ΦΔΚ 87/ Α‟ /07-06-2010  
33

 https://diavgeia.gov.gr/(πξνζπειάζηεθε ζηηο 10/8/2016) 

http://www.pepkm.gr/
http://www.ypes.gr/el/
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Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο – Πξφγξακκα Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε» ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ) ηνλ Απξίιε ηνπ 2016 ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζην νπνίν 

ζπκκεηείραλ ηξηάληα άηνκα. ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζπκκεηείρε ε εξεπλήηξηα 

σο εθπαηδεχηξηα ησλ ζηειερψλ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. ε κηα αιιειεπηδξαζηηθή εθπαηδεπηηθή άζθεζε, θιήζεθαλ φινη/εο νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα δηεμάγνπλ κηα SWOT αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο δήκνπο ζήκεξα. αλ εξγαιείν, ε αλάιπζε SWOT 

είλαη έλα ρξήζηκν θαη ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν πνπ βνεζά ζπρλά ζηελ δηεξεχλεζε θαη 

ηελ εμαγσγή βαζηθψλ πξσηαξρηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Σν αξθηηθφιεμν SWOT 

πξνθχπηεη απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  πνπ 

κεηαθξαδφκελεο ζηα ειιεληθά αληηζηνηρνχλ ζηα Γπλαηά ζεκεία, Αδχλαηα ζεκεία, 

Δπθαηξίεο, Απεηιέο. χκθσλα κε ηνπο Thompson θαη ζπλ. (2010, ζει. 141) «ε 

αλάιπζε SWOT είλαη έλα απιφ αιιά ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ αλεπαξθεηψλ ησλ  πφξσλ κηαο εηαηξείαο, ησλ επθαηξηψλ ηεο 

ζηελ αγνξά θαη θαζψο θαη ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ θαηά ηεο κειινληηθήο ηεο 

επεκεξίαο». Οη δειψζεηο ησλ ζηειερψλ, νη νπνίεο θαηαγξάθηεθαλ αλψλπκα,  

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε νκάδεο νκνεηδψλ απφςεσλ κέζσ ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ (Cohen & Manion, 1980 · Silverman, 2006) θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία.  

4.3  Θέμαηα αξιοπιζηίαρ, εγκςπόηηηαρ και γενίκεςζηρ 

Ο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ιακβάλεη πξνθαλψο 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο απφ φηη ζηηο πνζνηηθέο, ελψ εζηηάδεη 

ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ηεο έξεπλαο. Παξφιν πνπ αξθεηνί εξεπλεηέο ηνλίδνπλ 

φηη ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη ζθνπίκσο ππνθεηκεληθή κηαο θαη ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα 

θαιείηαη λα εξκελεχζεη θαη λα παξάγεη ζπκπεξάζκαηα, εληνχηνηο ν έιεγρνο 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο έρεη ηελ αμία ηνπ ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο (Ησζεθίδεο, 

2008). Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

«ζηελ έξεπλα ε ελίζρπζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο είλαη κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. Πεξηιακβάλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα δηαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο 

ζπκπεξίιεςεο φισλ ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ νπνία βαζίδεηαη θαη ζηελ 

εμαθξίβσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ αλαιχζεσλ πνπ δηεμάγνληαη βάζεη απηψλ ησλ 
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δεδνκέλσλ» (Peräkylä, 1997, ζει. 201).  Αληίζηνηρα ε Mason (2003) ζεσξεί φηη ν/ε 

εξεπλεηήο/ηξηα πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία, δειαδή ηελ αθξίβεηα ησλ 

κεζφδσλ ηνπ/ηεο, νθείιεη λα πείζεη φηη ε παξαγσγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ππήξμε δηεμνδηθή, έληηκε, πξνζεθηηθή θαη αθξηβήο, ελψ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί 

ε εγθπξφηεηα ηεο εξκελείαο είλαη απαξαίηεην θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ λα παξνπζηάδεηαη θαη ε ινγηθή θαη ην ζθεπηηθφ πνπ δηέπεη ηελ 

εξκελεία ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ο
   Αποηελέζμαηα:

 
Ο ζσεδιαζμόρ ηηρ 

κοινυνικήρ πολιηικήρ από ηοςρ ΟΣΑ ηηρ Κενηπικήρ 

Μακεδονίαρ 

Ζ παξνχζα κειέηε βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 

ηξαηεγηθφ θαη Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΔΠ) ησλ ΟΣΑ γηα ηα έηε 2014-2019 

(βιέπε Κεθ. 3.2) θαη ζηνλ ΟΔΤ (Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο) ησλ δήκσλ 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε»
34

. Ζ επηζθφπεζε ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ δήκσλ
35

 αλέδεημε φηη ζηηο 3/9/2016, απφ ηνπο 

ηξηάληα νρηψ δήκνπο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο νη είθνζη δχν έρνπλ νινθιεξψζεη 

ηελ πξψηε θάζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ηνπο Πξνγξάκκαηνο (πνζνζηφ 58%) πνπ αθνξά 

ην ηξαηεγηθφ ηνπο ρεδηαζκφ, ελψ ηε δεχηεξε θάζε πνπ αθνξά ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ 

θαη Οηθνλνκηθφ Πξνγξακκαηηζκφ έρνπλ νινθιεξψζεη έμη δήκνη (πνζνζηφ 16%) 

(βιέπε Παξάξηεκα, Π1).  

5.1 Η διάγνυζη ηυν αναγκών  

Έλα θαίξην δήηεκα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο είλαη ε 

αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ νη θνηλσληθέο 

παξεκβάζεηο θαη εηδηθφηεξα ε αλάιπζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (European Social Network, 2015). ηα 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ησλ δήκσλ, ζηελ α‟ θάζε πνπ αθνξά ηνλ ηξαηεγηθφ 

ρεδηαζκφ, ππάξρεη κηα ελφηεηα αθηεξσκέλε ζηελ πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δήκσλ. Δλδεηθηηθά ε ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη σο 

«Απνηχπσζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο: Σν επξχηεξν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ»
36

, 

«Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δήκνπ»
37

 ή «Πεξηγξαθή θαη απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο 

ηνπ δήκνπ»
38

. Ζ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ δήκνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ «Οδεγφ Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Ο.Σ.Α α‟ 

Βαζκνχ» πεξηιακβάλεη αλάκεζα ζε άιια: «Σα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα 

                                                 
34

 Νφκνο 3852/2010, ΦΔΚ 87/ Α‟ /07-06-2010 
35

 Πεγή: http://epota.ypes.gr/?page_id=493, πξνζπειάζηεθε ζηηο 2/9/2016 
36

 ΔΠ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, http://www.dimosaristoteli.gr/gr/municipality/2154, 

πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016 
37

 ΔΠ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 2014-2019, 

http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/YpiresiesYpagDimarxo/DnsiEpixeir

ProgrTPE/TmimaProgrParProgrammaton, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016 
38

 ΔΠ Γήκνπ Θέξκεο 2014- 2019, http://www.thermi.gov.gr/info/?p=26940, πξνζπειάζηεθε 

ζηηο 3/9/2016 

http://epota.ypes.gr/?page_id=493
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ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηα θξίζηκα δεηήκαηα, ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ 

θαζψο επίζεο θαη ηελ εθηηκψκελε δήηεζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε επίπεδν 

Γήκνπ» (ΔΔΣΑΑ, 2011α, ζει.17). Απφ ηε κειέηε ησλ είθνζη δχν δηαζέζηκσλ ΔΠ ησλ 

ΟΣΑ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηαπηζηψζεθαλ ηα παξαθάησ. 

ε φια ηα ΔΠ ππάξρεη κηα πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε 

ηνπ δήκνπ, ζπγθξίλνληαο ηε κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 

κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ 

απνηππψλεηαη ηζηνξηθά ζπγθξίλνληαο ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα κε παιηφηεξεο δεθαεηίεο. 

Δλδεηθηηθά ν δήκνο Θεξκατθνχ
39

 θαη ν δήκνο Λαγθαδά
40

 παξαζέηνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ 

πιεζπζκφ απφ ην 1991, ν δήκνο ηζσλίαο απφ ην 1961
41

, ελψ ν δήκνο Νεάπνιεο- 

πθεψλ παξαζέηεη ζηνηρεία απφ ην 1940
42

. ηα πεξηζζφηεξα ΔΠ πεξηγξάθνληαη ν 

δείθηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ (ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 σο πξνο ηνλ 

παηδηθφ πιεζπζκφ κέρξη 14 εηψλ), ν δείθηεο εμάξηεζεο (ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

είλαη εμαξηεκέλα – παηδηά θαη ειηθησκέλνη) θαη ν δείθηεο αληηθαηάζηαζεο (ην 

αληίζηξνθν ηνπ δείθηε γήξαλζεο, πνπ δείρλεη ηελ δπλακηθή αλαλέσζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ). Οη δείθηεο απηνί πξνηείλνληαη ζηνλ Οδεγφ Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (ΔΔΣΑΑ, 2011α) θαη παξαηίζεληαη ζηα πεξηζζφηεξα ΔΠ παξά ηηο 

επηθπιάμεηο πνπ εθθξάδνληαη γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. «Χζηφζν γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ δείθηε εμάξηεζεο ζα πξέπεη λα εμάγνληαη κε πνιχ 

πξνζνρή θαη απηφ γηαηί ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πνιχ κηθξφηεξνο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 15-64 ιφγσ ηεο αλεξγίαο, φπσο επίζεο πνιιά 

άηνκα ζπληαμηνδνηνχληαη ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 65 εηψλ, ή αθφκα φηη ζεκαληηθφο 

αξηζκφο αηφκσλ δελ έρνπλ εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο» (ΔΠ Γήκνπ Ππιαία – 

Υνξηηάηε 2016-2019, ζει. 28
43

). 
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 ΔΠ Γήκνπ Θεξκατθνχ 2015-2019, http://www.thermaikos.gr/inst/e-

thermaikos/gallery/2016, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016 
40

 ΔΠ Γήκνπ Λαγθαδά 2014-2019, http://lagadas.gr/index.php/diavoulefsi-a-fasis-

epixeirisiakoy-programmatos-dhmou-lagkada-stratigikos-sxediasmos, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016 
41

 ΔΠ Γήκνπ ηζσλίαο, 2014-2019, 

http://www.dimossithonias.gr/files/098/EGRAFA/epix_sithonia15.pdf, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016 
42

 ΔΠ Γήκνπ Νεάπνιεο-πθεψλ 2015-2019, http://www.dimosneapolis-

sykeon.gr/web/guest/epprogr2, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016 
43

 ΔΠ Γήκνπ Ππιαία-Υνξηηάηε 2016-2019, http://www.pilea-hortiatis.gr, πξνζπειάζηεθε ζηηο 

3/9/2016 
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Πέξαλ ηνχηνπ ν πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ πεξηγξάθεηαη βάζε ηεο ειηθηαθήο ηνπ 

θαηαλνκήο (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην ΔΠ ηνπ δήκνπ Αικσπίαο
44

), ην θχιν 

(ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην ΔΠ Γήκνπ Γέιηα
45

) θαη ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ 

(ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην ΔΠ Γήκνπ Νέαο Είρλεο
46

). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

αλαιχεηαη βάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ επηπέδνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην ΔΠ 

Γήκνπ Βέξνηαο
47

) θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην 

ΔΠ ηνπ δήκνπ εξξψλ
48

). ε ιίγεο πεξηπηψζεηο πεξηγξάθνληαη νη ζπλζήθεο θαηνηθίαο 

(ελδεηθηηθά ΔΠ Γήκνπ Υαιθεδφλνο
49

).   

ζνλ αθνξά ηα εηδηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ ηα πεξηζζφηεξα 

ΔΠ πεξηγξάθνπλ ηα πνζνζηά αλεξγίαο ηνπ πιεζπζκνχ είηε ζηελ ελφηεηα «Σνπηθή 

Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε» (φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Οδεγφ Καηάξηηζεο ΔΠ ηεο 

ΔΔΣΑΑ, 2011), είηε ζηελ πεξηγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

θαηνίθσλ
50

. Οη πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

φπσο ζην δήκν Αικσπίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 

δηφηη φπσο δειψλεηαη «έσο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, ε 

ΔΤΔ δελ είρε εθδψζεη ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε 

ηνλ νηθνλνκηθά κε ελεξγφ πιεζπζκφ» (ΔΠ Γήκνπ Αικσπίαο, ζει. 80
51

). 

Πέξαλ ηνχηνπ, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, δελ ππάξρεη αλαθνξά ζε επάισηεο 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ή ζε εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ (φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην 

άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 4019/2011 θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ ΠΔΚΔ
52

). νη νπνίεο ζα 

εμεηδίθεπαλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ. Δπίζεο, δε παξαηίζεληαη 

ζηνηρεία γηα ηε θηψρεηα ή ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. Αλαθνξά ζε ζηνηρεία γηα ηε 

                                                 
44

 ΔΠ Γήκνπ Αικσπίαο 2015-2019, http://www.dimosalmopias.gov.gr/, πξνζπειάζηεθε ζηηο 

3/9/2016. 
45

 ΔΠ Γήκνπ Γέιηα 2014-2019, http://www.dimosdelta.gr/, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 
46

 ΔΠ Γήκνπ Νέαο Είρλεο 2015-2019, https://diavgeia.gov.gr/decision/view/, πξνζπειάζηεθε 

ζηηο 3/9/2016. 
47

 ΔΠ Γήκνπ Βέξνηαο 2016-2019, 

http://www.veria.gr/new/images/dioikisi/VERIA%20STRATHGIKO_V01_SXEDIO-

4_SUMMARY.pdf, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 
48

  ΔΠ Γήκνπ εξξψλ 2014-2019, http://www.serres.gr/, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 
49

 ΔΠ Γήκνπ Υαιθεδφλνο 2014-2019, https://dimos-chalkidonos.gr, πξνζπειάζηεθε ζηηο 

3/9/2016. 
50

 ΔΠ Γήκνπ Θεξκατθνχ 2015-2019, http://www.thermaikos.gr/inst/e-

thermaikos/gallery/2016, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 
51

 πσο παξαπάλσ.  
52

 Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, 

http://www.pepkm.gr, πξνζπειάζηεθε ζηηο 8/6/2016. 
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θηψρεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δήκνπ γίλεηαη ζην ΔΠ ηνπ δήκνπ Παχινπ Μειά
53

 (ζει. 

33), ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ 

δήκνπ ζε 1.130 νηθνγέλεηεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηνπο ζχιαθεο θηψρεηαο ζην 

δήκν ηεο. Δπίζεο, ζην ίδην ΔΠ παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία πνπ ν δήκνο δηέζεζε ζηελ 

ΠΚΜ πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη ηνλ πιεζπζκφ ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ζχληαμεο ηεο ΠΔΚΔ. ην ίδην πλεχκα θαη 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ην θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο ζην δήκν ηνπ, ζην ΔΠ ηνπ 

δήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο
54

 αλαθέξνληαη ζηνηρεία απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο»
55

 ηα νπνία 

είλαη ελδεηθηηθά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο ζηελ πεξηνρή. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επάισησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ θαη ησλ εηδηθψλ νκάδσλ 

πιεζπζκνχ γίλεηαη ζην ΔΠ ηνπ δήκνπ Γέιηα
56

 (ζει. 30) φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ΠΔΚΔ. 

ζνλ αθνξά ηηο πεγέο ηεθκεξίσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ ηνπ δήκνπ θαη ηηο εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο, ζε φια ηα ΔΠ 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (ΔΛΣΑΣ)
57

 θαη ζηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ απνγξαθψλ πνπ έρεη δηελεξγήζεη. Ζ πην ζπρλή αλαθνξά 

είλαη ζηελ Απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ έηνπο 2011 θαη ζηελ  Έξεπλα Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ ηεο ΔΛΣΑΣ, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

Δπηπιένλ πεγέο ηεθκεξίσζεο ρξεζηκνπνηνχλ ν δήκνο Παχινπ Μειά, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηηο θνηλσληθέο ηνπ ππεξεζίεο γηα ην έηνο 2014 

(ΔΠ δήκνπ Παχινπ Μειά, ζει. 23)
58

 θαη απφ κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ην 

Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΠ δήκνπ Παχινπ Μειά, ζει. 29)
59

. Ο δήκνο 

Γέιηα ρξεζηκνπνηεί σο πεγή πιεξνθφξεζεο ηελ ΠΔΚΔ. Ο δήκνο εξξψλ αλαηξέρεη 

ζηα ζηνηρεία ηεο 4
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πξνθεηκέλνπ 

λα πεξηγξάςεη ηνπο δείθηεο πγείαο ηεο πεξηνρήο (ΔΠ δήκνπ εξξψλ 2014-2019, ζει, 

                                                 
53

 ΔΠ Γήκνπ Παχινπ-Μειά 2014-2019, http://www.pavlosmelas.gr/index.php/2015-01-02-

08-22-46/topmenu-1454/9671-epixeirisiako-programma-dimou-paylou-mela, πξνζπειάζηεθε ζηηο 

3/9/2016. 
54

 ΔΠ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο 2014-2019, http://www.ampelokipi-

menemeni.gr/Default.aspx?tabid=812, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 
55

 Βάζε ηνπ λφκνπ 4320/2015, ΦΔΚ 557/Β‟/9-4-2015 
56

 ΔΠ Γήκνπ Γέιηα 2014-2019, http://www.dimosdelta.gr/, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016 
57

 http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous 
58

 πσο παξαπάλσ 
59

 πσο παξαπάλσ 
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93
60

). Πέξαλ ηνχηνπ δε γίλεηαη θακία άιιε αλαθνξά ζε πεγέο επηζηεκνληθψλ 

εξεπλψλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηα 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ησλ δήκσλ.  Αλαγλσξίδνληαο απηήλ ηελ έιιεηςε, ν 

δήκνο Θέξκεο θαηαγξάθεη σο αδπλακία ηεο άζθεζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηελ 

«απνπζία αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ» (ΔΠ Γήκνπ Θέξκεο 

2014-2019, ζει. 173
61

). 

5.2 Η σαπηογπάθηζη ηυν ςπηπεζιών και θοπέυν κοινυνικήρ 

πολιηικήρ ζε ηοπικό επίπεδο 

χκθσλα κε ηνπο Κνληηάδεο θαη Σζέθνο (2008
α
) ε πιεζψξα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη ζπρλά ιεηηνπξγνχλ απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο ζηελ ίδηα ρσξηθή εκβέιεηα, 

επηβάιινπλ κηα ζπζηεκαηηθή ραξηνγξάθεζε απηψλ, σο πξνυπφζεζε γηα ηε δηθηχσζε 

θαη ην ζπληνληζκφ ηνπο. ην πιαίζην ηεο ΠΔΚΔ δελ ππήξμε θαηαγξαθή ησλ δνκψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν εξψηεκα πνπ δηεξεπλάηαη είλαη αλ θαη ζε 

πνην βαζκφ νη δήκνη έρνπλ ραξηνγξαθήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα 

ηνπ δήκνπ ηνπο.  

Ζ επηζθφπεζε ησλ ΔΠ ησλ δήκσλ αλέδεημε φηη αθελφο δελ ππάξρεη εληαίνο 

ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηνπ δήκνπ θαη 

αθεηέξνπ δελ ππάξρεη ζε θαλέλα δήκν κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο 

φισλ ησλ δνκψλ, ππεξεζηψλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο (βιέπε Παξάξηεκα Π2). Ζ ζπλεζέζηεξε πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο αθνξά ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ, ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ν δήκνο θαη ηηο ππεξεζίεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πνπ ππάξρνπλ ζηα φξηα ηνπ 

δήκνπ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΠ δήκνπ Θέξκεο, Ππιαίαο-Υνξηηάηε θαη εξξψλ, 

βιέπε Πίλαθα 5.2), ελψ ζε ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο αλαθέξεηαη θπξίσο ν δήκνο 

Παχινπ Μειά θαζψο πεξηγξάθεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ 

Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο, ζηνπο θνξείο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Κεληξηθήο 
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 ΔΠ Γήκνπ εξξψλ 2014-2019, http://www.serres.gr/, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016 
61

 ΔΠ Γήκνπ Θέξκεο 2014- 2019, http://www.thermi.gov.gr/info/?p=26940, πξνζπειάζηεθε 

ζηηο 3/9/2016 
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Μαθεδνλίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηα ΔΠ ησλ δήκσλ Παχινπ Μειά θαη Ππιαία - 

Υνξηηάηε. ε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ), δίθηπα 

θαη ζπκπξάμεηο γίλεηαη αλαθνξά ζηα ΔΠ ησλ δήκσλ φηαλ πεξηγξάθνληαη ζπλεξγαζίεο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Με απηήλ ηελ έλλνηα 

πεξηγξάθνληαη ζηα ΔΠ δήκνπ Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο, Θεξκατθνχ, Θέξκεο, 

Θεζζαινλίθεο θαη Παχινπ Μειά. Με εμαίξεζε ην ΔΠ ηνπ δήκνπ Ακπεινθήπσλ - 

Μελεκέλεο, φπνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δξάζε ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη ησλ ΜΚΟ (ΔΠ δήκνπ Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο, ηεχρνο Β‟, ζει.1
62

), ζηηο 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εζεινληηθψλ θνξέσλ 

θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο. Δλδηαθέξνλ έρεη ε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε θαηαγξαθή 

ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ, ε νπνία είλαη δηεμνδηθή ζε φινπο ηνπο 

δήκνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην ΔΠ ηνπ δήκνπ Πχδλαο - Κνιηλδξνχ πνπ 

θαηαγξάθεη νλνκαζηηθά δέθα νρηψ πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο (ΔΠ δήκνπ Πχδλαο - 

Κνιηλδξνχ 2015-2019, ζει. 47
63

). 

5.3 Οπγάνυζη και ζηελέσυζη ηυν κοινυνικών ςπηπεζιών  

 Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο άζθεζεο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ δήκσλ έγηλε επηζθφπεζε ησλ Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ) ησλ ηξηάληα νρηψ δήκσλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ 

αλαιπηηθή ηνπο εζσηεξηθή νξγάλσζε  απνηππψλεηαη ζην Παξάξηεκα (βιέπε Π3). 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη κεγάιε αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ δήκσλ ζην 

επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, ζηελ νλνκαζία ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ 

αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε επηκέξνπο γξαθεία.  ζνλ αθνξά ην επίπεδν δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο παξαηεξείηαη φηη 6 δήκνη (νη δήκνη Θεζζαινλίθεο, Καιακαξηάο, 

Κνξδειηνχ - Δπφζκνπ, Νεάπνιεο – πθεψλ, Παχινπ Μειά θαη Κηιθίο) αζθνχλ 

ππεξεζηαθά ηελ θνηλσληθή ηνπο πνιηηηθή ζην πιαίζην κηαο ακηγνχο δηεχζπλζεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ή θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θιπ. Μάιηζηα ν δήκνο Θεζζαινλίθεο 

έρεη 2 δηεπζχλζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο φπνπ ε κηα είλαη ε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Γεκφζηαο Τγείαο θαη ε άιιε είλαη ε Γηεχζπλζε Παηδηθψλ ηαζκψλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο 9 δήκσλ, ησλ δήκσλ Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο, Βέξνηαο, 
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 ΔΠ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο 2014-2019, http://www.ampelokipi-

menemeni.gr/Default.aspx?tabid=812, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 
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 ΔΠ Γήκνπ Πχδλαο - Κνιηλδξνχ 2015-2019, http://www.pydnaskolindrou.gr/, 

πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 



44 

 

Δδέζζεο, Κνξδειηνχ - Δπφζκνπ, Λαγθαδά, Νέαο Πξνπνληίδαο, Πέιιαο,  Ππιαίαο – 

Υνξηηάηε θαη εξξψλ φπνπ επίζεο ππάξρνπλ Γηεπζχλζεηο ζην νξγαλφγξακκα ηνπ 

δήκνπ, απηέο αθνξνχλ παξάιιεια θαη ηελ παηδεία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ θαη 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηε λέα γεληά. ε δέθα έμη δήκνπο ε θνηλσληθή πνιηηηθή 

αζθείηαη ζην πιαίζην ελφο απηνηεινχο ηκήκαηνο. ε 3 δήκνπο απνηειεί ηκήκα ηεο 

Γηεχζπλζεο  Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.  Δπίζεο, ζε 3 πεξηπηψζεηο ε 

θνηλσληθή πνιηηηθή αζθείηαη απφ 1 γξαθείν. ηελ πεξίπησζε ηνπ δήκνπ Βφιβεο ην 

γξαθείν απηφ ππάγεηαη απεπζείαο ζην Γήκαξρν, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δήκσλ 

Δκκαλνπήι Παπά θαη ηληηθήο πξφθεηηαη γηα γξαθείν ηνπ ηκήκαηνο δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ. ε 2 πεξηπηψζεηο, ζην δήκν Ακθίπνιεο θαη Γίνπ - Οιχκπνπ ε θνηλσληθή 

πνιηηηθή πεξηγξάθεηαη σο αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ.  

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ δήκσλ ζηελ νξγάλσζε ηεο άζθεζεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο ζε έλα βαζκφ αληαπνθξίλεηαη ζηα πξφηππα ζρεδίσλ νξγάλσζεο ησλ 

νξγαλνγξακκάησλ ησλ δήκσλ πνπ εμέδσζε ε ΔΔΣΑΑ (2011β) γηα λα ππνζηεξίμεη 

ηνπο δήκνπο ζηελ θαηάξηηζε ησλ Ο.Δ.Τ ηνπο. ηνλ νδεγφ απηφ πξνηείλνληαη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ηνλ 

πιεζπζκφ, ηελ αζηηθνπνίεζε, ηνλ θχξην ηνκέα παξαγσγήο, ηε λεζησηηθφηεηα θαη 

νξεηλφηεηα ηνπ δήκνπ.  Πάξα ηαχηα ζπγθξίλνληαο ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΑΑ (2011β) 

κε ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνπο δήκνπο ππάξρνπλ απνθιίζεηο 

απφ ηηο πξνηάζεηο απηέο θαη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δήκσλ πνπ έρνπλ 

ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ θαηάξηηζεο ησλ Ο.Δ.Τ. Γηα 

παξάδεηγκα ζηνπο δήκνπο Αιεμάλδξεηαο, Θέξκεο, Καηεξίλεο, Νάνπζαο, Παηνλίαο ε 

ΔΔΣΑΑ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία δηεχζπλζεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, παηδείαο θαη 

πνιηηηζκνχ ελψ νη δήκνη έρνπλ απηνηειή ηκήκαηα. Αληίζηνηρα ζην δήκν Έδεζζαο ε 

πξφηαζε ηεο ΔΔΣΑΑ (2011β) είλαη ε δεκηνπξγία ελφο απηνηεινχο ηκήκαηνο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ, ελψ ν δήκνο δηαζέηεη Γηεχζπλζε 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο.   

Σν εξψηεκα ηεο ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο είλαη 

θξίζηκν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ. ηα ΔΠ ησλ δήκσλ ζπάληα 

πεξηγξάθεηαη ε ζηειέρσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ. ηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο 

φπνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη εηδηθφηεηεο ησλ ζηειερψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη κεγάιε αλαληηζηνηρία ηεο 

πξνβιεπφκελεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηεο αληίζηνηρεο ζηειέρσζεο (βιέπε 
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Παξάξηεκα Π4).  Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ δήκνπ Αικσπίαο φπνπ, ελψ ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ ηνπ ρέδην (ΔΠ δήκνπ Αικσπίαο 2015-2019, ζει. 235
64

) 

πεξηγξάθνληαη ηξηάληα ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζην 

Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ζην ίδην ΔΠ πεξηγξάθεηαη ε ζηειέρσζε ηνπ 

ηκήκαηνο κε 1 άηνκν ΠΔ δηνηθεηηθνχ ην νπνίν αζθεί παξάιιεια θαη ηηο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ Σκήκαηνο Παηδείαο (ζει. 243). Αληίζηνηρα ζην ΔΠ ηνπ δήκνπ Αξηζηνηέιε
65

 (ζει. 

91), ελψ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο έρεη δχν γξαθεία, νπζηαζηηθά κνλάρα ην 

έλα είλαη ζηειερσκέλν κε 1 άηνκν. Παξφκνηα ζην δήκν Πχδλαο – Κνιηλδξνχ παξφηη 

ην Απηνηειέο Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ έρεη δχν 

γξαθεία ηα νπνία αθνξνχλ απνθιεηζηηθά αξκνδηφηεηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζπλνιηθά ππεξεηεί ζην ηκήκα είλαη δχν άηνκα δηνηθεηηθνχ – 

νηθνλνκηθνχ (ΔΠ δήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ 2015-2019, ζει. 117
66

). Ζ εκθαλήο 

ππνζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ νδεγεί αξθεηνχο δήκνπο λα εληνπίδνπλ ηελ αδπλακία 

νπζηαζηηθήο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πξνβιέπνληαη 

(ΔΠ δήκνπ Αξηζηνηέιε 2015-2019, ζει. 93)
67

. 

Κνηλή δηαπίζησζε είλαη επίζεο φηη δελ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλνη θνηλσληθνί 

επηζηήκνλεο ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ δήκσλ. ην δήκν 

Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο, ην Σκήκα Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

ην νπνίν έρεη 3 γξαθεία, ζηειερψλεηαη απφ 1 άηνκν ΣΔ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, σο 

ηε κνλαδηθή εηδηθφηεηα πνπ εκπίπηεη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (ΔΠ Ακπεινθήπσλ – 

Μελεκέλεο 2014-2019, ηεχρνο γ‟, ζει. 12
68

). ην δήκν Χξαηνθάζηξνπ,  ην Απηνηειέο 

Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ έρεη 

αληίζηνηρα 2 άηνκα ΣΔ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ (ΔΠ Γήκνπ Χξαηνθάζηξνπ 2015-

2019, ζει. 85
69

).  Ζ έιιεηςε εηδηθψλ ζηειερψλ ζηα ηκήκαηα πνπ αζθνχλ 

αξκνδηφηεηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κνηάδεη λα είλαη απφξξνηα ηεο ζπλνιηθφηεξεο 

απνπζίαο θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ησλ δήκσλ φπσο 
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 ΔΠ Γήκνπ Αικσπίαο 2015-2019, http://www.dimosalmopias.gov.gr/, πξνζπειάζηεθε ζηηο 

3/9/2016. 
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 ΔΠ Γήκνπ Αξηζηνηέιε 2015-2019, http://www.dimosaristoteli.gr/gr/municipality/2154, 

πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016 
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 ΔΠ Γήκνπ Πχδλαο - Κνιηλδξνχ 2015-2019, http://www.pydnaskolindrou.gr/, 

πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 
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 πσο παξαπάλσ. 
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 ΔΠ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο 2014-2019, http://www.ampelokipi-

menemeni.gr/Default.aspx?tabid=812, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 
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 ΔΠ Γήκνπ Χξαηνθάζηξνπ 2015-2019, http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-12-

09-04/epixeirisiako-programma-2015-2019/3321-2015-12-01-12-34-42, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 
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θαίλεηαη ζην πξνζσπηθφ ησλ δήκσλ Νέαο Είρλεο (ΔΠ Γήκνπ Νέαο Είρλεο, ζει. 58)
70

, 

ηνπ δήκνπ Θέξκεο (ΔΠ Γήκνπ Θέξκεο, ζει. 147)
71

, ηνπ δήκνπ Λαγθαδά (ΔΠ Γήκνπ 

Λαγθαδά, ζει. 263)
72

, ηνπ δήκνπ Θεξκατθνχ (ΔΠ Γήκνπ Θεξκατθνχ, ζει 35)
73

 θαη 

πηζαλά θαη ζε άιινπο δήκνπο ησλ νπνίσλ ε ζηειέρσζε δελ αλαθέξεηαη αλά 

εηδηθφηεηεο ζην ΔΠ. 

5.4 Οι απότειρ ηυν ζηελεσών ηηρ κοινυνικήρ πολιηικήρ  

ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ γηα ηα ζηειέρε ησλ 

δήκσλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (βιέπε Κεθ. 4.2) δεηήζεθε απφ φινπο ηνπο/ηηο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα αμηνινγήζνπλ ηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο σο 

πξνο ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ έρεη (ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ) θαη σο 

πξνο ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ εληνπίδνπλ (ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ). 

πλνιηθά νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ αλψλπκα εθαηφλ ηξηάληα ελλέα παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηνπο δήκνπο ζήκεξα. Σξηάληα 

πέληε δπλάκεηο, ηξηάληα ελλέα αδπλακίεο, ηξηάληα επθαηξίεο θαη ηξηάληα δχν απεηιέο 

εληνπίζηεθαλ θαηά ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ δειψζεσλ. Οη απφςεηο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα (Π5), ελψ ε νκαδνπνίεζή ηνπο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.4.1.  

Απφ ηηο δειψζεηο ησλ ζηειερψλ δηαπηζηψλεηαη φηη αλαδεηθλχνληαη 

πεξηζζφηεξεο αδπλακίεο απφ δπλάκεηο θαη απεηιέο  απφ επθαηξίεο ζηελ άζθεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο δήκνπο ζήκεξα, παξφηη ε δηαθνξά είλαη κηθξή.  ζνλ 

αθνξά ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ην θχξην βάξνο δίλεηαη ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαζψο ε αθνζίσζή ηνπ αλαδεηθλχεηαη κε κεγάιε δηαθνξά σο ε πην 

ζεκαληηθή δχλακε ησλ δήκσλ, αληίζηνηρα ε ππνζηειέρσζε ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ απνηειεί θαη ηελ θπξηφηεξε αδπλακία ηνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε σο επθαηξία 

δίλεηαη ζηα λέα επηδνηνχκελα επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα (ηα νπνία έρνπλ 

εμαγγειζεί ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα Πιαίζην Αλάπηπμεο, ΔΠΑ 
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2014-2020
74

), ελψ ε αλζξσπηζηηθή θξίζε, νη θπβεξλεηηθέο επηινγέο θαη ε 

απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απνηεινχλ απεηιέο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζήκεξα.   

 

Πίλαθαο 5.4.1: Αλάιπζε SWOT ηεο άζθεζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ 

ηνπο δήκνπο ζήκεξα – νη απφςεηο ησλ ζηειερψλ 

Γπλάκεηο ησλ δήκσλ ζηελ άζθεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

 Αθνζίσζε ζηειερψλ (16 

δειψζεηο) 

 Γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηειερψλ (7 

δειψζεηο) 

 Οξγάλσζε θαη ππνδνκή (5 

δειψζεηο) 

 Καιφ ζπλαδειθηθφ θιίκα θαη 

ζπλεξγαζία (4 δειψζεηο) 

 ξακα θαη θνηλσληθή επαηζζεζία 

ησλ θνξέσλ (2 δειψζεηο) 

 Ζ αγάπε ηνπ θφζκνπ (1 δήισζε) 

Αδπλακίεο ησλ δήκσλ ζηελ άζθεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

 Τπνζηειέρσζε ππεξεζηψλ (14 

δειψζεηο) 

 Απνζπαζκαηηθφηεηα θαη έιιεηςε 

καθξφρξνλνπ ζρεδηαζκνχ (11 

δειψζεηο)  

 Έιιεηςε πφξσλ (7 δειψζεηο) 

 Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο (3 

δειψζεηο) 

 Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο (3 δειψζεηο) 

 Έιιεηςε εκπεηξίαο θαη 

ηερλνγλσζίαο (2 δειψζεηο) 

 Έιιεηςε νξάκαηνο (1 δήισζε) 

Δπθαηξίεο ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο απφ ηνπο δήκνπο  

 Νέα επηδνηνχκελα εζληθά θαη 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα (11 

δειψζεηο) 

 Αλαδηνξγάλσζε θαη εθ λένπ 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ δήκσλ (6 

δειψζεηο) 

 Ζ χπαξμε νξάκαηνο θαη 

θνηλσληθήο επαηζζεζίαο (5 

δειψζεηο) 

 Ζ γλψζε θαη εμεηδίθεπζε (4 

δειψζεηο) 

 Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ αλζξψπσλ 

θαη θνξέσλ (4 δειψζεηο) 

Απεηιέο ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο απφ ηνπο δήκνπο  

 Αλζξσπηζηηθή θξίζε θαη αχμεζε 

ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (7 

δειψζεηο) 

 Κπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο επηινγέο 

(6 δειψζεηο) 

 Απνζπαζκαηηθφηεηα θαη 

αζπλέρεηα ζηελ άζθεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο (6 

δειψζεηο) 

 Οηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θξίζε 

ηεο ρψξαο (5 δειψζεηο) 

 Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο (4 

δειψζεηο) 

 Νέα θνηλσληθά πξνβιήκαηα (2 

δειψζεηο) 

 Έιιεηςε πφξσλ (2 δειψζεηο) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ςζήηηζη – ζςμπεπάζμαηα – πποηάζειρ  

Ο ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ζήκεξα είλαη 

θξίζηκνο θαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξφλνηαο θαη ζηήξημεο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Ήδε, νη λεφηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηα κέηξα πνπ εηζάγνληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλεξγίαο ζηε ρψξα (βιέπε Κεθ. 2.3) αλαζέηνπλ 

ηελ αλάιεςε απφ ηνπο δήκνπο αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ πινπνίεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο. Ηδηαίηεξα ε εηζαγσγή ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο 

Αιιειεγγχεο (βιέπε Κεθ. 1.2.2) βαζίδεηαη ζηελ επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ δήκσλ 

γηα λα ππνδέρνληαη ηηο αηηήζεηο, λα δηαζηαπξψλνπλ ηα ζηνηρεία θαη θαινχληαη λα 

ζηεξίμνπλ νιφπιεπξα ηνπο δηθαηνχρνπο κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο 

ζηήξημεο. Άιισζηε, φπσο αλαδεηθλχνπλ νη κειέηεο θαη θαηαγξαθέο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζην πξφζθαην παξειζφλ (Θειεξίηε 2008 · Κνληηάδεο θαη ζπλ., 2006) νη δήκνη ήδε κε 

δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη αμηνπνηψληαο επξσπατθέο θαη εζληθέο ρξεκαηνδνηήζεηο 

αλέπηπμαλ δξάζεηο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ 

θαη ηε ζηήξημε ησλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ. ήκεξα παξά πνηέ είλαη απμεκέλε ε 

επζχλε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ, κηαο θαη αλαγλσξίδεηαη σο ην βαζηθφ δίρηπ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο (βιέπε Κεθ. 2.3).  

Ζ αχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πξνο ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε εγείξεη εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ηε ζεζκηθή ηεο πιαηζίσζε θαη ηελ 

επηρεηξεζηαθή ηεο ηθαλφηεηα. Με δεδνκέλε ηελ πξνζπκία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην αίηεκα γηα παξνρή πνηνηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

δηαπηζηψλνληαη αξθεηνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο. Αθελφο, δελ ππάξρεη πιήξεο 

ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα αλαιάβεη ελεξγφ ξφιν, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη γηα παξάδεηγκα ζηα ζέκαηα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο αλεξγίαο. Αθεηέξνπ, νη πφξνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη ιηγνζηνί θαη 

κεηψλνληαη ζπζηεκαηηθά ηελ ίδηα επνρή πνπ απμάλνληαη νη αλάγθεο γηα επέλδπζε ζε 

ππεξεζίεο θαη δνκέο ζηήξημεο. Δπηπιένλ νη δήκνη, έρνληαο πξφζθαηα αλαιάβεη 

πνιιέο λέεο αξκνδηφηεηεο κέζα απφ ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηε» θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λφκνπ 3852/2010, θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε λέεο επζχλεο θαη λέα πεδία 

παξέκβαζεο ηα νπνία κέρξη πξφηηλνο ήηαλ αξκνδηφηεηεο άιισλ θνξέσλ (πρ ηα 

επηδφκαηα αλαπεξίαο πνπ ήηαλ αξκνδηφηεηα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο). Ζ 
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κεηαθνξά ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ φκσο δε ζπλνδεχεηαη απφ ηε κεηαθνξά ησλ 

αλαγθαίσλ πφξσλ παξά ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (Γθέθαο, 2014) θαη ηηο 

εχινγεο απαηηήζεηο ησλ  δεκνηηθψλ αξρψλ.  

ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο ζχληαμεο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, 

φπνπ ρξεηάδεηαη λα δηαηππσζνχλ ην φξακα θαη ε απνζηνιή ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη 

λα νξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη θαη κεηξήζηκνη ζηφρνη, νη νπνίνη ζα απνηειέζνπλ ηελ 

ππμίδα ελφο δήκνπ γηα κηα πεληαεηία. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε δηεμνδηθή αλάιπζε 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη ν θάζε δήκνο, ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξίζηκα δεηήκαηα ησλ πνιηηψλ ηνπ (European Social Network, 

2014). ην ζεκείν απηφ, εηδηθφηεξα γηα ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γίλεηαη 

εκθαλέο φηη νη δήκνη έρνπλ αδπλακίεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

δηαζέζηκσλ επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ. Ζ επηζθφπεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ δήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αλέδεημε αξθεηέο 

αδπλακίεο ηεθκεξίσζεο θαη επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ θαηνίθσλ θαη ζηε ραξηνγξάθεζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε δήκν. Οη δχν απηνί παξάκεηξνη, πνπ απνηεινχλ ηελ αθεηεξία 

γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, κειεηήζεθαλ 

δηεμνδηθά ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε κεζνδνινγία θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ δήκσλ. ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ησλ δήκσλ ηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηαπηζηψζεθε φηη, παξά ηελ παξάζεζε πνιιψλ ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ηε ρξήζε γεο, ηα νδηθά δίθηπα, ηνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο θιπ, ε αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ κηαο 

πεξηνρήο θαη ε αλάδεημε ησλ εππαζψλ νκάδσλ πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε είλαη 

εμαηξεηηθά ειιηπήο. Δηδηθφηεξα ην δεδνκέλν φηη νη πεξηζζφηεξνη δήκνη δελ αλέηξεμαλ 

ζηα ζηνηρεία πνπ νη ίδηνη παξείραλ γηα ηε ζχληαμε ηεο ΠΔΚΔ θαη φπνπ ηνπο 

δεηήζεθε λα πεξηγξάςνπλ πνηεο είλαη νη επάισηεο θαη εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο ζην 

δήκν ηνπο, απνδεηθλχεη φηη δελ αλαγλψξηζαλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο ηεθκεξίσζεο 

θαη ηεο αλάιπζεο ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ παξάζεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ βάζε 

ησλ απνγξαθψλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ ππνινγηζκνχ δεηθηψλ 

γήξαλζεο, εμάξηεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ θαηνίθσλ ελφο δήκνπ θαη δελ ζπλεηζθέξεη επαξθψο ζηε 
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δηαηχπσζε ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ. Υσξίο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα γηα 

ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ κηαο πεξηνρήο, αλαπφθεπθηα ν ξφινο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

δηαρεηξηζηηθφο ησλ θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ παξά ζπλ-δηακνξθσηηθφο ζηελ επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ.   

Έλα ζέκα, ην νπνίν είλαη επαθφινπζν ηεο  παξαπάλσ έιιεηςεο, αθνξά ηνλ 

«αλζξσπνθεληξηθφ»  ραξαθηήξα πνπ νθείιεη λα έρεη ε άζθεζε ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Κνληηάδεο θαη 

Σζέθνο (2008β), ν νξζνινγηθφο καθξν-ζρεδηαζκφο ησλ δξάζεσλ θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο επηβάιεη πξνθαλψο ηε ζηφρεπζε κέζσ δεηθηψλ θαη ηε ρξήζε καθξν-

κεγεζψλ φπσο είλαη ε αλεξγία, ε θηψρεηα, ν αλαιθαβεηηζκφο θιπ.  κσο, ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, ζην επίπεδν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα κεγέζε απηά αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνγέλεηεο θαη πξφζσπα ζηα νπνία ζπλήζσο ζπλππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε. Μάιηζηα, ηα πξνβιήκαηα απηά ζπληζηνχλ έλα ζχζηεκα 

κηαο θαη αιιεινθαζνξίδνληαη θαη αιιεινεπεξεάδνληαη. πρλά έλα άηνκν πνπ είλαη 

καθξνρξφληα άλεξγν ζηεξείηαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ελψ, φπσο ήδε 

αλαδείρζεθε απφ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο (βι. Κεθ. 1.1.2 θαη 1.1.3), ε ρακειή πξφζβαζε 

ζηελ εξγαζία ζπλδέεηαη ηφζν κε ηε θηψρεηα, φζν θαη κε ηελ επηβάξπλζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο. Ζ επηηπρήο άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο απαηηεί ηελ πξνζσπνπνηεκέλε 

παξέκβαζε, αιιά θαη ηελ ηαπηφρξνλε ζχλδεζε φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. ηελ άκεζε αλαθνχθηζε κέζσ 

πιηθήο ζπλδξνκήο κε ηελ παξάιιειε βνήζεηα ζηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη ηελ 

παξάιιειε ζηήξημε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηψλ ηεο νηθνγέλεηαο). Δπηπιένλ 

θαζνξηζηηθή είλαη ε πνιπεπίπεδε παξέκβαζε, ζην άηνκν, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ 

θνηλφηεηα, ψζηε λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ 

(Κνληηάδεο & Σζέθνο, 2008β).  ιεο νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζπλεγνξνχλ ζηελ 

παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα επηθεληξψλνληαη ζηνλ άλζξσπν θαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ εμαηνκηθεπκέλα θαη πξνυπνζέηνπλ ηε δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ θαη 

δηθηχσλ παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Ζ έιιεηςε επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο ησλ ΔΠ ησλ δήκσλ δελ νθείιεηαη ζε 

έιιεηςε ζηνηρείσλ. Οη δήκνη θαη νη ππεξεζίεο ηνπο δηαζέηνπλ πνιιά ζηνηρεία γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπο κηαο θαη ππνδέρνληαη αηηήζεηο γηα πνιιά θνηλσληθά πξνγξάκκαηα. 

ηαλ γηα παξάδεηγκα νη νηθνγέλεηεο αηηνχληαη λα θηινμελήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηνπο 
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παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ δήκνπ, ηνπο δεηείηαη ε θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

ζρεηηθά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ππάξρνπλ θιπ. Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία ηα νπνία 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κειέηεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη 

κηθξά παηδηά ζην δήκν, φπσο γηα παξάδεηγκα έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ δήκνπ 

Παχινπ - Μειά (βιέπε Κεθ. 5.2.1).  Αληίζηνηρα, ελψ νη πεξηζζφηεξνη δήκνη δηέζεζαλ 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο επάισηεο θαη εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ ζην δήκν ηνπο ζηε 

ζρεηηθή κειέηε πνπ δηεμήγαγε ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηε ζχληαμε 

ηεο «ηξαηεγηθή πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 

θαη θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ» (ΠΔΚΔ) ηα ζηνηρεία απηά δελ αλαθέξνληαη ζηα ΔΠ 

ησλ δήκσλ θαη δε ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ.  

ζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ, πξάγκαηη 

νη πεξηζζφηεξνη δήκνη πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία Γηεπζχλζεσλ, Σκεκάησλ  θαη 

Γξαθείσλ κε αληηθείκελν ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία. Ζ πνιπκνξθία ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νξγαλσηηθψλ δηεπζεηήζεσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα νη δχν δηεπζχλζεηο 

ηνπ δήκνπ Θεζζαινλίθεο απφ ηε κηα θαη ε απιή αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ζηελ πεξίπησζε ησλ δήκσλ  Ακθίπνιεο θαη 

Γίνπ – Οιχκπνπ), δε κνηάδεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ή ζε 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο ησλ δήκσλ, αιιά πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα 

αληίζηνηρεο ζηειέρσζεο. ζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν, απφ ηα νξγαλνγξάκκαηα (ΟΔΤ) 

ησλ δήκσλ δελ πξνθχπηεη επαξθψο πνηα είλαη ε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ, ελψ ηα 

ζηνηρεία πνπ αληινχληαη απφ ηα ΔΠ δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά θαζψο ζε ιίγεο κφλν 

πεξηπηψζεηο ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή. Χζηφζν, ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη 

είλαη φηη ε θχξηα αδπλακία ηεο άζθεζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο δήκνπο 

είλαη ε έιιεηςε ζηειερψλ θαη θπξίσο ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ, επηζηεκνληθψλ 

ζηειερψλ. Δίλαη θαλεξφ φηη νη δήκνη δε δηαζέηνπλ θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο ζην 

πξνζσπηθφ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ δε ζηειερψλνπλ αλάινγα ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί (βι. Κεθ. 3.2), ε χπαξμε  κηαο επαξθψο θαη δηεπηζηεκνληθά 

ζηειερσκέλεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ζηνπο δήκνπο απνηειεί «αηρκή ηνπ δφξαηνο» 

πξνθεηκέλνπ νη δήκνη λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο θνηλσληθέο 

ηνπο παξεκβάζεηο θαη λα δηακνξθψλνπλ έλαλ θνηλσληθφ ζρεδηαζκφ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Άιισζηε φπσο εληνπίδνπλ θαη ηα ζηειέρε ησλ δήκσλ, κηα βαζηθή αδπλακία 
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ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν είλαη ε απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ε 

έιιεηςε καθξφρξνλνπ πξνγξακκαηηζκνχ (βι. Κεθ. 5.4).  

Παξά ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο, εληνπίδνληαη αξθεηέο επθαηξίεο θαη 

δπλαηφηεηεο εμέιημεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σα επξσπατθά θαη 

εζληθά πξνγξάκκαηα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο 

θξίζεο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ εππαζψλ νκάδσλ πνπ έρνπλ πιεγεί δξακαηηθά απφ 

ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, πξσηίζησο επαθίεληαη ζηελ εκπινθή ησλ δήκσλ γηα λα 

πινπνηεζνχλ (βι. Κεθ. 2.3). Ζ πξφζθαηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε κε ην πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηε» θαη ε κεηαθνξά λέσλ αξκνδηνηήησλ νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ δήκσλ θαη ζε κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

φπσο εληνπίδεηαη θαη απφ ηα ζηειέρε ησλ δήκσλ. Ζ ζεηηθή ζηάζε ησλ ζηειερψλ ησλ 

δήκσλ απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε, νδεγεί ζηελ νξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ δήκσλ θαη κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζε, φπσο είλαη ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

«Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζε» πνπ δηνξγαλψλεη ε 

ΔΔΣΑΑ
75

. Σα παξαπάλσ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη επηβεβαηψλνπλ 

απηφ πνπ εληνπίδεηαη θαη απφ ηηο απφςεηο ησλ ζηειερψλ ησλ δήκσλ, φηη δειαδή 

ζηνπο δήκνπο θαη ηδηαίηεξα ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ δήκσλ, 

ππάξρνπλ ζηειέρε κε πςειή αθνζίσζε θαη δηάζεζε γηα αλάπηπμε. Σα δεδνκέλα απηά 

είλαη ελζαξξπληηθά θαη δεκηνπξγνχλ έλα ζεκαληηθφ ζεκέιην ζην νπνίν κπνξεί λα 

βαζηζηεί ε αλάπηπμε ησλ δήκσλ θαη λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

ηεθκεξίσζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζήκεξα απαηηείηαη.  

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ζπλεγνξνχλ ζηελ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

ησλ δήκσλ. Απαηηείηαη ε αλαγλψξηζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα επηζηεκνληθφ πεδίν ην 

νπνίν πξνυπνζέηεη κειέηε θαη έξεπλα. πσο ραξαθηεξηζηηθά δηαηππψλεη ν Βεληέξεο 

(2015, ζει.15) «θαηά βάζε ε Κνηλσληθή Πνιηηηθή είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

θνηλσληθψλ δξάζεσλ γηα δηθαηφηεξε δηαλνκή ηεο επεκεξίαο θαζψο θαη ε αλάιπζε 

ησλ ζπζηεκάησλ επεκεξίαο». ηελ θαηεχζπλζε απηή νη δήκνη ρξεηάδεηαη λα 

εληζρπζνχλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ ήδε ζπγθεληξψλνπλ, 

ζηελ αλαδήηεζε πεξηζζφηεξσλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν 

απεπζχλνληαη θαη ζηελ εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηε ζπζηεκαηηθή 

                                                 
75

 ΜΠ, https://www.eetaa.gr/pms/, πξνζπειάζηεθε ζηηο 11-9-2016 

https://www.eetaa.gr/pms/
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κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ παξακέηξσλ πνπ παξαθνινπζνχλ. Ζ αλάπηπμε ελφο ηνπηθνχ 

παξαηεξεηεξίνπ θνηλσληθψλ δεηθηψλ ζα ζπλέβαιε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

Πέξαλ ηνχηνπ, είλαη εκθαλέο φηη ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε επέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε 

ησλ ζηειερψλ θαη ζηελ εμεηδίθεπζή ηνπο ζε κεζφδνπο αλάιπζεο θαη θνηλσληθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Ζ εηζαγσγή λέσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο δήκνπο, φπσο είλαη ηα 

Κέληξα Κνηλφηεηαο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ κε λένπο 

επηζηήκνλεο. κσο απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε ζηήξημε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ ην 

νπνίν δηαζέηεη ηελ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ησλ παξειζφλησλ εηψλ.  

Δπηπιένλ, κε δεδνκέλε ηελ ειιηπή ζηειέρσζε ησλ δήκσλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, απαηηνχληαη λέεο κνξθέο 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπκπξάμεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ψζηε λα αμηνπνηεζεί ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην. πσο δηαπηζηψλεη ε Πεηκεηδίδνπ (2000, ζει. 508) «ζε πνιιέο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο νη ζεηηθέο ελεξγεηηθέο ζπκπξάμεηο, ηα δίθηπα θαη άιιεο κνξθέο 

ζπλεξγαζίαο παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία «νξγαλσηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ» (organizational 

social capital). Ζ γλψζε θαη εκπεηξία αληίζηνηρσλ ζπκπξάμεσλ ρξεηάδεηαη λα 

ζπζηεκαηνπνηεζεί θαη λα πξνηαζεί ζηνπο δήκνπο σο κεζνδνινγία αχμεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ελζσκαησζεί ζην ζηξαηεγηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: Πεπιοπιζμοί ηηρ παπούζαρ έπεςναρ  

Σν πεδίν ηεο άζθεζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα 

δσήο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη σο εθ ηνχηνπ αθνξά πιεζψξα 

παξακέηξσλ. Ζ δε άζθεζή ηεο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη έλα επξχηαην ζέκα 

πξνο δηεξεχλεζε θαη κειέηε. Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη θπξίσο ζε ζέκαηα 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

ησλ δήκσλ, εληνπίδνληαο ειιείςεηο θαη πξνηείλνληαο κεζφδνπο αλαβάζκηζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο. Πέξαλ ηνχηνπ, κηα εθηελέζηεξε κειέηε ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο δήκνπο γηα ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, 

ε νπνία μεπεξλά ζηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα ζπλέβαιε ζε κηα πιεξέζηεξε 

εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δηδηθφηεξα ηα ζέκαηα 

νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηειέρσζεο ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζνχλ ζε 

πεξηζζφηεξν βάζνο ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη αλάγθεο ζηήξημεο θαη επηκφξθσζεο. 

Δπίζεο, ελδηαθέξνλ ζα είρε λα κειεηεζνχλ νη κέζνδνη ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ θαη νη 

πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ νη δήκνη ήδε έρνπλ, ψζηε νη πξνηάζεηο γηα 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ λα αμηνπνηήζεη ηα ήδε 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα.  

Πέξαλ ηνχηνπ, ε παξνχζα κειέηε απεπζχλεηαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν δείγκα, 

ηνπο δήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ δηεξεχλεζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο πεξηζζφηεξσλ δήκσλ θαη κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθήο 

δηαζπνξάο ζα έδηλε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: Δπίλογορ 

Ζ απνθέληξσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο απνηειεί κηα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε 

ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη παξάιιεια κηα θνηλσληθή επηηαγή. Ζ 

αλαβάζκηζε ηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο δήκνπο, παξφηη δε 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάινγε ελίζρπζε ζε πφξνπο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

εληνχηνηο απνηειεί πιένλ έλα κνλφδξνκν. Σα απμεκέλα πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ 

θαη ε εγγχηεηά ηνπο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε νδεγνχλ αλαπφθεπθηα ηνπο 

δήκνπο ζηελ αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ επζπλψλ παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. ε 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε εληνπίδνληαη σο θξίζηκα δεηήκαηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζπζηεκαηηθφηεξεο δηεξεχλεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ, ε 

εμεηδίθεπζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ δήκσλ σο πξνο ηνλ θνηλσληθφ ηνπο 

ζρεδηαζκφ θαη ε νξζνινγηθφηεξε εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ.  Ζ επέλδπζε 

ζε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ ζηειερψλ ησλ δήκσλ ζα 

ζπλεηζθέξνπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο άζθεζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

Π1: Δκπόνηζη Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ 2014-2019 από 

ηοςρ δήμοςρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ
76

 

Ολνκαζία Γήκνπ 

Έρεη 

εθπνλεζεί 

ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο; 

Έρεη εθπνλεζεί 

επηρεηξεζηαθφο 

θαη νηθνλνκηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο;  

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ ΥΗ ΥΗ 

ΑΛΜΧΠΗΑ  NAI ΥΗ 

ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ - 

ΜΔΝΔΜΔΝΖ 
ΝΑΗ ΥΗ 

ΑΜΦΗΠΟΛΖ ΥΗ ΥΗ 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ NAI ΥΗ 

ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΗ ΥΗ 

ΒΗΑΛΣΗΑ ΥΗ ΥΗ 

ΒΟΛΒΖ ΥΗ ΥΗ 

ΓΔΛΣΑ ΝΑΗ ΥΗ 

ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ ΥΗ ΥΗ 

ΔΓΔΑ ΥΗ ΥΗ 

ΔΜΜΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ ΥΗ ΥΗ 

ΖΡΑΚΛΔΗΑ ΥΗ ΥΗ 

ΘΔΡΜΑΗΚΟΤ ΝΑΗ ΥΗ 

ΘΔΡΜΖ ΝΑΗ ΝΑΗ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΑΗ ΥΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΥΗ ΥΗ 

ΚΑΑΝΓΡΑ ΥΗ ΥΗ 

                                                 
76

 Πεγή: http://epota.ypes.gr/?page_id=493,  αλαθηήζεθε ζηηο 3/9/2016 

http://epota.ypes.gr/?page_id=493


57 

 

ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΗ ΥΗ 

ΚΗΛΚΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ - ΔΤΟΜΟΤ ΥΗ ΥΗ 

ΛΑΓΚΑΓΑ ΝΑΗ ΥΗ 

ΝΑΟΤΑ ΥΗ ΥΗ 

ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ ΝΑΗ ΥΗ 

ΝΔΑ ΕΗΥΝΖ ΝΑΗ ΥΗ 

ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ ΝΑΗ ΥΗ 

ΠΑΗΟΝΗΑ ΥΗ ΥΗ 

ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ ΝΑΗ ΝΑΗ 

ΠΔΛΛΑ ΝΑΗ ΥΗ 

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΥΗ ΥΗ 

ΠΤΓΝΑ - ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ ΝΑΗ ΥΗ 

ΠΤΛΑΗΑ - ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΝΑΗ ΝΑΗ 

ΔΡΡΧΝ ΝΑΗ ΝΑΗ 

ΗΘΧΝΗΑ NAI ΝΑΗ 

ΗΝΣΗΚΖ ΥΗ ΥΗ 

ΚΤΓΡΑ ΝΑΗ ΥΗ 

ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ ΝΑΗ ΥΗ 

ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ ΝΑΗ ΥΗ 
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Π2.: Υαπηογπάθηζη ςπηπεζιών και θοπέυν κοινυνικήρ 

πολιηικήρ ζηοςρ δήμοςρ ηηρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΓΖΜΟΤ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΧΝ 

ΓΖΜΧΝ 

ΑΛΜΧΠΗΑ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ 

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο 

ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ 

- ΜΔΝΔΜΔΝΖ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ.  

Τπεξεζίεο, ΜΚΟ θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο 

κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη. 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 
Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ 

ΒΔΡΟΗΑ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ν δήκνο 

ΓΔΛΣΑ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ 

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

ΚΔΘΔΑ- Θεξαπεπηηθή Κνηλφηεηα ΗΘΑΚΖ. 

ΘΔΡΜΑΗΚΟΤ  

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ.  

Δζεινληηθέο νξγαλψζεηο κε ηηο νπνίεο έρεη 

ζπλεξγαζηεί. 

ΘΔΡΜΖ  

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Ηδηψηεο γηαηξνί, ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ηδησηηθά 

θέληξα απνθαηάζηαζεο θαη ζεξαπείαο. 

Δζεινληηθέο νξγαλψζεηο κε ηηο νπνίεο έρεη 

ζπλεξγαζηεί. 

 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

 Τπεξεζίεο, θνξείο θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο 

κε ηηο νπνίεο έρεη ζπλεξγαζηεί. 
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ΛΑΓΚΑΓΑ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο 

ΝΔΑ 

ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο 

ΝΔΑΠΟΛΖ-

ΤΚΔΧΝ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ν δήκνο. 

ΝΔΑ ΕΗΥΝΖ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Τπεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ΦΝΘ. 

Τπεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Δζεινληηθέο νξγαλψζεηο κε ηηο νπνίεο έρεη 

ζπλεξγαζηεί. 

ΠΔΛΛΑ 
Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

ΠΤΓΝΑ - 

ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ 

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

ΠΤΛΑΗΑ-

ΥΟΡΣΗΑΣΖ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

Τπεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ηδησηηθά θέληξα 

απνθαηάζηαζεο θαη ζεξαπείαο 

ΔΡΡΧΝ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ.  

Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ν δήκνο 

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ηδησηηθά δηαγλσζηηθά 

θέληξα. 
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ΗΘΧΝΗΑ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

ΚΤΓΡΑ 
Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

  

 

 

 

  



Π3: Οι ςπηπεζιακέρ μονάδερ κοινυνικήρ πολιηικήρ ζηοςρ δήμοςρ ηηρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 

Ονομαζία Γήμος Τπηπεζιακή Μονάδα Κοινυνικήρ Πολιηικήρ (πεξηιακβάλνληαη κνλάρα ηα ηκήκαηα θαη 

γξαθεία πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή) 

ΦΔΚ Γημοζίεςζηρ ή 

ΑΓΑ Έγκπιζηρ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

β) Γξαθείν Ηζφηεηαο. 

γ) Γξαθείν Δθαξκνγήο Κνηλσληθψλ Πξνγξακκάησλ. 

δ) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

ΑΓΑ.: 4Α36ΧΦΠ-Γ 

ΑΛΜΧΠΗΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ,ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ  

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Απαζρφιεζεο 

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

ΦΔΚ 2667/Β‟/10-12- 

2015 

ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ - 

ΜΔΝΔΜΔΝΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ – ΠΑΗΓΔΗΑ − ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ – 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

Σκήκα Τγείαο Πξφλνηαο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  

1. Γξαθείν άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο & πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

2. Γξαθείν εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

3. Γξαθείν πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο πγείαο 

ΦΔΚ1928/Β‟/31-8-

2011 

ΑΜΦΗΠΟΛΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ: 

δ) Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

ε) Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

 

ΦΔΚ 2719/ Β‟/17-11-

2011 
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ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. 

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

γ) Γξαθείν Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο 

ΦΔΚ 2717/Β‟/24-10-

2013 

 

ΒΔΡΟΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ – ΠΑΗΓΔΗΑ – ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

1. ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ 

α. Γξαθείν ρεδηαζκνχ – Δθαξκνγήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

β. Γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

γ. Γξαθείν Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ 

2. ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

α. Γξαθείν Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ 

β. Γξαθείν Γεκφζηαο Τγείαο 

ΦΔΚ 1606/Β‟/13-7-

2011 

 

ΒΗΑΛΣΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγεία 

 ΦΔΚ 957/Β‟/19-4-

2013 

ΒΟΛΒΖ 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

9.  Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη Γεκφζηαο Τγείαο 

 ΑΓΑ: Φ1ΦΛΧ9Χ-

ΜΦ0 

ΓΔΛΣΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ, 

ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

α. Γξαθείν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

β. Γξαθείν Γεκφζηαο Τγείαο 

 ΦΔΚ 1155/Β‟/ 13-05-

2013 

 

ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ  ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ  ΦΔΚ 232/9-2-2012 
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5. Απηνηειέο Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Παηδηθφο ηαζκφο)  

 &  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΔΠΗΚΟΗΝΧΗΑ 

ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ - ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ   

Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ κε αξκνδηφηεηεο 

ζη) Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

ΔΓΔΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ  

Α. ΣΜΖΜΑ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

β) Γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

γ) Γξαθείν Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

δ) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

 ΑΓΑ: 457ΔΟΡ1Τ-

ΛΦΣ 

ΔΜΜΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Α) Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

1. Γξαθείν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

ΑΓΑ: 4ΑΘΑΧΡΧ-Γ 

ΖΡΑΚΛΔΗΑ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 ΦΔΚ 1541/Β‟/ 27-6-

2011 

ΘΔΡΜΑΗΚΟΤ  
ΓΗΔΤΘΤΝΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

γ) Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

 ΦΔΚ 

1527/Β‟/21.06.2013 

ΘΔΡΜΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ  ΦΔΚ 2364/ Β‟/24-10-
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ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

α) Γξαθείν Άζθεζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Ηζφηεηαο ησλ δχν Φχισλ 

 β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο ∆εκφζηαο Τγείαο 

2011 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

α) Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

β) Σκήκα Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ 

γ) Σκήκα Κνηλσληθήο Αξσγήο 

δ) Σκήκα Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

δ1) Γξαθείν Γεκνηηθψλ Πνιπταηξείσλ 

ε) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

& 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ   

α) Σκήκα Παηδηθψλ ηαζκψλ θαη Δπνπηείαο 

β) Σκήκα Παηδηθψλ ηαζκψλ Α, Β, Γ, Γ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο & Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Σξηαλδξίαο 

γ) Σκήκα Παηδηθψλ ηαζκψλ Δ΄ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

δ) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

 ΦΔΚ 3360/17-12-2012 

 

ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ, ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ 

ΤΓΔΗΑ 

− Γξαθείν Γξακκαηείαο (κε απηνηειέο). 

− Γξαθείν Δζεινληηζκνχ (κε απηνηειέο). 

− Γξαθείν Ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ (κε απηνηειέο). 

− Γξαθείν Γηαρείξηζεο πιηθνχ (κε απηνηειέο). 

1) Σκήκα Δθαξκνγήο & Δπνπηείαο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. 

α. Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο − Φπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. 

β. Γξαθείν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο & παξνρψλ. 

γ. Γξαθείν Κνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

ΦΔΚ 2099/Β‟/ 

27-08-2013 
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δ. Γξαθείν Δπνπηείαο & Διέγρνπ. 

2) Σκήκα Γεκφζηαο Τγείαο. 

α. Γξαθείν Δπφπηε Γεκφζηαο Τγείαο. 

β. Γεκνηηθφ Ηαηξείν. 

γ. Γξαθείν πξνζηαζίαο & πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

ΚΑΑΝΓΡΑ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΔΡΗΧΝ  

γ) Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

ΦΔΚ 2160/Β‟/27-9-

2011 

ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ 

ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ  

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

 ΑΓΑ: ΒΟΝ3ΧΔΣ-ΓΡΓ 

ΚΗΛΚΗ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  

α) Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

i) Γξαθείν Γεκνηηθνχ Αζιεηηθνχ Ηαηξείνπ 

β) Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

γ) Σκήκα Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

 ΦΔΚ 2593/Β‟/7-11- 

2011 & ΦΔΚ 3417/31-

12-2013 

 

ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ-

ΔΤΟΜΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ   

α) Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο − Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Νέαο Γεληάο 

β) Σκήκα Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

ΦΔΚ 1822/Β'/08 -06- 

2012 

ΛΑΓΚΑΓΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

α) Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

β) Σκήκα Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

ΦΔΚ  2925/Β‟/1-11-

2012 

ΝΑΟΤΑ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ  ΦΔΚ 2018/Β‟/9-19- 
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ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

α. Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

β. Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

2011 

ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

α) Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο, Δξγαζίαο θαη Ηζφηεηαο 

i) Γξαθείν ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ, Δπνπηείαο θαη Γηθηχσζεο 

ii) Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο − πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο 

iii) Γξαθείν Δξγαζίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

iv) Γξαθείν Κνηλσληθήο Έληαμεο ΑκεΑ 

β) Σκήκα Τγείαο, Πξφιεςεο θαη Δζεινληηζκνχ 

i) Γξαθείν πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

ii) Γξαθείν Δζεινληηζκνχ θαη Γεκνηηθήο Σξάπεδαο Αίκαηνο 

ΦΔΚ 1962/Β‟/21-7-

2014 

ΝΔΑ ΕΗΥΝΖ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

5. Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Πξνγξακκαηηζκνχ Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαο 

ΦΔΚ 1888/Β‟/8-9-2015  

ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

α) Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ. 

i. Γξαθείν ζρεδηαζκνχ, ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ, 

επνπηείαο θαη ειέγρνπ. 

ii. Γξαθείν Δθαξκνγήο Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ, Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 

iii. Γξαθείν Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.). 

iv. Απνθεληξσκέλν Γξαθείν Κέληξνπ Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Σξίγιηαο (ΚΔ.Φ.Ο.). 

v. Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Νέσλ Μνπδαληψλ. 

β) Σκήκα Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

ΦΔΚ  834/Β‟/9-4-2013 
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i. Γξαθείν Πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

ii. Γξαθείν Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ξχζκηζεο Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ. 

ΠΑΗΟΝΗΑ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟΤ  

• Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

• Γξαθείν Πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

ΦΔΚ  2606/Β‟/8-11-

2011 

ΠΑΤΛΟΤ - ΜΔΛΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ 

ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ  

Με απηνηειέο γξαθείν Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο 

α) Σκήκα Τγείαο, Κνηλσληθψλ,  Πξνλνηαθψλ Θεκάησλ 

ΦΔΚ 2180/Β‟/3-9-2013 

 

ΠΔΛΛΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ,  ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ 

1. ΣΜΖΜΑ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

β) Γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

γ) Γξαθείν Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

δ) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

ΦΔΚ 2164/Β‟/27-9-

2011 

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

• Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, δηα βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ 

• Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

ΦΔΚ 504/Β‟/28-2-2014 

 

ΠΤΓΝΑ - ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΦΔΚ  456/Β‟/22-3-
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ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

2011 

ΠΤΛΑΗΑ-ΥΟΡΣΗΑΣΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΠΑΗΓΔΗΑ 

1. Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Τγείαο 

ΦΔΚ  1856/Β‟/22-08-

2011 

ΔΡΡΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΤΓΔΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

1. Γξαθείν Γηνηθεηηθήο − Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο (Σνκέαο Α΄ Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο) 

2. Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξνγξακκάησλ 

• Γξαθείν Ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

3. Σκήκα Γεκφζηαο Τγείαο (Σνκέαο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ) 

ΦΔΚ  2106/Β‟/21-9-

2011 

 

ΗΘΧΝΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

ΦΔΚ  865/Β‟/16-05-

2011 

ΗΝΣΗΚΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

α. Σκήκα Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ  

− Γξαθείν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 

ΦΔΚ 2134/Β‟/13-07-

2012 

 

ΚΤΓΡΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

− Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

− Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

 ΦΔΚ 1793/Β‟/8-08-

2011 
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ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΤΓΔΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  

ΦΔΚ 1506/Β‟/20-06-

2013 

 

ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

ΦΔΚ 1202/Β‟/20-05-

2013 

 

 

 

 



Π4: ηελέσυζη ηυν ςπηπεζιακών μονάδυν ηυν δήμυν 

Ολνκαζία Γήκνπ Τπεξεζηαθή κνλάδα ηειέρσζε 

ΑΛΜΧΠΗΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ,ΣΟΠΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ  

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

θαη Απαζρφιεζεο 

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη 

Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

1 άηνκν ΠΔ δηνηθεηηθνχ 

(πνπ παξάιιεια αζθεί θαη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Σκήκαηνο Παηδείαο) 

 

(ΔΠ Γήκνπ Αικσπίαο 

2014-2019 ζει. 243
77

) 

 

ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ 

- ΜΔΝΔΜΔΝΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ – ΠΑΗΓΔΗΑ − 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ – ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

Σκήκα Τγείαο Πξφλνηαο & 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  

α) Γξαθείν άζθεζεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο & πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ 

β) Γξαθείν εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο 

γ) Γξαθείν πξνζηαζίαο θαη 

πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο πγείαο 

α) 1 άηνκν ΣΔ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ  

β) 1 άηνκν ΓΔ 

δηνηθεηηθνχ, 1 άηνκν ΣΔ 

δηνηθεηηθνχ &1 ΤΔ 

γεληθψλ θαζεθφλησλ 

γ) 1 άηνκν ΣΔ Ηαηξηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ, 1 άηνκν ΓΔ 

δηνηθεηηθνχ & 1 άηνκν ΓΔ 

λνζειεχηξηα. 

 

(ΔΠ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ 

– Μελεκέλεο 2014-2019, 

ηεχρνο γ‟, ζει. 12
78

) 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. 

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη 

Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

γ) Γξαθείν Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

α) 1 άηνκν κε εηδηθφηεηα 

ΣΔ Φπζηνζεξαπεπηψλ 

β) - 

γ) 2 άηνκα ΣΔ 

βξεθνλεπηνθφκσλ, 1 ΓΔ 

καγείξσλ θαη 1 ΤΔ 

πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο  

 

(ΔΠ δήκνπ Αξηζηνηέιε 

2015-2019, ζει 91
79

)  

ΠΤΓΝΑ - ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ 1 άηνκν ΠΔ δηνηθεηηθνχ  - 

                                                 
77

 ΔΠ Γήκνπ Αικσπίαο 2015-2019, http://www.dimosalmopias.gov.gr/, πξνζπειάζηεθε ζηηο 

3/9/2016. 
78

 ΔΠ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο 2014-2019, http://www.ampelokipi-

menemeni.gr/Default.aspx?tabid=812, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 
79

 ΔΠ Γήκνπ Αξηζηνηέιε 2015-2019, http://www.dimosaristoteli.gr/gr/municipality/2154, 

πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016 
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ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο ηεο 

Γεκφζηαο Τγείαο 

νηθνλνκηθνχ, 1 άηνκν ΓΔ 

δηνηθεηηθνχ – γξακκαηέσλ 

θαη 8 άηνκα ΤΔ 

θαζαξηζηξηψλ γηα ηα 

ζρνιηθά θηήξηα 

 

(ΔΠ ηνπ δήκνπ Πχδλαο – 

Κνιηλδξνχ 2015-2019, 

ζει. 117
80

) 

ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, 

ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη 

Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

α) 2 άηνκα ΣΔ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ θαη 1 ΤΔ 

νηθνγελεηαθφ βνεζφ  

β) 1 άηνκν ΣΔ 

λνζειεπηψλ 

 

(ΔΠ ηνπ δήκνπ 

Χξαηνθάζηξνπ 2015-2019, 

ζει. 85
81

) 

 

  

                                                 
80

 ΔΠ Γήκνπ Πχδλαο - Κνιηλδξνχ 2015-2019, http://www.pydnaskolindrou.gr/, 

πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 
81

 ΔΠ Γήκνπ Χξαηνθάζηξνπ 2015-2019, http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-12-

09-04/epixeirisiako-programma-2015-2019/3321-2015-12-01-12-34-42, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/9/2016. 
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Π5: Γηλώζειρ ζςμμεηεσόνηυν ζηην ομαδική άζκηζη με θέμα 

«Ανάλςζη SWOT ηηρ άζκηζηρ ηηρ κοινυνικήρ 

πολιηικήρ από ηοςρ δήμοςρ ζήμεπα» 

Α’ Γςνάμειρ: 

 Τπάξρνπλ δνκέο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία γηα ηελ πινπνίεζε 

απηήο ηεο πνιηηηθήο 

 Γλψζε – ζέιεζε 

 Οξηδφληηα δνκή ιεηηνπξγίαο δήκνπ 

 ξακα θαη ζέιεζε ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθφκελσλ (αηξεηνί θαη ππεξεζηαθνί 

παξάγνληεο) 

 Οξγάλσζε – δηάζεζε 

 Πνιπδηάζηαζε θαη ηαπηφρξνλε δηαρείξηζε πνιιαπιψλ δξάζεσλ 

 Οξγάλσζε- ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ 

 πνπδέο (νξγάλσζε θαη δηνίθεζε) 

 Φηιφηηκν 

 Δξγαζηαθφ πείζκα 

 Όπαξμε ζέιεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο θαη αλαθνχθηζεο 

ησλ δεκνηψλ  

 ηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο κε θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο 

 Καιφ επίπεδν (επαγγεικαηηθφ) ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ 

 Αηζηνδνμία 

 Γνκέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε  

 Δκπεηξία αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Δπαηζζεζία 

 Καιή δηάζεζε 

 Δκπεηξία 

 Θέιεζε 

 Έκςπρν πιηθφ, πξνζσπηθφ  

 Γλψζεηο 

 Ζ αγάπε ηνπ θφζκνπ 

 Γηάζεζε 

 πλαδειθηθφηεηα. Γίλεη αιιεινθάιπςε ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζπλεξγαζία ζε 

επξχηεξν επίπεδν 

 Τιηθνηερληθή ππνδνρή –ηερλνινγία 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Δπηκνλή ζην ζηφρν 

 Οη ζπλάδειθνη 

 ηειερηαθφ δπλακηθφ 

 Ζ δηάζεζε γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δνπιεηά 

 Γηάζεζε 

 Θέιεζε- δήινο- επαηζζεζία 

 Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ  

 Έκπεηξν πξνζσπηθφ  
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Β’ Αδςναμίερ: 

 Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ – κε ζηειέρσζε 

 πκκεηνρή 

 Έιιεηςε ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο 

 Απνγνήηεπζε απφ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

 Έιιεηςε εκπεηξίαο  

 Τπνζηειέρσζε  

 Έιιεηςε πφξσλ 

 Καηαθεξκαηηζκφο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

 Πφξνη 

 Πνιιέο αξκνδηφηεηεο, ζχγρπζε 

 Με ζηειερσκέλεο ππεξεζίεο 

 Έιιεηςε κέζσλ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Έιιεηςε επαηζζεζίαο ζην πξφβιεκα ηνπ ζπλαλζξψπνπ 

 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη κε ζηειέρσζε ππεξεζηψλ 

 Πνιπδηάζπαζε ππεξεζηψλ 

 πλεξγαζία 

 Άζθεζε αξκνδηνηήησλ φινπ ηνπ λνκνχ  

 Δμσηεξηθέο ππεξεζίεο πνπ επνπηεχνπκε 

 Πεξηνξηζκέλνη πφξνη 

 Τπνζηειέρσζε 

 Απνπζία ζρεδηαζκνχ 

 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

 Πνιπθεξκαηηζκφο ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

 Έιιεηςε ζηνηρεηψδνπο (απαξαίηεηνπ) θαη επαξθείο εηδηθνχ πξνζσπηθνχ 

 Γελ ππάξρεη νξγάλσζε, δελ ππάξρεη βάζε δεδνκέλσλ γηα νπνηαδήπνηε 

ελεκέξσζε, πρ βηβιηάξηα,  κε απνηέιεζκα λα εθδίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ππεξεζίεο δχν θνξέο 

 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ  

 Έιιεηςε ελεκέξσζεο θαζεθφλησλ  

 Έιιεηςε επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ  

 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηερλνγλσζίαο 

 Έιιεηςε ρξεκάησλ θαη αλζξψπσλ 

 Πνιιή δνπιεηά 

 Αλζξψπηλνη θαη νηθνλνκηθνί πφξνη  

 Σερλνγλσζία 

 Υξεκαηνδφηεζε 

 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

 Γηαθνπή πξνγξακκάησλ  

 Να κε αθνπγθξαζηνχλ 

 Έιιεηςε ζρεδίνπ  

 Έιιεηςε πφξσλ  

 

Γ’ Δςκαιπίερ 

 Έληαμε ζε δίθηπν ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 

 Ζ γλψζε 

 Δπαγγεικαηηθή εμάξηεζε 
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 ξακα 

 Νέεο δνκέο 

 Υξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

 Αλαδηάξζξσζε φισλ ησλ δνκψλ ηνπ δήκνπ 

 Σξέρνπζα θαηάξηηζε θαη γλσξηκία κε έκπεηξνπο ζπλαδέιθνπο 

 Ίζσο θάπνηα πξνγξάκκαηα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο  

 πλεξγαζία – δηθηχσζε 

 Κνηλσληθή Δπαηζζεζία – Δζεινληηζκφο 

 πλερή ελεκέξσζε θαη ελίζρπζε ηεο «ηερλνγλσζίαο» θαη εχξεζε δηαθνξεηηθψλ 

ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο 

 Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ  

 Πξνγξάκκαηα 

 πληνληζκφο θαη νξγάλσζε πξνγξακκάησλ 

 Αμηνπνίεζε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ  

 Δπξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία 

 Δζληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

 Παξνρή βνήζεηαο (πιηθή θαη εζηθή) ζπκπαξάζηαζε ζε ζπλαλζξψπνπο 

 Αλάπηπμε ζρέζεσλ αιιειεγγχεο κεηαμχ αλζξψπσλ θαη θνξέσλ 

 Υξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη αμηνπνίεζε εγθαηαιεηκκέλσλ θηεξίσλ  

 Αλαζχληαμε δπλάκεσλ, λέα νπηηθή θαη λέεο δνκέο 

 Πξνγξάκκαηα 

 Κέληξα Κνηλφηεηαο 

 Υξεκαηνδνηήζεηο ΔΔ 

 Δπαηζζεηνπνίεζε πιεζπζκνχ ζε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

θαη εζεινληηζκνχ 

 Ζ επηβεβιεκέλε απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηφρεπζε ζε δξάζεηο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δεκηνπξγία δνκψλ πνπ ζα έρνπλ δηάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

 Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία 

 Αχμεζε ελδηαθέξνληνο ηεο Σ.Α. ζχκθσλα κε ηα θαηλνχξηα δεδνκέλα ηεο 

αλάγθεο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ  

 

Γ’ Απειλέρ: 

 Οηθνλνκηθή, πνιηηηθή εμέιημε Διιάδαο θαη θαηά ζπλέπεηα δήκνπ 

 Έιιεηςε ζπλεξγαηψλ 

 Οηθνλνκηθή θαηάρξεζε θαη κε απνξξφθεζε πφξσλ 

 Κεληξηθέο θπβεξλήζεηο 

 Γηάιπζε ηεο θνηλσλίαο – ρανηηθή θαηάζηαζε 

 Αχμεζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ 

 Κξάηνο 

 Κνηλσληθφο Καληβαιηζκφο 

 Σν θξάηνο 

 Με νινθιήξσζε πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεο 

 Να δεκηνπξγεζνχλ ειπίδεο ζηα άηνκα ρσξίο λα κπνξνχλ ζην ηέινο λα 

πινπνηεζνχλ 

 Οηθνλνκηθή θξίζε 

 Οηθνλνκηθή θξίζε 

 Κνηλσληθφ ζηίγκα 
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 Υξφλνο 

 Να κελ επηηχρνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη λα γπξίζνπκε βήκαηα πίζσ 

 ρη ζπλερή ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ 

 Οηθνλνκηθή θξίζε θαη θξίζε αμηψλ 

 Αλζξσπηζηηθή θξίζε 

 Οηθνλνκηθή θξίζε 

 Σαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπλέρεηα κεηαβάιινληαη  

 Οηθνλνκηθή θξίζε θαη αχμεζε εππαζψλ νκάδσλ 

 Απνζπαζκαηηθή θαη φρη νινθιεξσκέλε παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

 Ρίςε επζπλψλ γηα ηπρφλ απνηπρία 

 Μεηαλαζηεπηηθφ 

 Μ.Κ.Ο 

 Πξνζερείο ππνρξεψζεηο, εθηφο αξκνδηνηήησλ Ο.Δ.Τ 

 Αδπλακία αληαπφθξηζεο κε ην ππάξρνλ δπλακηθφ θαη πφξνπο-δνκέο 

 Αχμεζε πξνβιεκάησλ 

 Δπηθαλεηαθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

 πλερήο κείσζε θνηλσληθνχ θξάηνπο 

 Γξαζηηθή αχμεζε εππαζψλ νκάδσλ 
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