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«Δομές παροχής κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών 

στην πόλη της Βέροιας» 

 

Λέξεις Κλειδιά: Βέροια, Κοινωνική πολιτική, δομές, σύλλογοι, Δήμος, Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου. 

Περίληψη 

 Βασικός σκοπός της παρούσας  μελέτης είναι να εξετάσουμε την προσφορά  των δομών 

παροχής κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών στην πόλη της Βέροιας προς τους κοινωνικά 

αδύναμους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι στόχοι κατά την άσκηση της 

κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης και  η εξασφάλιση ποιότητας ζωής σε άτομα με ειδικές ανάγκες,  η 

στήριξη της τρίτης ηλικίας και η διασφάλιση εργασίας. Ακόμη, ερευνάται η ποιότητα της 

κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα γενικότερα, με αποτέλεσμα να διακρίνουμε ότι η  άσκηση 

της κοινωνικής πολιτικής είναι πιο αποτελεσματική, όταν ασκείται σε τοπικό επίπεδο 

συνεργατικά μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους λοιπούς μη κυβερνητικούς 

φορείς. Άλλωστε, η ύπαρξη έντονων κοινωνικών  προβλημάτων και κοινωνικών ανισοτήτων 

καθιστούν αναγκαία και άμεσης προτεραιότητας την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.  

Επιπλέον, προκειμένου η κοινωνική πολιτική στην πόλη της Βέροιας να είναι 

αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική θα πρέπει να δημιουργηθεί κεντρικό συντονιστικό 

όργανο σε επίπεδο πόλης ή νομού που θα καθορίζει και θα σχεδιάζει τις προτεραιότητες στον 

τομέα άσκησης της κοινωνικής πολιτικής, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 

κάθε πρόβλημα κατά την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, όπως η έλλειψη πόρων, η έλλειψη 

συντονισμού των φορέων κ.λπ.  

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα εργασία περιλαμβάνει, βιβλιογραφική 

έρευνα, έρευνα της οικείας νομοθεσίας και ερωτηματολόγιο.    
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Keywords: Veroia, Social Policy, Structures, Social organisation, Municipality, Legal Entities 

of Public Law. 

Abstract 

 The main purpose of this study is to look at the provision of social and welfare services 

in the city of Veroia to socially weak citizens. In this context, the objectives of social policy 

are being addressed, such as reducing social inequalities, providing health care and ensuring 

quality of life for people with disabilities, supporting the elderly and safeguarding 

employment. Furthermore, the quality of social policy in Greece is being investigated in 

general, and we can see that the social policy exercise is more effective when it is practiced 

locally between the local authorities and the other non-governmental organizations. Besides, 

the existence of strong social problems and social inequalities also makes social policy a 

priority. 

In addition, in order for the social policy in Veroia to be efficient and cost-effective, a 

central coordinating body at city or county level should be set up to define and plan the 

priorities in the field of social policy, so that any problem in the pursuit of social policy, such 

as lack of resources, lack of coordination of actors, etc., should be taken care of. 

The methodology used in this paper includes bibliographic research, research of the 

relevant legislation and questionnaire. 
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία  χρόνια  η οικονομία της Ελλάδας βρίσκεται σε ύφεση.  Το δυσβάστακτο  

δημοσιονομικό χρέος της χώρας είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή σκληρών μέτρων εκ μέρους 

των πιστωτών της Ελλάδας, προκειμένου να συνεχίσουν την χρηματοδότησή της με στόχο 

την ανάκαμψη της οικονομίας και την έξοδο από την κρίση. Δυστυχώς, η βάναυση και 

αντιουμανιστική οικονομική προσαρμογή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την μείωση του 

εισοδήματος των νοικοκυριών που σε πολλές περιπτώσεις άγγιζε το όριο της εξαθλίωσης, 

αφού δεν υπάρχουν πόροι ούτε για την προμήθεια των ειδών πρώτης ανάγκης. Μικρά παιδιά 

υποσιτίζονται, πολλές οικογένειες καταφεύγουν στα κοινωνικά συσσίτια των Δήμων, της 

Εκκλησίας και άλλων φορέων, ενώ έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των ατόμων που 

έμειναν άστεγοι λόγω της αυξανόμενης ανεργίας και δεν μπορούσαν να καλύψουν τις 

υποχρεώσεις των κατοικιών τους.  

Η ανεργία των πολιτών οδηγεί τα άτομα στον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κοινωνικός 

αποκλεισμός δεν αφορά μόνο τις ομάδες των ατόμων που υποφέρουν από φτώχεια, ανεργία 

και παρόμοιες καταστάσεις, αλλά και τις ομάδες που στερούνται πολιτικά δικαιώματα και οι 

κοινωνικοί τους δεσμοί έχουν υποστεί κατακερματισμό (Sheppard, 2006). Τα άτομα αυτά 

έχουν κρίση κοινωνικής ταυτότητας και αξιών, στερούνται σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα 

να ζήσουν αξιοπρεπώς και έτσι τελικά περιθωριοποιούνται. 

Η κατάσταση αυτή αντιμετωπίζεται μέσω σοβαρής και οργανωμένης κοινωνικής 

κρατικής πολιτικής μέσω των εκάστοτε φορέων του, καθώς η κοινωνική πολιτική σημαίνει 

προαγωγή και κοινωνική ευημερία, δηλαδή ευημερία ατόμων, οικογενειών, κοινοτήτων και 

συνακόλουθα των ίδιων των κοινωνιών. Συνεπώς, η κοινωνική πολιτική επιδιώκει να 

εγγυηθεί την δημιουργία πόρων εισοδήματος, ευκαιριών και υπηρεσιών για τη διασφάλιση 

ενός ελάχιστα αποδεκτού επιπέδου ευημερίας (Βενέτης, 2015). Αν, εν τέλει, είναι επιτυχής θα 

φανεί από τη μεγαλύτερη δυνατή συμβολή της στην ατομική και κοινωνική ευημερία των 

αδύναμων πολιτών.  

Σημαντικό, επίσης, είναι να σημειώσουμε ότι με τον όρο κοινωνική ευημερία εννοούμε 

τη  χαρά, την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών, την κάθε λογής ασφάλεια, 

δηλαδή την ευζωία, που μπορεί να βιώνει κάθε πολίτης (Spicker, 2000).   

Υπό το πρίσμα των παραπάνω εννοιών, που εν συντομία αναφέραμε, θεωρούμε ότι στις 

μέρες μας είναι απαραίτητη η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, η στήριξη και κοινωνική 
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φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και τρίτης ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία 

παιδικών σταθμών, βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΑΠΗ και γηροκομείων, η 

κοινωνικοοικονομική  στήριξη οικογενειών, η εφάπαξ χορήγηση ενοικίου, αλλά και η 

κάλυψη εξόδων κηδείας  σε άπορους  και  άστεγους δημότες.  

Κατόπιν όλων των παραπάνω στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται 

αναφορά στην κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θα προσεγγίσουμε 

μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Απασχόλησης, της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εξετάσουμε την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα κάνοντας 

μια ιστορική αναδρομή και εξετάζοντας δείγματα της κοινωνικής πολιτικής, που 

ανιχνεύονται, ήδη, από την καποδιστριακή περίοδο με την ίδρυση και τη λειτουργία επτά 

συνολικά νοσοκομείων, ενός μεγάλου ορφανοτροφείου στην Αίγινα, αλλά και ταυτόχρονη 

οικονομική στήριξη περιφερειακών ιδρυμάτων. Θα αναφερθούμε και στη μεγάλη διοικητική  

μεταρρύθμιση του 1996-1998 «Πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας», το οποίο αποτελούνταν 

από δύο βασικούς άξονες: το θεσμικό πλαίσιο της συγχώνευσης των κοινοτήτων με τη 

δημιουργία των νέων ΟΤΑ και το χρηματοδοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Ειδικό 

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ)». Τέλος, στο δεύτερο κεφάλαιο θα 

πραγματευτούμε το N. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», που επέφερε μεταρρυθμίσεις 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση βασιζόμενο στις αξίες της Συνθήκης της Λισσαβόνας, την 

εξωστρέφεια, την εγγύτητα και τη συμμετοχή, προωθώντας ένα σύστημα πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης. 

    Στο τρίτο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τις υφιστάμενες δομές κοινωνικών και 

προνοιακών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Βέροιας, δηλαδή ΟΤΑ,  

δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, φορείς ιδιωτικού δικαίου, εκκλησία, συλλόγους κλπ. Θα 

παραθέσουμε τις δράσεις των δομών αυτών, ενώ θα παρουσιάσουμε και τους στόχους των 

δράσεων που αναπτύσσονται, όπως η προώθηση της κοινωνικής αρωγής, η διεύρυνση της 

συμμετοχής στην εκπλήρωση των κοινωνικών αναγκών και η υποστήριξη  δομών κοινωνικής 

στήριξης και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.  

          Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο εκθέτουμε τα ερευνητικά ερωτήματα και θα 

περιγράψουμε τη επιστημονική μεθοδολογία που ακολουθήσαμε κατά την έρευνα.  
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Εισαγωγικά για την Κοινωνική Πολιτική 

Η  Κοινωνική Πολιτική ως έννοια περιλαμβάνει την καταγραφή, ιεράρχηση και κάλυψη 

κοινωνικών κινδύνων και αναγκών μέσα από ρυθμίσεις  και παροχές σε τομείς, όπως είναι η 

υγεία, η ασφάλιση, η απασχόληση, η στέγαση και οι προνοιακές υπηρεσίες. Οι παρεμβάσεις 

που περιλαμβάνουν έχουν ως στόχο τους την εξατομικευμένη παροχή προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες των ωφελουμένων σχετικών με την παιδική μέριμνα, την προστασία 

της τρίτης ηλικίας, την ενίσχυση της οικογένειας και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες. 

Ο όρος συνηθέστερα χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει όλες εκείνες τις παρεμβάσεις του 

κράτους που στοχεύουν στην αύξηση της κοινωνικής ευημερίας και την παροχή κοινωνικής 

προστασίας (Spicker, 2004).  

Η κοινωνική πολιτική στενά συνδεδεμένη με το κράτος, συνέβαλε στο να ταυτίζεται 

εννοιολογικά με το «κράτος πρόνοιας». Σύμφωνα με τον (Κοντιάδη, 2008) πρόκειται για 

περιγραφή εκείνης της μορφής κράτους που   μέσω της παροχικής κοινωνικής διοίκησης, 

δραστηριοποιείται αμβλύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες  και τη συστηματική κάλυψη 

αναγκών των πολιτών και των  κοινωνικών κινδύνων.   

Οργανωμένο μηχανισμό παρέμβασης στον τομέα της Κοινωνικής πολιτικής αποτελεί το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και η τοπική του διάσταση  που χαράσσει τη στρατηγική 

ιεραρχεί τις κοινωνικές δράσεις και εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την 

υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής σε διάφορους τομείς (Ι.Τ.Α.,2006). Μάλιστα  

στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική συμμετέχουν συνασπισμοί κρατών και διεθνείς 

οργανώσεις μέσω της διατύπωσης σχεδιασμού πολιτικών κοινωνικής προστασίας και 

φροντίδας (Collins Etal,1992).  

Μετά την καταστροφή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επανακαθορίζεται το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Μοντέλο και  προσδιορίζεται ξανά η έννοια κοινωνική πολιτική, αν και σε αυτό 

θεωρούμε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε το αντίπαλο δέος της ΕΣΣΔ, κάτι που αποδεικνύεται 

από τη διαρκή συρρίκνωση κοινωνικών, ασφαλιστικών, εργασιακών και ατομικών 

δικαιωμάτων στη Δύση μετά την διάλυση της. Η οργάνωσή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Μοντέλου είναι συλλογική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν το φαινόμενο της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού που απειλούν την ποιότητα ζωής της Ευρώπης. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά επικεντρώνονται στις αρχές της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής 

αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αντιμετώπισης της φτώχειας και του 
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κοινωνικού αποκλεισμού του Ευρωπαϊκού πληθυσμού (Τράντας, 2004), αν και στην 

περίπτωση της Ελλάδας, αλλά και άλλων κρατών-μελών οι ευρωπαϊκές αυτές αρχές 

εξαϋλώθηκαν στο βωμό της οικονομικής κερδοφορίας του κεφαλαιοκρατικού πλούτου και 

των τραπεζών. 

Τέσσερα διαφορετικά κοινωνικά μοντέλα απαντάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάθε 

ένα λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Ένα μοντέλο που προσφέρει οφέλη στους ανέργους, 

αλλά δε δίνει παροχές ανάλογες στους εργαζόμενους είναι το μοντέλο των Βόρειων χωρών 

(1) καθώς και το αγγλοσαξονικό μοντέλο (2). Το μοντέλο των ηπειρωτικών ευρωπαϊκών 

χωρών προσφέρει και στις δύο κοινωνικές ομάδες οφέλη (3), το δε μεσογειακό μοντέλο 

προσφέρει κοινωνική προστασία στους έχοντες και στους μη έχοντες εργασία (4) (Κωστής, 

2013). Με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1989) 

ανάδειξε την σημαντικότητα του ρόλου της τοπικής ανάπτυξης στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, χωρίς να υπάρχει θεσμικό 

πλαίσιο που να τα αντιμετωπίζει. Μέσω των προγραμμάτων της τοπικής πρωτοβουλίας και 

του συμφώνου απασχόλησης τα τελευταία δέκα χρόνια δόθηκε λύση για την ανεργία και την 

απασχόληση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003). 

Έτσι, στο «Χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων» του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (1989) παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη  

μπορούν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής στον τομέα της 

απασχόλησης, του εργατικού δικαίου, της ισότητας των ευκαιριών, της υγείας και της 

ασφάλειας στον εργασιακό χώρο και της κοινωνικής προστασίας (Περράκης, 1990). 
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1.Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης 

 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) 1997, αφορά την επιθυμία των  

κρατών-μελών της Ε.Ε. να θεσπίσουν κοινούς στόχους που να αφορούν την πολιτική 

απασχόλησης. Βασικός σκοπός αποτελούσε η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 

θέσεων εργασίας σε όλη την Ένωση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2/7/2018). 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου βασιζόμενο σ’ αυτές τις νέες διατάξεις, 

δρομολόγησε, τον Νοέμβριο του 1997, την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 

(ΕΣΑ), καλούμενη επίσης «διαδικασία του Λουξεμβούργου». 

Η ΕΣΑ αποτελεί ετήσιο πρόγραμμα σχεδιασμού, μέτρων παρακολούθησης, εξέτασης και 

προσαρμογής των πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη για να συντονίζουν τα 

μέσα καταπολέμησης της ανεργίας και στηρίζεται σε τέσσερις μηχανισμούς: 

1. Τα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση (ΕΣΔΑ) που αποτελούν την  πρακτική 

εφαρμογή των κοινών προσανατολισμών σε εθνικό επίπεδο,  

2. Τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που περιλαμβάνουν κοινές 

προτεραιότητες οι οποίες καθορίζονται από την Επιτροπή όσον αφορά τις πολιτικές 

των κρατών-μελών για την απασχόληση,  

3. Την κοινή έκθεση για την απασχόληση: σύνθεση των εθνικών σχεδίων δράσης, η 

οποία χρησιμοποιείται ως βάση για τη χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών του 

επόμενου έτους, και  

4. Τις συστάσεις: έγκριση από το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, ειδικών συστάσεων 

ανά χώρα (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής 

Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ), 

2/7/2018). 

Οι τέσσερις αυτοί μηχανισμοί αποτέλεσαν μέρος των πολιτικών που ανέπτυξε η Ε.Ε. και 

βρήκαν εφαρμογή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω της στρατηγικής αυτής 

αναπτύχθηκαν τα τοπικά σχέδια δράσης όπως: 

α) Τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης από συμπράξεις τοπικών και περιφερειακών 

φορέων, 

β) Κατά του κοινωνικού αποκλεισμού πρόγραμμα δράσης και  
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γ) Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες Urbact II, Interrreg κ.λπ. (ΙΤΑ, 2006). 
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2. Στρατηγική της Λισσαβόνας 

Στο συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000 αποφασίστηκε να επιτευχθεί σε μια δεκαετία ο 

στόχος «να γίνει η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης 

στον κόσμο, ικανή για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη συνοδευόμενη από ποσοτική και 

ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (Μούσης, 2018). Η 

σύνοδος κορυφής της Λισσαβόνας επικυρώθηκε στην εφαρμογή ενός νέου οικονομικού 

μοντέλου για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας στην 

Ευρώπη. Συμφωνήθηκε η υλοποίηση ενός νέου στρατηγικού στόχου που αφορούσε την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της γνώσης παγκόσμια, μια «ηλεκτρονική Ευρώπη» για 

μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή. 

Χαράχτηκε η νέα συνολική στρατηγική που διακρίθηκε σε τρείς άξονες.  

Ο πρώτος άξονας στην «προετοιμασία της μετάβασης σε μία οικονομία και σε μια 

κοινωνία βασισμένη στη γνώση μέσω καλύτερης πολιτικής» για την κοινωνία την κοινωνία 

της πληροφορίας, την έρευνα και την ανάπτυξη, τη διαδικασία διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία καθώς και την ολοκλήρωση 

της εσωτερικής αγοράς.  

Ο δεύτερος άξονας στόχευε στον εκσυγχρονισμό το ευρωπαϊκού μοντέλου την επένδυση 

στον άνθρωπο και την καταπολέμηση  του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Ο τρίτος άξονας στόχευε στην υποστήριξη μιας υγιούς οικονομικής αύξησης που θα 

προέρχεται  από την εφαρμογή  ενός κατάλληλου συνδυασμού πολιτικών της 

μακροοικονομίας  (Σπηλιωτόπουλος, 2006)   

Ακόμη, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να πραγματοποιείται μια σύνοδος κορυφής της 

Ε.Ε., κάθε άνοιξη, που θα αποβλέπει στην εξέταση οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων και 

θα διασφαλίζει την συνοχή και την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών. Η «Ανοιχτή 

Μέθοδος Συντονισμού» είναι μια νέα μέθοδος πολιτικής συνεργασίας που διαμορφώθηκε με 

σκοπό να μεταφερθούν εμπειρίες και γνώσεις από χώρα σε χώρα μέλος της Ε.Ε. Στήθηκε 

ένας μηχανισμός εποπτείας και συντονισμού που περιείχε κατευθύνσεις που αρχικά είχαν 

αποδεχθεί όλα τα κράτη μέλη ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η ανάγκη παρακολούθησης των 

στόχων καθώς και των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών. Σχεδιάζοντας μέτρα σύμφωνα με 

τις ιδιαιτερότητες του κράτους μέλους τις οποίες παρακολουθούσαν και αξιολογούσαν για να 

αποτελέσουν τις λεγόμενες «καλές πρακτικές» (Begg & Berghman, 2002). 
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε στόχους, όπως τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

ενθαρρύνοντας τις βέλτιστες πρακτικές και την ανταλλαγή ιδεών για τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης, την έρευνα και την εκπαίδευση τόσο στους νέους όσο και στο εργατικό 

δυναμικό της ένωσης, την κοινωνική συνοχή που για την επίτευξή της χρειάζονται μερικές  

ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές που λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των μελών και 

τέλος θέματα κοινωνικής πολιτικής για την ισότητα των δύο φύλων και την επαρκή 

ανταμοιβή των εργαζομένων (Ανανιάδης, 2012). 
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3. Στρατηγική « Ευρώπη 2020» 

Η «Ευρώπη 2020» αποτελεί μια στρατηγική που στοχεύει στη μετατροπή της Ε.Ε. σε μια 

έξυπνη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική διαδέχεται 

αυτή της Λισσαβόνας εμφανίζεται περισσότερο κοινωνική από αυτή της Λισσαβόνας και 

ιδιαίτερα την αναθεωρημένη εκδοχή του 2005, αφού μεταξύ άλλων φέρνει στην επιφάνεια 

την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (Φερώνας, 2013).  

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» καθορίζει ένα όραμα για μια κοινωνική οικονομία της 

αγοράς στην Ευρώπη, κατά την επόμενη δεκαετία και βασίζεται σε τρείς τομείς 

προτεραιότητας: «α) την ανάπτυξη, µε τη θεμελίωση της οικονομίας στη γνώση και την 

καινοτομία, β) τη βιώσιμη ανάπτυξη, µε την προώθηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας  

χαμηλών  εκπομπών άνθρακα, που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους που διαθέτει 

και γ) την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα προάγει µια οικονομία υψηλής 

απασχόλησης και θα οδηγεί σε κοινωνική και γεωγραφική συνοχή» (Ο.Κ.Ε, 2010:4) 

Η πρόοδος για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων θα μετράται σε συνάρτηση 

µε πέντε αντιπροσωπευτικούς πρωταρχικούς στόχους, οι οποίοι τίθενται σε επίπεδο Ε.Ε. και 

τους οποίους τα κράτη-µέλη θα κληθούν να μετασχηματίσουν σε εθνικούς στόχους µε 

γνώμονα τα εξής:  

- Την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργάσιμων ηλικιών 20-64 ετών στο 

75%. 

- Την διάθεση του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ στην έρευνα και την ανάπτυξη. 

- Οι στόχοι «20/20/20», που έχουν τεθεί για το κλίμα και την ενέργεια, θα πρέπει να 

επιτευχθούν.  

- Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση θα 

πρέπει να είναι κατώτερο του 10%, ενώ ποσοστό τουλάχιστον 40% της νέας γενιάς θα πρέπει 

να διαθέτει πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης.  

- Την μείωση κατά 20 εκατομμύρια του  αριθμού των ατόμων που διατρέχουν 

κίνδυνο φτώχειας (Φερώνας, 2013).  

Δύο από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες  που αφορούν την άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής της Ε.Ε. είναι η «ατζέντα για νέες δεξιότητες και οι θέσεις εργασίας» καθώς και 

η «ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας». Οι υπόλοιπες πέντε 

είναι: «Ένωση καινοτομίας», «Νεολαία σε κίνηση», «Ψηφιακό θεματολόγιο για την 



11 

 

Ευρώπη», «Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους», «Μια 

βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης». 

Στόχους αποτελούν ο εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας που θα φέρει την αύξηση της 

απασχόλησης και θα εξασφαλίσει την βιωσιμότητα των κοινωνικών μοντέλων καθώς και η 

διασφάλιση της οικονομικής κοινωνικής και εδαφικής συνεργασίας με σκοπό την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (Ευρωπαϊκή Πολιτική, 2010). 
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Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα 
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1. Ιστορική Αναδρομή 

Δείγματα  κοινωνικής πολιτικής ανιχνεύονται ήδη από την Καποδιστριακή περίοδο με 

την ίδρυση και τη λειτουργία επτά συνολικά νοσοκομείων, ενός μεγάλου ορφανοτροφείου 

στην Αίγινα αλλά και οικονομική στήριξη περιφερειακών ιδρυμάτων. Ο Ιωάννης 

Καποδίστριας είναι αυτός που θέτει τις βάσεις για ένα αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης με 

την καθιέρωση των δημογεροντιών το 1828 που κατά την περίοδο της Αντιβασιλείας 

καταργήθηκε. Έτσι κάνει την εμφάνιση του ο θεσμός του Δήμου και η Ελλάδα διαιρείται 

αρχικά σε 750 και αργότερα σε 250. Κατά την οθωνική περίοδο το Διάταγμα «Περί 

Αστυκλινικής εν Αθήναις», ο Νόμος «Περί συστάσεως Φρενοκομείων», ο Νόμος «Περί 

συστάσεως επαρχιακών ιατρών» και το Διάταγμα εφαρμογής του  καθώς και το Διάταγμα 

«Περί προσόντων των διορισθησομένων ως νομαρχιακών και επαρχιακών ιατρών και 

περί συστάσεως εξεταστικής αυτών επιτροπής» αποτελούν ενδείξεις άσκησης  κρατικής 

δράσης και στον κοινωνικό τομέα. Από το 1906-1910 συστήνονται τα συνταξιοδοτικά ταμεία 

των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, του προσωπικού σιδηροδρόμων κ.α. (Ληξουριώτης, 

1992). 

Οι πρώτες υπουργικές δομές με αρμοδιότητες κοινωνικής πολιτικής εμφανίζονται κατά 

τη βενιζελική περίοδο. Το 1911 δημιουργείται εντός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 

ένα τμήμα Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας με απόσπαση του γραφείου εργασίας από το 

τμήμα Εμπορίου και Βιομηχανίας και αναβάθμισή του. Παρά το τμήμα αυτό συγκροτείται 

«Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας» με συμβουλευτικό ξεκάθαρα ρόλο και εκπροσώπηση 

εργοδοτών, εργαζομένων, βουλευτών και εμπειρογνωμόνων. Με το Νόμο 748/1917 «Περί 

συστάσεως Υπουργείου Περιθάλψεως» συγκροτείται το πρώτο υπουργείο κοινωνικών 

υπηρεσιών  με στόχο του την προστασία των πληγέντων από τον πόλεμο, προσφύγων, χήρων 

και ορφανών. Το υπουργείο μετονομάζεται σε «Υπουργείο Υγιεινής Προνοίας και 

Αντιλήψεως» το 1922, όπου τα ζητήματα πρόνοιας αποσυνδέονται από την εργασία και 

συνδέονται με την υγεία. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με το Νόμο ΔΝΖ΄ «Περί συστάσεως 

Δήμων και Κοινοτήτων» (1912) προσπάθησε να αναδιαρθρώσει το αυτοδιοικητικό σύστημα 

της χώρας με τη σύσταση 6000 Δήμων και Κοινοτήτων κατακερματίζοντας τους λίγους 

ισχυρούς οργανισμούς (Τσάτσος, 1988). 

Το 1928 ο Βενιζέλος δημιουργεί μέσα στο «Υπουργείο Υγιεινής Προνοίας και 

Αντιλήψεως» μια ιδιαίτερη δομή για τα θέματα υγείας που με το Νόμο 4172/1929 

αναβαθμίζεται σε «αυτοτελές Υπουργείον Υγιεινής» και αποσπάται από το Υπουργείο 
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Προνοίας και Αντιλήψεως, για να ξανά ενοποιηθεί αργότερα το 1932 από την κυβέρνηση 

Τσαλδάρη. Προνοιακές δράσεις μέσα από αυτοτελείς δομές πρωτοεμφανίζονται με τη 

συγκρότηση μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή της Επιτροπής Αποκαταστάσεως 

Προσφύγων, μιας ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής που δεν ελέγχονταν από την ελληνική 

κυβέρνηση, με αμερικανό πρόεδρο, και λειτουργική και οικονομική αυτοτέλεια, η οποία 

συντόνισε το όλο έργο της προσφυγικής αποκατάστασης.  

Οι ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, παρ’ ότι κατ’ επανάληψη ήρθαν σε σύγκρουση με την 

ΕΑΠ σε θέματα εφαρμογής, δεν φαίνεται να είχαν αναπτύξει κανένα συγκροτημένο σχέδιο 

οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης του προσφυγικού πληθυσμού και όταν η ΕΑΠ 

διαλύθηκε δεν υπήρξε αντίστοιχος εθνικός συντονιστικός μηχανισμός και οι αρμοδιότητες 

κατακερματίσθηκαν μεταξύ ποικίλων συναρμόδιων φορέων. Το 1947 δημιουργείται ο 

Οργανισμός «Πρόνοιας Βορείων Επαρχίων Ελλάδος» ο οποίος το 1955 ονομάστηκε σε 

«Βασιλική Πρόνοια» ενώ το 1970 μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ και μετονομάστηκε σε Εθνικό 

Οργανισμό Προνοίας (ΕΟΠ). Το 1998 ο ΕΟΠ μετατρέπεται σε ΝΠΔΔ ως «Εθνικός 

Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας» (ΕΟΚΦ). Το 2003 όλοι οργανισμοί μεταφέρονται 

στα (ΠΕ.ΣΥ.Π) Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας (ΙΤΑ 2006). 

Πρόγραμμα «Ιωάννης Καποδίστριας» 

Η μεταρρύθμιση του 1996-1998  έχει τον τίτλο «Πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας» 

και αποτελείται από  δύο βασικούς άξονες: Το θεσμικό πλαίσιο της συγχώνευσης των 5.318 

Κοινοτήτων με τη δημιουργία των νέων 1100 ΟΤΑ και το χρηματοδοτικό αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα των Μέτρων Υποστήριξης της μεταρρύθμισης, δηλαδή το Ειδικό Πρόγραμμα 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ). Στόχος του «Προγράμματος Καποδίστρια» ήταν η 

δημιουργία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού ΟΤΑ, που να παρέχει αποτελεσματικές και 

ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες, έτσι ώστε οι κάτοικοι της υπαίθρου  να 

απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που  απολαμβάνουν οι κάτοικοι των αστικών κέντρων. Αυτό 

προϋποθέτει Δήμους με οικονομική ευρωστία, με αποδοτικά οργανωμένο ανθρώπινο 

δυναμικό  άξιο  να εκμεταλλεύεται  νέες δυνατότητες και συνεπώς να ενισχύει την ικανότητα 

του Δήμου για την παραγωγή ποιοτικά αναβαθμισμένων  υπηρεσιών.  

Το Πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας τόλμησε την υπέρβαση της κατακερματισμένης 

και αδύναμης αυτοδιοίκησης. Την έφερε σε πολύ καλύτερο σημείο από άποψη διοικητικής 

δομής και πολιτικής δυναμικής. Το κυριότερο, εμπέδωσε στις παλιές κατακερματισμένες 

τοπικές κοινωνίες  την συνείδηση της ευρύτερης ενότητας. Έδωσε προοπτική σε νέες 
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συνθέσεις αναπτυξιακών στόχων που ενώνουν ευρύτερες και πιο βιώσιμες προγραμματικές 

ενότητες και, φυσικά, την αίσθηση ότι πολλοί μαζί μπορούμε να είμαστε πιο δυνατοί τόσο 

στην διεκδίκηση από την Κεντρική Εξουσία όσο και στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων. 

Έτσι φθάσαμε στο σημείο  να περιμένουμε την νέα διοικητική ανασυγκρότηση ως μία 

εξέλιξη των πραγμάτων, χωρίς τις φοβίες προηγούμενων δεκαετιών που κατά κανόνα 

δυνάμωναν από τις πιέσεις του ανασφαλούς  τοπικού πολιτικού προσωπικού (Κατσούλης, 

2012). 

 Η  αξιολόγηση του Προγράμματος Ιωάννης Καποδίστριας για να είναι ολοκληρωμένη 

πρέπει να ληφθούν  υπόψη  πρώτα η  σχέση με το παρελθόν της κατακερματισμένης  τοπικής 

αυτοδιοίκησης ύστερα οι  στόχοι που είχε θέσει ο νομοθέτης και τις παραλείψεις της 

Πολιτείας απέναντι στη μεταρρύθμιση. 

«Στόχοι του προτεινόμενου Προγράμματος  αποτέλεσαν: 

 Η παροχή υπηρεσιών ισοδύναμης αποτελεσματικότητας στους κατοίκους των πόλεων 

και των χωριών και επομένως ο εκσυγχρονισμός του διοικητικού μας συστήματος 

 Η ουσιαστικοποίηση του ρόλου των Ο.Τ.Α. και η αναβάθμιση των αιρετών και 

επομένως ο εκσυγχρονισμός του τοπικού πολιτικού συστήματος στη χώρα μας και η 

διεύρυνση της πολιτικής βαρύτητας της Πρωτοβάθμιας Τ.Α. 

 Η δημιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων για την διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. 

 Ο συντονισμός των τοπικών δημοσίων επενδύσεων για έργα τεχνικής υποδομής και 

κοινωνικού εξοπλισμού. 

 Η ενίσχυση του "ενδογενούς" δυναμικού της ελληνικής περιφέρειας, που είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για μια διαρκή και "βιώσιμη" περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη. 

 Η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων και ο κοινωνικός έλεγχος της τοπικής 

εξουσίας, που οδηγούν στην εξασφάλιση της νομιμότητας και της προστασίας των 

πολιτών. 

 Οικονομίες κλίμακας στις λειτουργικές δαπάνες και αναβάθμιση του ανθρώπινου 

δυναμικού» (Υπουργείο Εσωτερικών, 20/7/2018). Μπορούμε να  καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα  ότι το Πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας και η νέα διοικητική δομή 

που εισήγαγε βελτίωσαν αισθητά την τοπική αυτοδιοίκηση, της έδωσαν δύναμη και 
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ώθηση  την οδήγησαν  μπροστά,  αλλά δεν την κατόρθωσαν να την κάνουν τόσο 

ισχυρή και αποτελεσματική όσο απαιτούν οι καιροί. (Κατσούλης, 2012). 

Πρόγραμμα «Καλλικράτης» 

O N. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» επέφερε μεταρρυθμίσεις στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις απηχούν βασικές αξίες της Συνθήκης της 

Λισσαβόνας, όπως εξωστρέφεια, εγγύτητα και συμμετοχή, και προωθούν ένα σύστημα 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 

Οι αρμοδιότητες καθορίζονται σύμφωνα με ευρωπαϊκές αρχές όπως την  αρχή της 

επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία οι πολιτικές ασκούνται στο πλησιέστερο επίπεδο 

προς στον πολίτη. Η αρχή, αυτή βασίζεται  στην ανάδειξη ενός νέου μοντέλου 

διακυβέρνησης που στοχεύει σε  περισσότερη αποκέντρωση λιγότερο  κράτος και λειτουργίες 

εποπτικές, επιτελικές και συντονιστικές.   Ο νομοθέτης επιθυμεί την  ενδυνάμωσή των ΟΤΑ 

α βαθμού  μέσα από  τη διεύρυνση των γεωγραφικών και πληθυσμιακών ορίων τους και 

μέσω της ανάθεσης νέων, σαφέστερα οριοθετημένων αρμοδιοτήτων, με στόχο την 

ολοκληρωμένη άσκηση πολιτικών σε κάθε επίπεδο  στοχεύοντας στην αποφυγή των 

επικαλύψεων  (Αιτιολογική Έκθεση σχεδίου νόμου πρόγραμμα Καλλικράτης, 2010).  

Ο Ν. 3852/2010 έφερε αλλαγές στις δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως και στης 

Αποκεντρωμένης Διοίκηση. Έγινε μία συνολική καταγραφή των αρμοδιοτήτων σε όλα τα 

επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης και ορίστηκαν επτά κατηγορίες ορθολογικών κριτηρίων 

για τη διοικητική οριοθέτηση των νέων ΟΤΑ με κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσμιακά, 

αναπτυξιακά, κοινωνικά ιστορικά και χωροταξικά. Ακόμη, ο νόμος αυτός προέβλεπε την 

μεταβίβαση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τις 

επιπρόσθετες αρμοδιότητες της. Βασικοί χρηματοδοτικοί πόροι είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς 

Πόροι (ΚΑΠ), η Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και 

διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε (Θεοδώρου, 2007). Στις μέρες μας λόγω της οικονομικής κρίσης 

η απόδοση των ΚΑΠ έχει μειωθεί αισθητά με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι 

χρηματοδοτήσεις για τα έργα κοινωνικής πολιτικής.  

Τέλος, με τον Καλλικράτη θεσμοθετήθηκε ένα σύγχρονο εργαλείο σχεδιασμού για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 
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2. Ισχύον Θεσμικό πλαίσιο στους ΟΤΑ 

Η ενεργή συμμετοχή της Τ.Α. στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής είναι σχετικά 

πρόσφατη, αν και σχετικές διατάξεις υπήρχαν και στον παλιό Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

(Π.Δ. 410/95), οι οποίες ωστόσο επί της ουσίας δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ. Σιγά-σιγά 

αναγνωρίζεται ότι η Τ.Α. έχει την ικανότητα εντοπισμού των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

που έχουν ανάγκη στήριξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η πολιτεία δεν έχει την 

δυνατότητα παρακολούθησης αξιολόγησης και ελέγχου των παραπάνω ζητημάτων και 

επιδιώκοντας να ακολουθήσει την τακτική της ΕΕ. μεταφέρει τα διαχειριστικά ζητήματα 

στους τοπικούς θεσμούς. Το θεσμικό πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής στους ΟΤΑ 

οριοθετείται από το «Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα» Ν. 3463/2006, «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006), που αποτελεί κείμενο 

κωδικοποίησης ρυθμίσεων για τους ΟΤΑ που προέκυψε και από την ανάγκη εκσυγχρονισμού 

της προηγούμενης κωδικοποίησης η οποία αποδείχθηκε ότι δεν ήταν λειτουργική αφού εδώ 

επιχειρείται η συστηματοποίηση των λειτουργιών των Δήμων (Χλέπας, 2006) και από το 

«Πρόγραμμα Καλλικράτης» Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του  Ν.3463/2006 οι αρμοδιότητες των Δήμων για τις τοπικές 

υποθέσεις κατηγοριοποιούνται και κατατάσσονται ενδεικτικά σε επτά τομείς:  

 -Τοπική ανάπτυξη 

 - Περιβάλλον  

- Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία πόλεων  

- Πολιτική προστασία  

- Παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός  

- Απασχόληση  

- Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. 

Ως προς τον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (ΚΔΚ άρθρο 75§ Ι υπό 

τον τομέα ε΄), προβλέπονται για τους Δήμους οι ακόλουθες αρμοδιότητες:  

1. Εφαρμογή δράσεων 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 ΚΑΠΗ, νηπιοβρεφικούς σταθμούς. 

2. Εφαρμογή   δράσεων και προγραμμάτων , που στόχο έχουν τη μέριμνα, υποστήριξη 

και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την 
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προαγωγή ψυχικής υγείας όπως Δημοτικά και Κοινοτικά ιατρεία, συμβουλευτικά 

κέντρα στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων 

προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 

3. Μέριμνα για τη στήριξη άστεγων 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 έντονα οικονομικά προβλήματα. 

4. Σχεδίαση,  οργάνωση,  συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών 

για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη σύσταση Τοπικών 

Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 

5. Σχεδιασμός και εφαρμογή  δράσεων για την ένταξη Ρομά, παλιννοστούντων 

ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην τοπικής κοινότητα. 

6. 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  για την 

κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη του Δήμου (ΙΤΑ 2006). 

Με το Ν. 3852/2010  μεταβιβάστηκαν στους Δήμους επιπρόσθετες αρμοδιότητες (άρθρο 

94) στον τομέα κοινωνικής προστασίας και της δημόσιας υγείας που αφορούν ειδικότερα σε:  

1. Εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών,τήρηση κανόνων υγιεινής σε δημόσια 

και ιδιωτικά σχολεία. 

2. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε 

ιδιώτες, και σε φιλανθρωπικούς συλλόγους ή σωματεία. 

3. Άσκηση ελέγχου και εποπτείας σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και ευθύνη 

λειτουργίας των παιδικών εξοχών.  

4. Εποπτεία και έγκριση προϋπολογισμού φιλανθρωπικών σωματείων και 

ιδρυμάτων, παρακολούθηση και έλεγχος των επιχορηγήσεων που δίδονται σε 

ΝΠΙΔ κοινωφελών σκοπών.  

5. Οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, μίσθωση ακινήτων, ρύθμιση διαφόρων 

θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της 

οικείας νομοθεσίας  

6. Διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων, εποπτεία και ρύθμιση θεμάτων 

λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως 

Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών κ.α.).  
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7. Χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.  

8. Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.  

9. Καταβολή επιδομάτων σε κατηγορίες προσώπων (όπως τυφλοί, κωφάλαλοι, 

ανασφάλιστοι παραπληγικοί, βαριά ανάπηροι κ.α.) καθώς και σε λοιπά άτομα 

δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 

57/1973, της σχετικής νομοθεσίας και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων. 

10. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους 

σοβαρούς λόγους.  

11. Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.  

12. Υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το 

Υπουργείο Υγείας ή άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας 

τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου.  

13. Υλοποίηση έκτακτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας που εκτελούνται με 

έκτακτη χρηματοδότηση.  

14.  Υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

15.  Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.  

16.  Έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας 

υγιεινής.  

17. Πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας (ΕΕΤΑΑ, 2014). 

 Ο ΚΔΚ και ο Ν. 3852/2010 προωθούν την εξωστρέφεια των ΟΤΑ και την ανάπτυξη 

συνεργασιών σε πολλαπλά επίπεδα. Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι  οι προγραμματικές συμβάσεις 

(ΚΔΚ άρθρο 225 και Ν. 3852/2010 άρθρο 100) ένα εργαλείο που αξιοποιείται στις 

περιπτώσεις όπου οι Δήμοι ή τα νομικά τους πρόσωπα δεν διαθέτουν τους πόρους που 

χρειάζονται  για την παροχή υπηρεσιών. Στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων οι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε είδους και τα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να συμβάλλονται 

μεταξύ τους και με άλλους δημόσιους φορείς (π.χ. Υπουργεία, πανεπιστήμια, κοινωφελή 

ιδρύματα). Τέτοιες συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται και μεταξύ Δήμων και κοινωνικών 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ), για την επιδίωξη κοινωνικών σκοπών (Ν. 

4019/2011 άρθρο 12§5).  
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Κεφάλαιο Γ΄ 

Δομές Παροχής Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών  

  



21 

 

    

1.  Δήμος Βέροιας 

Κύριες δομές που παρέχουν κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες στην πόλη της 

Βέροιας είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας και το Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου «ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ». Παράλληλα με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες 

των Δήμων και  το Νομικό Πρόσωπο σε μεγάλο βαθμό παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και 

τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,  σύλλογοι, ΜΚΟ, Εκκλησία και οργανώσεις 

κοινωνίας των πολιτών.    

Ειδικότερα, όσον αφορά το Δήμο Βέροιας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1606 τεύχος Β΄/13-7-2011 και ισχύει 

σήμερα ΦΕΚ 463 τεύχος Β΄/27-4-2015 (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας-

Θράκης, 2015) στο Δήμο Βέροιας συγκροτείται η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – 

Παιδείας – Πολιτισμού που είναι  αρμόδια για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των 

πολιτικών ισότητας φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας 

για την περιοχή του Δήμου και έχει την παρακάτω διάρθρωση  

 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων 

 Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας 

 Τμήμα Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού (Δήμος Βέροιας, 30/6/2018). 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων αποτελείται από τα παρακάτω 

γραφεία: 

Α) Γραφείο Σχεδιασμού – Εφαρμογή Κοινωνική  Πολιτικής που διεξάγει έρευνες, 

σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε 

δράσεις που αποσκοπούν στην στήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής 

ηλικίας και τρίτης ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων (παιδικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, γηροκομεία κλπ).   

Β) Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας  που μεριμνά για την 

εφαρμογή προγραμμάτων που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύναμων 

πολιτών.   

Γ) Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου  που χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας 

δημοτικών και ιδιωτικών σταθμών  Ασκεί εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας 
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(ιδιωτικού δικαίου) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών. Ασκεί εποπτεία 

στα φιλανθρωπικά σωματεία.    

Σήμερα υλοποιούνται τα ακόλουθα προγράμματα: 

α. Συμβουλευτική - Ψυχολογική – Κοινωνική  Στήριξη Ψυχοκοινωνική στήριξη και 

συμβουλευτική σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε κάθε δημότη ή κάτοικο με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής 

υγείας και τη διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής. 

β. Διεξαγωγή Κοινωνικών ερευνών. 

Διεξάγονται  κοινωνικές  έρευνες  που αφορούν προγράμματα προνοιακών επιδομάτων 

και ΚΕΑ, κοινωνικοοικονομική στήριξη οικογενειών (εφάπαξ χορήγηση ενοικίου – κάλυψη 

εξόδων κηδείας  σε άπορους  - άστεγους δημότες).  

γ. Ομάδα προστασίας ανηλίκων. 

Έργο της παραπάνω ομάδας είναι να συνιστούν τα πρόσωπα αναφοράς του Δήμου 

Βέροιας για τη λειτουργία της Εθνικής Γραμμής Προστασίας του Παιδιού και να 

πραγματοποιούν Κοινωνικές Έρευνες για θέματα κακοποίησης ανηλίκων. 

δ. Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην Κοινωνική Σύμπραξη για την Εφαρμογή  του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020». 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή 

τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα(όπως υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης). 

ε. Τράπεζα αίματος. 

Σκοπός της τράπεζας αίματος είναι η  δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για 

την αντιμετώπιση των αναγκών των δημοτών. 

στ. Συμβούλιο παραβατικότητας. 

Έργο του είναι η καταγραφή και μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό 

επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων. 

ζ. Συμβούλιο ένταξης μεταναστών. 
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Το Συμβούλιο δραστηροποιείται ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση 

της  ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. 

η. Υγειονομική κάλυψη ανασφαλίστων - παροχή   δωρεάν φαρμακευτικής 

περίθαλψης ανασφαλίστου και η διαδικασία ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές 

Υγείας καθώς και παροχής νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους 

ανασφάλιστους  και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας. 

θ. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.  

Το Πρόγραμμα είναι αμιγώς προνοιακού χαρακτήρα, απευθύνεται σε νοικοκυριά, που 

διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λειτουργεί κατά τρόπο συμπληρωματικό στο 

πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

ι. ΚΕΠ  υγείας. 

Το ΚΕΠ υγείας έχει ως βασικό μέλημα την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και 

διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων των δημοτών (ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας),  

διασύνδεει τις υπηρεσίες υγείας του Δήμου με όλους τους φορείς που ασχολούνται με 

προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας.  

Στο πλαίσιο της Προληπτικής  Ιατρικής συντονίζει τους υγιείς πολίτες να 

υποβάλλονται σε εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου πριν νοσήσουν, τους ευαισθητοποιεί 

σε θέματα υγείας και πρόληψης και τους ενημερώνει για τις δυνατότητες πρόσβασης σε 

υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους. Στα πλαίσια του προγράμματος συντονίζεται ο 

ολοκληρωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος σε 7 νοσήματα, βάσει των διεθνών 

πρωτοκόλλων που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, μελάνωμα, 

καρδιαγγειακός κίνδυνος, καρκίνος μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου και 

προστάτου).  

κ. Η πρόληψη κατά της νόσου της Κατάθλιψης γίνεται  με τη χορήγηση έγκυρου 

ερωτηματολογίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας . Το ερωτηματολόγιο μπορεί να το 

συμπληρώνουν οι δημότες στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας και να λαμβάνουν άμεσα 

ενημέρωση για την παρουσία ή μη συμπτωμάτων κατάθλιψης κατά την τρέχουσα περίοδο, 

ενώ αφορά ηλικίες άνω των 18 ετών.  
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Στο πλαίσιο της Προαγωγής  Υγείας γίνονται εκστρατείες ενημέρωσης για Σχολικό 

Εκφοβισμό,  Ασφαλές Διαδίκτυο, Καρδιαγγειακό   Κίνδυνο ,  Πρόληψης της Παιδικής 

Παχυσαρκίας. 

λ. Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 

στο Δήμο Βέροιας. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση  και προσφέρει 

τις υπηρεσίες του σε γυναίκες θύματα βίας στο Νομό Ημαθίας. Απευθύνεται σε γυναίκες  που 

υφίστανται σωματική κακοποίηση ή σεξουαλική βία και μορφές βίας καθώς και αυτές που 

έχουν υπάρξει  θύματα πορνείας ή trafficking, μονογονείς, άνεργες κ.λπ. 

Πιο συγκριμένα απευθύνεται σε: 

 Γυναίκες που υφίστανται σωματική κακοποίηση ή σεξουαλική βία, 

 Γυναίκες που υφίστανται ψυχολογική, συναισθηματική ή λεκτική βία, 

 Γυναίκες που υφίστανται οικονομική βία, 

 Γυναίκες που έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού, 

 Γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή trafficking, 

 Γυναίκες που έχουν υποστεί ή/και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις όπως 

Μετανάστριες, Πρόσφυγες, Μονογονείς, ΑμΕΑ, Άνεργες, κ.λπ. 

Προσφέρει: 

 Συμβουλευτική και ολοκληρωμένη Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη των γυναικών, 

 Υπηρεσίες Παραπομπής ή Συνοδείας των θυμάτων βίας (αστυνομία, εισαγγελία, 

νοσοκομείο), 

 Υπηρεσίες Νομικής Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης, 

 Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης στην τοπική κοινωνία. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται Δωρεάν από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Νομικό 

Σύμβουλο με σεβασμό, εχεμύθεια και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 

μ. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας.  

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ ως δομή 

συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και έχει ως στόχο να συμβάλει στην 

ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό 
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επίπεδο, στο συντονισμό των δράσεων μεμονωμένων φορέων και στη χωρική ενοποίηση των 

κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στο Δήμο Βέροιας, μέσω μιας κεντρικής δομής. 

Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής 

της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στο συντονισμό των δράσεων μεμονωμένων 

φορέων και στη χωρική ενοποίηση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στο Δήμο 

Βέροιας, μέσω μιας κεντρικής δομής. 

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των 

πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην 

υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη 

συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές  κοινωνικές δομές και υπηρεσίες  του δήμου.  

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς 

άξονες: 

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών.   

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών  κοινωνικής 

προστασίας 

Γ) Παροχή Υπηρεσιών  που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας: 

 πληροφορεί και διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής 

προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο, 

 υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής 

προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 

 παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος 

«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», (από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης, την 

ορθή συμπλήρωσή της, και τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των 

δικαιολογητικών). 

 συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα  

 παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, 

 αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, 

 συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού 
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 διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού καθώς και επιμορφωτικού, κοινωνικού 

περιεχομένου. 

Οι ωφελούμενοι καταγράφονται στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και αποκτούν  

μοναδικό αριθμό αναφοράς.  

Ειδικότερα, ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον 

τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του 

Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που 

διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα 

που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, 

αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Παράλληλα,  

είναι δυνατή η παρακολούθηση λήψης επιδομάτων/παροχών (Πρόνοια, ΚΕΑ, ΤΕΒΑ κ.λπ.).  

Προβλέπεται επίσης, η διασύνδεση της ηλεκτρονικής εφαρμογής με φορείς και 

προγράμματα (ΟΑΕΔ, Δια Βίου Μάθηση, ΚΕΑ κ.λπ.), έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιτόπου 

συμπλήρωση αιτήσεων ήκαι η άμεση παραπομπή των ωφελουμένων. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο προς τους ωφελούμενους είναι δωρεάν. Το 

Κέντρο στελεχώνεται από δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με 

άδεια άσκησης επαγγέλματος και  έναν (1) Ψυχολόγο ΠΕ. Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι 

για ΑμΕΑ. και διαθέτει  διακριτό χώρο για ατομικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και παροχή 

υπηρεσιών συμβουλευτικής .  

ν. Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει  ενταχθεί στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 2014-2020 ΕΣΠΑ και έχει σαν στόχος του  την εφαρμογή προγραμμάτων και 

δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς 

και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά 

αδυνάμων κατοίκων. Το κοινωνικό παντοπωλείο διανέμει, σε  μηνιαία βάση, σε ωφελούμενα 

άτομα που το έχουν ανάγκη, είδη πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και  την ένδυση απόρων 

κατοίκων. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο υλοποιεί Σχέδια Δικτύωσης και Δημοσιότητας που αφορούν 

ενδεικτικά: 
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 Ενέργειες γνωστοποίησης  της δομής στους δυνητικά ωφελούμενους και στην 

ευρύτερη τοπική κοινωνία  

 Ενέργειες για την προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων 

 Ενέργειες για τη συνεργασία με επιχειρήσεις για εξεύρεση δωρεών, χορηγιών κλπ  

 Διασύνδεση και συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου (και με λοιπές 

Υπηρεσίες αυτού όταν κρίνεται απαραίτητο) για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

ψυχοκοινωνικής στήριξης στους ωφελούμενους. 

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 

άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ από αυτό αποκλείονται όσοι 

μετέχουν στα προγράμματα ΤΕΒΑ και στελεχώνεται από έναν (1) Κοινωνικό  Λειτουργό ως 

συντονιστή και (1) ΔΕ διοικητικό. 

ξ. Κοινωνικό Φαρμακείο. 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

2014-2020 (ΕΣΠΑ). Σκοπός του είναι η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη απόρων, 

αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, μεταναστών και αστέγων  που 

διαμένουν στο Δήμο Βέροιας, ύστερα από έγγραφο αίτημά τους  και υπό προϋποθέσεις.  

Στο πλαίσιο αυτό παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά 

προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες, 

τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση 

συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών, ΜΚΟ, διαδημοτικά δίκτυα κλπ., ενώ 

στελεχώνεται  από έναν (1) Φαρμακοποιό (ΠΕ) και έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό ως 

συντονιστή.  

ο. Προνοιακά επιδόματα.  

Στα προνοιακά επιδόματα περιλαμβάνονται αυτά της στεγαστικής συνδρομής, των 

ομογενών τυφλότητας (οπτική αναπηρία >80%), κωφαλαλίας, ανασφάλιστων παραπληγικών, 

παραπληγικών δημοσίου,  Βαριάς Νοητικής Υστέρησης, κ.λπ.  
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2. Νομικό Πρόσωπο Δήμου Βέροιας «ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» 

Παράλληλα με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού 

δραστηριοποιείται και το Νομικό Πρόσωπο «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας» στον τομέα 

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης που προήλθε από τη  συγχώνευση νομικών 

προσώπων του Δήμου Βέροιας (ΦΕΚ1574, τεύχος Β΄/27-6-2011) και δραστηριοποιείται 

μεταξύ άλλων και στον τομέα δράσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης.  

Η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη εμπεριέχει την εκπόνηση, υλοποίηση αλλά 

και συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν: 

α) Στην προώθηση του αθλητικού πνεύματος και του αθλητισμού, με την εφαρμογή 

προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, 

αποβλέποντας στην προσέλκυση επισκεπτών, μέσω των αθλητικών δράσεων, τη γνωριμία 

τους με την περιοχή και την προώθηση του αθλητισμού σε μια ευρύτερη κατηγορία κοινού. 

β) Στην υποστήριξη (αγωγή και εκπαίδευση) και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και 

παιδικής ηλικίας, μέσω των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των κέντρων 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, με την εφαρμογή προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με την διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων γενικής 

εκπαίδευσης, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο, γνώση και υπηρεσίες για την ολόπλευρη 

ανάπτυξη των παιδιών. 

γ) Στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ηλικιωμένων, αλλά και κάθε άλλης κατηγορίας 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 

προβλημάτων, την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, φαρμακευτικής 

περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής στήριξης ακόμα και στο σπίτι, κατά περίπτωση, εφόσον οι 

ωφελούμενοι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, στην προώθηση και ανάπτυξη του 

εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τη δημιουργία τοπικού δικτύου και την 

προβολή των ειδικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι ομάδες στόχοι, ώστε το 

κοινωνικό σύνολο να ενεργοποιηθεί για την προστασία τους και να συμβάλλει, στο μέτρο του 

δυνατού, στην αντιμετώπισή τους, μέσω του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, 

στην προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας μέσω δημιουργίας τράπεζας αίματος (ΚΑΠΑ 

Δήμου Βέροιας, 2/7/2018). 

Το Νομικό Πρόσωπο ΚΑΠΑ  περιλαμβάνει τις παρακάτω δομές:   

α. Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). 
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Τα ΚΑΠΗ έχουν ως στόχο την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 

προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη 

του κοινωνικού συνόλου, τη διαφώτιση και τη συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των 

ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων και την έρευνα 

σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους. 

 β. Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας. 

 Το Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

ιατρικής φροντίδας, φαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, φυσιοθεραπείας 

και εργοαπασχόλησης  σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (κατεξοχήν άπορους, 

οικονομικούς μετανάστες, τσιγγάνους κλπ, που δεν μπορούν να λάβουν από άλλο φορέα 

αντίστοιχες υπηρεσίες, είτε να λάβουν συμπληρωματικές υπηρεσίες).  

γ. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). 

Τα ΚΗΦΗ  παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων μη 

δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα 

φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή 

προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους.  

δ. «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωση της Ποιότητας 

Ζωής των ηλικιωμένων που χρήζουν κατ΄ οίκον  βοηθείας» (Βοήθεια στο Σπίτι). 

Η Βοήθεια στο Σπίτι παρέχει βοήθεια και ενημέρωση στους ωφελούμενους σε 

συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου (Εφορία, Πρόνοια κλπ). Σκοπός του 

προγράμματος είναι η προσφορά υπηρεσιών στο σπίτι και η κοινωνική στήριξη ηλικιωμένων 

ατόμων ή ατόμων με αναπηρίες.  

ε. Στον τομέα Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας, προσφέρει καθημερινή φύλαξη, 

φροντίδα, ημερήσια διατροφή, προσχολική αγωγή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία, νηπίων 

και παιδιών προσχολικής ηλικίας,  με την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων 

από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα με την «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής», που αφορά τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και της δομής 

«Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (ΚΔΑΠ) Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών που είναι μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 

ετών. 
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Παράλληλα με τις κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και  των  Νομικών  Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου  σε μεγάλο βαθμό παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες   και τα νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,  σύλλογοι, ΜΚΟ και Εκκλησία.  
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3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας μεταξύ των άλλων τμημάτων απαρτίζεται από το  Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας 

(ΠΚΜ). Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας έχει ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής 

αρωγής, τη διεύρυνση της συμμετοχής στην εκπλήρωση των κοινωνικών αναγκών και την 

υποστήριξη (προγραμματισμό ενεργειών, ενίσχυση, έλεγχο και εποπτεία, κ.λπ.) δομών 

κοινωνικής στήριξης και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Επίσης την προαγωγή της κοινωνικής 

μέριμνας και υγείας μέσω του πολιτισμού και του αθλητισμού, τη διοργάνωση και την 

εποπτεία πολιτιστικών και αθλητικών δρώμενων και δράσεων καθώς και τη συμμετοχή και 

συνέργεια με σχέδια δράσης άλλων φορέων που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην 

εκπλήρωση του στόχου του Τμήματος (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 3/7/2018). 

Επιπλέον, την προαγωγή και ανάπτυξη του πολιτισμού με την παροχή πολιτιστικών 

υπηρεσιών, τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη προαγωγή και 

ανάπτυξη του αθλητισμού, καθώς και το συντονισμό όλων των αντίστοιχων δράσεων που 

αναπτύσσονται από τις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 81320 και 

77909 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας του Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης ΦΕΚ  4302 τΒ’ 30/12/2016) 

Όπως προκύπτει από (Αριθμ. οικ. 183515(2482) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής στον Αντιπεριφερειάρχη τομέα Δημόσιας Υγείας και 

Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας Τεύχος Β’ 1501/02.05.2018) το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας (ΠΚΜ) έχει σαν 

στόχο: 

1. Την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της φυσικής και ψυχικής 

υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

2. Τη διάθεση βιβλιαρίων υγείας παιδιού σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 3. Τη χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(Π.Φ.Υ.) σε περίπτωση παραπομπής τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.K.M.) 

και σε περίπτωση ενστάσεων.  

4. Την εφαρμογή προγραμμάτων στεγαστικής, οικονομικής και κοινωνικής επανένταξης 

ευπαθών ομάδων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
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5. Την εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων επί θεμάτων Δημόσιας Υγείας και 

Αλληλεγγύης σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

6. Το σχεδιασμό, την υποβολή προτάσεων, τη δικτύωση και την υλοποίηση δράσεων στα 

πλαίσια εθνικών ή  ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης σε 

επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

7. Το επισιτιστικό πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους 

(Τ.Ε.Β.Α.).  

8. Την εισήγηση σχετικά με την έκδοση άδειας σκοπιμότητας για χορήγηση/ανανέωση 

της πιστοποίησης φορέα παροχής υπηρεσιών/κοινωνικής φροντίδας.  

Επίσης,  με την (αριθ. οικ 33901 (3038)  απόφαση παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων  και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους 

Προϊστάμενους των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας Τεύχος Β΄ 2974/30.08.2017) παραθέτονται και οι αρμοδιότητες της 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η εφαρμογή του θεσμού της 

αναδοχής (προετοιμασία, εκπαίδευση, τοποθέτηση και εποπτεία) και το πρόγραμμα 

εμβολιασμού άπορων και ανασφάλιστων. 
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4. ΚοιΣπε Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕΣΜΟΣ 

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί αποτελούν μια νομική μορφή κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Συνεισφέρουν  για τις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας 

αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πολύ σημαντικό μέρος των ενεργειών πρόληψης και 

ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικοοικονομικής επανένταξης 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Οι  δράσεις του Κοι.Σ.Π.Ε περιέχονται στους στόχους 

«Κοινωνικός χαρακτήρας – Οικονομικό αποτέλεσμα». Βασικά στόχος τους δεν είναι το 

κέρδος, αλλά η δημιουργία κέρδους  για να μπορέσουν να  υλοποιηθούν οι  κοινωνικοί στόχοι 

της, που  είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης  των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

και η μέσω αυτών συνεισφορά στη προσπάθεια επανένταξης τους  στο κοινωνικό σύνολο. 

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι: 

 Ανάπτυξη, λειτουργία και εδραίωση ως κοινωνικής επιχείρησης στην τοπική 

οικονομία. 

 Παροχή συνθηκών πραγματικής εργασίας και ικανοποιητικής αμοιβής στους 

ψυχικά ασθενείς που συμμετέχουν και που εργάζονται στον Κοι.Σ.Π.Ε. 

 Εξασφάλιση χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής 

αποτελεσματικότητας του συνεταιρισμού. 

 Δημιουργία κερδών και επανατοποθέτηση τους για την περαιτέρω ανάπτυξη 

και  

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.(N.4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄): Κοινωνική 

Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις, Ν 

4430/2016 (ΦΕΚ 205 Α΄) : Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και 

ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις). 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Κοινωνική 

Επιχείρηση και μονάδα ψυχικής υγείας, που αναπτύσσει  επαγγελματικά προγράμματα και 

δραστηριότητες που  έχουν στόχο την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική 

ένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους 

και στην οικονομική τους αυτάρκεια. 

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός», στα πλαίσια της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης 

και επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ανέλαβε τη 

λειτουργία του κυλικείου του Χώρου Τεχνών Βέροιας, το κυλικείο στο θερινό Θέατρο Άλσος 
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Παπάγου ‘Μελίνα Μερκούρη’ και το κυλικείο της Αντωνιάδου Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών 

Βέροιας έχοντας στην πράξη  για ακόμη μια φορά την ουσιαστική υποστήριξη του Δήμου 

Βέροιας αφού με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ήδη παραχωρηθεί γραφείο σε 

κτήριο του Δήμου για την εγκατάσταση των γραφείων της Κοι.Σ.Π.Ε.  

Ακόμη, διαθέτει συνεργείο καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 

απομάκρυνσης και μεταφοράς σκουπιδιών, παρκεταρίσματος  μεγάλων χώρων, καθαρισμού 

υαλοπινάκων, απολυμάνσεων  χώρων υγιεινής, εστίασης και διαμονής. Επίσης,  στο πλαίσιο 

του υπάρχοντος συνεργείου καθαριότητας και των τομέων καθαριότητας που αναλαμβάνει, 

τους ανατίθενται η καθαριότητα εξωτερικών κτισμάτων, κτιρίων και δημόσιων χώρων   και η 

αφαίρεση των «γκράφιτι» από τους τοίχους. 

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) η οποία αποτελεί το ανώτερο 

όργανο διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ) και 

δύναται να αποκτήσει και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 

επτά (7) μέλη (Κοι.Σ.Π.Ε. Δεσμός, 3/7/2018). 
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5. Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 

Η   «Πρωτοβουλία για το Παιδί» είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

στόχο έχει την προστασία και την φροντίδα  παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη και σε 

κίνδυνο. Το όραμα τους  είναι η παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά και νέους, η ανοικτή και κλειστή φιλοξενία καθώς και η 

θεραπεία τραύματος, με στόχο την εξάλειψη των συνεπειών από την κατάσταση που βίωσαν 

και την απόδοσή τους στην κοινωνία, σαν  χρήσιμους ανθρώπους. 

Στο «Σπίτι της Βεργίνας» στην κυρίως πτέρυγα και στο παράρτημα μπορούν να 

φιλοξενηθούν τουλάχιστον 20 παιδιά ηλικίας 6-18 ετών σε συνθήκες οικογενειακής 

θαλπωρής. Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και στήριξης οικογένειας της Βέροιας μπορούν 

να φιλοξενούνται 35 έως 40 παιδιά 6-18 ετών, με σκοπό την παραμονή τους στο πλαίσιο της 

οικογένειας και την αποφυγή τοποθέτησής τους στην κλειστή φιλοξενία. Ακόμη, στο Κέντρο 

Θεραπείας Τραύματος της Βέροιας γίνεται διάγνωση της κακοποίησης -κυρίως σεξουαλικής- 

και ακολουθείται ένα πρόγραμμα θεραπείας του τραύματος που προκλήθηκε. 

Στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Βέροιας παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε 

οποιονδήποτε το έχει ανάγκη. Στο Σπίτι ημιαυτόνομης διαβίωσης, μπορούν  νέοι άνω των 18 

ετών να παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση και την ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. Στο FRONT της Βεργίνας οι 

εθελοντές του δημιουργικού τμήματος ετοιμάζουν και διαθέτουν τα προϊόντα τους με σκοπό 

την οικονομική μας ενδυνάμωση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε γυναίκες-αρχηγούς 

μονογονεϊκών οικογενειών να εκπαιδευτούν  σε αυτό και να αποκτήσουν ένα μικρό 

εισόδημα.   

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί  προωθεί με δράσεις ενημέρωσης της κοινής γνώμης την 

καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια και στην κοινωνία. Ταυτόχρονα επιδιώκει σταθερά 

την επιμόρφωση στελεχών και εθελοντών της, που στήριξαν τον σύλλογο από το 2008 μέχρι 

σήμερα, στο έργο της φροντίδας των παιδιών που φιλοξενεί (Πρωτοβουλία για το Παιδί, 

3/7/2018). 
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6. Κέντρο Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων «ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ» 

Το Κέντρο παραχωρήθηκε από τον Δήμο Βέροιας προς χρήση και λειτουργία στον 

Σύλλογο Φίλων του Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας  

μέλη του οποίου ήταν οι γονείς των παιδιών. Το Κέντρο Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές 

Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας, είναι ένας πραγματικά ανθρώπινος χώρος που φιλοξενεί 

άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες ηλικίας 16 ετών & άνω (Νοητική Υστέρηση, Σπαστική 

Τετραπληγία, Σύνδρομο DOWN, Κωφάλαλα). Λειτουργεί  πενθήμερο από το πρωί έως το 

μεσημέρι. 

Διοργανώνονται μεγάλες εκθέσεις των προϊόντων που κατασκευάζουν τα παιδιά στα 

εργαστήρια του Συλλόγου τις εορτές των Χριστουγέννων  και του Πάσχα . Στα εργαστήρια 

κατασκευάζονται  κατά αποκλειστικότητα προϊόντα τουριστικής προβολής του τόπου μας. 

Καθημερινά ο σύλλογος μαγειρεύει και σιτίζει με πρωινά και μεσημεριανά γεύματα καθώς 

και πακέτα με το βραδινό για το σπίτι  δεκαοκτώ (18) ΑμΕΑ. 

Πέρα από  το κοινωνικό έργο που  επιτελούν με μεγάλη αγάπη και αφοσίωση προς αυτά 

τα παιδιά, οργανώνουν μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, Θεατρικές και μουσικές 

παραστάσεις όπως για παράδειγμα με αφορμή τον εορτασμό της 3ης Δεκέμβρη – Παγκόσμιας 

Ημέρας ΑμΕΑ . 

Έχουν ξεκινήσει την έκδοση ενός βιβλίου που θα βοηθήσει τα ΑμΕΑ να μπορέσουν να 

επιβιώσουν αξιοπρεπώς ακόμα και όταν θα μείνουν μόνα στην ζωή. Το βιβλίο θα τυπωθεί με 

το σύστημα που διαβάζεται και από τυφλούς. Η κάθε συνταγή θα είναι με φωτογραφίες βήμα 

– βήμα γιατί τα περισσότερα ΑμΕΑ δεν γνωρίζουν ανάγνωση (Κέντρο Μέριμνας Ατόμων 

Ειδικών Δεξιοτήτων, 10/7/2018). 
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7. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Δημοτικού σχολείου 

Βέροιας 

Η Πολιτεία, η συμπαράσταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και η αγάπη 

της βεροιώτικης κοινωνίας βοήθησαν το σχολείο  να ξεχωρίσει, τόσο στα προγράμματα, όσο 

και στην υλικοτεχνική υποδομή. 

Η υποχρέωση της πολιτείας, για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό, ειδικό 

εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, θα το βοηθήσουν να συνεχίσει να είναι 

σχολείο πρότυπο και πόλος έλξης για κάθε επιστήμονα του χώρου, αλλά και μια 

πραγματικότητα, για την οποία η βεροιώτικη κοινωνία, αποκτά το δικαίωμα να κρίνεται και 

όχι να  σχολιάζεται, για την εκπαίδευση, που παρέχει στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Στο Ειδικό Σχολείο Βέροιας  που όλες οι δραστηριότητες  και οι εκδηλώσεις γίνονται 

πάντα με  συνεργασία και με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων. Γίνεται 

διάγνωση και αξιολόγηση  μαθητών σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους 

γονείς, με χρήση τεχνικών και εργαλείων. Αξιολογούνται δεξιότητες σχολικής μάθησης και 

κοινωνικές  δεξιότητες. Ακόμη, πραγματοποιείται υποδοχή των μαθητών και βοήθεια στην 

προσαρμογή  ατομικές συνεδρίες με μαθητές όπου εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες και οι 

δυσκολίες τους. 

Ομαδικές συνεδρίες (2-3 ατόμων) μαθητών με σκοπό την ανάπτυξη της 

συνεργατικότητας, της ομαδικότητας και της ανάπτυξης φιλικών σχέσεων μεταξύ των 

παιδιών (μαθητών) και παρέχεται στους γονείς ενημέρωση για τα επιδόματα, τα προνοιακά 

προγράμματα και τις δομές για την υποστήριξη των ΑμεΑ, ενώ υπάρχει κοινωνική 

λειτουργός με ρόλο υποστηρικτικό στο  πρόγραμμα και παράλληλα συμβουλευτικό προς τους 

γονείς και τις οικογένειες των παιδιών (Σχολείο Ειδικής Αγωγής Βέροιας, 10/7/2018). 
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8. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 

«ΠΡΟΣΒΑΣΗ». 

Το Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας είναι το αποτέλεσμα μιας εποικοδομητικής συνεργασίας 

φορέων της κοινωνίας του Ν. Ημαθίας. Έχει την  οικονομική και επιστημονική στήριξη  από 

τον ΟΚΑΝΑ. Στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένο στην πρόληψη επιστημονικό 

προσωπικό όπως Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικό Λειτουργό. Σκοπός της 

ύπαρξης τους είναι η προαγωγή υγείας και η  πρόληψη σε ομάδες που δεν έχουν σχέση με το 

πρόβλημα της χρήσης.  

Δράσεις του Κέντρου αποτελούν οι ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, η 

ορθή και έγκυρη πληροφόρηση, βιωματικά σεμινάρια γονέων, βιωματικές ομάδες εφήβων και 

νέων, βιωματικά εργαστήρια εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης, ατομικές 

συναντήσεις, συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς φορείς. 

Μέλη της αστικής  εταιρείας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ο Δήμος Βέροιας, 

ο Δήμος Αλεξάνδρειας, η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας,ο Ιατρικός 

Σύλλογος Ν. Ημαθίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ν. Ημαθίας, Φαρμακευτικός Σύλλογος Ν. 

Ημαθίας (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ΠΡΟΣΒΑΣΗ, 20/07/2018). 
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9. Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» 

Η προσφορά του συλλόγου στηρίζεται στον εθελοντισμό ενώ στις  δράσεις του συλλόγου 

περιλαμβάνεται και η λειτουργία του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Ο σύλλογος  

στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας και κακοποίησης  μέσα στην 

οικογένεια  ή και έξω από αυτή  και συνδράμει για την αντιμετώπιση ζητημάτων που 

προκύπτουν και που είναι είτε νομικά είτε πρακτικά , που συνδέονται με την κάθε μορφής 

βία, που εκδηλώνεται σωματικά, ψυχολογικά, λεκτικά, σεξουαλικά, οικονομικά και 

κοινωνικά (Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης ΕΡΑΣΜΟΣ, 20/7/2018). 

 

10.  Μ.Φ.Η. «ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ» Γηροκομείο Βέροιας 

Το «ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ» ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» δραστηριοποιείται στο χώρο των 

ατόμων της τρίτης ηλικίας, εξυπηρετεί άτομα που χρήζουν κοινωνικής φροντίδας και 

προστασίας επί το πλείστον με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και τους παρέχεται 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, διαμονή και ικανοποίηση των βιοτικών και 

ψυχοσυναισθηματικών αναγκών τους. 

Στο Γηροκομείο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ανακαίνιση με δωρεά από το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος, η οποία περιλαμβάνει: νέο σύστημα κεντρικής θέρμανσης,  εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών πάνελ, αυτόματα κρεβάτια για τους ηλικιωμένους, ηλεκτροκαρδιογράφο,  

εξοπλισμό της κουζίνας και αντικατάσταση του πίνακα ελέγχου του ανελκυστήρα τροφίμων.  

     Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Σωσσίδειο Γεροκομείο Βέροιας» ιδρύθηκε το 

1957 σαν σωματείο με την επωνυμία « Αδελφάτο Γηροκομείο Βέροιας» το οποίο στεγάστηκε 

στην έπαυλη Σωσσίδη που παραχωρήθηκε στο σωματείο ενώ αργότερα το ζεύγος Σωσσίδη 

δώρισε την έπαυλη με νόμιμες συμβολαιογραφικές πράξεις. Το  1958 άρχισε να λειτουργεί το 

Γηροκομείο στα δωμάτια της έπαυλης ενώ το 1971 ανεγέρθηκε η σημερινή πτέρυγα. 

Αποστολή του Γηροκομείου είναι η παροχή ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε 

άτομα από το νομό Ημαθίας και τις γύρω περιοχές, τα οποία είναι προσωρινά ή μόνιμα 

άνεργα λόγω προχωρημένης ηλικίας. Στο Γηροκομείο εργάζονται 15 άτομα μόνιμο 

προσωπικό, καθώς και 3 ιατροί με ημιαπασχόληση. Μάλιστα, ο οργανισμός έχει 

δημιουργήσει ένα  μεγάλο δίκτυο εθελοντών, κυρίως ιατρών, από την  πόλη της Βέροιας , οι 

οποίοι στηρίζουν τις καθημερινές ανάγκες του Γηροκομείου (Εφημερίδα Λαός, 21/7/2018). 
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11.  Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυρίων Βέροιας  

Η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας» ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1905 από 

κυρίες και δεσποινίδες των πιο γνωστών οικογενειών της Βέροιας. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 77 

και λειτουργούσαν σύμφωνα με τον κανονισμό που ψήφισαν ομόφωνα. Αποτελούσε το 

πρώτο γυναικείο σωματείο  και πέρα από το φιλανθρωπικό της έργο είχε και δράσεις 

πνευματικές εκπαιδευτικές κοινωνικές ακόμη και εθνικές. (Κολτσίδας, 2012). Η αδελφότητα 

από την ίδρυση της μέχρι σήμερα προσφέρει συνεχώς φιλανθρωπικό και κοινωφελές έργο 

στην πόλη της Βέροιας με την συμμετοχή των εθελοντών, των δωρητών και ευεργετών. 

 Δραστηριότητες της φιλόπτωχου αποτελούν συνεστιάσεις, διαλέξεις θρησκευτικού, 

κοινωνικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Ακόμη προσφέρει οικονομική αρωγή και 

ανακούφιση ύστερα από φυσικές καταστροφές σε πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς και 

σεισμόπληκτους. Συνδράμει σε άπορες οικογένειες με δέματα τροφίμων κατά τις εορτές των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα, έξοδα κηδειών, έξοδα σπουδών κ.λπ. Σημαντική είναι η 

προσφορά συσσιτίου σε καθημερινή βάση σε άπορους και ανήμπορους δημότες (Κολτσίδας, 

2012). 
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12.  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων στο Φάσμα του 

Αυτισμού-Μέριμνα Ατόμων με αυτισμό 

Ο Σύλλογος αυτός δημιουργήθηκε για να   εκπροσωπήσει τα άτομα του αυτιστικού 

φάσματος και να διαφυλάξει τα δικαιώματα  και τα συμφέροντα τους. Ακόμη στοχεύει στην 

υποστήριξη και συμπαράσταση των ατόμων αυτών και των  οικογενειών τους. 

13.  Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ημαθίας   

Ο Σύλλογος Οικογενειών & Φίλων για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΦΨΥ) Ημαθίας είναι 

ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο  μέλη του οποίου είναι άτομα με προβλήματα ψυχικής 

υγείας, μέλη των οικογενειών τους  και οι φίλοι τους. Στόχο του συλλόγου  αποτελεί 

η αλληλοϋποστήριξη, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα της  ψυχικής υγείας,  η 

βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και να πάψουν να είναι στιγματισμένα που πάσχουν 

από  ψυχική νόσο. 

Επιπλέον, στοχεύουν στην αξιοπρεπή διαβίωση των πασχόντων και των οικογενειών 

τους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Ακόμη, πιστεύουν στην βελτίωση των δυνατοτήτων 

της  ψυχικής κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών και 

αγωνίζονται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους. 

Στο Σύλλογο δημιούργησαν  και λειτουργούν τη στέγη δημιουργίας με προγράμματα 

αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των ατόμων με ψυχικά προβλήματα. Συστήθηκαν ομάδες 

ψυχαγωγίας χορού, μουσικής, επισκέψεων και εκδρομών όπως και ομάδες εκπαίδευσης π.χ. 

Η/Υ. Τέλος, οργανώνονται ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες 

οικογενειών για την ενημέρωση για την ψυχική ασθένεια, τις μεθόδους θεραπευτικής 

αντιμετώπισης και την ψυχολογική υποστήριξη από επιστήμονες εθελοντές. Συνεργάζονται  

με τον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕΣΜΟΣ» και διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο και επιστημονική 

Επιτροπή αποτελούμενη από ψυχολόγους και ψυχίατρους (Σύλλογος Οικογενειών & Φίλων 

για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΦΨΥ), 15/7/2018).  
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14.  Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Γενικό 

Φιλόπτωχο Ταμείο Μητρόπολης Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας-

Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία-Ο Έρανος της Αγάπης 

Από τις πρώτες μέρες της ποιμαντορίας του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βεροίας 

Ναούσης και Καμπανίας κκ Παντελεήμονα ξεκινά το αγαθοεργό έργο του  Γενικού 

Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας, που σε 

συνεργασία με τα ενοριακά φιλανθρωπικά ταμεία βοηθούν κατά τις εορτές τους πάσχοντες 

και πτωχούς των ενοριών.  

Επίσης, από τις 3 Απριλίου του 1999 άρχισε η λειτουργία συσσιτίου καθημερινά για την 

κάλυψη των αναγκών σίτισης των άπορων δημοτών. (Κολτσίδας, 2012). Πέρα από τη σίτιση 

200 ατόμων καθημερινά, η εκκλησία συνδράμει προς τους έχοντες ανάγκη με επιδόματα 

πτωχών, με αγορά φαρμάκων, πληρωμή νοσηλίων, πληρωμή εξόδων κηδείας, πληρωμή 

ενοικίων και διδάκτρων. Ακόμη, φροντίζει για τη σίτιση 15 κρατουμένων στα κρατητήρια της 

Βέροιας και για την χορήγηση πρωινού στα σχολεία σε 50 παιδιά Roma με σάντουιτς και 

χυμό (Κολτσίδας, 2016).  

Από το σχολικό έτος 1996-1997 ξεκινούν δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα από το 

Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως για μαθητές. Στο φροντιστήριο φοιτούν μεγάλος 

αριθμός μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και διδάσκουν εθελοντές καθηγητές 

λαϊκοί και κληρικοί αφιλοκερδώς (Κολτσίδας, 2016).  
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Ερευνητικοί Προβληματισμοί – Μεθοδολογία της Έρευνας 
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1. Εισαγωγικά - Τα Ερευνητικά Ερωτήματα. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το νόμο του Καλλικράτη ξεκινούν να 

λαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής.  Με την οικονομική 

κρίση εμφανίζονται υποσιτιζόμενοι, άστεγοι, ανασφάλιστοι  και οι ΟΤΑ είναι αυτοί που 

αναλαμβάνουν την λήψη μέτρων για την ανακούφιση του πληθυσμού. Πριν την εφαρμογή 

του Καλλικράτη στην κοινωνική πολιτική διακρίναμε ανομοιογένεια δομών και υπηρεσιών 

αποσπασματικότητα έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού καθώς και σχεδιασμού και 

συντονισμού με πολλές επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες (Κοντιάδης & Απίστουλας, 2006). 

Δηλαδή αναλυτικότερα απαντούσαμε στο παρελθόν: 

 Ανομοιόμορφες δράσεις που δεν επέτρεπαν την ομοιόμορφη ανάπτυξη σε όλους 

σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές ώστε να μην έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες. 

 Δεν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό γιατί υλοποιούνταν προσωρινές δράσεις με 

χρονικό ορίζοντα χρηματοδότησης των προγραμμάτων. 

 Δεν υπήρχε διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δράσεων της κοινωνικής 

πολιτικής. 

 Έλλειψη συνέργειας και συντονισμού με ταυτόχρονη απουσία δικτύωσης των 

φορέων που υλοποιούν κοινωνικές δράσεις . 

 Απουσία «κουλτούρας» σχεδιασμού και καταγραφής συλλογικών πραγματικών 

στοιχείων για τον εντοπισμό των αναγκών καθώς και αναποτελεσματική ήταν η 

έμφαση σε υπηρεσιακές εκτιμήσεις και σε αιτήματα πολιτών. 

Αυτό που μας οδηγεί στην πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας  είναι οι διαπιστώσεις 

που προέκυψαν από την μελέτη των δομών της κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας που 

δραστηριοποιούνται στην πόλη της Βέροιας. 

   Στόχος της έρευνας αυτής είναι να μελετήσουμε τον τρόπο που βλέπουν την άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής οι βασικοί stakeholders σε τοπικό επίπεδο.  
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2.  Η Μεθοδολογία 

 Επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο συλλογής δεδομένων γιατί με αυτό 

μπορούμε να εντοπίσουμε και να εμβαθύνουμε καλύτερα την άποψη των διαμορφωτών 

πολιτικών σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, κύριος στόχος είναι η μελέτη των στάσεων της τοπικής, 

διοικητικής ηγεσίας, στην πόλη της Βέροιας, σχετικά με την άσκηση της κοινωνικής 

πολιτικής στην πόλη. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2018 και συμπληρώθηκαν 25 ερωτηματολόγια 

από στελέχη των δομών του Δήμου, του Νομικού Προσώπου και λοιπών συλλόγων ΜΚΟ 

Εκκλησία κλπ και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με το 

εργαλείο της Google Forms και μοιράστηκε μέσω mail κατόπιν συναίνεσης των ερωτώμενων, 

ενώ διασφαλίστηκε η ανωνυμία τους και τηρήθηκε η επιστημονική δεοντολογία. 

Ως πληθυσμός της έρευνας θεωρείται το σύνολο των διοικητικής ηγεσίας των φορέων 

που ασκούν κοινωνική πολιτική στα όρια της πόλης της Βέροιας. Κατά συνέπεια η έρευνά 

μας είναι σχεδόν απογραφική καθώς το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στο μεγαλύτερο τμήμα 

του πληθυσμού μας.  

Οι δομές που επιλέχθηκαν για την έρευνα είναι: 

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού. 

 Το Νομικό Πρόσωπο «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας».  

 Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

 Η ΚοιΣπεΝ.Ημαθίας «ΔΕΣΜΟΣ». 

 Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί».  

 Το Κέντρο Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας.  

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.  

 Το Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής 

υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ».  

 Ο Σύλλογος κοινωνικής παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ». 

 Μ.Φ.Η «ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ» Γηροκομείο Βέροιας.  

 Η φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Βέροιας.  

 Ο Σύλλογος Οικογενειών & Φίλων για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΦΨΥ) Ημαθίας.  
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 Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων &φίλων ατόμων στο φάσμα του αυτισμού-

μέριμνα ατόμων με αυτισμό και τον ΟΚΑΝΑ. 
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3. Αποτελέσματα της έρευνας 

 

 

Διάγραμμα 4.1 (Έρευνα ερωτηματολογίου) 

To 56% των ερωτηθέντων ήταν θήλεις και το 44% άρρενες 

 

 

Διάγραμμα 4.2 (Έρευνα ερωτηματολογίου) 

Το 40% είναι ηλικίας 36-45 ετών το 28% 46-55ετών, το 20% 56-65 ενώ το 12% 25-35 ετών.  
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Διάγραμμα 4.3 (Έρευνα ερωτηματολογίου) 

Το 52% των ερωτηθέντων είναι απόφοιτοι Γ΄/θμιας Εκπαίδευσης, το 40% κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου και το 8% απόφοιτοι Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. 

Στάλθηκαν 25 (είκοσι πέντε) ερωτηματολόγια στους stakeholders της κοινωνικής 

πολιτικής και πρόνοιας στην πόλη της Βέροιας και λάβαμε τις ακόλουθες  απαντήσεις: 

 

Διάγραμμα 4.4 (Έρευνα ερωτηματολογίου) 

Η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να στοχεύει κυρίως στη μείωση των 

κοινωνικών ανισοτήτων επέλεξε το 48%, στη μείωση των κινδύνων κοινωνικού αποκλεισμού 

48%, στην εξασφάλιση ποιότητας ζωής σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 40%, στη διασφάλιση 
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της υγείας το 40%, στη στήριξη της τρίτης ηλικίας 24%, στην προστασία των δικαιωμάτων 

των παιδιών 24%, στην ομαλή κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων (αθίγγανοι κλπ.) 24%, 

στην εξασφάλιση του εισοδήματος όλων των πολιτών το 20%, στην παροχή υγειονομικής 

περίθαλψης 16%, στη διασφάλιση της εργασίας 16%, στην ασφάλεια (αστυνόμευση, μείωση 

εγκληματικότητας κ.λπ.) 16%, στην εξασφάλιση στέγης για όλους 8%, στην στήριξη των 

προσφύγων 4%. Να σημειωθεί ότι μπορούσαν να σημειωθούν μέχρι 3 επιλογές. 

 

Διάγραμμα 4.5 (Έρευνα ερωτηματολογίου) 

Το 36% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η ποιότητα της κοινωνικής πολιτικής στην 

Ελλάδα είναι κακή,  ελλιπής το 28%, μέτρια το 28%, αρκετά καλή το 8%.    

 

Διάγραμμα 4.6 (Έρευνα ερωτηματολογίου) 
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Το 60% των ερωτώμενων απάντησε ότι η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής είναι πιο 

αποτελεσματική όταν ασκείται   σε τοπικό επίπεδο συνεργατικά ανάμεσα στους φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους λοιπούς μη κυβερνητικούς φορείς, το 20% όταν ασκείται σε 

τοπικό επίπεδο αποκλειστικά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια, Δήμοι) και το 10% 

πιστεύει ότι είναι πιο αποτελεσματική η άσκηση της πολιτικής όταν ασκείται αποκλειστικά 

από εξειδικευμένους φορείς σε εθνικό επίπεδο (π.χ.  ΕΦΚΑ, Κοινωνική Πρόνοια. κλπ). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι κανείς δεν πιστεύει ότι ασκείται αποτελεσματικότερα από 

κεντρικούς φορείς (Υπουργεία  κ.λπ.) ή όταν ασκείται σε τοπικό επίπεδο αποκλειστικά από 

μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φιλανθρωπικά 

Σωματεία, Φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας κλπ). 

 

Διάγραμμα 4.7 (Έρευνα ερωτηματολογίου) 

Το 92% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι υπάρχουν έντονα κοινωνικά προβλήματα και 

κοινωνικές ανισότητες, φαινόμενα που καθιστούν αναγκαία την άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής ενώ το 8% απάντησε ότι δεν υπάρχουν έντονα κοινωνικά προβλήματα ή τόσο 

μεγάλη ανισότητα, ώστε η κοινωνική πολιτική να είναι άμεσης προτεραιότητας. 
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Διάγραμμα 4.8 (Έρευνα ερωτηματολογίου) 

Το 52% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί 

φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής,  γιατί με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα 

κοινωνικών αναγκών στην τοπική κοινωνία, το 24% πιστεύει ότι δεν υπάρχει σοβαρή 

οργάνωση από οποιαδήποτε φορέα ούτως ώστε να πει κανείς ότι υπάρχει 

αποτελεσματικότητα στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής και το υπόλοιπο 24% απάντησε 

ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής που τελικά δεν 

επιτυγχάνεται συντονισμός και τα αποτελέσματα να είναι πενιχρά. 

 

Διάγραμμα 4.9 (Έρευνα ερωτηματολογίου) 

Για να είναι η κοινωνική πολιτική στην πόλη της Βέροιας αποτελεσματική και 

οικονομικά αποδοτική το 72%  πιστεύει ότι πρέπει να  δημιουργηθεί κεντρικό συντονιστικό 
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όργανο σε επίπεδο πόλης ή νομού που θα καθορίζει και θα σχεδιάζει τις προτεραιότητες στον 

τομέα άσκησης της κοινωνικής πολιτικής και το 20% πιστεύει ότι ο Δήμος να αναλάβει 

ηγετικό ρόλο και να συντονίσει τις ενέργειες των επιμέρους φορέων.  

 

Διάγραμμα 4.10 (Έρευνα ερωτηματολογίου) 

Το 48% των ερωτηθέντων απάντησαν  ότι στη Βέροια το βασικό πρόβλημα στην 

άσκηση πολιτικής είναι η έλλειψη πόρων, το 28% θεωρεί ότι η έλλειψη συντονισμού των 

φορέων είναι το βασικό πρόβλημα ενώ 20% ισχυρίζεται ότι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού και αυτό αποτελεί το βασικό πρόβλημα της άσκησης της κοινωνικής πολιτικής. 

Ακολούθησαν  διατύπωση κάποιων  ιδεών και προτάσεων των ερωτούμενων που θα 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική άσκηση κοινωνικής πολιτικής στην Βέροια (βλέπε 

απαντήσεις στο παράρτημα). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σχεδόν το σύνολο των 

ερωτηθέντων πρότεινε την αύξηση του προσωπικού των δομών κοινωνικής πολιτικής, καθώς 

και την αύξηση των δαπανών υπέρ του σκοπού αυτού. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι, 

κατά τη γνώμη τους, η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού, καθώς διαρκώς η νομοθεσία 

και το ευρύτερο περιβάλλον της κοινωνικής πολιτικής μεταβάλλονται.  

Να σημειώσουμε ότι μεταξύ των πιο δημοφιλών προτάσεων είναι η ενοποίηση ή, έστω, 

η διασύνδεση των δομών που μετέχουν αμέσως ή εμμέσως στην εφαρμοζόμενη κοινωνική 

πολιτική. Φυσικά, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές προτάσεις 

μεταξύ των ερωτηθέντων, καθώς πρόκειται για ξεχωριστές προσωπικότητες, οι οποίες έχουν 

διαφορετικό κοινωνικό, ιδεολογικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο με αποτέλεσμα 
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να αντιλαμβάνονται και να προσλαμβάνουν τα επιμέρους ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής 

με διαφορετικό τρόπο.  
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Συμπεράσματα – Κριτική Αποτίμηση 

Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε τις δομές κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας που 

υφίστανται και δραστηριοποιούνται στην πόλη της Βέροιας. Μέσα από τη μελέτη αυτή και 

τις απαντήσεις των ερωτηθέντων αρμοδίων φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής, μάς 

δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και να καταθέσουμε τις 

προτάσεις μας, που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που παρατηρήσαμε κατά την μελέτη των δομών 

άσκησης κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών στην πόλη της Βέροιας είναι ο 

κατακερματισμός αυτών, αφού υπάρχουν διάσπαρτες αρμοδιότητες πλημμελώς 

διασυνδεδεμένες σε πάρα πολλούς φορείς με αποτέλεσμα να υπάρχει πλημμελής αξιοποίηση 

των πόρων. Όσο πιο πολλοί κοινωνικοί φορείς τόσο πιο αναποτελεσματική είναι η άσκηση 

της πολιτικής και δεν μπορεί να προσφερθεί εξατομικευμένη παροχή σύμφωνα με τις 

πραγματικές ανάγκες των ωφελουμένων. Παρατηρείται αυξημένος κατακερματισμός, αφού 

ομοειδείς υπηρεσίες οι οποίες ανήκουν στην κοινωνική πολιτική , παρέχονται είτε από το 

Δήμο είτε από συναρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς να υπάρχει καμία μεταξύ τους 

ενοποίηση. Άρα θα πρέπει να προωθήσουμε τον συντονισμό και την ενοποίηση  των 

διαφόρων αυτών υπηρεσιών επιχειρησιακά μέσα στο φορέα. 

Η όξυνση της οικονομικής κρίσης, οδήγησε σε κενά συντονισμού και έλλειψη 

συνεργασίας, όπως, επίσης, και το θεμελιώδες βασικό ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των 

διαφόρων υπηρεσιών, όπως εν προκειμένω των υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Διαπιστώνονται επικαλύψεις, διαπιστώνονται   

συναρμοδιότητες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκείται αποτελεσματικά η 

πολιτική που επιθυμούν οι φορείς, γιατί δεν υπάρχει  ένας επιτελικός ρόλος  στην Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου και ένας επικουρικός στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου αφού 

παρέχονται  ομοειδή συναφείς υπηρεσίες. Έτσι, καταναλώνονται πόροι αναποτελεσματικά 

που θα μπορούσαν να  χρησιμοποιηθούν για την παροχή άλλων υπηρεσιών. 

Διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι πρέπει να προωθηθεί η κοινωνική ενσωμάτωση, γιατί δε 

πρέπει  μόνο να παρέχεται  το επίδομα  της απαιτούμενης συνθήκης διαβίωσης  όπως κυρίως 

δυστυχώς γίνεται ως τώρα , αλλά να υπάρξει μέριμνα  και  για την  εργασιακή ενσωμάτωση. 

Για να φύγει κανείς από το επίπεδο της φτώχειας, από το επίπεδο της εξάρτησης από τις 

κοινωνικές υπηρεσίες, πρέπει να βρεθεί βιώσιμη εργασία, συνεπώς χρειάζεται μια 

αποτελεσματικότερη  διασύνδεση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με την 

κοινωνική πολιτική.  
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Λόγω της πολυδιάσπασης χρειάζεται και συντονισμός. Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν μια 

λογική συντονισμού αλλά περισσότερο ρητορική και όχι υπηρεσιακή αφού δημιουργούν ένα 

μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης επαφής με τον ωφελούμενο. Στο Κέντρο Κοινότητας 

αξιολογούνται οι ανάγκες  του ωφελούμενου, καθορίζονται οι υπηρεσίες  που πρέπει να 

λάβουν  και συντονίζονται και παρακολουθούνται οι  υπηρεσίες τις οποίες λαμβάνουν. Όμως 

δεν έγινε απαιτούμενος επιχειρησιακός συντονισμός πίσω από τα Κέντρα Κοινότητας. 

Ουσιαστικά δημιουργήθηκε μια άλλη δομή χωρίς προηγούμενα να ενοποιήσει τις υπόλοιπες 

δομές.  

Εν κατακλείδι, επιβεβαιώνεται η έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, του Νομικού Προσώπου και των λοιπών φορέων, υπάρχει   

προβληματισμός για το αν η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να παρέχεται ενιαία από ένα 

φορέα και να μην υπάρχουν επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες Δήμος και  Νομικό Πρόσωπο και 

άλλους φορείς. Ακόμη, διαπιστώνεται ο κατακερματισμός  των δομών, η ανάγκη  ενοποίησης 

και ο συντονισμός των δομών κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, η συνεργασία και 

σύμπραξη φορέων, οι επικαλύψεις και συναρμοδιότητες των φορέων, η κοινωνική 

ενσωμάτωση των ωφελουμένων, ο συμμετοχικός προγραμματισμός . Επίσης, παρουσιάζεται 

η ανάγκη για θεσμικό συντονισμό  των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο στην 

άσκηση κοινωνικής πολιτικής, η αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας κτηρίων για την 

κοινωνική στέγαση των άστεγων οικογενειών και μεμονωμένων ατόμων και τέλος, 

παρατηρείται η μη ύπαρξη κεντρικού συντονιστικού οργάνου της περιοχής που να καθορίζει 

και να σχεδιάζει τις προτεραιότητες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 
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Παράρτημα 

Ερώτηση ερωτηματολογίου  

 Παρακάτω σας καλούμε να διατυπώσετε κάποιες δικές σας ιδέες και προτάσεις που θα 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική άσκηση κοινωνικής πολιτικής στην Βέροια: 

        Απαντήσεις ερωτούμενων 

Απάντηση ερωτούμενου 1: 

1. Ένταξη όλων των προγραμμάτων, δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής 

που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και 

αναδιοργάνωση της Δ/νσης. 

2. Ενίσχυση με προσωπικό και πόρους της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

 Απάντηση ερωτούμενου 2: 

Αύξηση πόρων και εξειδίκευση σε επιστημονικό προσωπικό για ποιο αποτελεσματική 

άσκηση κοιν. Πολιτικής. 

Απάντηση ερωτούμενου 3: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΥΤΩΝ 

Απάντηση ερωτούμενου 4: 

Να οργανωθεί επιστημονική και εξειδικευμένη έρευνα σε τοπικό επίπεδο ώστε να 

διερευνηθούν και καταγραφούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα σε πρωτογενές επίπεδο, με 

στόχο τη χάραξη στοχευμένων προγραμμάτων και πολιτικών διαχείρισης των συγκεκριμένων 

κοινωνικών προβλημάτων. 

Απάντηση ερωτούμενου 5: 

Πρωτοβουλία του Δήμου για καταγραφή κοινωνικών δομών και αναγκών με τη 

συνεργασία των τοπικών κοινωνικών φορέων. Αξιολόγηση των προτάσεων, ιεράρχηση των 

στόχων και διεκδίκηση από τους κεντρικούς φορείς των προτεινόμενων ενεργειών και 

δράσεων. 
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Απάντηση ερωτούμενου 6: 

Για να γίνει ποιό αποτελεσματική η άσκηση κοιν. πολιτικής πρέπει να δοθούν 

περισσότερα χρήματα και να γίνουν προσλήψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό. 

Απάντηση ερωτούμενου 7: 

Χαρτογράφηση του κοινωνικού χώρου και ιεράρχηση αναγκών. Συντονισμός φορέων 

που δρουν κατά τομέα. Ένταξη σε ένα εθνικό σύστημα όλων των φορέων, ώστε να δρουν στη 

βάση μίας εθνικής πολιτικής. Ανατροφοδότηση της δράσης όλων των φορέων με τακτικές 

διαδικασίες που θα συντονίζει το ενιαίο τοπικό συντονιστικό δίκτυο. 

Απάντηση ερωτούμενου 8: 

Συνεργατικότητα, διαθεσιμότητα, εθελοντισμός, συντονισμένο έργο. 

Απάντηση ερωτούμενου 9: 

ΔΙΕΚΔΙΚΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Απάντηση ερωτούμενου 10: 

Να υπάρχει περισσότερη ευαισθησία και διάθεση από τους φορείς, συντονισμός φορέων 

ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, απορρόφηση ΕΣΠΑ, ώστε να ωφεληθούν οι 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Απάντηση ερωτούμενου 11: 

Ζητούμενο αποτελεί η βέλτιστη χρήση των πόρων για τη διατήρηση ή την βελτίωση των 

κοινωνικών υπηρεσιών. Σημαντικό είναι να δοθεί προσοχή στις νέες κοινωνικές ανάγκες που 

δημιουργούνται, να οργανωθούν κατάλληλα και με εξειδικευμένο προσωπικό οι δομές, να 

σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν νέες κοινωνικές πολιτικές βάσει των αναγκών των 

δημοτών. 

Απάντηση ερωτούμενου 12: 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Απάντηση ερωτούμενου 13: 

Συντονισμός και συνεργασία όλων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού καθώς η νομοθεσία και τα επιδόματα 
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αλλάζουν συνεχώς. Επίσης δημιουργούνται συνεχώς νέες υπηρεσίες π.χ. ΤΟΜΥ, Κέντρα 

Κοινότητας, ΚΕΜ.  

Έλεγχος αποδοτικότητας των υπαλλήλων σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν. 

Πολλοί υπάλληλοι επαναπαύονται με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποιότητα και η ποσότητα 

των κοινωνικών παροχών σε βάρος του πολίτη. 

Απάντηση ερωτούμενου 14: 

Βιωματικές πρακτικές, περισσότεροι οικονομικοί πόροι, εξειδικευμένο προσωπικό, 

διασύνδεση φορέων, επιμόρφωση προσωπικού. 

Απάντηση ερωτούμενου 15: 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Απάντηση ερωτούμενου 16: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Απάντηση ερωτούμενου 17: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ - ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ- ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΙΟΑΠΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ. 

Απάντηση ερωτούμενου 18: 

Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας (ή προστασίας) πρέπει να 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 στη 

διασφάλιση της δυνατότητας κάθε ατόμου να συμμετέχει ενεργητικά στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή. Ο στόχος της κοινωνικής ασφάλειας πρέπει να συνδέεται επίσης με την 



64 

 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αναδιανομή του εισοδήματος και την επιδίωξη της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Ο όρος κοινωνική ασφάλεια δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο σε έναν κοινωνικοπολιτικό 

στόχο, αλλά και στο σύνολο των μέτρων που εξυπηρετούν το στόχο αυτό. Ευρύτερος από τον 

όρο κοινωνική ασφάλεια πρέπει να θεωρείται, κατά μία άποψη μου , ο όρος κοινωνική 

προστασία, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα εθελοντικά προγράμματα που δεν απορρέουν 

από νομοθετική ρύθμιση. Η κοινωνική ασφάλεια καταγράφηκε ως δικαίωμα στην 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 (άρθρο 22) και το 

ελάχιστο περιεχόμενό της προσδιορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής 

Ασφάλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης και από την περίφημη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 

102 (1952) «περί ελαχίστων ορίων κοινωνικής ασφάλειας» της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας. Σημαντική θεωρείται εξάλλου η κατοχύρωση του δικαιώματος στην κοινωνική 

ασφάλεια στο άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Η θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας πρέπει να εξειδικεύεται 

από τρεις βασικούς μηχανισμούς ή τεχνικές: την κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική 

πρόνοια και την προστασία της υγείας. 

α. Η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το σύνολο των μέτρων που αφορούν τη 

χορήγηση οικονομικών πόρων (ασφαλιστικές παροχές) από ειδικούς φορείς (ασφαλιστικοί 

οργανισμοί) σε πρόσωπα που υπάγονται σε αυτούς (ασφαλισμένοι), τα οποία αντιμετωπίζουν 

τυποποιημένους κινδύνους μείωσης εισοδημάτων ή αύξησης των δαπανών τους 

(ασφαλιστικοί κίνδυνοι) και έχουν συμπληρώσει προκαθορισμένες χρονικές και οικονομικές 

προϋποθέσεις (χρόνο ασφάλισης, ασφαλιστικές εισφορές). 

β. Η κοινωνική πρόνοια πρέπει να καλύπτει το σύνολο των μέτρων που αφορούν τη 

χορήγηση μη ανταποδοτικών εισοδηματικών παροχών, παροχών σε είδος και κοινωνικών 

υπηρεσιών μέσω ειδικών φορέων (προνοιακοί φορείς) σε άτομα που τελούν σε κατάσταση 

ανάγκης και δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν με δικά τους μέσα. 

γ. Η προστασία της υγείας πρέπει να καλύπτει το σύνολο των μέτρων που αφορούν τη 

χορήγηση παροχών σε είδος και υγειονομικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους φορείς, με 

σκοπό τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. 
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Αν και οι τρεις βασικοί μηχανισμοί του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας λειτουργούν 

συμπληρωματικά για την εξυπηρέτηση του ευρύτερου στόχου της κοινωνικής ασφάλειας, 

ωστόσο διαθέτουν σχετική αυτοτέλεια ως προς τα χρησιμοποιούμενα μέσα και τους 

επιμέρους στόχους που επιδιώκουν. Τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των ειδικότερων 

παρεμβάσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο κάθε επιμέρους μηχανισμού, όσο και κατά το 

στάδιο της εφαρμογής των ειδικότερων κανόνων που ρυθμίζουν τις παρεμβάσεις αυτές, 

διαπιστώνεται ότι είναι αναγκαία η διάκριση μεταξύ των μηχανισμών του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλειας. 

Ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται και διαπλέκονται οι τρεις βασικοί μηχανισμοί του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλειας στο πλαίσιο κάθε εθνικού κράτους πρόνοιας είναι 

αποτέλεσμα των ιδιαίτερων κοινωνικών, οικονομικών και δημογραφικών δεδομένων, των 

επιμέρους εθνικών παραδόσεων και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων και των ιδεολογικών και 

πολιτικών επιλογών κάθε χώρας. Ασφαλώς είναι δυνατή η ανάδειξη οικογενειών ή προτύπων 

κρατών πρόνοιας, με γνώμονα τα κοινά στοιχεία που παρουσιάζει η θεσμική οργάνωση της 

κοινωνικής προστασίας. Αυτό δεν αναιρεί ωστόσο τη διαπίστωση ότι το κράτος πρόνοιας 

είναι πρωτίστως εθνικό κράτος, δεδομένης της ποικιλομορφίας των συνδυασμών που έχει 

λάβει η κανονιστική και οργανωτική εξειδίκευση των μηχανισμών του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλειας στα σύγχρονα κράτη πρόνοιας. 

Σύμφωνα με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα στατιστικών κοινωνικής προστασίας 

(ESSPROS) ο όρος «κοινωνική πολιτική» αναφέρεται στο σύνολο των παροχών σε χρήμα ή 

σε είδος από πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ενός 

καθορισμένου συνόλου κινδύνων και αναγκών.  

Στη βιβλιογραφία ο όρος κοινωνική πολιτική συνδέεται γενικότερα με την καταγραφή, 

ιεράρχηση και κάλυψη κοινωνικών κινδύνων και αναγκών μέσα από σύνολα ρυθμίσεων και 

παροχών σε τομείς όπως: 

o η υγεία 

o η ασφάλιση 

o η απασχόληση  

o η στέγαση και 

o οι προνοιακές υπηρεσίες, νοούμενες ως σύνολο παρεμβάσεων που στοχεύουν στην 

εξατομικευμένη φροντίδα και κάλυψη αναγκών συνδεδεμένων ιδίως με:  

 την παιδική μέριμνα 
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 την προστασία της τρίτης ηλικίας  

 την ενίσχυση της οικογένειας  

 την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες 

Στις ειδικότερες στοχεύσεις της κοινωνικής πολιτικής πρέπει να περιλαμβάνεται: 

• η εξομάλυνση των ποσοτικών και ποιοτικών προβλημάτων που αφορούν τις συνθήκες 

διαβίωσης των λιγότερο ευνοημένων από τη λειτουργία της αγοράς πληθυσμιακών ομάδων 

και η συνεπακόλουθη,  

• η διασφάλιση αξιοπρεπών όρων ζωής για το σύνολο των μόνιμα εγκατεστημένων 

προσώπων. 

Ο Δήμος Βέροιας θα μπορούσε, λοιπόν, εφαρμόζοντας συνέργιες και αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλίες να συντονίσει ή να συμμετέχει ενεργά σε κάθε άσκηση κοινωνικής πολιτικής. 

Απάντηση ερωτούμενου 19: 

Λείπουν γενικά οι άνθρωποι που έχουν διάθεση προσφοράς, είτε είναι θεσμικά είτε 

εξωθεσμικά πρόσωπα. Η έλλειψη πόρων θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από το ανθρώπινο 

δυναμικό.  

Απάντηση ερωτούμενου 20: 

Περισσότερη οργάνωση στο βοήθεια στο σπίτι. Καλύτερες παροχές στην τρίτη ηλικία. 

Σωστές και οργανωμένες κινήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας. Περισσότερες 

παροχές στο σύστημα υγείας. Περισσότερες παροχές σε υποδομές γύρω από την δωρεάν 

παιδεία. 

Απάντηση ερωτούμενου 21: 

Η δημιουργία δομών φιλοξενίας αστέγων, είτε με την μορφή ημερήσιων κέντρων, είτε με 

την μορφή κλειστών δομών πχ υπνωτήρια και η στελέχωσή τους με επιστημονικό προσωπικό. 

Η χρηματοδότηση του Δήμου με αυτοτελείς πιστώσεις αποκλειστικά για την δημιουργία 

«κοινωνικών τιμολογίων» για τα δημοτικά τέλη, που συνεπάγεται με μείωση δημοτικών 

τελών για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Μερική εξάλειψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών που προέρχονται από τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα οφειλές από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, 

οφειλές από λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε η οφειλή να καταστεί βιώσιμη 

και δοσοποίηση του υπολοίπου.  
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Δημιουργία σε επίπεδο Δήμου θεσμικού οργάνου, με συντονιστή τον Δήμο, που θα 

σχεδιάζει τις προτεραιότητες στον τομέα άσκησης της κοινωνικής πολιτικής στα όρια του 

Δήμου και θα εισηγείται τις αναγκαίες παρεμβάσεις είτε νομοθετικές είτε επιχειρησιακές στα 

ανώτερα όργανα. 

Απάντηση ερωτούμενου 22: 

Εκφράζοντας την αγωνία του κόσμου που βιώνει στην καθημερινότητά του άγχος, φόβο, 

ελάττωση της ποιότητας ζωής λόγω της ανεργίας που πλήττει κυρίως τους νέους, κοινωνική 

πολιτική αποτελεί η αξιοποίηση των νέων που χάνουν τα πιο παραγωγικά τους χρόνια έως 

ότου βρουν δουλειά αντίστοιχη του αντικειμένου σπουδών τους. Δεν μπορεί μια δασκάλα, 

ένας μηχανικός, ένας φυσικός, να περιμένουν να εργαστούν σε κανονικές συνθήκες μετά τα 

40, διότι έτσι δημιουργούμε κοινωνικές ανισότητες, υπογεννητικότητα και χαμηλό 

παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό, προβλήματα που συνδέονται με την γήρανση του 

πληθυσμού μας, το ασφαλιστικό σύστημα και την φοροδιαφυγή.  

 Για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, ΑμΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα 

εξαρτημένα από ναρκωτικά, οικογένειες με ψυχικές παθήσεις, απαιτείται συντονισμός, 

συνεργασίες και δικτύωση, ώστε η φωνή τους να μην είναι μεμονωμένη και αδύναμη, ώστε 

να μην διεκδικεί ως επαίτης, αλλά να έχει ισότιμα δικαιώματα στην περίθαλψη, ασφάλιση και 

εργασία.  

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), και ιδίως στην 

Ημαθία που έχει παντελή έλλειψη δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ως μοχλός 

ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής λόγω της διττής του ιδιότητας ως μονάδα ψυχικής 

υγείας αλλά και κοινωνικής επιχείρησης, σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και 

οδηγίες, θα πρέπει να τονιστεί πως η αξιοποίηση του ρόλου των Κοινωνικών Συνεταιρισμών 

αποτελεί την περισσότερο “καθαρή” περίπτωση κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και 

χρειάζεται η παρότρυνση του ευρύτερου δημόσιου τομέα για επιχειρησιακή στήριξη των 

Κοινωνικών Συνεταιρισμών και αξιοποίηση των υπηρεσιών και των προϊόντων που 

προσφέρουν, για λόγους αλληλεγγύης, κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής. 

Τέλος Κοινωνική Πολιτική αποτελεί το σταθερό φορολογικό σύστημα και όχι τα συνεχή 

μέτρα λιτότητας που οδηγούν στην φτωχοποίηση του πληθυσμού και εν συνεχεία σε 

ανεπαρκή ημίμετρα κοινωνικής αλληλεγγύης όπως βαφτίζονται ώστε να καλύψουν 
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ιδεοληπτικές ανεπάρκειες, καθώς έχει τεράστια διαφορά η κοινωνική ισότητα με την 

κοινωνική δικαιοσύνη που χρειάζεται η χώρα μας. 

Απάντηση ερωτούμενου 23: 

Θεωρώ ότι αρχικά απαιτείται η διάθεση, η θέληση κι η αποφασιστικότητα για να γίνει 

έρευνα, ώστε να υπάρξει και η αντίστοιχη μελέτη και συνεπώς τα συμπεράσματά της θα είναι 

αυτά που θα βοηθήσουν. Οι αρμόδιοι οφείλουν να ενεργούν αποκλειστικά προς όφελος των 

δημοτών και σε συνεργασία με τη βάση των φορέων, τους απλούς υπαλλήλους που έρχονται 

καθημερινά αντιμέτωποι με τις ανάγκες και τα αιτήματα του κόσμου. Στη συνέχεια, σε 

συνδυασμό με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της προηγούμενης ερώτησης, θα 

οδηγηθούν στην αποτελεσματικότερη άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. 

Απάντηση ερωτούμενου 24: 

-Σωστός συντονισμός των φορέων σε συνάρτηση με μεθοδευμένες παρεμβάσεις για 

εξεύρεση οικονομικών πόρων.  

-Κινητοποίηση- ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για ανάπτυξη δράσεων για την 

ενίσχυση του εθελοντικού ιδεώδες. 

      Απάντηση ερωτούμενου 25: 

      -Δημιουργία συντονιστικού οργάνου. 
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Ερωτήσεις ερωτηματολογίου  

 

 1. Κατά  την άποψή σας η άσκηση  κοινωνικής πολιτικής  θα πρέπει να στοχεύει 

κυρίως (μέχρι τρεις επιλογές): 

1. Στην εξασφάλιση του εισοδήματος όλων των πολιτών. 

2. Στη διασφάλιση της υγείας. 

3.Στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

4. Στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης. 

5. Στην εξασφάλιση ποιότητας ζωής σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.  

6. Στην ομαλή κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων (αθίγγανοι κλπ.) 

7. Στην στήριξη των προσφύγων.  

8. Στην εξασφάλιση στέγης για όλους  

9. Στην μείωση των κινδύνων κοινωνικού αποκλεισμού. 

10. Στην στήριξη της τρίτης ηλικίας. 

11. Στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. 

12. Στη διασφάλιση της εργασίας .  

13. Στην ασφάλεια (αστυνόμευση, μείωση εγκληματικότητας κλπ) 

 

2. Η ποιότητα της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα είναι (επιλέξτε μία μόνο 

απάντηση): 

1.Κακή. 

2.Ελλιπής. 

3. Μέτρια  

4. Αρκετά καλή 

5. Άριστη.. 

 

3. Η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής είναι πιο αποτελεσματική όταν (μία μόνο 

απάντηση): 

1. Ασκείται από κεντρικούς φορείς (Υπουργεία  κλπ) 

2. Ασκείται αποκλειστικά από εξειδικευμένους φορείς σε εθνικό επίπεδο (π.χ.  ΕΦΚΑ, 

Κοινωνική Πρόνοια. κλπ) 
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3. Ασκείται σε τοπικό επίπεδο αποκλειστικά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια, 

Δήμοι) 

4. Ασκείται σε τοπικό επίπεδο αποκλειστικά από μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες 

(Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Φορείς της Κοινωνικής 

Οικονομίας κλπ). 

5. Ασκείται σε τοπικό επίπεδο συνεργατικά ανάμεσα στους φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και τους λοιπούς μη κυβερνητικούς φορείς. 

 

4. Στην πόλη της Βέροιας (μία επιλογή): 

1. Υπάρχουν έντονα κοινωνικά προβλήματα και κοινωνικές ανισότητες, φαινόμενα που 

καθιστούν αναγκαία την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. 

2. Δεν υπάρχουν έντονα κοινωνικά προβλήματα ή τόσο μεγάλη ανισότητα ώστε η 

κοινωνική πολιτική να  είναι άμεσης προτεραιότητας.  

 

5. Κατά την άποψή σας  στην πόλη της Βέροιας (μία μόνο επιλογή): 

1. Υπάρχουν τόσοι πολλοί φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής που τελικά δεν 

επιτυγχάνεται συντονισμός και τα αποτελέσματα να είναι πενιχρά. 

2. Υπάρχουν αρκετοί φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, γεγονός θετικό, γιατί με 

αυτόν τον τρόπο καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών αναγκών στην τοπική κοινωνία. 

3. Δεν υπάρχει σοβαρή οργάνωση από οποιαδήποτε φορέα ούτως ώστε να πει κανείς ότι 

υπάρχει αποτελεσματικότητα στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. 

 

6. Προκειμένου η κοινωνική πολιτική στην πόλη της Βέροιας να είναι 

αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική θα πρέπει (μία απάντηση): 

1. Ο Δήμος να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να συντονίσει τις ενέργειες των επιμέρους 

φορέων. 

2, Να δημιουργηθεί κεντρικό συντονιστικό όργανο σε επίπεδο πόλης ή νομού που θα 

καθορίζει και θα σχεδιάζει τις προτεραιότητες στον τομέα άσκησης της κοινωνικής 

πολιτικής. 

3. Να αναλάβει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον ηγετικό ρόλο του συντονισμού. 

4. Να αναλάβει τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τον ρόλο του συντονιστή – ηγέτη 

στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.  
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5. Να δημιουργήσει δομή το Υπουργείο Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Τοπικό 

Παράρτημα προκειμένου αυτό να καθορίζει τις στρατηγικές στην άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής στην περιοχή της Βέροιας.  

 

7. Στην Βέροια το βασικό πρόβλημα στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι (μία 

μόνο απάντηση): 

1. Η έλλειψη πόρων. 

2. Η έλλειψη συντονισμού των φορέων. 

3. Η μειωμένη διάθεση για εθελοντισμό. 

4. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. 

5. Η εξωτερικός παράγοντας (διεθνείς κρίσεις κλπ)  

6. Άλλο περιγράψτε παρακάτω με συντομία τι: 

 

8. Παρακάτω σας καλούμε να διατυπώσετε κάποιες δικές σας ιδέες και προτάσεις που θα 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική άσκηση κοινωνικής πολιτικής στην Βέροια.: 

 

 

Δημογραφικά: 

Φύλο. 

Ηλικία. 

Θέση Απασχόλησης / Ιδιότητα  

 

 

 

 

 

 

 

 


