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Περίληψη 

Ο ∆ήµος Αγράφων Νοµού Ευρυτανίας µε τις υφιστάµενες κοινωνικές δοµές, τα προγράµµατα 

και τις αποσπασµατικές δράσεις που υλοποιεί δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

κατοίκων του, οι οποίες διαρκώς διογκώνονται. Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η 

ανίχνευση και η καταγραφή των αναγκών των κατοίκων του ∆ήµου Αγράφων, οι οποίες θα 

δώσουν το έναυσµα για την δηµιουργία των απαραίτητων κοινωνικών δοµών στο ∆ήµο, µε 

απώτερο σκοπό την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και την µείωση του 

αισθήµατος της περιθωριοποίησης τους.  

Η µεθοδολογία που επιλέχθηκε βασίζεται στις αρχές της ποιοτικής έρευνας. Το ερευνητικό 

µέσο που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της έρευνας ήταν δοµηµένες συνεντεύξεις σε κατοίκους 

του ∆ήµου Αγράφων που επιλέχθηκαν µε απλό και τυχαίο τρόπο. Τα πορίσµατα που αλιεύτηκαν 

από τις συνεντεύξεις επιβεβαιώνουν την βασική υπόθεση της εργασίας περί µη ικανοποίησης  

των αναγκών των κατοίκων του ∆ήµου. Ως εκ τούτου, µέσα από την έρευνα προέκυψε η ανάγκη 

για : σύσταση Κοινωνικής Υπηρεσίας, δηµιουργία Πολυδύναµου ∆ηµοτικού Ιατρείου, ίδρυση 

και λειτουργία στις υπόλοιπες τέσσερις (4) ∆ηµοτικές Ενότητες Παιδικού Σταθµού, ίδρυση και 

λειτουργία Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών µε αναπηρίες, ίδρυση 

και λειτουργία δικτύου κοινωνικής προστασίας, αναβάθµιση και συνέχιση του Προγράµµατος 

«Βοήθεια στο Σπίτι», αναβάθµιση των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης, σύσταση και λειτουργία 

εργαστηρίου συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού, αναβάθµιση του γραφείου 

τύπου του ∆ήµου Αγράφων, δηµιουργία Κέντρων Κοινότητας και ΚΕΠ Υγείας.  

Ο ∆ήµος Αγράφων οφείλει να υπερβεί τις αδυναµίες και τις ανεπάρκειες του συστήµατος 

κοινωνικής µέριµνας που διαθέτει και να εφαρµόσει κοινωνική πολιτική, η οποία θα άρει τις 

συνθήκες εκείνες που ίσως οδηγούν και εγκλωβίζουν τους κατοίκους του σε προσωρινή ή 

µόνιµη αποµάκρυνση από το κοινωνικό γίγνεσθαι.  

 

Λέξεις κλειδιά: Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανάγκες, κοινωνικός αποκλεισµός, κοινωνική µέριµνα. 
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Abstract  

The municipality Agrafa the prefecture with the existing social structures , programs and 

piecemeal actions carried out can not meet the needs of its residents, which are growing. 

Objective of this study is the detection and recording of municipal residents needs Unwritten, 

which will trigger the creation of the necessary social structures in the municipality, with the aim 

of combating social exclusion and a sense of their marginalization. 

 

The methodology chosen is based on the principles of qualitative research.The research 

instrument chosen for the implementation of the research was structured interviews with 

residents of Agrafa Municipality selected by simple random. The findings were taken from 

interviews confirm the basic assumption of the work on non- satisfaction of the needs of 

municipal residents. Therefore, through the research showed a need for: establishing a Social 

Service creation Multipurpose Clinic, establishment and operation of the remaining four (4) 

Municipal Nursery Units, establishment and operation of Children's Creative Centres and 

Children with Disabilitiesand establishing social safety net function, upgrading and continuation 

of the program " Help at Home", upgrading the Centres for Lifelong Learning, establishment and 

operation of guidance and counseling workshop, upgrading of the municipality Agrafa press 

office , creation and Community Health Centres KEP. 

 

The municipality Agrafa must overcome the social care system weaknesses and shortcomings 

that have and implement social policy, which would remove the conditions that might lead and 

trapping residents in temporary or permanent removal from society. 

 

Keywords : Local Government , needs , social exclusion, social work 
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Εισαγωγή 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανίχνευση και καταγραφή των κοινωνικών 

αναγκών των κατοίκων του ορεινού ∆ήµου Αγράφων Νοµού Ευρυτανίας. Η σύγχρονη τάση της 

εποχής σχετικά µε την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής θέλει το κεντρικό κράτος να 

µεταβιβάζει διαρκώς  αρµοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς τους απαραίτητους 

οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους. Κρίθηκε σκόπιµο µε την παρούσα εργασία να 

διερευνηθεί κατά πόσο ο ∆ήµος Αγράφων δύναται να ανταποκριθεί στις ολοένα και 

αυξανόµενες σύγχρονες απαιτήσεις. 

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι δύο. Πρώτον, η ανίχνευση και καταγραφή των 

κοινωνικών αναγκών των κατοίκων του ∆ήµου Αγράφων και δεύτερον, η αποτύπωση 

προτάσεων για δηµιουργία των απαραίτητων κοινωνικών δοµών που θα επιτρέψουν στο ∆ήµο 

την αποτελεσµατική άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.  

Σύµφωνα µε την βασική υπόθεση της εργασίας ο ∆ήµος Αγράφων µέσα από τις υφιστάµενες 

κοινωνικές δοµές που διαθέτει, τα προγράµµατα και τις αποσπασµατικές δράσεις που υλοποιεί 

δεν µπορεί να ικανοποιήσει µε αποτελεσµατικό τρόπο το σύνολο των κοινωνικών αναγκών των 

κατοίκων του. Ως εκ τούτου, µεγάλο µέρος του πληθυσµού  πλήττεται και απειλείται από 

κοινωνικό αποκλεισµό. 

Έχοντας αναφερθεί οι στόχοι και το αντικείµενο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται στη 

συνέχεια η διάρθρωση των κεφαλαίων. Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας που υπάρχει και σχετίζεται µε την εννοιολογική προσέγγιση, τη σηµασία και το 

ρόλο της Κοινωνικής Πολιτικής.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αποσαφηνίζεται η έννοια της ευηµερίας και του κράτος ευηµερίας. 

Παρατίθενται η τυπολογία των µοντέλων κρατών ευηµερίας από τον Titmuss, Esping-Andersen, 

M. Ferrera. Στην συνέχεια οριοθετούνται η έννοια των ανθρώπινων αναγκών και του κοινωνικού 

αποκλεισµού. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται ο διευρυµένος ρόλος των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και το θεσµικό πλαίσιο. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε 
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την αρχή της εγγύτητας βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη και στο πεδίο ανάδυσης των 

κοινωνικών προβληµάτων. ∆ιαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση των 

καθηµερινών προβληµάτων του πολίτη και στην κάλυψη των καθηµερινών του αναγκών, οι 

οποίες διαρκώς διογκώνονται. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει τα 

προβλήµατα µε εξατοµικευµένο τρόπο, να διαγνώσει τη ρίζα του προβλήµατος και να 

κατευθύνει τον ενδιαφερόµενο εκεί όπου θα υπάρξει το µέγιστο αποτέλεσµα. Το γεγονός αυτό 

προσφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα, έναντι άλλων 

πολιτικο-διοικητικών επιπέδων, σε θέµατα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.  Ως εκ τούτου, 

βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση µεταξύ των φορέων δηµόσιας δράσης για την άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στο ∆ήµο 

Αγράφων. Παρέχονται πληροφορίες για τα δηµογραφικά και γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά 

και ιδιαιτερότητες του ∆ήµου που συνδέονται µε την εµφάνιση του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των  υφιστάµενων κοινωνικών δοµών, των προγραµµάτων και 

των αποσπασµατικών δράσεων που υλοποιεί ο δήµος στα πλαίσια άσκησης της κοινωνικής 

πολιτικής.  

Στη συνέχεια εκτίθεται η µεθοδολογία και τα ερευνητικά µέσα της επιτόπιας έρευνας. Η 

µεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της ποιοτικής έρευνας. Το ερευνητικό µέσο που επιλέχθηκε 

για την υλοποίηση της έρευνας ήταν δοµηµένες συνεντεύξεις σε κατοίκους του ∆ήµου Αγράφων 

που επιλέχθηκαν µε απλό και τυχαίο τρόπο.  

Τέλος, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα και παραθέτονται προτάσεις για δηµιουργία 

κοινωνικών δοµών µε απώτερο στόχο την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της 

περιθωριοποίησης των κατοίκων του ∆ήµου Αγράφων.  
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Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογική Αποσαφήνιση της Κοινωνικής 

Πολιτικής 

Ο ρόλος και η σηµασία της Κοινωνικής Πολιτικής 

Στην επιστηµονική συζήτηση περί κοινωνικής πολιτικής, παρότι η τελευταία είναι αντικείµενο 

ανάλυσης εδώ και πολύ καιρό, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός επιστηµονικός ορισµός. 

Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.  Μία προσέγγιση ορίζει ως κοινωνική πολιτική «τη 

συλλογική κοινωνική πράξη που είναι προσανατολισµένη στην από κοινού εξασφάλιση των 

συνθηκών διευρυµένης αναπαραγωγής της συνολικής κοινωνίας» (Γράβαρης , 1993). Ο αξιακός 

προσδιορισµός της Κοινωνικής Πολιτικής συνίσταται, στην περίπτωση αυτή, στην ιδέα της 

κοινωνικής αλληλεγγύης.  Μία δεύτερη διάσταση στην ίδια προσέγγιση, πιο µορφολογική, 

προσδιορίζει την κοινωνική πολιτική ως την λειτουργία εκείνη που έχει λάβει α) την µορφή 

κρατικής πράξης , β) αποσκοπεί στην διασφάλιση των συνθηκών διευρυµένης αναπαραγωγής 

της ατοµικής ιδιοκτησίας και γ) έχει ως βασικό µέσο για την επίτευξη των σκοπών της, τη 

φορολογία (Γεώρµας, 2006). 

Η δεύτερη προσέγγιση κοινωνικής πολιτικής είναι πιο λειτουργική, εξετάζει δηλαδή την 

κοινωνική πολιτική ως λειτουργία του κράτους που έχει ως στόχο τη διασφάλιση των πολιτών 

από µια σειρά κοινωνικούς κινδύνους. Τα µέτρα που λαµβάνει το κράτος διακρίνονται στην 

κοινωνική ασφάλιση, που επιδιώκει να καλύψει τυποποιηµένους κινδύνους, όπως η ανεργία, το 

γήρας κτλ, στην κοινωνική πρόνοια, µε επιδίωξη την προστασία απόρων και τέλος στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας (Αµίτσης , 2001). Τελικά , η κοινωνική πολιτική θα µπορούσε να οριστεί ως 

«το σύνολο των δράσεων των κυβερνήσεων και άλλων φορέων οι οποίες τροποποιούν το 

ελεύθερο παιχνίδι των δυνάµεων της αγοράς για να διαµορφώσουν την κοινωνική αναδιανοµή , 

την κοινωνική ρύθµιση και τα κοινωνικά δικαιώµατα» (O’brien, 2002). 

 Όπως αναφέρει ο Σακελλαρόπουλος (1999), προκειµένου η ανάλυση να είναι πιο πλήρες, στην 

έννοια της κοινωνικής πολιτικής συµπεριλαµβάνονται τέσσερα στοιχεία: οι κοινωνικοί κίνδυνοι, 

η οικονοµία της αγοράς, η συλλογική αλληλεγγύη και η αναδιανοµή του εισοδήµατος. 

Αναλυτικότερα : 
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• Η κοινωνική πολιτική διαµορφώνεται µέσω της ανάγκης για την προστασία και την 

ασφάλιση των εργαζοµένων απέναντι στους κινδύνους που προκύπτουν από την 

οικονοµία της αγοράς. Οι καταστροφικές επιπτώσεις που είχε η ανάδυση της ελεύθερης 

αγοράς σε θεσµούς που προσέφεραν παλαιότερα ένα δίκτυ ασφαλείας στα µέλη της 

κοινότητας (εκκλησία, τοπική κοινότητα, συντεχνία), επιβάλλουν την παρέµβαση ενός 

εξωοικονοµικού παράγοντα όπως το κράτος για να εκφραστεί η νέα αλληλεγγύη και η 

νέα συλλογικότητα. 

• Η οικονοµία της αγοράς είναι ένα σηµαντικό στοιχείο οργάνωσης του οικονοµικού βίου 

που όµως διαµορφώνει την ανάγκη και το δικαίωµα του ανθρώπου να επιβιώνει και έξω 

από την αγορά. Από την στιγµή που η εργατική δύναµη γίνεται εµπόρευµα, τίθεται υπό 

αµφισβήτηση το δικαίωµα αυτό (Esping-Andersen, 1990). Η επέκταση των κοινωνικών 

δικαιωµάτων υπήρξε ανέκαθεν η ουσία της κοινωνικής πολιτικής. 

• Σηµαντική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί η συλλογική – κοινωνική 

αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι µια έννοια που παραπέµπει τις υποχρεώσεις που έχουν 

τα µέλη µιας κοινωνίας προς τους άλλους, επειδή ακριβώς αποτελούν µέλη της ίδιας 

κοινωνίας. (Spiker, 2004). 

• Η αναδιανοµή του εισοδήµατος, η οποία όπως αναφέρει ο Spiker (2004) προκύπτει ως 

στοιχείο από την ίδια την αρχή της αλληλεγγύης. Τονίζεται ότι η κοινωνική προστασία 

είναι αναδιανεµητική, «υπό την έννοια ότι οι υπηρεσίες που αναλαµβάνουν τα άτοµα 

πληρώνονται από ένα κοινό ταµείο και όχι από ατοµικά κεφάλαια»( Γεώρµας, 2006 ). 

Εντούτοις, µια σύγχρονη άποψη αναφέρει ότι ο κεντρικός στόχος των σύγχρονων συστηµάτων 

κοινωνικής πολιτικής δεν πρέπει να είναι η αναδιανοµή του συνολικού εισοδήµατος αλλά η 

ενεργοποίηση του ατόµου. Βασικός λόγος είναι το άτοµο να παραµείνει ή να επανενταχθεί στο 

κοινωνικό σύνολο καθώς η αναδιανοµή του πλούτου φαντάζει στις µέρες µας µάλλον αδύνατη 

(Σκαµνάκης, 2003). Συνεπώς, η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στην αναδιανοµή των 

ευκαιριών ώστε τα άτοµα να µπορούν να σχεδιάσουν µε τις δικές τους δυνάµεις την ατοµική 

τους στρατηγική και να µην βρίσκονται κοινωνικά αποκλεισµένοι.  
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Η κοινωνική πολιτική είναι ένα διεπιστηµονικό και πολυεπιστηµονικό αντικείµενο. Μελετά την 

ανταπόκριση των κοινωνιών στις κοινωνικές ανάγκες, την αντιµετώπιση των κοινωνικών 

προβληµάτων που αναδύονται µέσα στο διαρκώς µεταβαλλόµενο ευρύτερο κοινωνικό-

οικονοµικό περιβάλλον και την διανοµή κοινωνικής ευηµερίας. Προσεγγίζει τα ζητήµατα και τα 

αναλύει µε βάση τουλάχιστον τρεις διαστάσεις: την κοινωνική, την πολιτική και την οικονοµική. 

Η αιτία ύπαρξής της είναι η κοινωνική ευηµερία και η πεµπτουσία της Κοινωνικής Πολιτικής 

είναι η δίκαιη αναδιανοµή πόρων ανάµεσα σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες σε διαφορετική 

κατάσταση: από τους πλούσιους στους φτωχούς, από τους εργαζόµενους στους άνεργους, από 

αυτούς που έχουν µικρότερη προς αυτούς που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη. 

 Η Κοινωνική Πολιτική µελετά τα κοινωνικά προβλήµατα µε διττό στόχο. Είτε παρεµβαίνει εκ 

των υστέρων για να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες προσφέροντας βραχυπρόθεσµη 

ανακούφιση είτε εκ των προτέρων αναζητώντας τις αιτίες των φαινοµένων που αποσκοπεί στην 

µακροπρόθεσµη θεραπεία.   

Η κοινωνική πολιτική έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά, είναι µεταβαλλόµενη, αντιφατική και 

πολυεπιστηµονική. Όπως προαναφέρθηκε, εξελίσσεται σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον σύµφωνα µε την αέναη διαδικασία µετεξέλιξης των κοινωνικών αναγκών και 

προβληµάτων που καλείται η κοινωνία να αντιµετωπίσει , ακολουθεί και προσαρµόζεται στον 

σφυγµό των ραγδαίων κοινωνικών – οικονοµικών συνθηκών προκειµένου από τις δράσεις της 

να  απορρέει κοινωνική αποτελεσµατικότητα. 

 Είναι αντιφατική, διότι σηµατοδοτεί µια δηµοκρατική κατάκτηση κερδισµένη µε κοινωνικούς 

αγώνες αλλά ενεργοποιεί µηχανισµούς κοινωνικού ελέγχου και συλλογικών δεσµεύσεων που 

περιορίζουν τις ατοµικές ελευθερίες και διότι ιστορικά αναπτύχθηκε και ευνοήθηκε στις 

περισσότερο ανεπτυγµένες οικονοµικά και κοινωνικά κοινωνίες, ενώ οι φτωχότερες κοινωνίες 

είναι εκείνες που την χρειάζονται περισσότερο (Βενιέρης , 2015). Οι αντιφάσεις αυτές 

περιλαµβάνουν τον τρόπο ανάπτυξης του αντικειµένου της Κοινωνικής Πολιτικής. Αφ’ ενός, 

αναπτύσσεται και καθιερώνει νέα πεδία  µελέτης, όπως την υγεία, την πρόνοια, τον κοινωνικό 

αποκλεισµό, την µετανάστευση, αφ’ ετέρου δεν έχει καθιερωθεί ως αυτόνοµο επιστηµονικό 

πεδίο, όπως η κοινωνιολογία, τα οικονοµικά ή πολιτική επιστήµη. 
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Τέλος είναι πολυεπιστηµονική και διεπιστηµονική. Όταν χρησιµοποιούνται περισσότερα τους 

ενός µεθοδολογικά εργαλεία επιτυγχάνεται πολύπλευρη και σφαιρική ερµηνεία των κοινωνικών, 

πολιτικών και οικονοµικών συνθηκών που συµβάλλουν στην διαµόρφωση αποτελεσµατικής 

Κοινωνικής Πολιτικής. Ως εκ τούτου, η µελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής απαιτεί  γνώσεις και 

εργαλεία από τους συγγενείς χώρους των κοινωνικών επιστηµών, όπως η κοινωνιολογία, η 

πολιτική, η ιστορία, η ψυχολογία, η φιλοσοφία, το δίκαιο, προκειµένου να εξετάσει σφαιρικά 

και να διεισδύσει σε βάθος σε κοινωνικά προβλήµατα και ανάγκες. Βασικός σκοπός της 

Κοινωνικής Πολιτικής είναι η κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών. Αξιοποιώντας την 

κοινωνιολογική ανάλυση κατανοεί το τι συµβαίνει και γιατί, και την οικονοµική ανάλυση 

προκειµένου να διεισδύσει στην παραγωγή και διανοµή της ευηµερίας. Μελετά την ιστορική 

πτυχή των ζητηµάτων που παρέχει σίγουρη γνώση και πολύτιµη διδαχή. Χρησιµοποιεί 

πορίσµατα ερευνών για την τεκµηρίωση και τεχνικές για τον σχεδιασµό των κοινωνικών 

πολιτικών ,διαδικασίες απαραίτητες για τη λήψη ορθολογικών, τεκµηριωµένα δίκαιων 

κοινωνικά αποφάσεων που «προστατεύουν» από πιέσεις πολιτικών, οµάδων συµφερόντων, 

γραφειοκρατικών και εκλογέων (Dean,2012). 

Η κοινωνική ασφάλεια ή προστασία είναι το κυρίαρχο ζητούµενο για τα περισσότερα 

συστήµατα κοινωνικής πολιτικής. Ο πιο σύγχρονος ορισµός για τα συστήµατα κοινωνικής 

προστασίας δίνεται από το ινστιτούτο τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύµφωνα µε αυτόν, τα 

συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας ή προστασίας αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου της 

κοινωνικής ασφάλειας, δηλαδή στην προστασία του πληθυσµού από καταστάσεις που επιφέρουν 

απώλεια ή µείωση των πηγών συντήρησης, στην προληπτική ή επανορθωτική προστασία της 

υγείας, στην εξασφάλιση απασχόλησης και τη διατήρηση της ικανότητας για εργασία, στην 

εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και στην διασφάλιση της δυνατότητας κάθε 

ατόµου να συµµετέχει ενεργητικά στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Ο στόχος της κοινωνικής 

ασφάλειας πολλές φορές συνδέεται µε την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αναδιανοµή 

του εισοδήµατος και την επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
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Κεφάλαιο 2ο: Ευηµερία, ανθρώπινες ανάγκες και κοινωνικός 

αποκλεισµός 

2.1 Η έννοια της ευηµερίας 

Αν η αναδιανοµή είναι η πεµπτουσία της Κοινωνικής Πολιτικής, η κοινωνική ευηµερία είναι ο 

λόγος ύπαρξης της. Κοινωνική Πολιτική σηµαίνει προαγωγή και διανοµή ευηµερίας ατόµων, 

οικογενειών, κοινοτήτων, κοινωνιών, σηµαίνει κοινωνική ευηµερία. Η Κοινωνική πολιτική 

προσδιορίζεται ως µία «διαδικασία όπου η ευηµερία µεγιστοποιείται και η δυστυχία 

ελαχιστοποιείται» (Fitzpatrick, 2001). Η Κοινωνική Πολιτική επιδιώκει να εγγυηθεί πόρους και 

πρόσβαση –εισόδηµα, υπηρεσίες , ευκαιρίες- σε ένα επίπεδο που θεωρητικά διασφαλίζει ένα 

ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο ευηµερίας (Βενιέρης,2015).    

Η έννοια της ευηµερίας είναι διφορούµενη διότι ενσωµατώνει διάφορες πτυχές που εκτείνονται 

από την απλή κάλυψη των ατοµικών αναγκών έως την ανάπτυξη ολόκληρων κοινωνιών, από την 

εξασφάλιση της επιβίωσης έως την προστασία από την φτώχεια, από την ατοµική ευτυχία έως 

την προαγωγή του κοινού καλού, από το ατοµικό δικαίωµα για ελευθερία έως το κοινωνικό 

δικαίωµα για ισότητα (Pinker, 1979)   

Η ευηµερία περιλαµβάνει τρεις αλληλένδετες µορφές. Την ατοµική ευηµερία, η οποία αφορά 

στο ατοµικό καλό ενός συγκεκριµένου ατόµου, την συλλογική ευηµερία, η οποία αφορά στο 

συλλογικό καλό των µελών µίας κοινωνικής οµάδας και την κοινωνική ευηµερία , που αφορά 

στην ενδυνάµωση της ευηµερίας µέσω της οργανωµένης κοινωνίας , µέσω των κοινωνικών 

ρυθµίσεων της πολιτείας. Κοινωνική ευηµερία είναι η συστηµατική προαγωγή ευηµερίας µέσω 

των κοινωνικών πολιτικών και των θεσµών του κράτους ευηµερίας (Βενιέρης , 2015) 

Σύµφωνα µε τον Marshall (1965) ευηµερία σηµαίνει υποστήριξη στους αδύναµους και στοχεύει 

στην αποκατάσταση ή την προσαρµογή συνθηκών που δεν δύναται να αλλάξουν. Αποφέρει τις 

µέγιστες εφικτές δυνατότητες ατοµικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής συµµετοχής, µε απώτερο 

στόχο να αναδειχθούν οι προσωπικές δεξιότητες, να ενδυναµωθούν οι κοινωνικές σχέσεις, να 

αναπτυχθεί ένα αίσθηµα αυτοσεβασµού και αυτοπεποίθησης 
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Η Μαρσαλιανή προσέγγιση αντικατοπτρίζει την αγγλοσαξονική παράδοση και συνδέει την 

ευηµερία µε την κάλυψη των εξατοµικευµένων αναγκών την ατοµικής ευηµερίας και της 

κοινωνικής φροντίδας. Πρόκειται για ένα συνδυασµό προσωπικών παροχών σε είδος  και σε 

χρήµα , σε υπηρεσίες και επιδόµατα που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως 

παιδιά, ηλικιωµένοι και άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Alckock, 2004).   

Η συστηµατική αποτύπωση της έννοιας και κυρίως του πολιτικού περιεχοµένου της ευηµερίας 

έγινε στη Βρετανία από τον William Beveridge µέσα στη δίνη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 

Σύµφωνα µε την Έκθεση του η Κοινωνική Πολιτική πρέπει να αγωνιστεί για την καταπολέµηση 

«πέντε γιγαντιαίων διαβόλων» : της ανθρώπινης Ανάγκης µε την οποία η Κοινωνική Πολιτική 

άµεσα αναµειγνύεται, της Αρρώστιας , η οποία συχνά προκαλεί αυτή την Ανάγκη και επιφέρει 

και πολλά άλλα προβλήµατα, της Άγνοιας την οποία δεν αντέχει καµία δηµοκρατία µεταξύ των 

πολιτών της, της Φτώχειας , αποτέλεσµα κυρίως της τυχαίας κατανοµής της βιοµηχανίας και του 

πληθυσµού, και της Οκνηρίας, η οποία καταστρέφει τον πλούτο και διαφθείρει τον άνθρωπο 

ανεξάρτητα από το επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών του (Beveridge, 1942).  

2.2 Κράτος ευηµερίας 

Το κράτος πρόνοιας είναι µια µορφή οργάνωσης του κράτους που έχει προκύψει στις 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες µε τις ελεύθερες οικονοµίες αγοράς στον εικοστό αιώνα. Το βασικό 

χαρακτηριστικό γνώρισµα του είναι η επέµβαση του στις οικονοµικές και βιοµηχανικές σχέσεις, 

προκειµένου να καθιερωθεί η ισότητα της ευκαιρίας µεταξύ ατόµων και κοινωνικών οµάδων και 

έτσι να εξασφαλισθούν τα µέσα µιας αξιοπρεπούς διαβίωσης για τα άτοµα και τις οµάδες. 

Ο όρος «κράτος ευηµερίας» παραπέµπει στον υπέρτατο κοινωνικό θεσµό των ανεπτυγµένων 

κοινωνιών, ο οποίος πρέπει να καλύπτει τις βασικές ανάγκες και να εγγυάται το υψηλότερο 

δυνατό επίπεδο ευηµερίας για όλα τα µέλη τους (Wilensky&Llebaux, 1965). Αφορά σε µία 

σύνθετη και οργανωµένη διαδικασία άσκησης κρατικής δύναµης µε σκοπό να εξοµαλυνθεί η 

επίδραση των δυνάµεων της αγοράς, µέσω της εγγύησης ενός ελάχιστου εισοδήµατος για όλους 

τους πολίτες, της µείωσης της ανασφάλειας και της παροχής ενός φάσµατος κοινωνικών 

υπηρεσιών για όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης ή τάξης (Alckock et al , 2002). 



 

- 11 - 

 

Ο όρος, λοιπόν, κράτος ευηµερίας χρησιµοποιείται όταν ένα κράτος εγγυάται « τουλάχιστον ένα 

επίπεδο θεσµοθετηµένων παροχών για την κάλυψη των βασικών οικονοµικών και κοινωνικών 

αναγκών των πολιτών του (Bryson, 1992). Παραπέµπει ευρύτερα στα µέσα µε τα οποία το 

κράτος επιζητεί να διασφαλίσει ελάχιστα επίπεδα ευηµερίας, να αναδιανείµει πόρους πέραν των 

αποφάσεων της αγοράς. Η έννοια χρησιµοποιείται συνήθως σε σχέση µε τους κύριους θεσµούς 

διευθέτησης του µεταπολεµικού κράτους ευηµερίας : το εθνικό σύστηµα υγείας, το σύστηµα 

κοινωνικής ασφάλειας, τη δηµόσια εκπαίδευση, τον κρατικό ρόλο στην παροχή και 

χρηµατοδότηση στέγης, τις κρατικές υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας (Miller, 1999). 

2.3 Μοντέλα Κρατών Πρόνοιας  

Ιστορικά, η πρώτη ταξινόµηση των µοντέλων ευηµερίας ανήκει στην κλασική τυπολογία του 

Richard Titmuss (1974). ∆ιακρίνουµε δυο κύρια µοντέλα κοινωνικής πολιτικής: το 

υπολειµµατικό, το οποίο βασίζεται στην αντίληψη ότι το κράτος παρεµβαίνει µόνο στις 

περιπτώσεις που η οικογένεια , η κοινότητα και άλλα άτυπα δίκτυα αλληλεγγύης , καθώς και ο 

µηχανισµός της ελεύθερης αγοράς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες ατόµων ή 

συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων. Το υπολειµµατικό µοντέλο καλύπτει µε επιλεκτικό τρόπο 

τις κοινωνικές ανάγκες, ενθαρρύνοντας της ατοµική πρωτοβουλία και τον ανταγωνισµό. Οι 

υπηρεσίες παρέχονται σε επιλεγµένα άτοµα και οµάδες πληθυσµού µε βάση κυρίως τον έλεγχο 

των συνολικών εισοδηµάτων µε απώτερο στόχο την εξοικονόµηση πόρων. Ουσιαστικά η 

συµβολή του κράτους περιορίζεται στην παροχή επιδοµάτων.   Από την άλλη πλευρά το 

θεσµικό, αναδιανεµητικό µοντέλο  κοινωνική πολιτικής ασκεί κριτική στην ανικανότητα των 

µηχανισµών της αγοράς να δηµιουργήσουν ένα επαρκές πλέγµα συλλογικής κάλυψης. 

Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεσµών και µηχανισµών καθολικής κάλυψης και πρόληψης των 

κοινωνικών προβληµάτων, ώστε να αµβλύνεται ή να µειώνεται ο στιγµατισµός των χρηστών 

(Στασινοπούλου , 2003). 

Η πιο ενδελεχής  και  γνωστή ταξινόµηση των µοντέλων ευηµερίας , «των τριών κόσµων του 

καπιταλισµού της ευηµερίας» ανήκει στον Esping- Andersen (1990). O Esping- Andersen 

διακρίνει σε διεθνές επίπεδο το φιλελεύθερο, το κορπορατιστικό και το σοσιαλδηµοκρατικό 

καθεστώς ευηµερίας. 
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Το φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος διέπεται από τις αρχές και την φιλοσοφία του 

υπολειµµατικού µοντέλου κράτους πρόνοιας  (Στασινοπούλου, 2003). Το φιλελεύθερο κράτος 

ευηµερίας απευθύνεται σε χαµηλά εισοδήµατα και την εργατική τάξη , συνδέεται µε τον 

στιγµατισµό, προάγει τον ρόλο της αγοράς στην απονοµή κοινωνικής δικαιοσύνης και 

ενθαρρύνει το ρόλο της γυναίκας µέσα στην οικογένεια και όχι στην αγορά εργασίας. Τα 

συστήµατα κοινωνικής προστασίας βασίζονται στην οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών στους 

δικαιούχους και όχι σε χρηµατικές παροχές. Το κράτος δρα ως τελευταίο δίκτυ ασφαλείας για 

την αποφυγή της εξαθλίωσης. Το µοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από χαµηλό βαθµό από-

εµπορευµατοποίησης, συµπαγή κοινωνική διαστρωµάτωση και κρατική παρέµβαση 

επικεντρωµένη στην ρύθµιση της αγοράς. 

Το κορπορατιστικό κράτος ευηµερίας, στο οποίο η αναγνώριση των δικαιωµάτων και οι 

παροχές λαµβάνουν χώρα ανάλογα µε την κοινωνική θέση, συνεπώς ευνοούν κυρίως τις 

κυρίαρχες τάξεις και όχι την ισότητα. Τα δικαιώµατα είναι εγγυηµένα από το κράτος αλλά 

εξαρτιούνται από την αγορά. Η φιλική σχέση του κράτους επέτρεψε την απρόσκοπτη παροχή 

κοινωνικών δικαιωµάτων µε έµφαση στις ασφαλιστικές – άνισες και όχι καθολικές ενιαίες 

παροχές. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η εκκλησία , ενώ ο θεσµός της οικογένειας 

αναγνωρίζεται ως βασικός πυλώνας στήριξης της ατοµικής και κοινωνικής ευηµερίας. Το 

µοντέλο εφαρµόζεται πρωτίστως στην Γερµανία, Γαλλία, την Ιταλία και την Αυστρία. Τέλος το 

µοντέλο χαρακτηρίζεται από σχετικό βαθµό από-εµπορευµατοποίησης, συµπαγή κοινωνική 

διαστρωµάτωση και κρατική παρέµβαση εστιασµένη στην ρύθµιση της αγοράς και την ποιότητα 

µε βάση τις επιδόσεις στην αγορά εργασίας.  

Το σοσιαλδηµοκρατικό κράτος ευηµερίας , στο οποίο τα κοινωνικά δικαιώµατα ταυτίζονται µε 

την αξία της ισότητας και την αρχή της καθολικότητας. Το εν λόγω κοινωνικό σύστηµα 

αναπτύχθηκε στη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Φιλανδία και τη ∆ανία. Επικρατεί η κυρίαρχη 

αντίληψη των κοινωνικών δικαιωµάτων ως ίσων καθολικών αξιοπρεπών δικαιωµάτων για όλους 

τους πολίτες. Το δικαίωµα στην εργασία έχει ίσο κύρος µε το δικαίωµα στην προστασία του 

εισοδήµατος. Ο θεσµός της παραδοσιακής οικογένειας , κυρίως η γυναίκα και το παιδί, 

στηρίζεται από το κράτος ευηµερίας, ενώ η ατοµική ευηµερία βασίζεται στην κοινωνική 

ευηµερία. Το µοντέλο αυτό εναρµονίζει και συµφιλιώνει το ρόλο της γυναίκας τόσο την 

οικογένεια όσο και στην αγορά εργασίας. Το εν λόγω µοντέλο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό 
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από-εµπορευµατοποίησης, κινητική κοινωνική διαστρωµάτωση και ευρεία κρατική παρέµβαση 

επικεντρωµένη στην παροχή εξισωτικών κοινωνικών υπηρεσιών και επιδοµάτων. 

Η ταξινόµηση σε µοντέλα ευηµερίας συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας της 

Κοινωνικής Πολιτικής και των κοινωνικών πολιτικών που αναπτύσσονται σε ολόκληρο τον 

πλανήτη. Αναδεικνύονται οι οµοιότητες , οι διαφορές, οι αλληλεπιδράσεις , οι στοχεύσεις και οι 

σκοπό των διαφορετικών συστηµάτων κοινωνικής πολιτικής  

Η τυπολογία του Esping- Andersen έχει επικριθεί κατά το σκέλος ότι δεν περιλαµβάνει το 

σύνολο των µεσογειακών χωρών. Το κενό αυτό καλύφθηκε από την τυπολογία του Maurizio 

Ferrera, ο οποίος διακρίνει επτά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του νοτιοευρωπαιϊκού κοινωνικού 

κράτους : α) βαρύνουσα σηµασία των εισοδηµατικών µεταβιβάσεων (ακραία εκδοχή του 

επιδοµατοκεντρικού µοντέλου), β) µη ισόρροπη κατανοµή της προστασίας σε όλο το φάσµα των 

κινδύνων (υπερπροστασία προς τον κίνδυνο του γήρατος και υπανάπτυξη οικογενειακών 

παροχών και στεγαστικής πολιτικής), γ) δηµιουργία Εθνικού Συστήµατος Υγείας  (Ε.Σ.Υ.) 

καθολικής κάλυψης εµπνευσµένο από Βρετανικό µοντέλο γεγονός που έρχεται σε αντίφαση µε 

την ασφαλιστική κάλυψη, η οποία χαρακτηρίζεται από θεσµικό κατακερµατισµό στη βάση 

επαγγέλµατος, δ) χαµηλός βαθµός διείσδυσης του κράτους στη προνοιακή σφαίρα, ε) έµµονη 

και ανθεκτική εκδήλωση «θεσµική ευνοιοκρατίας» αν όχι απροκάλυπτης πελατειακής 

συµπεριφοράς, στ) χαµηλή αποδοτικότητα των υπηρεσιών και ζ) ιδιαίτερα ανοµοιόµορφη 

κατανοµή βαρών στις διάφορες επαγγελµατικές οµάδες λόγω ανοµοιογένειας του θεσµικού 

πλαισίου  

2.4 Ανθρώπινες Ανάγκες 

Οι ανθρώπινες ανάγκες ποικίλλουν από άτοµο σε άτοµο, από κοινωνία σε κοινωνία και από 

εποχή σε εποχή. Καθώς µεγαλώνει ο άνθρωπος διαπιστώνει ότι οι συνθήκες ζωής του αλλάζουν, 

ο κόσµος αλλάζει και συνεπώς πρέπει να επινοήσει τρόπους να ικανοποιήσει τις ανάγκες του 

κάτω από διαφορετικές οικονοµικές, κοινωνικές και ψυχολογικές συνθήκες.  

Ο Κωνσταντίνος Κρεµαλής στο βιβλίο του «Tο δικαίωµα του ατόµου για κοινωνική πρόνοια», 

στο ευρύτερο πλαίσιο το δικαίου της κοινωνικής πρόνοιας αναφέρει ότι: «η ανάγκη είναι η 
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πραγµατική κατάσταση ενός ατόµου που στερείται κατά τρόπο απόλυτο ή σχετικό, τους πόρους 

για να συντηρηθεί ή τα µέσα για να αντιµετωπίσει ορισµένους κινδύνους». 

Η έννοια της ανάγκης προσεγγίζεται είτε µε «απόλυτους» είτε µε «σχετικούς» όρους. Η απόλυτη 

ανάγκη αναφέρεται στην κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών και η κάλυψή της αφορά στην 

ανθρώπινη επιβίωση σε κάθε κοινωνία. Η σχετική ανάγκη αφορά στην κάλυψη σύνθετων και 

δευτερευόντων αναγκών, όπως αυτές διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα κοινωνικοοικονοµικά 

πρότυπα. 

Οι βιολογικές ανάγκες όπως η τροφή ή ο ύπνος είναι θεµελιώδεις για τη διατήρηση της ζωής και 

είναι κοινές στον άνθρωπο και σε όλα τα ζωντανά πλάσµατα. Μπορεί να είναι περιορισµένες σε 

αριθµό, είναι όµως καθοριστικές για την συµπεριφορά του ατόµου. 

Κοινωνικές ανάγκες είναι οι ανάγκες οι οποίες δεν µπορούν να ικανοποιηθούν από την 

οικογένεια ή από την αγορά  και συνεπώς αναγνωρίζονται ότι εµπίπτουν στη συλλογική ευθύνη 

και  στην αρχή της κοινωνικής αµοιβαιότητας. Με λίγα λόγια, η αναγνώριση της ύπαρξης των 

θεµελιωδών βασικών αναγκών συνδέεται µε την αναγνώριση της αναγκαιότητας για την 

συλλογική κάλυψή τους  µέσω των κοινωνικών δικαιωµάτων .  

Η διαφορά µεταξύ των βιολογικών και των κοινωνικών αναγκών δεν είναι ευδιάκριτη. 

Παράδειγµα, αρκετές φορές ο άνθρωπος πίνει ή τρώει για να κοινωνικοποιηθεί, να αναπτύξει 

φιλίες και γνωριµίες και όχι για να καλύψει την βασική ανάγκη της επιβίωσής του. Επιπλέον, 

είναι δύσκολο να τεθούν όρια και προτεραιότητες σχετικά µε το ποιες ανάγκες πρέπει να 

ικανοποιηθούν και ποιες όχι, εφόσον δεν είναι επιθυµητή η κάλυψη όλων των αναγκών µε µία 

δεδοµένη χρονική στιγµή. 

Μία άλλη σηµαντική διάσταση της έννοιας της ανάγκης είναι κατά πόσο το άτοµο αναγνωρίζει 

ή όχι τις πραγµατικές ανάγκες. Το ζήτηµα γίνεται πιο σύνθετο όταν η έννοια της ανάγκης 

έρχεται σε αντιπαράθεση µε την έννοια της επιθυµίας. Επιθυµία κυρίως είναι µια ψυχολογική 

κατάσταση ενώ ανάγκη αναφέρονται σε πραγµατικά γεγονότα αλλά πολλές φορές η ειδοποιός 

διαφορά  είναι δυσδιάκριτη. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η ανάγκη πρέπει να ικανοποιείται, 

διότι µία ανικανοποίητη ανάγκη έχει συνέπειες για το ίδιο το άτοµο αλλά και για την κοινωνία. 

Αντίθετα µία ανεκπλήρωτη επιθυµία δεν θεωρείται ότι έχει ουσιαστικές αρνητικές συνέπειες.   
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Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ανθρωπιστή ψυχολόγο Abraham Maslow, οι δράσεις των ανθρώπων 

ωθούνται από κίνητρα µε σκοπό να ικανοποιηθούν συγκεκριµένες ανάγκες. Σύστησε την έννοια 

της ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών, η οποία υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι επιδιώκουν 

πρωτίστως στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών πριν προχωρήσουν στην ικανοποίηση 

άλλων πιο σύνθετων αναγκών. 

Στα κατώτερα επίπεδα της πυραµίδας βρίσκονται οι βασικότερες ανθρώπινες ανάγκες, ενώ οι 

πιο σύνθετες ανάγκες εντοπίζονται στην κορυφή της πυραµίδας. Οι ανάγκες της βάσης της 

πυραµίδας του Maslow αποτελούν τις φυσιολογικές/βιολογικές ανθρώπινες ανάγκες, 

συµπεριλαµβάνοντας την ανάγκη για τροφή, νερό, ύπνο, και θέρµανση. Από την στιγµή που 

ικανοποιούνται οι συγκεκριµένες ανάγκες οι άνθρωποι κινούνται προς το επόµενο επίπεδο 

αναγκών, που συµπεριλαµβάνουν τις ανάγκες για ασφάλεια και προστασία. 

Καθώς οι άνθρωποι κινούνται προς την κορυφή της πυραµίδας, οι ανάγκες καθίστανται ολοένα 

και περισσότερο ψυχολογικές και κοινωνικές. Η ανάγκη για αγάπη, φιλία και οικειότητα 

καθίσταται σηµαντική, ενώ η ανάγκη για προσωπική/κοινωνική αποδοχή και για αισθήµατα 

επιτυχίας αποκτούν προτεραιότητα. Ο Maslow προσέδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην έννοια της 

αυτοπραγµάτωσης, που αποτελεί µία διαδικασία πλήρους ωρίµανσης και ανάπτυξης του ατόµου 

µε στόχο να αξιοποιηθούν οι πλήρεις δυνατότητές του. 

Ο Maslow υποστηρίζει ότι πρέπει πρώτα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που βρίσκονται στο 

πρώτο επίπεδο και µετά να προχωρήσει προς το δεύτερο κ.ο.κ.. όπως απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχεδιάγραµµα. 
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Εκτός από την ψυχολογία, ασχολήθηκαν µε το θέµα των ανθρώπινων αναγκών και η κοινωνική 

και η πολιτική επιστήµη. Ο Μαρξ ασχολήθηκε µε τις οικονοµικές ανάγκες του ανθρώπου και 

την ικανοποίησή τους. Η γενική θέση του Μαρξ είναι ότι η εργατική τάξη έχει δεινοπαθήσει από 

τη βιοµηχανική οργάνωση και αποσκοπούσε στη κατάργηση της εκµετάλλευσης των 

εργαζοµένων και στην κοινωνική δικαιοσύνη.  

Η Margaret Mead, ως κοινωνική ανθρωπολόγος, τονίζει τη σηµασία που ασκεί το κοινωνικό 

περιβάλλον και οι αξίες του πολιτισµού για τους τρόπους και τις µορφές ικανοποίησης των 

αναγκών του ανθρώπου. 

Επίσης από την πλευρά της κοινωνικής πολιτικής, ο Bradshaw θεωρεί ότι η έννοια της 

κοινωνικής ανάγκης είναι σύνθετη. Ταξινόµησε τις ανάγκες στις κάτωθι κατηγορίες: 

1. Τις κανονιστικές ανάγκες, οι οποίες αναγνωρίζονται βάσει των κανόνων που τίθενται από 

ειδικούς. Τα επίπεδα των επιδοµάτων για παράδειγµα θα πρέπει να καθορίζονται βάσει 

κάποιων κριτηρίων. 
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2. Τις συγκριτικές ανάγκες , οι οποίες αφορούν προβλήµατα που αναδύονται από την 

σύγκριση ατόµων µε άλλα που δεν αντιµετωπίζουν ανάγκη. Μία από τις πιο συνηθισµένες 

χρήσεις αυτής της προσέγγισης είναι η σύγκριση κοινωνικών προβληµάτων σε 

διαφορετικές περιοχές µε σκοπό να καθοριστεί ποια περιοχή θεωρείται περισσότερο 

στερηµένη. 

3. Την ανάγκη την οποία βιώνει το άτοµο και αναφέρεται στην επιθυµία του ατόµου και η 

οποία ενδεχοµένως να µην εκφραστεί. 

4. Την εκπεφρασµένη ανάγκη  και αναφέρεται στους ανθρώπους που εκφράζουν την ανάγκη 

τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις των ατόµων που αιτούνται για 

παροχή υπηρεσιών. 

Η Κοινωνική Πολιτική επιδιώκει τη κάλυψη της κοινωνικής ανάγκης. Ο Doyal και  o Gough 

(1990) διακρίνουν δυο κατηγορίες βασικών ανθρώπινων αναγκών: την ανάγκη για υγεία και την 

ανάγκη για επιβίωση και αναπαραγωγή. Η ικανοποίηση των βασικών αναγκών είναι κρίσιµη για 

την αποφυγή «κοινωνικών και ατοµικών διαταραχών». Η καθολική αναγνώριση των βασικών 

αναγκών υποδηλώνει ότι όλες οι κοινωνίες θα εφαρµόσουν κοινωνικές πολιτικές µέσα από τις 

οποίες θα ικανοποιούνται οι ανάγκες έως ένα βαθµό, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κοινωνικός 

αποκλεισµός. 

 

2.5 Κοινωνικός αποκλεισµός  

Στο επίκεντρο της έννοιας του κοινωνικού αποκλεισµού τίθεται η αδυναµία άσκησης των 

κοινωνικών, πολιτισµικών και πολιτικών δικαιωµάτων και η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής 

(Σ. Ροµπόλη/Κ. ∆ηµουλά, 1998). 

Κοινωνικός αποκλεισµός δεν σηµαίνει µόνο έλλειψη εισοδήµατος και παραγωγικών πόρων για 

την εξασφάλιση ελαχίστων ορίων αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά και η περιορισµένη πρόσβαση 

σε βασικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγειονοµικής περίθαλψης, η έλλειψη στέγης, το 

επισφαλές περιβάλλον, οι κοινωνικές διακρίσεις και, εν τέλει, η αδυναµία συµµετοχής στις 
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διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική ζωή, ιδίως έλλειψη 

ευκαιριών απασχόλησης και «απόδρασης» από τη φτώχεια. 

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού αναφέρεται αφ’ ενός σε µία περιγραφή µιας κατάστασης 

όπου χαρακτηρίζεται από την µειονεξία και τις αρνητικές επιπτώσεις διαφόρων καταστάσεων 

του βίου. Αναφέρεται αφ’ ετέρου, σε µία διαδικασία µέσω της οποίας τα µέλη µιας κοινωνίας 

αποστασιοποιούνται από αυτήν, ή καλύτερα, αντιµετωπίζουν εµπόδια στην προσπάθειά τους να 

καρπωθούν τα οφέλη που απορρέουν από τη συµµετοχή σε µία σύγχρονη κοινωνία (Γεώρµας, 

2006).  

Τα κύρια στοιχεία της  έννοιας του αποκλεισµού είναι: ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των 

αποστερήσεων που οδηγούν στον αποκλεισµό, η µακρόχρονη διάρκεια, η επικέντρωσή τους σε 

ορισµένες περιοχές ή συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού, ανάµεσά τους και οι µετανάστες και οι 

πρόσφυγες και η αντίστασή της σε παραδοσιακές κοινωνικές πολιτικές. Ο κοινωνικός 

αποκλεισµός οδηγεί στην περιθωριοποίηση των ατόµων. Εκδηλώνεται στην εκπαίδευση, στην 

αποβιοµηχάνιση ορισµένων περιοχών λόγω οικονοµικής κρίσης, στις δυσλειτουργίες της αγοράς 

εργασίας, αλλά και στις προσφερόµενες κοινωνικές υπηρεσίες (Φέρωνας, 2004). 

Η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού αποτελεί πρόκληση για τον δυτικό κόσµο και 

δηµιουργεί νέες προκλήσεις στην κοινωνική πολιτική. Για  την αντιµετώπισή του απαιτείται η 

ενίσχυση των προνοιακών παρεµβάσεων (Κοντιάδης, Απίστουλας, 2006,) µέσω των οποίων 

επιδιώκεται η κοινωνική ένταξη των ληπτών στην αγορά εργασίας και ευρύτερα στον 

οικονοµικό και κοινωνικό ιστό.   

Στο πλαίσιο αυτό, η ατοµική ευθύνη παίζει καθοριστικό ρόλο, αλλά εξαρτάται και από τον ρόλο 

που το ίδιο το σύστηµα κοινωνικής πολιτικής αναλαµβάνει ως προς την παρακίνηση των 

υποψήφιων χρηστών (Σκαµνάκης, 2003). Τα συστήµατα λοιπόν της σύγχρονης κοινωνικής 

πολιτικής θα πρέπει να προσφέρουν τις προϋποθέσεις εκείνες που µπορούν να κρατήσουν το 

άτοµο µακριά από το πεδίο του αποκλεισµού και της αποµόνωσης. Οι κρατικές παρεµβάσεις θα 

πρέπει να εντοπίζονται κυρίως στο εγχείρηµα να αποφευχθεί η καθήλωση στο φαύλο κύκλο της 

επιδοµατικής εξάρτησης, στη λεγόµενη παγίδα της φτώχειας που ανακυκλώνει τον κοινωνικό 

αποκλεισµό και εγκλιµατίζει τους λήπτες ελάχιστων παροχών σε ένα καθεστώς «ασφαλούς 

αποµάκρυνσης» από τη συµµετοχή στην οικονοµική και κοινωνική ζωή (Κοντιάδης, 
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Απίστουλας, 2006). Θα πρέπει λοιπόν η κοινωνική πολιτική να άρει τις συνθήκες εκείνες που 

µπορεί να οδηγήσουν και να εγκλωβίσουν άτοµα ή οµάδες πληθυσµού σε προσωρινή ή µόνιµη 

αποµάκρυνση από το κοινωνικό γίγνεσθαι.   
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Κεφάλαιο 3ο Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η άσκηση της 

Κοινωνικής Πολιτικής 

3.1 Ο διευρυµένος ρόλος των ΟΤΑ 

Ο διαρκώς διευρυµένος ρόλος των ΟΤΑ, συµπεριέλαβε κυρίως από την δεκαετία του ’90 και 

έπειτα, και το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

σύµφωνα µε την αρχή της εγγύτητας βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη και στο πεδίο ανάδυσης 

των κοινωνικών προβληµάτων και άρα δυνητικά βέλτιστου χειρισµού των απτών προβληµάτων 

κοινωνικής φύσεως. ∆ιαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση των καθηµερινών 

προβληµάτων του πολίτη και στην κάλυψη των καθηµερινών του αναγκών, οι οποίες διαρκώς 

διογκώνονται. Το γεγονός αυτό προσφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σηµαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτηµα, έναντι άλλων πολιτικο-διοικητικών επιπέδων, σε θέµατα παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών.  Ως εκ τούτου, βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση µεταξύ των φορέων δηµόσιας 

δράσης για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. 

Επιπλέον, οφείλουν να διαµορφώσουν ένα κοινωνικό προφίλ το οποίο ο πολίτης έχει ανάγκη να 

αντικρύσει. Ο πολίτης γίνεται το επίκεντρο και όλοι οι διαθέσιµοι πόροι πρέπει να 

επιστρατεύονται για την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.  

Με το νέο κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων είναι έκδηλη η προσπάθεια για συστηµατοποίηση και 

εξορθολογισµό στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κοινωνικού ρόλου των ΟΤΑ εισάγεται ένα 

πλέγµα διατάξεων, και σε άλλα σηµεία του κώδικα  που τους επιτρέπει ν’ αναλάβουν 

πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις καλείται 

να αναπτύξει στρατηγική φροντίδας εστιασµένη σε συστηµατική έρευνα και σχεδιασµό, να 

αναλάβει το συντονισµό των παρεµβάσεων, να αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας, να 

αναπροσδιορίσει το περιεχόµενο των κοινωνικών υπηρεσιών και να αναπτύξει ένα σύστηµα 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε όλα τα παραπάνω, κλειδί αποτελεί η συµµετοχή και 

ενδυνάµωση των χρηστών, η ενεργοποίηση εθελοντών και η αναβάθµιση του ανθρώπινου 

δυναµικού. 
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Στη δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία που  βιώνουµε, οι Οργανισµοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα οι ∆ήµοι λόγω της αρχής της εγγύτητας τους µε τον πολίτη, οι 

κοινωνικο-οικονοµικές ανακατατάξεις και η ενεργοποίηση νέων µορφών κοινωνικής 

αλληλεγγύης νοηµατοδοτούν και εµπλουτίζουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τις 

παρεµβάσεις του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, σηµατοδοτώντας παράλληλα ένα νέο 

κοινωνικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης της αρµοδιότητάς της για 

κοινωνική πολιτική. 

3.2 Το θεσµικό πλαίσιο  

Με το Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α’ /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» διαµορφώνεται ένα νέο πλαίσιο 

ανάπτυξης της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης µέσω των αιρετών Περιφερειών και των νέων, 

ισχυροποιηµένων Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού. 

Οι ρυθµίσεις του νόµου 3852/2010 στοχεύουν να εξασφαλίσουν για τη σύγχρονη αυτοδιοίκηση 

το χαρακτήρα: α) της χρηστής διακυβέρνησης, β) της εποπτείας και του ελέγχου, γ) της 

κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, δ) της ενίσχυσης του ρόλου και των δικαιωµάτων του 

πολίτη, ε) τον σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στ) της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3463/2006: «Οι δηµοτικές και οι κοινοτικές αρχές 

διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές  υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την  προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή 

βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της  τοπικής κοινωνίας». Ειδικότερα για τον 

Τοµέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης το έργο και οι αρµοδιότητες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε το νέο κώδικα δήµων και κοινοτήτων διευρύνονται και 

περιλαµβάνονται τα κάτωθι:  

1. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 

κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση 

και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών 

σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας 
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φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κ.λπ. και τη µελέτη και 

εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων. 

2. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που στοχεύουν στη 

µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παροχή υπηρεσιών 

υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών 

ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, 

κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και 

βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 

3. Η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών, µε την παραχώρηση 

δηµοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή µε την παροχή χρηµατικών βοηθηµάτων, 

ειδών  διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα 

διαβίωσης κατά  τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα. 

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων και 

πρωτοβουλιών  για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, µε τη 

δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 

5. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για 

την  ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύγων στην 

κοινωνική,  οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε 

τη  δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και 

οµάδων  εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την 

υποβοήθηση του  έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου και της 

Κοινότητας. 

Ωστόσο, σηµαντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής από την 

τοπική αυτοδιοίκηση περιλαµβανόταν και σε παλιότερα νοµοθετήµατα.. Ο Νόµος 2646/1998 για 

την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας, διεύρυνε το ρόλο των ΟΤΑ στο 

πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Επίσης,  το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική 

Ενσωµάτωση 2003-2005 εντάσσει τους ΟΤΑ σε περίοπτη θέση στο συνολικότερο στρατηγικό 

σχεδιασµό παρατηρώντας ότι «είναι κρίσιµης σηµασίας η κοινωνική υποδοµή σε τοπικό επίπεδο 

η οποία θα έρχεται σε επαφή µε τα άτοµα σε αποκλεισµό, θα έχει τη δυνατότητα να 

αντιµετωπίσει τα προβλήµατα τους µε εξατοµικευµένο τρόπο, να διαγνώσει τη ρίζα του 
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προβλήµατος και να κατευθύνει τον ενδιαφερόµενο εκεί όπου θα υπάρξει το µέγιστο 

αποτέλεσµα». Η ανάπτυξη της κοινωνικής υποδοµής σε τοπικό επίπεδο είναι αναγκαίο να γίνει, 

διότι, όπως τονίζει το ίδιο το Σχέδιο, το µείζον πρόβληµα στην υλοποίηση των δράσεων κατά 

του αποκλεισµού αφορά τα σηµεία επαφής µεταξύ του ατόµου σε κίνδυνο αποκλεισµού και των 

φορέων που αναλαµβάνουν τη χορήγηση των υπηρεσιών.  

Οι ΟΤΑ έχουν θεσµικά τη δυνατότητα να διαχειρίζονται οργανωτικο-λειτουργικά το ευρύτατο, 

πλέον, αυτό πλαίσιο κοινωνικών δράσεων είτε µε τη σύσταση αυτοτελών νοµικών προσώπων 

(Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., δηλαδή ∆ηµοτικής Επιχείρησης ή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  

κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2072/92 άρθρο 11 παρ. 3) είτε µε τη συγκρότηση 

Κοινωνικής Υπηρεσίας δια του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, κατά τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις του νόµου 1188/81. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση η οργανική µονάδα 

αναπτύσσει τις δραστηριότητες εκείνες που δεν καλύπτονται από τα Νοµικά Πρόσωπα ειδικών 

σκοπών π.χ. συµβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφόρησης, εκτέλεση προγραµµάτων 

κ.λπ. ενώ οι δαπάνες της καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου.  
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Κεφάλαιο 4ο  Αποτύπωση υφιστάµενης κατάσταση ∆ήµου Αγράφων 

4.1 Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά 

Ο  ∆ήµος  Αγράφων  έχει  συνολική  έκταση  920,34  τ.  χλµ. και αποτελεί το 53% του Νοµού 

Ευρυτανίας.  Είναι  δήµος  της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από 

τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήµων  Αγράφων,  Απεραντίων,  Ασπροποτάµου,  Βίνιανης  

και  Φραγκίστας,  βάσει  των διατάξεων του «Καλλικράτη». Έδρα του δήµου είναι το 

Κερασοχώρι. Απλώνεται στο νότιο τµήµα των Αγράφων, από τα οποία έλαβε και την ονοµασία 

του. Συνορεύει µε τις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας και Αιτωλοακαρνανίας. Αποτελεί 

έναν από τους πλέον ορεινούς δήµους όλης της χώρας και οι οικισµοί του είναι αποκλειστικά 

χωριά. Ο ∆ήµος Αγράφων αποτελείται από πέντε (5) ∆ηµοτικές Ενότητες, τριάντα δύο (32) 

Τοπικές Κοινότητες και εκατόν εξήντα (160) οικισµούς, οι οποίοι είναι διασκορπισµένοι και οι 

χιλιοµετρικές αποστάσεις µεταξύ τους είναι τεράστιες, ενώ οι δύσκολες καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν σχεδόν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, µε εξαίρεση τους καλοκαιρινούς µήνες, 

δυσχεραίνουν συχνά την οδική πρόσβαση κυρίως στην ∆ηµοτική Ενότητα Αγράφων στην οποία 

ολόκληρο το οδικό δίκτυο είναι χωµάτινο.  

  

4.2 ∆ηµογραφικά  Χαρακτηριστικά 

Σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2011, ο πληθυσµός του ∆ήµου ανέρχεται σε 13.529 

κατοίκους. Οι δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Αγράφων εµφανίζουν ποσοστιαία µείωση 

αντίστοιχη για κάθε ∆ηµοτική Ενότητα που παρουσιάζεται στον παρακάνω πίνακα. Ενώ 

αύξηση παρουσιάζεται σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες εκτός αυτής των Αγράφων όπου 

παρουσιάζει µείωση, κατά την απογραφή του 2011. Η αύξηση του πληθυσµού κατά τη διάρκεια 

των θερινών µηνών κλιµακώνεται λόγω του τουρισµού. 
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Α/ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΡΥΘΜΟΣ 

 

ΡΥΘΜΟΣ 

 

ΡΥΘΜΟΣ 

 

  

(κάτοικοι) (κάτοικοι) (κάτοικοι) (κάτοικοι) (r, ‰) (r, ‰) (r, ‰) 

1 ∆.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ 1.261 1.012 3.691 3.209 -21,76 138,14 -13,90 

2 ∆.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 4.588 2.278 3.213 3.293 -67,62 34,99 2,46 

 

3 
∆.Ε. 

 

 

2.465 

 

2.203 

 

2.729 

 

2.730 

 

-11,17 

 

21,64 

 

0,04 

4 ∆.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ 1.617 1.393 1.438 1.746 -14,80 3,18 19,60 

5 ∆.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 2.565 2.141 2.533 2.551 -17,91 16,96 0,71 

Πηγή: ΕΣΥΕ Στοιχεία απογραφών1981, 

1991, 2001, 2011 

4.3 Οργανωτική ∆οµή  

Η ψήφιση του νόµου 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 ), σήµανε την 

έναρξη µιας ευρείας µεταρρύθµισης, µε την οποία θεσπίζονται από 1-1-2011 δοµικές αλλαγές 

µεγάλης έκτασης στη διοικητική οργάνωσης της χώρας. 

Ο ανασχεδιασµός των επιπέδων διοίκησης συνοδεύεται από εκτεταµένη µεταφορά 

αρµοδιοτήτων κυρίως στους ∆ήµους χωρίς όµως τους απαραίτητους οικονοµικούς και 

ανθρώπινους πόρους. Κατά συνέπεια οι ∆ήµοι µη έχοντας τους κατάλληλους πόρους αδυνατούν 

να εφαρµόσουν τις αυξηµένες αρµοδιότητες και κατ’ επέκταση δεν µπορούν να καλύψουν τις 

ολοένα και αυξανόµενες ανάγκες των πολιτών. 

Σύµφωνα µε το Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ), στο ∆ήµο Αγράφων απασχολούνται 

σαράντα δύο (42) µόνιµοι υπάλληλοι, ήτοι: 

� 1 ΠΕ ∆ιοικητικός Οικονοµικός 
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� 3 ΠΕ Πολιτικούς Μηχανικούς 

� 1 ΤΕ Γεωπονίας 

� 1 ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού  

� 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµο 

� 6 ∆Ε ∆ιοικητικούς, (εκ των οποίων η µια έχει πάρει άδεια πέντε ετών άνευ αποδοχών και οι 

2 είναι υπάλληλοι µαθητικής εστίας στην Τ.Κ. Κερασοχωρίου και στην Τ.Κ. Γρανίτσας) 

� 1 ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Πολιτών 

� 4 ∆Ε ∆ιεκπεραίωσης Πολιτών 

� 2 ∆Ε οδηγών 

� 1 ∆Ε χειριστή 

� 7 ΥΕ εργατών 

� 3 ∆Ε ∆ιοικητικούς και 1 ΥΕ Εργάτης (µε προσωρινή πρόσληψη δηλαδή µε τους 

προσωρινούς  πίνακες ΑΣΕΠ, λόγω της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας, δεν έχουν 

εκδοθεί οι ατοµικές πράξεις) 

� 11 ΥΕ Καθαρίστριες σχολικών µονάδων ∆ήµου 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδοµένα γίνεται σαφές ότι το προσωπικό του ∆ήµου είναι ανεπαρκές 

για να εκτελέσει τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες. Το ήδη υπάρχον προσωπικό δεν έχει 

εξειδικευµένες γνώσεις και δεν έχει τα απαραίτητα εφόδια (κουλτούρα, εκπαίδευση) να 

ανταποκριθεί στο συνεχώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό περιβάλλον της 

τοπικής αυτοδιοίκηση.  

Στο ∆ήµο Αγράφων δεν λειτουργεί Κοινωνική Υπηρεσία. Σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Ν. 

3852/2010 περί άσκησης πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους δήµους ορίζεται : αν σε δήµους του 

ίδιου νοµού, δεν υφίστανται υπηρεσίες, µε επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού, 

προς άσκηση των πρόσθετων αρµοδιοτήτων που απονέµονται σε αυτούς µε το άρθρο 94, 
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περιλαµβανοµένων και των τεχνικών υπηρεσιών, για τις σχετικές αρµοδιότητες παρέχεται, 

υποχρεωτικώς, διοικητική υποστήριξη από το δήµο της έδρας του νοµού ή από άλλο εγγύτερο 

δήµο, όπως αυτός ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η οποία 

εκδίδεται µέχρι 31.10.2010. ∆ιοικητική υποστήριξη για την άσκηση των αρµοδιοτήτων των 

προηγούµενων παραγράφων από το δήµο της έδρας του νοµού παρέχεται µέχρι 31.12.2012,  

ηµεροµηνία η οποία παρατέθηκε έως την 31-12-2016 αναφορικά µε τα βιβλιάρια των 

ανασφαλίστων και τα προνοιακά προγράµµατα.  Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία οι λοιποί δήµοι του 

ίδιου νοµού υποχρεούνται να έχουν οργανώσει αντίστοιχες υπηρεσιακές µονάδες. Ως εκ τούτου 

παρέχεται στο ∆ήµο Αγράφων διοικητική υποστήριξη από το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του 

όµορου ∆ήµου Καρπενησίου.   

Οι δράσεις κοινωνικής πολιτικής που ασκούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία του όµορου ∆ήµου 

Καρπενησίου αποτυπώνονται αναλυτικά παρακάτω: 

• Συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των ενηλίκων πολιτών σε δυσκολίες της 

προσωπικής ή οικογενειακής τους ζωής. 

• Κοινωνική στήριξη των ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων. ∆ιανοµή οικονοµικών 

βοηθηµάτων σε ενδεείς κατόπιν πάντα σχετικής Κοινωνικής Έρευνας. 

• ∆ιενέργεια Κοινωνικών Ερευνών συνήθως κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής Εντολής. 

• Ενηµέρωση για κοινωνικοπρονοιακά θέµατα και δικαιώµατα των πολιτών – παραποµπή 

στις αρµόδιες Υπηρεσίες 

Σύµφωνα µε την από 30-8-2016 του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του ∆. Καρπενησίου 

συγκεντρωτική κατάσταση πληρωµών ανά επίδοµα οι δικαιούχοι επιδοµάτων για το ∆ήµο 

Αγράφων απεικονίζονται  αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα :  
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Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωµών ανά επίδοµα δικαιούχων ∆ήµου Αγράφων 

Τύπος επιδόµατος ∆ικαιούχοι Πληρωµές 

Επίδοµα Τυφλότητας 33 23.892,00€ 

Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 8 5.792,00€ 

Επίδοµα κίνησης σε παραπ./τετραπ./ακρωτηρ. 2 660,00€ 

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας 16 10.016,00€ 

 

Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 16 16.864,00€ 

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων 4 4.236,00€ 

Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 5 440,20€ 

Σύνολο 84 61.900,20€ 

  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι δικαιούχοι προνοιακών επιδοµάτων του ∆ήµου Αγράφων 

προκειµένου να κάνουν χρήση των δικαιωµάτων τους  υποχρεούται να µεταβούν από τον τόπο 

διαµονής τους στην έδρα της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Καρπενήσι. Γεγονός που συνεπάγεται 

κόστος σε χρήµα και χρόνο. Υπολογίζεται ότι κατά προσέγγιση ο ελάχιστος χρόνος µετάβασης από 

την πλησιέστερη περιοχή είναι περίπου µία ώρα και ο µέγιστος χρόνος από την πιο αποµακρυσµένη 

περιοχή του ∆ήµου Αγράφων φτάνει δυόµισι 2 ½ ώρες. Επιπλέον, οι συγκοινωνιακές υπηρεσίες 
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δεν καλύπτουν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους ένα σηµαντικό αριθµό των κατοίκων διότι κατά 

τους χειµερινούς µήνες πολλά δροµολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας 

συρρικνώνονται.   

Επιπροσθέτως, όταν παρίσταται ανάγκη να µεταβούν οι υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο 

∆ήµο Αγράφων για επιτόπιο έλεγχο και να διενεργήσουν αυτοψία για περιπτώσεις που χρήζουν 

κοινωνικής µέριµνας και φροντίδας παρατηρείται κάποιου είδους χρονοκαθυστέρηση λόγω 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και αδυναµία άµεσης και έγκαιρης συνεννόησης των εµπλεκόµενων 

φορέων. Σηµειώνεται ότι ο δήµος Αγράφων σε αυτή την περίπτωση  είναι υποχρεωµένος να 

διαθέσει υπηρεσιακό όχηµα και οδηγό για την µεταφορά των υπαλλήλων από και προς την 

Κοινωνική Υπηρεσία Καρπενησίου. Η κωλυσιεργία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη 

προσωπικού, στην συγκεκριµένη περίπτωση ειδικότητας οδηγού , του ∆ήµου Αγράφων. 
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4.4 ∆οµές κοινωνικής προστασίας  

Στα διοικητικά όρια και υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αγράφων λειτουργεί  ο ∆ηµοτικός Παιδικός 

Σταθµός, ως µοναδικός στα διοικητικά όρια του, που εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα 

Ραπτοπούλου της ∆ηµοτικής Ενότητας Ασπροποτάµου. Ο σταθµός δίνει την δυνατότητα σε 

άνεργες έως τώρα µητέρες να εργαστούν αλλά και σε εργαζόµενες να εναρµονίσουν τους 

απαιτητικούς και αντικρουόµενους ρόλους της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. ∆ίνεται η 

ευκαιρία στα παιδιά να συµµετάσχουν σε οµαδικές δραστηριότητες του Παιδικού Σταθµού, να 

αναπτύξουν περισσότερο το αίσθηµα της ευθύνης, να µάθουν να µοιράζονται αντικείµενα και 

συναισθήµατα, µε αποτέλεσµα να γίνονται περισσότερο συνεργάσιµα και κοινωνικοποιηµένα 

άτοµα.  

Το προσωπικό του σταθµού αποτελείται από µία υπάλληλο ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόµο, µία 

ΥΕ καθαρίστρια, µία ΥΕ Μαγείρων, η οποία συνταξιοδοτήθηκε στις 31-12-2015. Το προσωπικό 

διέπεται από τους κανόνες του δηµοσίου δικαίου. Τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται από τον 

ετήσιο  προϋπολογισµό του ∆ήµου Αγράφων, όπου υπάρχει εγγεγραµµένη σχετική πίστωση. Οι 

γονείς έχουν απαλλαχθεί από τα τροφεία. 

Συνολικά, ο αριθµός των εγγεγραµµένων νηπίων για το σχολικό έτος 2015-2016 ανέρχεται στα 12 

παιδιά. Εφαρµόζοντας την αρχή της καθολικότητας, είναι προφανές ότι όλες οι αιτήσεις έγιναν 

αποδεκτές και δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής. Η ζήτηση κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα, διότι η 

έδρα του Παιδικού Σταθµού απέχει χιλιοµετρικά από τις υπόλοιπες ∆ηµοτικές Ενότητες. Η  

µεταφορά των νηπίων, στο δύσβατο οδικό δίκτυο σε συνδυασµό µε τις άσχηµες καιρικές συνθήκες 

που επικρατούν, καθίσταται άκρως επικίνδυνη. Συνεπώς τα νήπια των υπόλοιπων τεσσάρων (4) 

∆ηµοτικών Ενοτήτων στερούνται το δικαίωµα εγγραφής στον παιδικό σταθµό, εξαιτίας της 

γεωµορφολογίας του εδάφους και των χιλιοµετρικών αποστάσεων. Κατά συνέπεια εµφανίζεται η 

ανισότητα και εντείνεται το αίσθηµα του κοινωνικού αποκλεισµού και της περιθωριοποίησης στα 

4/5 του ∆ήµου Αγράφων όσον αφορά  το δικαίωµα στην προσχολική αγωγή. 

Η προστασία της τρίτης ηλικίας αποτελεί και αυτή µια ουσιαστική διάσταση της 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Υπό αυτό το πρίσµα και λαµβάνοντας υπόψη την 
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πληθυσµιακή σύνθεση του ∆ήµου Αγράφων, του οποίου το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού 

του αποτελείται από ηλικιωµένους (ΕΣΥΕ, απογραφή 2011), επιβάλλεται τα υγειονοµικά 

συστήµατα να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που αναδύονται. 

Το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί µια έξοχη προσπάθεια στήριξης της τρίτης 

ηλικίας. Λειτουργεί και στις πέντε ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Αγράφων και εξυπηρετεί 

307 ωφελούµενους. Γεγονός που καταδεικνύει ότι αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα για 

εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης µε βασική προτεραιότητα την ενεργό 

συµµετοχή των ηλικιωµένων του ∆ήµου Αγράφων στην κοινωνική ζωή και την παραµονή τους 

στο οικείο περιβάλλον. Η εφαρµογή του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει ως βασικό 

σκοπό την παροχή οργανωµένης και συστηµατικής φροντίδας σε εξαρτηµένα και µοναχικά 

άτοµα µε πολλές ανάγκες από ειδικούς επιστήµονες, καταρτισµένα στελέχη, ώστε να 

διευκολυνθεί η καθηµερινότητά τους και να αποκτήσουν την µέγιστη δυνατή αυτονοµία που 

θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν µια αξιοπρεπή διαβίωση στο οικείο φυσικό και κοινωνικό 

τους περιβάλλον. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι κυρίως ενηµέρωση των ωφελουµένων για 

τα προνοιακά επιδόµατα, συµβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική 

φροντίδα (προγραµµατισµένες κατ’ οίκων µετρήσεις αρτηριακής πίεσης και σακχάρου, 

συνταγογραφήσεις, διανοµή φαρµάκων, οικιακή περιποίηση, συντροφιά, µικροαγορές σε 

ηλικιωµένα άτοµα, άτοµα µε αναπηρίες και σε άτοµα που διαβιούν µοναχικά). Οι υπηρεσίες 

προσφέρονται µε περιοδικές επισκέψεις (εβδοµαδιαίες). Πληροφοριοδότης αναφέρει ότι  «οι 

εργαζόµενοι  προσφέρουν και ένα αξιοσηµείωτο κοινωνικό έργο διεκπεραιώνοντας στο µέτρο 

του δυνατού και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη προκύψει».  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει το πρόγραµµα κυρίως σε 

εξοπλισµό, πχ έλλειψη υπηρεσιακού οχήµατος και οδηγού, για να εκτελεί τα δροµολόγια, η 

δηµοτική αρχή αφουγκραζόµενη τις ανάγκες των ηλικιωµένων προσπαθεί µέσω εναλλακτικών 

λύσεων να δώσει έστω και προσωρινά λύση στα όποια εµπόδια. 

4.5 Εκπαίδευση- κατάρτιση – επιµόρφωση   

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ το µορφωτικό επίπεδο κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό των δηµοτών έχουν λάβει στοιχειώδη εκπαίδευση, µικρότερα ποσοστά 

έχουν λάβει βασική και µέση εκπαίδευση και πολύ µικρά ποσοστά έχουν λάβει ανώτερη και 
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ανώτατη εκπαίδευση. Παρατηρείται επίσης ένα µεγάλο ποσοστό αναλφάβητων. 

Η οικονοµική κρίση η οποία µαστίζει την χώρα µας  τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει τους 

συµπολίτες µας στην ανεργία και την ανέχεια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να αναλάβει 

πρωτοβουλίες και να υλοποιήσει προγράµµατα που θα επιφέρουν ταχύρυθµη ανάπτυξη µε την 

κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. Παρατηρείται το φαινόµενο οι κάτοικοι της περιοχής να 

επιθυµούν να ασχοληθούν µε τον πρωτογενή τοµέα όπως µε τον κλάδο της µελισσοκοµίας, όπου 

λόγω κλίµατος και βλάστησης (έλατος), ευδοκιµεί στην ευρύτερη περιοχή. Η µελισσοκοµία 

επιφέρει ικανοποιητικά κέρδη, αφού τα λειτουργικά έξοδα κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα. 

Συνεπώς είναι ένας κλάδος όπου σηµειώνει αξιοσηµείωτη ζήτηση στην ευρύτερη περιοχή και 

τονώνει την ανεργία. Ωστόσο, ο κλάδος της µελισσοκοµίας είναι απαιτητικός και θα πρέπει κανείς 

να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις, εάν επιθυµεί να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε την 

µελισσοκοµία. Οµοίως, και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής χρήζουν εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προκειµένου να καταστούν ικανοί να τυποποιούν τα προϊόντα τους και να ενισχύσουν την 

εξωστρέφεια. Να γίνουν ανταγωνιστικοί και να προβάλλουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της 

ευρύτερης περιοχής, που δεν είναι άλλο από το καθαρό περιβάλλον. 

Υπό αυτό το πρίσµα, ο ∆ήµος Αγράφων επιθυµώντας να σταθεί αρωγός στην όλη προσπάθεια 

όσων προτίθενται να ασχοληθούν  κυρίως µε τον πρωτογενή τοµέα αλλά και να παροτρύνει και 

να δώσει το έναυσµα σε όποιον επιθυµεί να ασχοληθεί, ανέλαβε την πρωτοβουλία να υλοποιεί 

σεµινάρια επιµόρφωσης και κατάρτισης.  

Οι ως άνω αναφερόµενες εκπαιδευτικές δράσεις ξεκίνησαν να υλοποιούνται  το 2011, όπου και 

παρατηρήθηκε µία σχετική κάµψη ως προς την διοργάνωση των σεµιναρίων, κυρίως λόγω 

έλλειψης πολιτικής βούλησης. Από το 2014 και µετέπειτα ενισχύεται το όραµα για την εξάλειψη 

των κοινωνικών ανισοτήτων και η διοργάνωση των σεµιναρίων γίνεται συστηµατικότερη. Η 

µεγάλη ανταπόκριση των ενδιαφεροµένων, σε όλα τα σεµινάρια, ξεπερνάει κάθε προσδοκία. 

Γεγονός που καταδεικνύει ότι έχουν τεράστια απήχηση και ανταποκρίνονται στα ζητούµενα των 

δηµοτών. Στην επιτυχία αυτή, συνέβαλλε και η αξιολόγηση της εκάστοτε δράσης από τους ίδιους 

τους συµµετέχοντες, µέσω ερωτηµατολογίου αξιολόγησης των σεµιναρίων. Στο πλαίσιο του 

ερωτηµατολογίου ο κάθε ενδιαφερόµενος έχει την δυνατότητα δήλωσης προτίµησης επόµενου 

σεµιναρίου. Κατά συνέπεια, οι µελλοντικές δράσεις προγραµµατίζονται και σχεδιάζονται µε 

γνώµονα την προτίµηση των ενδιαφεροµένων. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η ευκαιρία να 
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συµµετάσχει ενεργά ο πολίτης στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και ενδυναµώνεται η 

δηµοκρατική συµµετοχή. 

Επιπλέον, οι ραγδαίες εξελίξεις στον επιστηµονικό, τεχνολογικό, οικονοµικό, κοινωνικό και 

πολιτιστικό τοµέα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή 

αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των κατοίκων προκειµένου να ανταποκριθούν στις 

ολοένα και αυξανόµενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής ενασχόλησης. 

Η ανάγκη για εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση µε σκοπό την ενεργοποίηση των 

ατόµων και οµάδων για ατοµική και κοινωνική ανάπτυξη, η προώθηση της ενεργού συµµετοχής 

των πολιτών και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης αποτέλεσαν 

το έναυσµα να σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν πολιτικές στον τοµέα της εκπαίδευσης των 

ενηλίκων. 

Ο ∆ήµος Αγράφων  έχει οργανώσει µέσω του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) και της λειτουργίας της δοµής Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης, επιµορφωτικούς 

σεµιναριακούς κύκλους σε διάφορους τοµείς όπως η Πληροφορική – η Πράσινη 

Επιχειρηµατικότητα κ.α. προκειµένου να παρέχει δια βίου µάθηση σε όλους τους κατοίκους.  

Το ενδιαφέρον ήταν µεγάλο. Μάλιστα υπήρξε ενδιαφέρον να δηµιουργηθεί τµήµα κοπτικής – 

ραπτικής αλλά δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε λόγω έλλειψης εξοπλισµού αλλά και καθηγητών.    

Ωστόσο παρά τις όποιες αποσπασµατικές προσπάθειες του ∆ήµου Αγράφων στον τοµέα τις 

εκπαίδευσης- επιµόρφωσης – κατάρτισης, σύµφωνα µε τους πληροφοριοδότες οι ανάγκες 

δεν αντιµετωπίζονται επαρκώς. Πληροφοριοδότες αναφέρουν:  «ότι οι ανάγκες εκπαίδευσης , 

κατάρτισης και επιµόρφωσης αντιµετωπίζονται µερικώς και όχι πλήρως. Εύκολα µπορεί να 

οδηγηθεί κανείς στο κάτωθι συµπέρασµα αρκεί να λάβει υπόψη ότι στο ∆ήµο Αγράφων ένας 

πολύ σηµαντικός αριθµός µαθητών µετακινείται καθηµερινώς διανύοντας αρκετά µεγάλη 

απόσταση και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες κατά την χειµερινή περίοδο, από και προς τις 

εκάστοτε σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας – δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Επίσης δεν είναι 

σπάνιο το φαινόµενο ορισµένα παιδιά να αποκλείονται του δικαιώµατος της εκπαίδευσης εξαιτίας 

της γεωγραφικής αποµόνωσης και του κακού οδικού δικτύου (χωµατόδροµος). Ακόµη πρέπει να 

επισηµανθεί  ότι οι µαθητές δεν έχουν κάποια εξωσχολική υποστήριξη και βοήθεια διότι 

φροντιστήρια (ξενόγλωσσα και µέσης εκπαίδευσης) δεν υφίστανται στο ∆ήµο». 
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4.6 Υγεία – Πρόνοια  

Είναι καθολικά αποδεκτό ότι η υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό. 

Ο βασικός σκοπός κάθε συστήµατος υγείας στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους είναι η 

διασφάλιση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού και κατ’ επέκταση η βελτίωση της ευηµερίας 

και της ποιότητας ζωής του πληθυσµού. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3235/2004  ως Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) “ ... 

νοείται το σύστηµα παροχής σε ατοµικό και οικογενειακό επίπεδο δέσµης βασικών και 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας” . Η ΠΦΥ δε, συνιστά το πρώτο σηµείο επαφής 

του πολίτη µε το σύστηµα υγείας και ως εκ τούτου οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να 

έχουν τον χαρακτήρα της καθολικότητας, η πρόσβαση σε αυτές να είναι εφικτή χωρίς 

οικονοµική επιβάρυνση για τον πολίτη και ο προσανατολισµός του όλου συστήµατος να 

καλύπτει τις προϋποθέσεις µιας ολιστικής αντίληψης για την προάσπιση της υγείας. Τα 

προγράµµατα ΠΦΥ πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών  και να προσαρµόζονται 

διαρκώς στις κοινωνικές και οικονοµικές µεταβολές. 

Παρόλα αυτά η υγειονοµική κάλυψη των δηµοτών της περιοχής είναι ελλιπής και 

ανεπαρκής. Οι ελλείψεις αυτές εντοπίζονται τόσο σε ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας 

(Κ.Υ.) ∆υτικής Φραγκίστας και κατ’ επέκταση των οκτώ Περιφερειακών Αγροτικών Ιατρείων, 

όσο σε παραϊατρικό προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισµό. Την παρούσα χρονική στιγµή 

µόνο το Περιφερειακό Αγροτικό Ιατρείο της Τοπικής Κοινότητας Αγράφων έχει γιατρό µία 

φορά την εβδοµάδα. Λόγω έλλειψης προσωπικού το Κέντρο Υγείας ∆υτικής Φραγκίστας 

αδυνατεί να παρέχει µηνιαία  εφηµεριακή κάλυψη, συνεπώς ακόµη και τα απλά περιστατικά 

αναγκαστικά απευθύνονται στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρπενησίου ή Αγρινίου. Επίσης δεν 

διαθέτει συνεχώς οδηγούς ασθενοφόρου καθιστώντας αδύνατη την άµεση και έγκαιρη 

µεταφορά των ασθενών στο Γενικό Νοσοκοµείο του όµορου ∆ήµου Καρπενησίου. Επιπλέον, 

ακόµη και για την καθιερωµένη συνταγογράφηση των φαρµάκων οι κάτοικοι από τις πιο 

αποµακρυσµένες περιοχές επιβαρύνονται οικονοµικά να µισθώσουν κάποιο µεταφορικό 

µέσο να τους µεταφέρει στο πλησιέστερο αγροτικό ιατρείο, προκειµένου να διεκπεραιώσουν 

τις υποθέσεις τους. Κατά συνέπεια δεν καλύπτεται επαρκώς η υγειονοµική περίθαλψη από τις 

υφιστάµενες δοµές ΠΦΥ. Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας από τις εν λόγω δοµές 
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είναι χαµηλού επιπέδου και χαµηλής αποδοτικότητας. Πληροφοριοδότες αναφέρουν:  «η χαµηλή 

ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών αποδίδεται: α) στην απουσία υγειονοµικού και 

φαρµακευτικού υλικού, που είναι απόρροια της ελλιπούς χρηµατοδότησης των Περιφερειακών 

Κέντρων Υγείας της χώρας εν γένει, β) στην υποστελέχωση  των κέντρων Υγείας και ειδικότερα 

του Κέντρου Υγείας ∆υτικής Φραγκίστας εξαιτίας της παράτυπης µετακίνησης 14 διορισµένων 

εργαζοµένων του Κέντρου Υγείας στο Νοσοκοµείο Καρπενησίου, γ) στην ανύπαρκτη 

υλικοτεχνική υποδοµή του εργασιακού χώρου του Κέντρου Υγείας και αναλώσιµα (π.χ. 

εξάντληση πετρελαίου θέρµανσης µε κίνδυνο διακοπής λειτουργίας της µονάδας λόγω ψύχους),  

δ) οι µεγάλες αποστάσεις και το άσχηµο οδικό δίκτυο, καθώς δεν είναι πάντα εύκολη οι 

πρόσβαση στις εν λόγω δοµές.  

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε εξειδικευµένο ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό που θα στηρίζουν τους έχοντες ανάγκη σε επίπεδο δήµου και θα 

στελεχώσουν τα οκτώ κατά τόπους Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία αλλά και σε αναλώσιµα 

υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία των δοµών που προσφέρουν 

υπηρεσίες υγείας. Έτσι η πρόσβαση, ακόµη και από το πιο αποµακρυσµένο χωριό του ∆ήµου 

Αγράφων θα είναι πιο εύκολη και εφικτή εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Σηµειώνεται ότι 

µέσος χρόνος µετάβασης από την πιο αποµακρυσµένη περιοχή του ∆ήµου Αγράφων, την Τοπική 

Κοινότητα Κέδρων και Τροβάτου στο Κέντρο Υγείας ∆υτικής Φραγκίστας πλησιάζει 2 ½ ώρες. 

Η έγκαιρη προµήθεια αναλώσιµων υλικών σύµφωνα µε πληροφοριοδότη θα διευκόλυνε κατά 

πολύ τους εργαζόµενους οι οποίοι µάχονται καθηµερινά καταβάλλοντας υπεράνθρωπες 

προσπάθειες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των χρηστών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας. 

Μία ακόµη δράση που έλαβε χώρα στο ∆ήµο Αγράφων είναι η πραγµατοποίηση δωρεάν 

µαστογραφικού ελέγχου σε συνεργασία µε την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) και 

µε την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία µε  στόχο την προαγωγή υγείας µέσω της 

ενηµέρωσης για πρόληψη. 

 Σε περίοδο οικονοµικής κρίσης, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όπως η πραγµατοποίηση 

δωρεάν µαστογραφιών σε γυναίκες που το έχουν ανάγκη, αποτελούν θεάρεστο έργο το οποίο 

πραγµατικά µπορεί να σώσει ζωές. Η συµβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια να 

παραµείνουν οι πολίτες υγιείς, είναι αδιαµφισβήτητα καθοριστικής σηµασίας. Η έγκαιρη 
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διάγνωση αποτελεί βασική συνιστώσα µίας αποτελεσµατικής πολιτικής για τη µείωση των 

οδυνηρών επιπτώσεων του καρκίνου του µαστού. Η εν λόγω πρωτοβουλία είχε ως απώτερο 

στόχο την κινητοποίηση ακόµη και των γυναικών που κυριεύονται από αισθήµατα φοβίας να 

υποβληθούν προς εξέταση. 

Επιπλέον ο ∆ήµος Αγράφων ως µέλος του Εθνικού ∆ιαδηµοτικού  ∆ικτύου Υγιών Πόλεων, 

συνεχίζει τις δράσεις των δωρεάν ιατρικών εξετάσεων (π.χ. οστεοπόρωση κλπ). Σύµφωνα µε 

το τηρούµενο αρχείο του ∆ήµου δράσεις που άπτονται σε θέµατα προαγωγής της υγείας έχουν 

ολοκληρωθεί µε επιτυχία και µε µεγάλη ανταπόκριση καθώς σύµφωνα µε πληροφοριοδότη «η 

πρόληψη διαφυλάττει την καλή υγεία και αυξάνει  την διάρκεια ζωής». Το οµολογουµένως  

αυξηµένο ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής έγκειται αφ’ ενός µεν στην οικονοµική 

αδυναµία ορισµένων να υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις και αφ’ ετέρου εξαιτίας της 

δύσκολης πρόσβασης σε δοµές που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας. Συνεπώς τέτοιου 

είδους δράσεις µειώνουν το αίσθηµα του κοινωνικού αποκλεισµού.     

Επίσης, ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει είναι αυτό της ενηµέρωσης για δράσεις και 

προγράµµατα κοινωνικού χαρακτήρα, ευκαιρίες εκπαίδευσης – κατάρτισης, ένταξης στην 

τοπική αγορά εργασίας και επιδοτούµενα προγράµµατα.   Σύµφωνα µε πληροφοριοδότες τα 

τελευταία χρόνια  καταβάλλεται προσπάθεια οι πολίτες του δήµου να ενηµερώνονται για 

τέτοιου είδους δράσεις και προγράµµατα, ωστόσο απαιτείται πιο οργανωµένη προσπάθεια από 

πλευράς δήµου. Ο δήµος έχει δηµιουργήσει επίσηµη ιστοσελίδα όπου αναρτώνται σχετικές 

ανακοινώσεις προς ενηµέρωση των πολιτών. Ωστόσο, τα περιθώρια βελτίωσης είναι πολύ 

µεγάλα και πρέπει να διανυθούν πολλά βήµατα ακόµη ώστε να φτάσουµε στο επιθυµητό 

αποτέλεσµα δεδοµένου ότι δεν έχουν όλοι οι κάτοικοι την δυνατότητα πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, είτε λόγω ηλικίας δεν χρησιµοποιούν λόγω άγνοιας Η/Υ είτε λόγω έλλειψης 

πρόσβασης στο ιντερνέτ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την µεγάλη έκταση του ∆ήµου και 

την έλλειψη προσωπικού καθιστούν πολλές φορές αδύνατη την έγκαιρη ενηµέρωση των 

δηµοτών. Συνεπώς χρειάζεται περισσότερη εξωστρέφεια από τον ίδιο τον δήµο.  

Άλλα προγράµµατα κοινωνικής µέριµνας σε λειτουργία δεν υφίστανται. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τις απόψεις των πληροφοριοδοτών οι κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων 

της περιοχής δεν δύναται να καλυφθούν από τις υπάρχουσες δοµές του ∆ήµου Αγράφων. Για 
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να συµβεί αυτό είναι αναγκαίο ο δήµος να δηµιουργήσει και αναπτύξει ένα ευρύτερο δίκτυο – 

πλέγµα κοινωνικών δοµών, όπως συµβαίνει αντίστοιχα και σε πολλούς άλλους δήµους της 

χώρας (κοινωνικό φαρµακείο- κοινωνικό παντοπωλείο- κοινωνικό φροντιστήριο- δηµοτικό 

ιατρείο). Κοµβικό σηµείο για την δηµιουργία των ανωτέρω δοµών  αποτελεί η βαρύνουσα 

σηµασία του θεσµού της κοινωνικής αλληλεγγύης, του εθελοντισµού για την καταπολέµηση 

των κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

Πληροφοριοδότης αναφέρει :  «∆υστυχώς το αίσθηµα περιθωριοποίησης και κοινωνικού 

αποκλεισµού είναι διάχυτο σε όλους τους δηµότες. Σε αυτό συντελεί καταρχάς η τεράστια και 

αχανής έκταση του ∆ήµου Αγράφων. Μιλάµε για τους δηµότες χωριών, οι οποίοι δεν είναι 

εύκολο να προσεγγίσουν τις µεγάλες αγορές εξαιτίας της απόστασης, της ορεινότητας του 

εδάφους καθώς και του άσχηµου οδικού δικτύου. Κάποιες φορές µάλιστα λόγω των 

κλιµατολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, η µετακίνηση για ορισµένους ανθρώπους – 

κυρίως τον χειµώνα-  είναι απαγορευτική, πέραν του γεγονότος ότι οι συγκοινωνιακές 

υπηρεσίες δεν καλύπτουν όλο το χρόνο ένα σηµαντικό αριθµό των συνδηµοτών µας. Ακόµη η 

έλλειψη ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, η φτώχεια, η ανεργία που µαστίζει κυρίως τους 

νέους, η έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο, η απουσία συστηµατικών πολιτιστικών – 

επιµορφωτικών δραστηριοτήτων επιτείνουν το αίσθηµα περιθωριοποίησης και κοινωνικού 

αποκλεισµού. Για να υπάρξει µία ουσιαστική βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προηγούµενες διαπιστώσεις – δυσκολίες να επιλυθούν 

άµεσα…». 
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Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι στόχος της κοινωνικής πολιτικής είναι η εξάλειψη κάθε µορφής 

ανισοτήτων, η αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, η επικράτηση ισότητας και 

δικαιοσύνης, η επίτευξη της ευηµερίας για το σύνολο των µελών της κοινωνίας. Ο δήµος 

Αγράφων οφείλει να παρέχει ένα «δίχτυ ασφαλείας», ένα ελάχιστο εγγυηµένο επίπεδο κάλυψης 

των βασικών αναγκών, για όσα µέλη του αντιµετωπίζουν οιασδήποτε µορφής δυσκολίες 

προκειµένου να επιτευχθεί η ενσωµάτωση και η ενεργός συµµετοχή των πολιτών στην 

κοινωνική και οικονοµική ζωή. Μέσω στοχευµένης προσέγγισης πρέπει να διοχετεύονται πόροι και 

να δηµιουργούνται ευκαιρίες σε άτοµα και οικογένειες που αντιµετωπίζουν καταστάσεις κινδύνου 

εξαιτίας της αντικειµενικής αδυναµίας τους να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης 

Στο σηµείο αυτό παρατίθενται τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα  και πορίσµατα όπως 

αλιεύτηκαν από τις δοµηµένες συνεντεύξεις των κατοίκων που επιλέχθηκαν µε τυχαίο τρόπο του 

δήµου Αγράφων προκειµένου να ανιχνευτούν και να αποτυπωθούν οι τοπικές κοινωνικές 

ανάγκες. Σύµφωνα µε τις απόψεις των πληροφοριοδοτών, οι οποίες συγκλίνουν, για την στήριξη 

του εισοδήµατος, την σύνδεση µε την αγορά εργασίας και την βελτίωση συνθηκών πρόσβασης 

σε υπηρεσίες  κρίνεται  απαραίτητη η δηµιουργία των κάτωθι κοινωνικών δοµών:  

1. Σύσταση Κοινωνικής Υπηρεσίας στο ∆ήµο Αγράφων, διότι σύµφωνα µε σχετικές 

νοµοθετικές εγκυκλίους η διοικητική υποστήριξη, αναφορικά µε τα βιβλιάρια ανασφαλίστων 

και τα προνοιακά επιδόµατα,  που παρέχεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του όµορου 

∆ήµου Καρπενησίου ισχύει µέχρι 31-12-2016. Ο ∆ήµος Αγράφων θα κληθεί στο εγγύς 

µέλλον, ήτοι 1-1-2017, να διεκπεραιώνει ζητήµατα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής 

µέριµνας. Κατά συνέπεια, προκειµένου οι δικαιούχοι προνοιακών επιδοµάτων του δήµου 

Αγράφων να συνεχίσουν να λαµβάνουν απρόσκοπτα παροχές κοινωνικής προστασίας 

καθίσταται αναγκαία η σύσταση κοινωνικής υπηρεσίας. Γεγονός που προϋποθέτει την 

ύπαρξη εξειδικευµένου προσωπικού κατάλληλα καταρτισµένο στο αντικείµενο 

αρµοδιότητας του. Ο ∆ήµος Αγράφων οφείλει να προσδιορίσει το «όραµα», το οποίο 

συµπληρώνει τον προσδιορισµό της «αποστολής» (mission) του. Αφορά τη διαµόρφωση 

µιας συνεκτικής εικόνας για τη φύση του πεδίου παρέµβασης και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των επιδιωκοµένων αποτελεσµάτων στη µακρά διάρκεια. Να δηµιουργήσει 
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νέες δοµές και προγράµµατα µε στόχο την ουσιαστική παρέµβαση για την επίλυση των 

κοινωνικών προβληµάτων των κατοίκων. Θα επιδιωχθεί  η στήριξη των ευπαθών οµάδων 

αλλά και η δηµιουργία νέων καινοτόµων δοµών που θα προλαµβάνουν τη δηµιουργία νέων 

µορφών περιθωριοποίησης και κοινωνικών δυσλειτουργιών και στοχεύουν στην επίτευξη 

µιας υψηλής ποιότητας ζωής και την προαγωγή της υγείας, για όλους τους κατοίκους της 

περιοχής. 

2. Προτείνεται η  «Ίδρυση και Λειτουργία ∆ικτύου Κοινωνικής Προστασίας» που  

αποβλέπει στην ανάπτυξη µίας ολοκληρωµένης πολιτικής πρόληψης του κοινωνικού 

αποκλεισµού ατόµων, τα οποία είτε αντιµετωπίζουν αντικειµενικές ή υποκειµενικές 

δυσχέρειες πρόσβασης και αξιοποίησης των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών που 

δικαιούνται. Ο στόχος του προτεινόµενου έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών βραχείας 

συµβουλευτικής, ενδυνάµωσης για την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση ατόµων που 

απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό. Μέσω αυτής της δράσης θα επιτευχθεί η πρόσβαση  

σε  βασικά  αγαθά,  όπως  βασικά  είδη  διαβίωσης,  ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, για 

τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4019/2011.  

3. Απαραίτητος κρίνεται ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός και Προώθηση στην 

Απασχόληση. Το συγκεκριµένο έργο περιλαµβάνει παρεµβάσεις µε στόχο την πρόληψη, 

άρση ή άµβλυνση  παραγόντων  που  αποτελούν  υψηλές  εστίες  κινδύνου  κοινωνικού 

αποκλεισµού,  καλύπτοντας  τόσο φτωχούς  και  ανέργους  µε  σωρευτικά χαρακτηριστικά 

αποκλεισµού, όσο και άλλες ευπαθείς οµάδες. Στόχος του έργου είναι η αναβάθµιση των 

προσόντων ή δεξιοτήτων ατόµων που πλήττονται από ανεργία και η τοποθέτηση ή 

επανατοποθέτηση οµάδων πληθυσµού στην αγορά εργασίας. 

Η   αποτελεσµατική   υλοποίηση   του   έργου   Επαγγελµατικός   Προσανατολισµός   και 

Προώθηση στην Απασχόληση επιβάλλει την υλοποίηση της Αναβάθµισή Λειτουργίας 

Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης. Η λειτουργία ενός Κ∆ΒΜ στοχεύει : α) στην ενίσχυση της 

ικανότητας προσαρµογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόµενου κοινωνικό 

– οικονοµικού χώρου δράσης των ενήλικων πολιτών, β) στη  δηµιουργία  θετικής  στάσης  

ως  προς  τη  µάθηση  και  την  ενίσχυση  των  ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση 

κάθε πολίτη, για στην ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς 

και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελµατικής εξέλιξης, δ) στην σύνδεση ή 

επανασύνδεση ενήλικων πολιτών µε την εκπαιδευτική διαδικασία, ε) στην συµµετοχή στην 
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«κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση στις νέες εργασιακές, 

οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες, στ) στην δηµιουργική αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου. 

4. Απαραίτητη κρίνεται η  Σύσταση και Λειτουργία Εργαστηρίου Συµβουλευτικής και 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Η λειτουργία ενός ΕΣΕΠ µεταξύ άλλων στοχεύει: α) 

στην υποστήριξη σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων αγωγής σταδιοδροµίας, β) 

στην παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και προσανατολισµού στους χώρους των σχολείων 

µε αποτέλεσµα οι µαθητές να µην επιλέγουν κορεσµένα επαγγέλµατα, τα οποία 

αδιαµφισβήτητα οδηγούν στην αύξηση της ανεργίας,  γ) στην εκπόνηση ενηµερωτικού 

υλικού, που περιλαµβάνει την σύνθεση ενηµερωτικών φυλλαδίων αλλά και παρουσιάσεων 

που αφορούν στις ιδιαιτερότητες της  τοπικής οικονοµίας και προωθούν καινοτόµα 

επαγγέλµατα και  δ) στην στενή επαφή και συνεργασία µε τους φορείς της τοπικής 

κοινωνίας. 

Η τόνωση της ανεργίας θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µέσω της ανάπτυξης της 

επιχειρηµατικότητας στην Κοινωνική Οικονοµία. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς την 

κοινωνική επιχειρηµατικότητα διευκολύνει την πρόσβαση στην απασχόληση και 

αυτοαπασχόληση για άτοµα που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό. Μέσω   

των   σχετικών   µηχανισµών   θα   δηµιουργηθεί   ένα   προστατευµένο   µικρο   - 

περιβάλλον   όπου   θα   µπορέσουν   να   απορροφηθούν   κάποιοι   από   τους   αρχικούς 

κινδύνους της επένδυσης, λαµβάνοντας υπόψη την παράµετρο του υφιστάµενου κοινωνικού 

αποκλεισµού και των δυσκολιών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας στην κοινωνική οικονοµία αποβλέπει στην ενίσχυση σχεδίων δράσης 

στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας για τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στον 

σχεδιασµό και υλοποίηση εξειδικευµένων προγραµµάτων κατάρτισης και συµβουλευτικής 

σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής οικονοµίας αλλά και στην υποστήριξη της 

δηµιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων. 

5. Απαραίτητη κρίνεται η ίδρυση και λειτουργία Παιδικού Σταθµού και στις υπόλοιπες 

τέσσερις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Αγράφων.  Η δηµιουργία θέσεων φροντίδας και 

φιλοξενίας τέκνων έχει διττό στόχο : αφ’ ενός την εναρµόνιση των απαιτητικών και 

αντικρουόµενων ρόλων της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, την  αύξηση της 
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απασχολησιµότητας και την ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και αφ’ 

ετέρου διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του χαρακτήρα των τέκνων, 

συµβάλλει στην φυσική τους υγεία , στην σωµατική και πνευµατική τους ανάπτυξη και 

στην κοινωνικοποίησή τους. 

6. Επίσης ο αντικρουόµενος ρόλος της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής δύναται να 

εναρµονιστεί µε  τη δηµιουργία Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών 

µε Αναπηρία (Κ.∆.Α.Π. και Κ.∆.Α.Π.Μ.Ε.Α) που εντάσσονται στη δράση «Εναρµόνιση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)Α.Ε.. 

Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ και 

Κ.∆.Α.Π.Μ.Ε.Α) θα προσφέρουν την δυνατότητα στα παιδιά του δήµου κατά τον ελεύθερο 

τους χρόνο, να µπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ειδικές ικανότητές τους, να 

κοινωνικοποιηθούν και να δηµιουργήσουν µαζί µε τους φίλους τους, µέσα σε ένα 

περιβάλλον ελευθερίας, προστασίας και ασφάλειας, µε την καθοδήγηση πάντα ειδικά 

εκπαιδευµένου στελεχιακού δυναµικού. 

7. Απαραίτητη και καθοριστικής σηµασίας είναι η ανάπτυξη και λειτουργία Πολυδύναµου 

∆ηµοτικού Ιατρείου  για την βελτίωση της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Περίθαλψης των 

κατοίκων του ∆ήµου Αγράφων.  

Οι δοµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν το πρώτο 

σηµείο επαφής του ατόµου, της οικογένειας και της κοινότητας µε το σύστηµα υγείας.  

Ως  εκ  τού του ,  η  λε ι του ργία  του  Πολυ δύ ναµου  ∆ηµοτ ικού  Ιατρε ίου  

συνιστά βασική προϋπόθεση για µια συνεχιζόµενη και ολοκληρωµένη φροντίδα υγείας των 

κατοίκων της περιοχής. Θα παρέχει φροντίδα υγείας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον 

τόπο διαµονής και στον τόπο εργασίας των κατοίκων του ∆ήµου, όπου εξαιτίας της 

γεωµορφολογίας του εδάφους, των τεράστιων χιλιοµετρικών αποστάσεων και των 

κλιµατολογικών συνθηκών  η πρόσβαση των κατοίκων σε δοµές φροντίδας υγείας 

καθίσταται αδύνατη.  

Βασικός στόχος είναι το Πολυδύναµο ∆ηµοτικό Ιατρείο να παρέχει υπηρεσίες που έχουν 



 

- 42 - 

 

ανάγκη οι δηµότες, ο ι  ο π ο ί ε ς  δεν παρέχονται από τις υπάρχουσες υποδοµές υγείας, 

είτε παρέχονται ελλιπώς. Το ∆ηµοτικό ιατρείο χαρακτηρίζεται ως πολυδύναµο, διότι για να 

παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, οφείλει να προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών πρόληψης 

και προαγωγής υγείας, θεραπείας και αποκατάστασης, λαµβάνοντας πρόσθετη µέριµνα για 

τα µη αυτόνοµα άτοµα και τις οµάδες υψηλού κινδύνου. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει 

λειτουργική αυτονοµία, να διαθέτει δηλαδή το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, τον απαραίτητο ιατροτεχνολικό εξοπλισµό και ασθενοφόρο για την διακοµιδή 

των ασθενών στις άλλες βαθµίδες υγείας. Η λειτουργία του Πολυδύναµου ∆ηµοτικού 

Ιατρείου αναµένεται να ωφελήσει πολλαπλά, δεδοµένου ότι θα συµβάλλει τόσο στην 

µείωση των δαπανών υγείας όσο και στην αποσυµφόρηση του Γενικού Νοσοκοµείου 

Καρπενησίου και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, θα ελαχιστοποιηθούν οι µετακινήσεις των δηµοτών, θα ενισχυθεί ο κοινωνικός 

ιστός της τοπικής κοινωνίας, θα µειωθεί το αίσθηµα της ανασφάλειας των κατοίκων της 

περιοχής και θα επιτευχθεί η ισότιµη πρόσβαση όλων των κατοίκων του ∆ήµου στις δοµές 

υπηρεσιών υγείας. 

8. ∆ηµιουργία και λειτουργία του Κέντρο Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στο ∆ήµο Αγράφων. 

Πρωταρχικό µέληµα του Προγράµµατος είναι η ευαισθητοποίηση, η ενηµέρωση, η 

διοργάνωση συστηµατικών προληπτικών εξετάσεων και παραποµπών σε δοµές υγείας, 

όλων των πολιτών ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας, µε έµφαση στα συνηθέστερα 

νοσήµατα που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες υγείας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα 

Υγείας όπως: α) Καρκίνος του παχέος εντέρου β) Καρκίνος του τραχήλου της µήτρας γ) 

Καρκίνος του µαστού δ) Καρδιοαγγειακός κίνδυνος ε) Ανεύρυσµα αορτής στ) Καρκίνος 

του προστάτη ζ) Μελάνωµα. Επιπλέον από τις δράσεις των ΚΕΠ Υγείας θα δηµιουργηθεί 

µια βάση δεδοµένων µε στοιχεία, η οποία θα ενέχει θέση χαρτογράφησης αναγκών των 

πολιτών για την δηµιουργία αντίστοιχων Εθνικών Προγραµµάτων και Στρατηγικών στους 

ως άνω φορείς, τους οποίους έχει ανάγκη η χώρα µας.  

9. Κρίνεται απαραίτητη η αναβάθµιση του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». Το 

πρόγραµµα θεωρείται πολύ σηµαντικό για τους ηλικιωµένους και τις οικογένειές τους. Οι 

περισσότερες οικογένειες στο δήµο Αγράφων δεν µπορούν να προσφέρουν φροντίδα στα 

ηλικιωµένα µέλη τους για διάφορους λόγους. Η παραπάνω διαπίστωση σχετίζεται µε 

διάφορες κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και θέτουν 
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την δυνατότητα της οικογένειας να προσφέρει την απαιτούµενη φροντίδα, υπό 

αµφισβήτηση. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως στην εσωτερική µετανάστευση των 

µελών της οικογένειας προς αστικά κέντρα και στην έξοδο της γυναίκας στην αγορά 

εργασίας. Οι εξελίξεις αυτές, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εφαρµογής και 

αναβάθµισης του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την αντιµετώπιση των αναγκών 

των ηλικιωµένων, µε κύριο στόχο την ευηµερία, την ψυχαγωγία και την καλύτερη 

διαβίωσή τους. 

10. Βαρύνουσα σηµασία έχει η δηµιουργία Κέντρου Κοινότητας στο ∆ήµο Αγράφων. Τα 

«Κέντρα Κοινότητας» είναι µια νέα διοικητική δοµή που θεσµοθετήθηκε µε τον ν.4368/2016, 

η οποία είναι δυνατό να συστήνεται και να λειτουργεί στους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού. Σκοπός του κέντρου είναι η περεταίρω υποστήριξη στην 

εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου 

αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα 

κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που λειτουργούν  στην περιοχή του ∆ήµου 

Αγράφων. Η δηµιουργία του εδράζεται στην φιλοσοφία της one stop shop, δηλαδή ένα 

σηµείο στο οποίο θα έρχονται οι κάτοικοι του ∆ήµου Αγράφων που έχουν ανάγκη από 

δράσεις κοινωνικής προστασίας, θα καταγράφονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα και έπειτα θα διασυνδέονται µε όλους τους φορείς και υπηρεσίες  

που εφαρµόζουν προγράµµατα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό και προσφέρουν λύσεις 

σε διάφορα προβλήµατα, είτε αυτά αφορούν την απασχόλησή τους, είτε κάποια προνοιακή 

βοήθεια λόγω αναπηριών, είτε την επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό µε διάφορους 

τρόπους. 

Το σύστηµα αυτό θα αποτελέσει απαρχή για την ορθή και ολοκληρωµένη καταγραφή των 

αναγκών κάθε τοπικής κοινωνίας,  ενιαίας συγκέντρωσης στοιχείων που αφορούν 

ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες και διαβιούν σε θύλακες φτώχειας (άνεργοι, παιδιά , 

ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ κλπ ). Επίσης θα µειώσει την µετακίνηση των ωφελουµένων, οι 

οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και θα αυξήσει την απασχολησιµότητα µε 

την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

11. Απαραίτητη κρίνεται η αναβάθµιση του γραφείου τύπου του δήµου Αγράφων 

προκειµένου οι δηµότες του δήµου να ενηµερώνονται έγκαιρα και έγκυρα σχετικά µε 
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δράσεις και προγράµµατα που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του. Λαµβάνοντας 

υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά του ∆ήµου σκόπιµο είναι να δοθεί 

ιδιαίτερη έµφαση στην προβολή και δηµοσιότητα των δράσεων µε κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Προς αυτή την κατεύθυνση  προτείνεται α) η δηµιουργία κατηγοριοποιηµένης (µε βάση 

τις ανάγκες) βάσης τηλεφωνικών αριθµών δηµοτών και σύναψη  σύµβασης µε εταιρεία 

για οµαδικές αποστολές SMS και β) η προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών 

πινάκων ανακοινώσεων σε κεντρικό σηµείο κάθε Τοπικής Κοινότητας, οι οποίοι θα 

διασυνδέονται δικτυακά µε το γραφείο τύπου έτσι ώστε να ενηµερώνονται όλοι οι 

κάτοικοι και να επιτυγχάνεται η ισότιµη πρόσβαση στις εν λόγω δράσεις και 

προγράµµατα 
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Επίλογος  

Εν κατακλείδι, η ελληνική κοινωνία,  πέρα από τις όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις, απαιτεί 

από το κράτος, να υπερβεί τις αδυναµίες και ανεπάρκειες του συστήµατος κοινωνικής 

πρόνοιας που διαθέτει, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες 

στην κοινωνική συµµετοχή και αλληλεγγύη, να καταπολεµηθούν οι διακρίσεις και ο 

κοινωνικός αποκλεισµός, για να µπορούµε έτσι να µιλάµε για ένα κοινωνικά δίκαιο κράτος. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία κατά κανόνα επιδεικνύει µία στάση ωριµότητας και 

νηφαλιότητας θα πρέπει να βαδίσει µε την απαιτούµενη προσοχή και τις αναγκαίες ισορροπίες 

ανάµεσα στις συµπληγάδες της σηµερινής κρίσιµης πολιτικής και οικονοµικής 

πραγµατικότητας.  Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και της εγγύτητας, παρ’ όλες τις 

δυσχέρειες και αντιξοότητες που αντιµετωπίζει, οφείλει να παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής 

πρόνοιας και προστασίας, και πολύ περισσότερο σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, 

αποδεικνύοντας έµπρακτα την βούληση και την πρόθεση να παρέχει υπηρεσίες σε ευάλωτες 

οµάδες πληθυσµού.  

Παρά την  οικονοµική δυσπραγία,  την οποία καλείται να διαχειριστεί ο ∆ήµος, θα πρέπει µε 

εναλλακτικές µεθόδους να αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες θα απαντούν τις εκφρασµένες 

ανάγκες των πολιτών. Ανάγκες οι οποίες αναδύονται µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες, 

όπου συµβάλλουν γενικά στην ανάδειξη των αξιών του δηµόσιου διαλόγου. Συνεπώς, 

αξιολογούνται οι προτάσεις των πολιτών, οι οποίοι αποτελούν ζωντανά κύτταρα του ∆ήµου, µε 

απώτερο στόχο την χάραξη και υλοποίηση πολιτικών αποφάσεων και δράσεων της εκάστοτε 

∆ηµοτικής Αρχής. 

Η κοινωνική πολιτική είναι µια αµφίδροµη διαδικασία, η οποία δεν µπορεί απλώς να 

«παρέχεται» ή προσλαµβάνεται παθητικά, αλλά θα πρέπει να συνδιαµορφώνεται µέσα από την 

ανοικτή και συστηµατική επικοινωνία του δήµου µε την τοπική κοινωνία και τους φορείς της, 

που αποσκοπεί στην έγκαιρη ανίχνευση των τοπικών κοινωνικών αναγκών. Με την παρούσα 

εργασία έγινε µια προσπάθεια ανίχνευσης των τοπικών κοινωνικών αναγκών, οι οποίες θα 

αποτελούν τη βάση για την δηµιουργία των απαραίτητων κοινωνικών δοµών στο ∆ήµο 

Αγράφων Ν. Ευρυτανίας, έτσι ώστε να µειωθεί το αίσθηµα της περιθωριοποίησης και του 
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κοινωνικού αποκλεισµού των κατοίκων του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµος Αγράφων µόνο αν δηµιουργήσει και αναπτύξει ένα ευρύτερο πλέγµα – δίκτυο 

κοινωνικών δοµών µπορεί να αντιµετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση που µαστίζει εν γένει την 

χώρας µας και ειδικότερα το ∆ήµο Αγράφων και ελλοχεύει κινδύνους για τον κοινωνικό ιστό 

του. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων και των προκλήσεων του συνεχούς µεταβαλλόµενου, 

κοινωνικού, οικονοµικού πολιτικού περιβάλλοντος, θα ισχυροποιήσει την δυναµική των 

διεκδικήσεων, θα κατορθώσει να εξασφαλίσει περισσότερους πόρους, θα επιφέρει 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των δράσεων, θα ανακουφίσει συνανθρώπους που 

πάσχουν και θα συµβάλλει στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού κατοχυρώνοντας ένα ελάχιστο 

επίπεδο αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης µπροστά στις νέες µορφές κοινωνικού αποκλεισµού. 

Εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και της δραστικής µείωσης των εθνικών πόρων για 

χρηµατοδότηση των λειτουργικών, κοινωνικών και επενδυτικών αναγκών των δήµων, οι 

οικονοµικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 φαίνεται πως θα είναι µια από τις βασικότερες 

πηγές χρηµατοδότησης των κοινωνικών προγραµµάτων και των αναπτυξιακών επενδυτικών 

σχεδίων των δήµων. Υπό αυτό το πρίσµα, οι οικονοµικοί πόροι για την δηµιουργία των 

προτεινόµενων κοινωνικών δοµών δύναται να αντληθούν από τους κοινοτικούς πόρους του 

πλαισίου ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 από τον Θεµατικό Στόχο 9.  Ωστόσο  για να 

εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά τους όταν τελειώσει η χρηµατοδότηση από την κοινότητα θα 

πρέπει να προβλεφθούν σε εθνικό κυρίως επίπεδο, οι απαιτούµενες χρηµατορροές  για την 

απρόσκοπτη λειτουργίας τους. Επίσης, οι εξασφαλισµένες τακτικές χρηµατορροές συνιστούν 

κίνητρο για ενεργή συµµετοχή των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών σε εθελοντικά 

προγράµµατα. 

Βαρύνουσα σηµασία για την αναβάθµιση του ρόλου των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

αποτελεί η δικτύωση των υφιστάµενων δοµών. Η δικτύωση θα επιτρέψει τη σταδιακή ανάπτυξη 

συνεργιών που όχι  µόνον θα περιορίσουν την επικάλυψη ενεργειών και θα επιτρέψουν 

οικονοµίες κλίµακας αλλά κυρίως θα προετοιµάσουν το έδαφος για τη εισαγωγή σύγχρονων 

µεθόδων διοίκησης. Επίσης προς αυτή την κατεύθυνση συµβάλλει επεξεργασία και διάχυση 

καλών πρακτικών µεταξύ τους καθώς και η στελέχωσή τους µε εξειδικευµένο προσωπικό.  

Συνοψίζοντας και ιεραρχώντας τις ανάγκες, προκύπτουν οι κρίσιµες λειτουργίες που θα πρέπει 
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να αναπτύξει και να αναβαθµίσει ο ∆ήµος Αγράφων προκειµένου να εκπληρώσει την αποστολή 

του. Τα οφέλη που θα προκύψουν από τις ως άνω προτάσεις είναι πολλαπλά. Θα επιτευχθούν: η 

αντιµετώπιση των αναγκών της περιοχής, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων προς τον 

πολίτη υπηρεσιών, η βελτίωση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των παρερχόµενων 

υπηρεσιών, η βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη και η µείωση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, η αξιοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού, η µείωση του 

κόστους λειτουργίας του ∆ήµου και η ενίσχυση της οικονοµικής του βιωσιµότητας. 

Συνοψίζοντας, ο ∆ήµος Αγράφων πρέπει να εφαρµόσει κοινωνική πολιτική, η οποία θα άρει τις 

συνθήκες εκείνες που ενδεχοµένως να οδηγήσουν και να εγκλωβίσουν τους κατοίκους του σε 

προσωρινή ή µόνιµη αποµάκρυνση από το κοινωνικό γίγνεσθαι.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Οδηγός Συνέντευξης  

1. Η Υγειονοµική σας περίθαλψη µε βάσει τις δοµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας που 

λειτουργούν στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων, καλύπτεται επαρκώς; 

2. Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας από τις δοµές ΠΦΥ κρίνεται ικανοποιητική; 

Αν όχι, σε τι οφείλεται η χαµηλή ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών;  

3. Το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ωφελουµένων; 

Κρίνεται αναγκαία την παράταση λειτουργίας του εν λόγω προγράµµατος ; 

4. Οι ανάγκες εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης αντιµετωπίζονται επαρκώς; 

5. Η λειτουργία του  Παιδικού Σταθµού ∆ήµου Αγράφων καλύπτει γεωγραφικά όλη την 

περιοχή εµβέλειας του ∆ήµου ; Συµβάλει στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής;  

6. Τα αιτήµατα κοινωνικού χαρακτήρα  καλύπτονται από την  Κοινωνική Υπηρεσία του 

όµορου ∆ήµου Καρπενησίου και σε τι βαθµό ; 

7. Οι υπάρχουσες δοµές του ∆ήµου Αγράφων ανταποκρίνονται στην κάλυψη των κοινωνικών 

σας αναγκών ; 

8. Η ενηµέρωσή σας για δράσεις – προγράµµατα  κοινωνικού χαρακτήρα, µέσω του ∆ήµου 

κρίνεται ικανοποιητική ; 

9. Η ενηµέρωσή σας που αφορά ευκαιρίες εκπαίδευσης - κατάρτισης, ένταξης στην τοπική 

αγορά εργασίας και επιδοτούµενα προγράµµατα µέσω του ∆ήµου κρίνεται ικανοποιητική; 

10. Ποιες είναι  οι προτάσεις σας για την µείωση του αισθήµατος της περιθωριοποίησης και του 

κοινωνικού αποκλεισµού ; 

Σας ευχαριστούµε θερµά για τη συµµετοχή, τη συµβολή και το χρόνο που µας διαθέσατε. 
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