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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση των δυνατοτήτων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με βάση τις πολιτικές και τα μέσα που εφαρμόζονται την
τρέχουσα προγραμματική περίοδο με δεδομένη την κοινωνικοοικονομική και
ανθρωπιστική κρίση, με στόχο το σχεδιασμό Κοινωνικής Πολιτικής σε συνδυασμό
με

Ευρωπαϊκές, Εθνικές και

Περιφερειακές πολιτικές

σε επίπεδο Κοινωνικής

Συνοχής.
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» εστιάζει σε τρεις αμοιβαίες προτεραιότητες για μια
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, εναρμονίζεται με το Εταιρικό
Σύμφωνο Πλαισίου Ανάπτυξης «ΕΣΠΑ 2014-2020» που αποτελεί πυξίδα των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν έργα και
δράσεις για τη διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής μέσω της αξιοποίησης των
τοπικών πλεονεκτημάτων.
Σκοπός της Διπλωματικής είναι η εφαρμογή

του Ευρωπαϊκού, Εθνικού και

Περιφερειακού άξονα της Κοινωνικής Πολιτικής Συνοχής στο Δήμο Αγίου
Δημητρίου για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο με την υιοθέτηση
Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Κοινωνικής Πολιτικής που πραγματοποιείται και
στοχεύει στη διασφάλιση της τοπικής ανάπτυξης, την κοινωνική ένταξη και την
ευημερία του κοινωνικού συνόλου.
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ABSTRACT
Subject of this diploma essay is to examine the possibilities of local government,
based on the policies and instruments applicable to the current programming period,
given the socio-economic and humanitarian crisis, with the aim of social policy
design combined with European, National and Regional policies in Social Cohesion
level.
The "Europe 2020" strategy focuses on three mutual priorities for smart, sustainable
and inclusive growth, in line with the Company Compact Framework Development
"NSRF 2014-2020" which is a compass of the Regional Operational Programs, which
include projects and actions to ensuring social cohesion through the use of local
advantages.
The purpose of the project is the implementation of the European, National and
Regional axis of Social Cohesion Policy in the Municipality of Aghios Dimitrios for
the current programming period through the adoption of the Integrated Strategy for
Social Policy made and aims to ensure local development, social inclusion and
prosperity society.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η νέα

κοινωνική πολιτική συνοχής της προγραμματικής περιόδου (2014-2020)

κινούμενη στα πλαίσια των νέων δεδομένων

όπως είναι η βαθιά κρίση στην

Ευρωζώνη, αλλά και η γενική στρατηγική ανάπτυξη της Ένωσης που φέρει τον
τίτλο « Ευρώπη 2020» ή «Ε2020», καλείται να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις
που απορρέουν από την παρατεταμένη ύφεση, δημιουργώντας κοινωνικές εντάσεις
που συνδέονται με την αυξανόμενη δυσκολία των εθνικών πολιτικών να
συμβαδίσουν με τον ταχύ ρυθμό των αλλαγών που επιβάλλουν αυτές οι τάσεις.
Στην χώρα μας λόγω της κρίσης έχουν ενταθεί τα φαινόμενα της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ η ανεργία αυξάνεται με τη μείωση της απασχόλησης
με επακόλουθο την αύξηση ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Τα συνεχώς αυξανόμενα κοινωνικά προβλήματα απαιτούν την άμεση εφαρμογή
μέτρων κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας και στα τρία (3) επίπεδα άσκησης
κοινωνικής πολιτικής της χώρας μας: Αρχικά στο επίπεδο της Κεντρικής κυβέρνησης,
της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της Τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής από
τους ΟΤΑ θεωρείται σημαντική με τη συμμετοχή ως κατάλληλου οργάνου που
γνωρίζει άμεσα τις ανάγκες και τα προβλήματα των ατόμων σε τοπικό επίπεδο.
Η πολιτική της κοινωνικής συνοχής της ΕΕ ασκείται κυρίως από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Σε κάθε προγραμματική περίοδο της πολιτικής συνοχής τα
κράτη μέλη της ΕΕ εξειδικεύουν τις δράσεις τους μέσω τομεακών και επιχειρησιακών
περιφερειακών προγραμμάτων. Ορίζονται οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενες
πληθυσμιακές ομάδες των δράσεων και των χρηματοδοτήσεων. Στη χώρα μας, όπως
και στις άλλες χώρες της ΕΕ βασικοί δικαιούχοι που καλούνται να υλοποιήσουν τα
κοινωνικά προγράμματα της πολιτικής συνοχής είναι οι Δήμοι. Είναι πρόκληση για
τους ΟΤΑ της χώρας μας ο ορισμός τους ως δικαιούχων των πόρων του ΕΚΤ στην
εφαρμογή της πολιτικής κοινωνικής συνοχής.
Με την εμφάνιση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης συνέπεσαν οι μεταρρυθμίσεις
στην Αυτοδιοίκηση. Οι κοινωνικές συνθήκες θέτουν νέες προκλήσεις για τους
Δήμους που τολμούν μέσω Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Προγραμμάτων να διευρύνουν
τις δράσεις τους με στόχο την κοινωνική προστασία των ευπαθών και ευάλωτων
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κοινωνικών ομάδων. Προσδιορίζουν

το ρόλο τους με βάση την ασκούμενη

Κοινωνική Πολιτική, ασφαλώς, τομέας διευρυμένος που είναι τα «πάντα», είτε
«τίποτε συγκεκριμένο» (Βενιέρης 2015:18), Οι τεράστιες ανάγκες δημιουργούν
αυξημένα προβλήματα που η Κοινωνική Πολιτική επιχειρεί να καλύψει με εστίαση
στην ευημερία των πολιτών και στη διατήρηση της Κοινωνικής Συνοχής.
Παρά την ύπαρξη του θεσμικού πλαισίου των ΟΤΑ που τους εξουσιοδοτεί να
ασκήσουν κοινωνική και οικονομική πολιτική, οι προϋποθέσεις άσκησης δεν
διασφαλίζονται επαρκώς. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει αρμοδιότητες που η
εφαρμογή τους χρήζει ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Είναι αναγκαίος ο
σχεδιασμός προετοιμασίας-μελέτης, εξειδίκευσης προσωπικού, δεδομένου της
άμεσης ανάγκης κάλυψης βασικών αναγκών και υπηρεσιών. Επιχειρείται η εφαρμογή
του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου σε συνδυασμό με το εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό αλλά διαπιστώνονται πολλά προβλήματα.
Ενεργοποιείται η κοινωνία των πολιτών μέσω άτυπων δράσεων με σκοπό την υλική
και ηθική στήριξη ευάλωτων ατόμων. Δημιουργούνται νέες δομές κοινωνικής
φροντίδας των Δήμων (π.χ. κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φροντιστήριο,
κοινωνικό συσσίτιο, κοινωνικό φαρμακείο) που αποτελούν αρχικά άτυπες μορφές
εθελοντισμού σε επίπεδο φιλικών δικτύων, γειτονιάς, σχολείου και χώρων εργασίας.
Το ρεύμα του εθελοντισμού είναι σημαντικό αλλά δεν εμπνέει σταθερότητα. Η
άσκηση κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας από τους Δήμους είναι χρήσιμη και
ευπρόσδεκτη παρόλο που θεωρείται ανεπαρκής, κατακερματισμένη, ανομοιογενής
και ελλιπώς δομημένη. Παρατηρούνται στρεβλώσεις που καταδεικνύουν εσφαλμένες
πολιτικές όμοιες με εκείνες του ελληνικού κράτους πρόνοιας.
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στην εφαρμογή
της πολιτικής κοινωνικής συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο της

εθνικής και

περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής, ειδικότερα, στις ευπαθείς ομάδες,
κοινωνική ένταξη στην καταπολέμηση της φτώχειας και

στην

του κοινωνικού

αποκλεισμού.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της συμβολής των

Δήμων,

συγκεκριμένα του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, κατά την περίοδο της κρίσης
στον τομέα της κοινωνικής προστασίας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με βάση
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τις ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθύνσεις για την κοινωνική ένταξη, καταπολέμηση
της φτώχειας, και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω μιας ολοκληρωμένης
Στρατηγικής Κοινωνικής πολιτικής εφαρμογής όπως ορίζεται στο βασικό ερώτημα.
Ποιος είναι ο κοινωνικός ρόλος των Δήμων και σε τι συνίσταται;
Το κεντρικό αυτό ερώτημα αναλύεται σε τρεις επιμέρους ερωτήσεις:
1. Πώς ορίζεται ο κοινωνικός ρόλος των Δήμων σε όρους πρακτικής εφαρμογής βάσει
της πολιτικής κοινωνικής συνοχής της ΕΕ;
2. Πώς ορίζεται ο κοινωνικός ρόλος των Δήμων βάσει του εθνικού θεσμικού πλαισίου;
3. Πώς ορίζεται η προσαρμογή του Δήμου Αγίου Δημητρίου με βάση την Ευρωπαϊκή,
την Εθνική και την Περιφερειακή Κοινωνική Συνοχή;
Στην πρώτη ερώτηση η απάντηση θα τεκμηριωθεί με βάση ευρωπαϊκούς
κανονισμούς ώστε να αναλυθεί η Στρατηγική Κοινωνικής Συνοχής της ΕΕ για την
περίοδο 2014-2020 σε συνδυασμό με τους στόχους της «Ε2020».
Στη δεύτερη ερώτηση η απάντηση προσεγγίζεται μέσω της διερεύνησης της εθνικής
νομοθεσίας. Πραγματοποιείται αναζήτηση των οικείων θεσμικών δυνατοτήτων με
χρήση νομικών εργαλείων που προσφέρονται και αξιοποιούνται για εξυπηρέτηση
κοινωνικών σκοπών.
Η τρίτη ερώτηση έγκειται στην προσαρμογή του Δήμου Αγίου Δημητρίου με βάση
ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές κατευθύνσεις στην ασκούμενη Κοινωνική
Πολιτική. Η εξέταση της προσαρμοστικότητας του εν λόγω Δήμου στην άσκηση της
Κοινωνικής συνοχής θα τεκμηριωθεί με υλικό αντλούμενο από το ΠΕΠ Αττικής, την
επίσημη ιστοσελίδα του δήμου και από την αξιολόγηση των κοινωνικών
παρεμβάσεων του δήμου από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο ελέγχου της υλοποίησης των κοινωνικών
δομών.
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα της
Ευρωπαϊκής, Εθνικής και Περιφερειακής πολιτικής, με επικέντρωση την κοινωνική
ένταξη των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων στο κοινωνικό ιστό μέσω της
καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

σε ορίζοντα

μακροπρόθεσμο με συνακόλουθο αποτέλεσμα την κοινωνική ευημερία μέσω της
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ανάπτυξης

τοπικών

δυνατοτήτων.

Επιπλέον,

επεξεργάζονται

τα

παραπάνω

ερωτήματα μέσω επισκόπησης διαδικτυακών πηγών και άρθρων για τεκμηρίωση των
απαντήσεων.
Στόχος της εργασίας είναι η συναγωγή συμπερασμάτων μέσω της ανάλυσης της
ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής των ΟΤΑ της χώρας μας, ειδικότερα του Δήμου Αγίου
Δημητρίου κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την εφαρμογή
μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής Κοινωνικής Πολιτικής που θα διασφαλίζει την
κοινωνική συνοχή και θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία με προοπτική ανάπτυξης και
κοινωνικό όφελος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός
1.1 Κράτος Πρόνοιας στην Ελλάδα
Ως Κράτος Πρόνοιας δύναται να ορισθεί η κοινωνική διάσταση που περιλαμβάνει
την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των ανθρώπων, ώστε να
ικανοποιούνται επαρκώς οι πολιτιστικές ανάγκες του πληθυσμού ή κάποιων ομάδων
του, με τρόπο ορθό, υγιή και δίκαιο, με τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της
ελευθερίας μέσω της παροχής υπηρεσιών με ίδιες δυνάμεις για την αντιμετώπιση των
αναγκών με την προσαρμογή στα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας που συνεχώς
μεταβάλλεται.
υπηρεσίες

Το Κράτος Πρόνοιας παρέχει, γενικές και ειδικές κοινωνικές

για

όλο

τον

πληθυσμό

μέσω

ελεγχόμενων

οργανισμών

και

ιδρυμάτων.(Ευθύμιος Γ. Θωμόπουλος1990), (Κων/νος Κρεμάλης, 1991)
Οι κύριοι σκοποί του Κράτους Πρόνοιας είναι:
1. Η εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος, τόσο στα άτομα όσο και
στις οικογένειές τους, ανεξάρτητα από την εργασία και το εισόδημα
που διαθέτουν.
2.

Την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας.

3.

Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου (Ευθύμιος Γ.
Θωμόπουλος, 1990)

Σύμφωνα με τον Κοντιάδη το

κράτος «δρα μέσω της παροχικής κοινωνικής

διοίκησης, με σκοπό την άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων και τη συστηματική κάλυψη
κοινωνικών κινδύνων και αναγκών των πολιτών». Το κράτος πρόνοιας προηγείται του
κοινωνικού κράτους, στοχεύει σε οργανωμένους κρατικά θεσμούς κοινωνικής
προστασίας Κοντιάδη (2008: 17-19).
O θεμελιώδης σκοπός του κράτους είναι η αναδιανομή, για την εγγύηση του
ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το κράτος ως μοχλός της αναδιανομής
και με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και σκοπό την κοινωνική συνοχή,
λαμβάνει τη μορφή θετικής ή αρνητικής αναδιανομής. Κινητήριοι άξονες της
αναδιανομής είναι η οικονομία και η αγορά. Παράλληλοι άξονές της είναι το θεσμικό
[15]
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πλαίσιο και η κατανομή των θεσμικών δαπανών. Συνοπτικά, η έκβαση της
αναδιανομής είναι μία αλληλεπίδραση κοινωνικό-οικονομικών πολιτικών με
επιμέρους σκοπεύσεις στα πεδία της οικονομικής ανάπτυξης, της δημόσιας δαπάνης,
των κοινωνικών υπηρεσιών και επιδομάτων και της αγοράς εργασίας.( Βενιέρης,
2015 :66).

1.1.1 Σύγχρονες τάσεις στην Κοινωνική Πολιτική
Στα τέλη του 19ου αιώνα εμφανίζεται το κράτος πρόνοιας, μεταπολεμικά διανύει την
«χρυσή εποχή» του και από την δεκαετία του 1970 ξεκινά η περίοδος κρίσης του.
Ακολουθεί η συζήτηση για την αναδιαμόρφωση του, καθώς αναγνωρίζεται ότι οι
ιστορικοί όροι συγκρότησης του διαφέρουν ριζικά από τις νέες οικονομικέςκοινωνικές συνθήκες. Οι τελευταίες δημιουργούν νέους κινδύνους, τους οποίους
αδυνατεί να αντιμετωπίσει το μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας. Ωστόσο, επιμέρους
πτυχές όπως η αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, η
προληπτική οπτική και η συμμετοχή των πολιτών επιδοκιμάζονται, με αποτέλεσμα ο
τελικός εγγυητικός ρόλος του κράτους σε χρηματοδοτικό επίπεδο δεν καταργείται
(Σακελλαρόπουλος, 1999: 38-39). Διαπιστώνονται πάντως επιφυλάξεις, ως προς τον
κίνδυνο αλλοίωσης και κατακερματισμού της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη
Μπουρίκος, 2013: 25-30). Παράλληλα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την φτώχεια
στον κοινωνικό αποκλεισμό, ο οποίος εμποδίζει την κοινωνική ένταξη του ατόμου
και δεν αφορά μόνο την ανεπάρκεια εισοδήματος. Εύστοχα η Κασιμάτη (1998)
σημειώνει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός δε σημαίνει μια προσωρινή κατάσταση
οικονομικής λιτότητας αλλά και δυσκολία πρόσβασης σε δημόσια και κοινωνικά
αγαθά. Σύμφωνα με τη levitas (2004:223) τα τελευταία χρόνια ο όρος αυτός
διευρύνεται

με έμφαση στην ανεργία, επειδή συνδέεται άμεσα με την αγορά

εργασίας. Ακόμη εμφανίζεται εστίαση στη χωρική διάσταση του φαινομένου. Γίνεται
λόγος

για «ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας.

Πράγματι θεωρείται ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός βιώνεται κυρίως σε τοπικό
επίπεδο

και λιγότερο σε εθνικό, συμπεραίνεται ότι η τοπική κοινωνία είναι εν

δυνάμει ενισχυτικός ή αποτρεπτικός παράγοντας αποκλεισμού. Σε αυτό το πλαίσιο,
θεωρείται βασικός ο συντονιστικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τρόπο που
να μην ‘πνίγει’ την εταιρικότητα (Φερώνας, 2005: 311-312).
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1.1.2 Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός: Ομοιότητες και
Διαφορές
Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται μια στροφή από τη μελέτη των
προβλημάτων φτώχειας στη μελέτη των προβλημάτων κοινωνικού αποκλεισμού. Οι
έννοιες της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σχετίζονται, αλλά δεν
ταυτίζονται. Σύμφωνα με παλαιότερες θεωρήσεις, φτώχεια και κοινωνικός
αποκλεισμός διαφέρουν σε δύο διαστάσεις:
α) η φτώχεια είναι έννοια μονοδιάστατη, εφόσον αναφέρεται μόνο σε έλλειψη πόρων
(κυρίως εισοδήματος), ενώ ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι έννοια πολυδιάστατη, και
β) η φτώχεια είναι έννοια στατική ενώ ο κοινωνικός αποκλεισμός δυναμική έννοια.
Και οι δύο αυτές θέσεις είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες. Αν και πολλές μελέτες της
φτώχειας περιορίζονται στη διάσταση του εισοδήματος, πολλοί κοινωνικοί
επιστήμονες δέχονται ότι η φτώχεια είναι πολυδιάστατο φαινόμενο και επιχειρούν να
ενσωματώσουν την έννοια της πολυδιάστατης αποστέρησης (multiple deprivation)
στις αναλύσεις τους1.
Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού

αποτελεί μία πολυσυζητημένη και

αμφισβητούμενη έννοια Ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» δεν έχει αποσαφηνιστεί
πλήρως. Η επιστημονική συζήτηση συχνά εστιάζεται γύρω από την αδυναμία
καθολικής αποδοχής ενός ενιαίου ορισμού. Η ανυπαρξία ενός απόλυτου ορισμού έχει
οδηγήσει στον χαρακτηρισμό της έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού ως «έννοιαορίζοντας». (Σταμέλος, 1999:304). Κοινή είναι η διαπίστωση, για τη σταδιακή
μετατόπιση από τον όρο «φτώχεια» στον όρο «κοινωνικός αποκλεισμός». Σύμφωνα
με την Κασιμάτη (1998 :13) ο κοινωνικός αποκλεισμός υποκατέστησε ως ένα σημείο,
την έννοια της φτώχειας και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής για την
καταπολέμησή της.

1

Andriopoulou, E. and Tsakloglou, P. (2011). “Once poor, always poor? Do initial conditions matter?
Evidence from the ECHP”, IZA Discussion Paper Series 5971, Institute for the Study of Labor, Bonn.
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Ο κοινωνικός αποκλεισμός2 αναφέρεται στη δομική διάσταση των διαδικασιών, μέσω
των οποίων τα άτομα ή/και οι κοινωνικές ομάδες αποκλείονται από το σύνολο των
κοινωνικών ανταλλαγών, πρακτικών και δικαιωμάτων σε σχέση με τους βασικούς
θεσμούς οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης (Οικονόμου, Φερώνας, 2006:13).
Η Κασιμάτη (1998), σημειώνει ότι η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού διαφέρει
από την παραδοσιακή έννοια της φτώχειας, δεδομένου ότι δε σημαίνει μόνο μια
προσωρινή κατάσταση οικονομικής λιτότητας, αλλά και δυσκολία πρόσβασης σε
δημόσια και κοινωνικά αγαθά. Σύμφωνα με τη Levitas (2004:223), τα τελευταία
χρόνια ο όρος αυτός φαίνεται να λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις με έμφαση στην
ανεργία, καθώς συνδέεται άμεσα με τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
Οι Λύτρας και Παντέλογλου (1999:32-33), θεωρούν πως η έννοια του κοινωνικού
αποκλεισμού είναι εναλλακτική των κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας. Για το
λόγο αυτό, στόχος των πολιτικών αντιμετώπισης είναι η εκτροπή της πορείας των
φτωχών προς τον αποκλεισμό και όχι ο περιορισμός τους. Στην πραγματικότητα
δηλαδή εξελίσσονται και μετατίθενται τα όρια της φτώχειας.
Η Μουσούρου, (1998:69) ορίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό ως «διαδικασία
έκπτωσης που συνδέεται με την ανισότητα και τη φτώχεια». Με την προαναφερθείσα
άποψη συμφωνεί και η Παπαδοπούλου, (2002:46). Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο
κοινωνικός αποκλεισμός από την στιγμή που δεν αποτελεί ένα μετρήσιμο φαινόμενο
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεν έχει συγκεκριμένη θέση μέσα στο
κοινωνικό χώρο, δεν αποτελεί κατάσταση, έστω και αν έχει άμεση σχέση με
μετρήσιμες καταστάσεις όπως τη φτώχεια, τη μετανάστευση, τη σχολική αποτυχία
κ.α. Ακόμα, θεωρεί πως η περιγραφή του αποκλεισμού ως κατάσταση δεν είναι
τυχαία, αλλά γίνεται «... για να εξυπηρετήσει σκοπούς του Κράτους και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έτσι ώστε να μπορεί να περιγραφεί και να ελεγχθεί». Πολλοί
επιστήμονες διαχωρίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό από τη φτώχεια, στηρίζοντας
την άποψή τους στο γεγονός ότι το φαινόμενο αφορά και άτομα που δεν έχουν άμεση

2

Η σύγχρονη χρήση του όρου του «κοινωνικού αποκλεισμού» προέρχεται από τη Γαλλία, όπου και
αναφέρονταν σε όσους δεν καλύπτονταν από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, μια σειρά
κοινωνικών και οικονομικών αναδιαρθρώσεων που έλαβαν χώρα τις δεκαετίες μετά το 1970, είχαν
ως αποτέλεσμα η έννοια του «κοινωνικού αποκλεισμού να προσλάβει νέες διαστάσεις και να φθάσει
να θεωρείται ένας όρος με αμφισβητούμενες συνιστώσες (Κασιμάτη, 1998)
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σχέση με την αγορά εργασίας (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, (1999:570). Θεωρούν ότι είναι
ένα «πολυδιάστατο φαινόμενο με αναφορές και σε κοινωνικο-συναισθηματικούς
παράγοντες και στη μορφή και έκταση της ενεργής συμμετοχής όλων των πολιτών
στα κοινωνικά δρώμενα ((Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, (1999: 570-571).
Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου, (2004:385) η έννοια του αποκλεισμού
διαμορφώνεται από το χώρο και το χρόνο, κατά τους οποίους υπάρχει. Πρόκειται για
μια «έννοια- λάστιχο», που προσδιορίζεται κάθε φορά από την πραγματικότητα την
οποία υπηρετεί. Ο Τσαούσης, (1998:81) θεωρεί ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός
αναφέρεται σε μια «εν δυνάμει ή και εν ενεργεία κατάσταση ή διαδικασία» που προσαρμόζεται στα «διαφορετικά κοινωνικά δεδομένα και αιτήματα.
Ανατρέχοντας στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνουμε ότι και
εκεί δεν υπάρχει ταύτιση ως προς τους ορισμούς που δίδονται για την έννοια του
φαινομένου (Τσιάκαλος, 1998:50). Στο πλαίσιο της «Στοχοθετημένης ΚοινωνικοΟικονομικής Έρευνας» ο κοινωνικός αποκλεισμός ταυτίζεται με την απώλεια της
κοινωνικής συνοχής και περιγράφεται ως «προοδευτική διαδικασία περιθωριοποίησης που οδηγεί σε οικονομική εξαθλίωση και σε διάφορες μορφές κοινωνικής
και πολιτισμικής μειονεκτικότητας ((Τσιάκαλος, 1998: 52-53).
Ως συνέχεια του ορισμού, ο Τσιάκαλος (1998:61) επισημαίνει ότι η δυσκολία
αντιμετώπισης του προβλήματος έγκειται στο γεγονός ότι συνήθως όσοι πλήττονται
από κοινωνικό αποκλεισμό, κατά την απορρόφηση δημόσιου και κοινωνικού
πλούτου, αποκλείονται ταυτοχρόνως σε πολύ μεγάλο βαθμό - και από το
«σημαντικότερο αγαθό δημόσιου πλούτου, εκείνο της ισότιμης συμμετοχής στο
πολιτικό γίγνεσθαι.
Από τη στιγμή που ο «κοινωνικός αποκλεισμός» εμφανίστηκε στα Κοινοτικά
κείμενα, η Κοινότητα παρέμεινε πιστή σ’ αυτόν. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι λόγοι
μετάβασης από

τον όρο «φτώχεια» στον όρο «κοινωνικός αποκλεισμός», ήταν

πολιτικοί. Ο «κοινωνικός αποκλεισμός» είναι λιγότερο επικριτικός ως όρος, για την
περιγραφή σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων (Room, 1997:3).
Συνδυάζοντας τους παραπάνω ορισμούς και κυρίως ακολουθώντας τον Room (1995)
και τον Atkinson (1998), θα συνοψίζαμε τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού
αποκλεισμού στα παρακάτω:
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(α) υπονοεί αποστέρηση σε μεγάλο αριθμό διαστάσεων, πολλές από τις οποίες δεν
προσδιορίζονται στο ατομικό αλλά στο κοινωνικό επίπεδο·
(β) είναι έννοια δυναμική, από την άποψη ότι δεν αναφέρεται μόνο στην τωρινή
αποστέρηση αλλά και στην απουσία δυναμικής εξόδου από την αποστέρηση στο
μέλλον·
(γ) αντίθετα με τη φτώχεια –που μπορεί να έχει και απόλυτες διαστάσεις– είναι
έννοια πάντοτε σχετική, με αναφορά σε συγκεκριμένη κοινωνία και χρόνο·
(δ) δεν είναι ζήτημα αποκλειστικής ευθύνης του ατόμου· και
(ε) υπαινίσσεται ρήξη των δεσμών του ατόμου ή της ομάδας με την ευρύτερη
κοινωνία, ανεπαρκή συμμετοχή στα κοινά, έλλειψη δύναμης και, γενικότερα,
κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Συγκρίνοντας την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού με την κλασική μονοδιάστατη
προσέγγιση της φτώχειας, γίνεται κατ’ αρχάς αντιληπτό ότι ο κοινωνικός
αποκλεισμός είναι πιο κοντά στη σχετική προσέγγιση της φτώχειας, σύμφωνα με την
οποία η φτώχεια συνδέεται κυρίως με την ανισότητα της κατανομής του εισοδήματος
σε μια κοινωνία παρά με ένα ελάχιστο εισόδημα κάτω από το οποίο γίνεται πιο
δυσχερής η ικανότητα των ατόμων να επιβιώσουν (survival benchmark). Κατά
συνέπεια, το βασικό μειονέκτημα της σχετικής μέτρησης συνεχίζει να υφίσταται: όσο
αυξάνεται το βιοτικό επίπεδο μιας κοινωνίας τόσο αυξάνεται και το ύψος της
γραμμής φτώχειας, άρα και το όριο το οποίο συνυπολογίζεται στη μέτρηση του
κοινωνικού αποκλεισμού3.

1.1.3 Βασικά υποδείγματα αποκλεισμού
Στο φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού εντοπίζονται τρία κύρια θεωρητικά
υποδείγματα :
1. Το υπόδειγμα της αλληλεγγύης, όπου παρατηρείται η αποτυχία της κοινωνίας
να εντάξει ένα άτομο.
3

Για μια σύγκριση των απόλυτων και των σχετικών μεθόδων μέτρησης φτώχειας βλ. Ανδριοπούλου

και Τσακλόγλου (2010).
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2. Το υπόδειγμα της ειδίκευσης, όπου ο αποκλεισμός προέρχεται ύστερα από
συναλλαγές του ατόμου.
3. Το υπόδειγμα του μονοπωλίου, που συνήθως λόγω σύγκρουσης συμφερόντων
αποκλείονται από διάφορους τομείς δραστηριότητες άτομα του κοινωνικού
συνόλου (Γ.Ν. Αμίτσης 2005), (Γ.Ν. Αμίτσης 2006).

1.1.4 Παράγοντες που συμβάλλουν στον κοινωνικό αποκλεισμό
Για την εμπειρική έρευνα του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού ο Sen (2000)
ισχυρίζεται ότι η ποσοτικοποίηση του απαιτεί διακριτή ανάλυση σε μια σειρά από
παράγοντες όπως:
 η δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας
 η έλλειψη ευκαιριών στην εκπαίδευση
 η έλλειψη πολιτικών πρόνοιας για τις ασθενείς πληθυσμιακές ομάδες
 ο αποκλεισμός από τις χρηματοπιστωτικές αγορές
 η έλλειψη υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
 η μη εύκολη πρόσβαση στις αγορές προϊόντων
 ο πολιτισμικός και πολιτικός αποκλεισμός
 ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας.
Ειδικά για τον τελευταίο, ο Sen (1997) κάνει έναν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στον
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και τον κοινωνικό αποκλεισμό, λέγοντας ότι δεν
πρέπει να αντιμετωπίζονται από την ερευνητική κοινότητα σαν να πρόκειται για το
ίδιο φαινόμενο. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η μακροχρόνια ανεργία αποτελεί τόσο αίτιο
όσο και δομικό στοιχείο του ίδιου του κοινωνικού αποκλεισμού.

1.1.5 Αιτίες κοινωνικού αποκλεισμού
Σύμφωνα με το Πράσινο Βιβλίο (1994) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
αιτίες κοινωνικού αποκλεισμού θεωρούνται:


η μακροχρόνια ανεργία



η βιομηχανική αλλαγή σε μη ειδικευμένους εργαζομένους



η εξέλιξη των οικογενειακών δομών



η παρακμή των παραδοσιακών μορφών αλληλεγγύης
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η αύξηση του ατομικισμού



η παρακμή των αντιπροσωπευτικών θεσμών και



οι νέες μορφές μετανάστευσης

Επισημαίνεται ακόμα, ότι «τα φαινόμενα αυτά, συγκεντρώνονταν συνήθως σε
παρακμάζουσες αστικές περιοχές ή σε αγροτικές περιοχές οι οποίες υπολείπονται της
γενικής προόδου στην κοινωνία». (Τσιάκαλος, 1998:51).

1.1.6 Οι επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στις ευπαθείς
ομάδες


Ο κοινωνικός αποκλεισμός δημιουργεί συνέπειες όπως:



Φτώχεια και ένδεια



Δημιουργία στερεότυπων προκαταλήψεων και διακρίσεων



Εγκληματικότητα και παραβατικότητα



Ψυχολογικές συνέπειες: άγχος, φόβος, ντροπή, ενοχή, κοινωνική απομόνωση,
ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, δουλεμπόριο κτ.λ (Ελπίδα Παππά, 2010)

1.1.7 Ευρωπαϊκά προγράμματα για την καταπολέμησης της
Φτώχειας και του Κοινωνικού αποκλεισμού
Στο πρώτο κοινοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φτώχειας «Φτώχεια I»
(1974), η φτώχεια ορίζεται ως ο περιορισμός των υλικών πόρων. Στο πρόγραμμα
«Φτώχεια ΙΙ» (1984) ο ορισμός διευρύνεται και περιλαμβάνει τον περιορισμό των
υλικών όσο και των κοινωνικών και πολιτιστικών πόρων. Στο πρόγραμμα «Φτώχεια
ΙΙΙ» (1989) ο όρος «φτώχεια» δεν υπάρχει και αντικαθίσταται από τον όρο
«κοινωνικός αποκλεισμός» (Τσιάκαλος, 1998:90).
Πριν τη λήξη του προγράμματος φτώχεια ΙΙΙ (1994), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα, ύψους 121 εκατομμυρίων ευρώ που θα ενίσχυε τις
κοινοτικές παρεμβάσεις με στόχο την καταπολέμηση του αποκλεισμού όπως είχε
προβλεφθεί από το άρθρο 1 της συνθήκης του Μάαστριχτ, μέσω της χρηματοδότησης
μηχανισμών και δράσεων. (Γ. Ν. Αμίτσης, 2006)
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Με το τέλος του προγράμματος «Φτώχεια ΙΙΙ», δεν δημιουργήθηκε νέο πρόγραμμα
αλλά τα κοινοτικά όργανα προχώρησαν σε χρήση κοινοτικών μεθόδων σε συνδυασμό
με τη λειτουργία Διαρθρωτικών Ταμείων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ένας
αυτοδύναμος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης που
εφαρμόζει νομικά εργαλεία με σκοπό την πρόληψη αλλά και την αποτροπή
φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, συνεπώς προστατεύεις τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Γ. Ν., Αμίτσης κ. ά., 2008)

1.2 Ευπαθείς ομάδες
Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και
Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευπαθείς ονομάζονται εκείνες οι
ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Είναι
άτομα που αποκλίνουν από το «κανονικό», προέρχονται από φτωχό περιβάλλον ή
διαθέτουν σχετικά περιορισμένο κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό κεφάλαιο
και για το λόγο αυτό είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε μορφές αποκλεισμού. Οι
«ευάλωτες» ομάδες κοινότητες και άτομα αντιμετωπίζουν διακριτή μεταχείριση και
χρειάζονται ειδική αρωγή ώστε να αποφευχθεί πιθανή εκμετάλλευσή τους4.
Τα χαρακτηριστικά του «ευάλωτου» καθορίζονται από το φύλο, την ηλικία, τις
εθνοτικές διαφορές, το επάγγελμα, το εισόδημα και τις σωματικές αναπηρίες.
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Ν. 4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονομία
και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ανήκουν
«οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και
οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών
προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων
γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα
περιφερειακής οικονομίας».
4

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=750
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Ο νόμος (4019/2011) χωρίζει τις Ευπαθείς ομάδες σε δύο κατηγορίες:


Στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και



Στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται
ευπαθείς.
• Τα άτομα με ειδικές ανάγκες
• Τα εξαρτημένα από διάφορες ουσίες άτομα (ναρκωτικά, κ.α.)
• Οι αλκοολικοί
• Τα άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης ή έχουν ολοκληρώσει την
διαδικασία απεξάρτησης
• Άτομα με πνευματικές/ψυχικές διαταραχές ή χρόνια προβλήματα υγείας
• Αποφυλακισμένοι / Ανήλικοι παραβάτες
• Παλιννοστούντες
• Άτομα με γλωσσικές, πολιτισμικές ή άλλες ιδιαιτερότητες, όπως οι τσιγγάνοι,
Πομάκοι, κ.λπ.,
• Πρόσφυγες
• Μετανάστες
• Γυναίκες
• Κακοποιημένες Γυναίκες (θύματα βίας ή ενδοοικογενειακής βίας ή trafficking)
• Γυναίκες με αναπηρία-ειδική ομάδα
• Ηλικιωμένοι
• Άνεργοι (υποομάδες ηλικιωμένοι, νέοι, μακράς ή σύντομης διάρκειας)
• Άποροι, άτομα που βιώνουν φτώχεια
• Κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών
• Άστεγοι ( http://edu4adults.blogspot.gr/2010/07/k-o.html)

1.2.1 Δραστηριοποίηση των Ευπαθών ομάδων μέσω της Κοινωνικής
Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν.4019/2011, δημιουργούνται προϋποθέσεις για τη
δραστηριοποίηση της κοινωνικής οικονομίας στο πεδίο της απασχόλησης ευπαθών
ομάδων πληθυσμού με στόχους την κοινωνική και οικονομική (επαν)ένταξη
[24]

[25]

αποκλεισμένων ατόμων, την καταπολέμηση των διακρίσεων (π.χ. ισότητα φύλων), τη
μείωση της ανεργίας σε περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από την τρέχουσα
οικονομική κρίση (ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές), καθώς και την τοπική
ανάπτυξη μέσω της παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών και την προώθηση
των

εναλλακτικών

μορφών

επιχειρηματικότητας

(Υπουργείο

Εργασίας

και

Κοινωνικής Ασφάλισης, 2011).
Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011, ως φορέας κοινωνικής
οικονομίας θεσμοθετείται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣεπ). Η
ΚοινΣΕπ αποτελεί αστικό συνεταιρισμό με κοινωνικό σκοπό, έχει εκ του νόμου
εμπορική ιδιότητα, ενώ παράλληλα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με
περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Η ΚοινΣΕπ διοικείται ισότιμα από τα μέλη της,
στοχεύει στο συλλογικό όφελος και το κέρδος της προκύπτει από δράσεις κοινωνικού
και δημόσιου συμφέροντος. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΚοινΣΕπ είναι η
ελεύθερη συμμετοχή5 των μελών με κοινωνικό σκοπό (Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 2013β). Ακόμη η ΚοινΣΕπ μπορεί να
ενισχύεται από πόρους που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας

(Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης, 2011).
Ο νόμος 4019/2011 εισάγει λοιπόν μια καινοτόμο παράμετρο στις σχέσεις κράτους,
κοινωνίας και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, ανοίγει νέους ορίζοντες στην
επιχειρηματική δραστηριότητα των ανέργων και την παροχή υπηρεσιών στις
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αποτελεί ένα θετικό εναρκτήριο βήμα για την
εισαγωγή της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.
Η ορθολογική αφομοίωση του νέου αυτού τομέα, προϋποθέτει την αξιοποίηση της
υπάρχουσας ευρωπαϊκής εμπειρίας αλλά και μια εθνική μεθοδολογία, όπου ένα
αναβαθμισμένο Μητρώο, θα ενσωματώνει το σύνολο των κατάλληλων θεσμικών
μορφών, θα ελέγχει, θα στηρίζει και θα αξιολογεί τις δραστηριότητες των σχετικών
φορέων (Nasioulas, 2011:19)

5

Δηλαδή είναι εθελοντική, όχι αναγκαστική, ένωση προσώπων.
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1.2.3 Ευπαθείς ομάδες και Κοινωνικός αποκλεισμός στην Ελλάδα
Με βάση τις μελέτες αποτυπώνεται υψηλός κίνδυνος φτώχειας στις οικογένειες που
τα μέλη τους είναι άνω των 65 ετών. Θεωρείται ότι η ενίσχυση των κοινωνικών
επιδομάτων στη συγκεκριμένη ομάδα είναι αναγκαία προκειμένου να μειωθεί ο
αριθμός των νοικοκυριών που βρίσκονται στα επίπεδα της φτώχειας.(Μ. Πετμεζίδου,
Χ. Παπαθεοδώρου,2004)
Σύμφωνα με έρευνες διαπιστώνεται ότι η άποψη όσον αφορά τον κοινωνικό
αποκλεισμό στην Ελληνική Κοινωνία διαφοροποιείται από αυτή που κυριαρχεί στην
Ευρώπη.


Οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δεν είναι αναγκαίο να ταυτίζονται με τις
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και διαφέρουν με αυτές που η Ευρωπαϊκή
ένωση προβάλλει ως ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας.



Στην

Ελλάδα

θεωρούνται

ως

κοινωνικά

αποκλεισμένες

ομάδες

οι

ηλικιωμένου και τα άτομα με αναπηρίες. (ΕΚΚΕ 2004)
Οι κατηγορίες που επηρεάζονται από τη φτώχεια είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, οι
νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας και οι επισφαλείς απασχολούμενοι που δεν
μπορούν να αποκτήσουν ασφαλιστικά δικαιώματα με αποτέλεσμα όταν βρεθούν σε
κατάσταση ανεργίας, ασθένειας, μητρότητας δεν θεωρούνται προστατευόμενοι του
ασφαλιστικού συστήματος (Μ. Πετμεζίδου, Χ. Παπαθεοδώρου,2004).
Έχει διαπιστωθεί ότι :


Στην Ελλάδα το επίπεδο της φτώχειας είναι υψηλότερο σε σχέση με τα άλλα
κράτη της Ε.Ε.



Οι κοινωνικές παροχές (επιδόματα) είναι περιορισμένες όσον αφορά την
αντιμετώπιση της φτώχειας .Επιβάλλεται ο διαχωρισμός μεταξύ των ομάδων
υψηλού κινδύνου φτώχειας

(νοικοκυριά με ηλικιωμένα άτομα) και των

ομάδων με υψηλή συνεισφορά στη διαμόρφωση του επιπέδου της φτώχειας
(αφορά εργαζόμενους που απειλούνται από τη φτώχεια) (Γ.Κοταλακίδης,
2007).
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Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το έτος 2015 βρισκόταν αντιμέτωπο με τον κίνδυνο
της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 37,8% των παιδιών (περίπου
710.000 παιδιά), έναντι 28,7% το 2010. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση του
εν λόγω ποσοστού στην ΕΕ την τελευταία πενταετία. Στην ΕΕ το αντίστοιχο
ποσοστό μειώθηκε από 27,5% το 2010 σε 26,9% το 2015 (περίπου 25,26
εκατομμύρια παιδιά).
Σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ζουν περίπου τέσσερα στα δέκα
παιδιά στην Ελλάδα και κατά μέσο όρο ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ, σύμφωνα
με τα στοιχεία του 2015 που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.
Το παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό των παιδιών της
Ελλάδας και της ΕΕ.
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός για 4 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα

Πηγή: Eurostat
ekauthor-02 16 Νοεμβρίου, 2016
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
2.1 Ευρώπη 2020
Η Στρατηγική «Ευρώπη 20206» υιοθετήθηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
στις 17 Ιουνίου 2010, όπου και θεσπίσθηκε ο μηχανισμός υλοποίησης της
προκειμένου να αποτελέσει, με χρονικό ορίζοντα το 2020, μια νέα Στρατηγική για
την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα.
Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης, που εστιάζει σε
νευραλγικούς τομείς όπως γνώση και καινοτομία, βιώσιμη οικονομία, υψηλό
ποσοστό απασχόλησης και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, και εδράζεται
σε τρεις αμοιβαία ενισχυόμενες προτεραιότητες:


Έξυπνη ανάπτυξη, βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία.



Βιώσιμη, πράσινη και ανταγωνιστική ανάπτυξη, καθώς και αύξηση της
αποδοτικότητας στη χρήση φυσικών και ενεργειακών πόρων.



Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με υψηλή απασχόληση και ενισχυμένη
κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Η επιτυχία της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αξιώνει αφενός, την πλήρη
ενεργοποίηση του συνόλου των πολιτικών και μηχανισμών της ΕΕ και αφετέρου, την
επιστράτευση μέσων άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Από τη μία, λοιπόν,
προϋποθέτει την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και την ενεργοποίηση των
μηχανισμών χρηματοδότησης της ΕΕ, ενώ από την άλλη τη σύναψη συμφωνιών
ελεύθερου εμπορίου, την ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων με αναδυόμενες
οικονομίες και εταιρικών σχέσεων με αναπτυσσόμενες χώρες7.

2.1.1 Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας και του
Κοινωνικού Αποκλεισμού
Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού 12 αποτελεί μία από τις επτά Εμβληματικές Πρωτοβουλίες της
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μία έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς
6

Βλ. COM (2010) 2020/3.3.2010.

7

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας, Έκδοση
1.3 , Αθήνα, Αύγουστος 2015
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αποκλεισμούς. Πεμπτουσία της Πλατφόρμας αποτελεί η στενή συνεργασία και
ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών
οργανισμών και των άμεσα ενδιαφερόμενων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.
Η Πλατφόρμα εγκαινιάστηκε το 2010 και εκτείνεται μέχρι το 2020, ενώ σκοπό έχει
να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να πετύχουν ένα σημαντικό στόχο:
την έξοδο 20 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών από τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
Αυτός ο στόχος έχει καθορισθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με βάση τρεις
δείκτες:
1. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις,
2. Το δείκτη υλικής στέρησης
3. Το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση
εργασίας.
Οι πολίτες ταξινομούνται στην κατηγορία των ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρή
υλική στέρηση, όταν βιώνουν τουλάχιστον 4 από τις 9 στερήσεις:
α) αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιο ή τους πάγιους λογαριασμούς ρεύματος,
νερού, τηλεφώνου κτλ.,
β) αδυνατούν να κρατήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό,
γ) αντιμετωπίζουν απροσδόκητα έξοδα,
δ) δεν μπορούν να τρώνε κρέας, ψάρι ή κάποιο υποκατάστατο πρωτεΐνης κάθε
δεύτερη μέρα,
ε) αδυνατούν να πραγματοποιήσουν διακοπές μίας εβδομάδας μακριά από το σπίτι,
μια φορά το χρόνο,
στ) δεν έχουν αυτοκίνητο,
ζ) δεν έχουν πλυντήριο ρούχων,
η) δεν έχουν έγχρωμη τηλεόραση και
θ) δεν έχουν τηλέφωνο.
Τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριό με χαμηλή ένταση εργασίας είναι αυτά που έχουν
ηλικία 0-59 ετών και συνθέτουν ένα νοικοκυριό, όπου οι ενήλικες εργάζονται
λιγότερο από το 20% των δυνατοτήτων τους σε σχέση με τη συνολική εργασία που
ασκούσαν κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) προηγούμενων μηνών.
[29]
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Η εν λόγω Πλατφόρμα καλύπτει πέντε τομείς δράσης:
1. Ανάληψη δράσεων σε όλο το φάσμα των τομέων πολιτικής, όπως στον τομέα της
αγοράς εργασίας, της ελάχιστης στήριξης του εισοδήματος, της υγειονομικής
περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της πρόσβασης σε βασικούς
τραπεζικούς λογαριασμούς.
2. Καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την προώθηση της κοινωνικής
ένταξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να διατεθεί το 20% του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού.
3.

Παρουσίαση

τεκμηριωμένων

αποτελεσματικότητας

καινοτόμων

στοιχείων

με

κοινωνικών

σκοπό

την

πολιτικών,

εκτίμηση
προτού

της
αυτές

εφαρμοστούν σε ευρύτερη κλίμακα.
4. Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων της κοινωνικής πολιτικής. Η συμμετοχή των ατόμων που
αντιμετωπίζουν πρόβλημα φτώχειας αναγνωρίζεται σήμερα ως καταλυτικός
παράγοντας σε κάθε στρατηγική κοινωνικής ένταξης.
5. Καλύτερος συντονισμός των εθνικών πολιτικών των κρατών μελών μπορεί να
επιτευχθεί με τη χρήση της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού (ΑΜΣ) για την
κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη και, ιδίως, μέσω της Επιτροπής
Κοινωνικής Προστασίας.
Η περαιτέρω εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της Φτώχειας και του
Κοινωνικού Αποκλεισμού αναφέρεται και καλύπτει τους εξής τομείς:


Πρόσβαση στην απασχόληση



Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και κοινωνική προστασία



Πολιτικές για την εκπαίδευση και τη νεολαία



Ένταξη μεταναστών



Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση των διακρίσεων

Με βάση τα παραπάνω, οι ειδικοί στόχοι της «Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την
Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού» συνοψίζονται στα
εξής:
1. Στήριξη για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας.
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2. Προώθηση της ενεργού ένταξης των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία και την
αγορά εργασίας, καθώς η ανεργία είναι η βασικότερη αιτία φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού.
3. Εξασφάλιση και προσιτή στέγαση για όλους.
4. Εξάλειψη των διακρίσεων και αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων
με αναπηρίες, των εθνοτικών μειονοτήτων, των μεταναστών και άλλων ευάλωτων
ομάδων που έχουν ανάγκη.
5. Αντιμετώπιση του αποκλεισμού από χρηματοπιστωτικές και τραπεζικές υπηρεσίες.
6. Προώθηση της ενσωμάτωσης των Ρομά8.

2.1.2 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» και κοινωνική συνοχή
Ενόψει του σχεδιασμού και της υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και
έχοντας υπόψη το μέχρι τότε υπόβαθρο των εφαρμοζόμενων πολιτικών, η ΕΕ
προσπάθησε ήδη από το 2010 να συνδέσει και να ενδυναμώσει τις πολιτικές της στο
επίπεδο της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης. Το κρίσιμο σημείο σε αυτή τη
διαδικασία ήταν προφανώς η αποτύπωση της τότε κατάστασης και η καταγραφή των
προτάσεων για το μέλλον. Σε ότι αφορά την αποτύπωση της κατάστασης αρκεί να
αναφέρουμε τη χαρακτηριστική δήλωση του Philippe Courard, ο οποίος
περιγράφοντας τη μέχρι τότε πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των
ευρύτερων κοινωνικών της στόχων σημείωνε:
«Το 2010 είναι σταθμός στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής, όπως αυτή
διαμορφώθηκε στη Λισαβόνα το 2000, και επίσης ολοκληρώνει την πρώτη δεκαετία της
«Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού» (ΑΜΣ) στην περιοχή της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Δυστυχώς η δεκαετία αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχής σε ότι αφορά τη
μάχη ενάντια στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Στον βαθμό που μπορεί
αυτό να διαφανεί μέσα από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι η φτώχεια
δεν έχει μειωθεί – ούτε κατά την πριν από την κρίση του 2008 περίοδο. Η υπόσχεση της
"περισσότερης κοινωνικής συνοχής" όπως αποτυπώνεται στην ατζέντα της Λισαβόνας,

8

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας, Έκδοση
1.3 , Αθήνα, Αύγουστος 2015
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δεν πραγματοποιήθηκε» (Philippe Courard, Belgian Secretary of State for Social
Integration and Combating Poverty, Εισαγωγή στο Frazer et al, 2010b, pp. 7).

2.1.3 Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1 ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν σε κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είχε μειωθεί σημαντικά πριν από την πρόσφατη
οικονομική κρίση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός ο δείκτης
έφθασε το 2009 στο χαμηλότερο επίπεδο με 114 εκατομμύρια άτομα περίπου σε
κίνδυνο φτώχειας για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και 3 εκατομμύρια για την Ελλάδα.
Παρ' όλα αυτά, ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
αυξήθηκε ξανά τα επόμενα χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, στην ΕΕ έφθασε το 2012 στο υψηλότερο ποσοστό με 123
εκατομμύρια ανθρώπους περίπου σε κίνδυνο φτώχειας, προτού να μειωθεί ξανά
ελαφρώς το 2013 στα 121,6 εκατομμύρια. Αυτό μεταφράζεται με μια απόσταση της
τάξης 17,3 εκατομμυρίων μεταξύ των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού για την ΕΕ για το 2013 και του στόχου για το 2020. Αντίθετα η Ελλάδα,
το 2013, μετρούσε 3,9 εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο φτώχειας και μια
απόκλιση από τον στόχο του 2020 ίση με 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους9.
Πίνακας 1: Διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού (σε χιλ.) στην Ελλάδα και την ΕΕ και της απόστασης από τον στόχο
Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (σε χιλ.)
Απόσταση από τον στόχο
Έτος

Ελλάδα

ΕΕ (27 χώρες)

2005

3.131

124.339

450

20.000

2006

3.154

123.051

473

18.712

2007

3.064

119.360

383

15.021

2008

3.046

116.584

365

12.245

9

Ελλάδα

ΕΕ (27 χώρες)

ΙΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, Νοέμβριος
2015. Μελέτες (Studies)/40 To στρατηγικό σχέδιο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
«Ευρώπη 2020». Τάσεις, προοπτικές και η θέση της Ελλάδας. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Βασιλική
Σκιντζή, Ειρήνη Δασκαλοπούλου, Αθανάσιος Αναστασίου, Νικόλαος Αποστολόπουλος και Δήμητρα
Μήτση
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2009

3.007

114.560

326

10.221

2010

3.031

116.686

350

12.347

2011

3.403

119.930

722

15.591

2012

3.795

122.676

1.114

18.337

2013

3.904

121.626

1.223

17.287

Πηγή: Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση
της Φτώχειας, Έκδοση 1.3 , Αθήνα, Αύγουστος 201
Πολλές χώρες μέλη της ΕΕ εμφανίζουν υψηλά ποσοστά πληθυσμού σε κίνδυνο
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (Πίνακας 2). Συνολικά, το 24,5% του
ευρωπαϊκού πληθυσμού βρισκόταν το 2013 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό
αποκλεισμό. Υπάρχουν όμως αξιοσημείωτες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών.
Στη Βουλγαρία περίπου το μισό ποσοστό του πληθυσμού (48%) βρισκόταν σε
κίνδυνο φτώχειας το 2013· αντίστοιχα, το 40,4 % στη Ρουμανία και το 35,7% στην
Ελλάδα. Αντίθετα, τα μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται στην Τσεχία (14,3%), στην
Ολλανδία (15,9%) και στη Φινλανδία (16,0%).
Πίνακας 2: Κατάταξη των χωρών της ΕΕ με βάση το ποσοστό του πληθυσμού σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (έτος 2013)
Κατάταξη
12

Βέλγιο

2013
20,8

Βουλγαρία

48,0

28

Τσεχία

14,6

1

Δανία

18,9

7

Γερμανία

20,3

10

Εσθονία

23,5

13

Ιρλανδία

29,5

21

Ελλάδα

35,7

26

Ισπανία

27,3

17

Γαλλία

18,1

5

Κροατία

29,9

22

Ιταλία

28,4

20

Κύπρος

27,8

19
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Λετονία

35,1

25

Λιθουανία

30,8

23

Λουξεμβούργο

19,0

8

Ουγγαρία

33,5

24

Μάλτα

24,0

14

Ολλανδία

15,9

2

Αυστρία

18,8

6

Πολωνία

25,8

16

Πορτογαλία

27,5

18

Ρουμανία

40,4

27

Σλοβενία

20,4

11

Σλοβακία

19,8

9

Φινλανδία

16,0

3

Σουηδία

16,4

4

Ηνωμένο Βασίλειο

24,8

15

ΕΕ (28)

24,5

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση Πηγή:
της Φτώχειας, Έκδοση 1.3 , Αθήνα, Αύγουστος 2015

2.2 ΕΣΠΑ 2014- 2020
2.2.1 Πόροι και Δράσεις του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, διατίθενται στην Ελλάδα από το ΕΚΤ περίπου
4 δις ευρώ. Εξ αυτών περίπου τα 2 δις θα διατεθούν μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ενώ περ. 900 εκ. ευρώ
θα τα διαχειριστούν οι Περιφέρειες μέσω των 13 ΠΕΠ. Επίσης ορισμένες κοινωνικές
υποδομές και δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, κυρίως υποδομές και
επενδύσεις. Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» αναλαμβάνει κυρίως την υλοποίηση του Θεματικού Στόχου 8 «Προώθηση
της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων», ενώ οι περιφέρειες την υλοποίηση του Θεματικού στόχου 9
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε
[34]
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διάκρισης’, καθώς και επενδύσεις μέσω του ΕΤΠΑ του ΘΣ 10 « Επένδυση στην
εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη Δια Βίου Μάθηση.
(https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx)

Οι επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 που αναλαμβάνουν να
υλοποιήσουν οι Περιφέρειες μέσω των ΠΕΠ και έχουν ως βασικούς δικαιούχους τους
δήμους είναι:
α) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, στη μείωση των ανισοτήτων όσον
αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και την προώθηση της κοινωνικής
ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και
ψυχαγωγικού χαρακτήρα (ΕΤΠΑ)
β) Παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών (ΕΤΠΑ)
γ) Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις (ΕΤΠΑ)
δ) Επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΕΤΠΑ)
I.

Ενεργός ένταξη, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της
ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας (ΕΚΤ)

II.

Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι
Ρομα (ΕΚΤ)

III.

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών (ΕΚΤ)

IV.

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

V.

Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής
οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί
η πρόσβαση στην απασχόληση

VI.

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
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Συμπερασματικά, η νέα αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020 προσφέρει στους Δήμους της
χώρας

σημαντικές

ευκαιρίες

για

την

ενίσχυση

της

κοινωνικής

τους

δράσης.

http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=59&la=1,
https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx

2.2.2 Η ενεργοποίηση και η συνεργασία με την κοινωνία των
πολιτών
Η τοπική κοινωνική πολιτική δύναται να παράξει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία
μέσω:
Της συνεργασίας των ΟΤΑ με τις ΜΚΟ με τους θεσμούς και τις επιχειρήσεις, τη
δημιουργία νέων δομών κοινωνικής αλληλεγγύης, την αξιοποίηση του εθελοντισμού.
Της συγκρότησης ενός διχτυού Ασφαλείας ανά Δήμο με τη συμμετοχή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και των εθελοντικών οργανώσεων και με διασφάλιση
της χρηματοδότησης του από Ευρωπαϊκούς, Εθνικούς

πόρους και χορηγίες

http://www.epanad.gov.gr/

2.2.3 Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
Μια μελλοντική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα συνέβαλε στη βελτίωση της
τοπικής κοινωνικής πολιτικής, αφενός μέσω μείωση της ανεργίας και της φτώχειας
και αφετέρου μέσω αύξησης των πόρων των ΟΤΑ10.

2.3 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Το ΕΚΤ είναι το βασικό μέσο που χρησιμοποιεί η Ευρώπη για την υποστήριξη της
απασχόλησης, τη στήριξη των πολιτών για την εξεύρεση καλύτερων θέσεων εργασίας
και τη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες της
ΕΕ. Λειτουργεί επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης – τους
εργαζόμενους, τους νέους και όλους όσους αναζητούν εργασία. Η χρηματοδότηση
από το ΕΚΤ – ύψους 10 δις ευρώ το χρόνο – βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης
10

http://www.epanad.gov.gr/
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εκατομμυρίων Ευρωπαίων, και ιδιαίτερα αυτών που δυσκολεύονται στην εξεύρεση
εργασίας.

2.3.1 Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη νέα
Προγραμματική Περίοδο
Στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου στην ενίσχυση της απασχόλησης, την προώθηση της εκπαίδευσης και δια
βίου μάθησης, την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την
αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, όχι μόνο παραμένει σημαντικός αλλά και
ενισχύεται.
Οι επενδύσεις του ΕΚΤ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μείωση
της φτώχειας.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό11:
- Σε κάθε κατηγορία περιφερειών κατανέμεται ένα ελάχιστο ποσοστό του
προϋπολογισμού για ενέργειες ΕΚΤ.
- Ένα ελάχιστο ποσοστό 20% του ΕΚΤ κατανέμεται στην προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας.
- Έμφαση δίνεται στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και ιδιαίτερα των νέων
που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.
11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου
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- Ενισχύεται ο αντίκτυπος του ΕΚΤ στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών.
- Ενισχύονται οι εταιρικές σχέσεις ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών σε επενδύσεις του ΕΚΤ.

2.3.2 Προτεραιότητες ΕΚΤ
Οι προτεραιότητες του ΕΚΤ και ο τρόπος που δαπανά τους πόρους του καθορίζονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις χώρες της ΕΕ. Μία
προτεραιότητα είναι να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων με νέες
δεξιότητες, και των επιχειρήσεων με νέους τρόπους εργασίας. Άλλες προτεραιότητες
εστιάζουν στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση: βοηθώντας τους νέους
κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία, ή καταρτίζοντας τα άτομα που
αναζητούν εργασία και έχουν μειωμένες δεξιότητες, ώστε να βελτιώσουν τις
προοπτικές απασχόλησής τους. Πράγματι, η επαγγελματική κατάρτιση και οι
ευκαιρίες δια βίου μάθησης που δίνουν στους ανθρώπους νέες δεξιότητες, αποτελούν
σημαντικό τμήμα πολλών έργων του ΕΚΤ.
Μία άλλη προτεραιότητα εστιάζει στην υποβοήθηση ατόμων από μειονεκτούσες
ομάδες κατά την εξεύρεση θέσεων εργασίας. Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της
ενίσχυσης της «κοινωνικής ένταξης» - ένδειξη του σημαντικού ρόλου που παίζει η
απασχόληση στην καλύτερη ένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία και την
καθημερινή ζωή. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε ενίσχυση των προσπαθειών
για τη διατήρηση της απασχόλησης, ή την γρήγορη επαναφορά των ανέργων σε νέες
θέσεις εργασίας.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλότητα στη φύση, το εύρος και τους στόχους των έργων του
ΕΚΤ, και απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό ομάδων στόχου. Υπάρχουν έργα που
απευθύνονται στα εκπαιδευτικά συστήματα, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,
έργα για νέους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που αναζητούν εργασία, και έργα για
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δυνητικούς επιχειρηματίες από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο. Το ΕΚΤ εστιάζει στους
ανθρώπους12.

2.3.3 Το ΕΚΤ στην Ελλάδα
Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η απασχόληση των νέων βρίσκονται στο
επίκεντρο των επενδύσεων του ΕΚΤ στην Ελλάδα. Προωθείται η απόκτηση
δεξιοτήτων και προσόντων, ενώ οι ομάδες που απειλούνται από τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται για να προχωρήσουν.
Σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα το ΕΚΤ υποστηρίζει θέσεις εργασίας, βοηθά
άτομα να βρουν καλύτερη εργασία και εξασφαλίζει δικαιότερο βιοτικό επίπεδο και
ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Τούτο επιτυγχάνεται χάρη σε
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης, δηλαδή στους εργαζομένους της,
τις μειονεκτούσες ομάδες και όλους όσους αναζητούν εργασία. Δεκάδες χιλιάδες
έργων του ΕΚΤ εφαρμόζονται επί του παρόντος σε μεγάλες και μικρές πόλεις,
αγροτικές κοινότητες και γειτονιές της Ευρώπης. Τα έργα αυτά δημιουργούν θετικές
προοπτικές για τις δεξιότητες, την απασχόληση, τα προσόντα και για μια κοινωνία με
λιγότερους αποκλεισμούς για όλους τους Ευρωπαίους.

2.3.4 Καλύτερη εκπαίδευση και διοίκηση
Η στρατηγική του ΕΚΤ στην Ελλάδα επικεντρώνεται στην αύξηση και τη βελτίωση
των δεξιοτήτων και των προσόντων, προκειμένου να παράσχει στο εργατικό
δυναμικό και τους μελλοντικούς εργαζομένους της τις ικανότητες που χρειάζεται η
οικονομία. Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί μέτρα για τη μείωση του αριθμού των μαθητών
που εγκαταλείπουν τη σχολική φοίτηση, τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της δια βίου
μάθησης και των ευκαιριών μαθητείας, και τη βελτίωση του συστήματος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

12

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=el
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Για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων ανάπτυξης και
απασχόλησης, η Ελλάδα επενδύει επίσης στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, για
παράδειγμα μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης των
επενδυτικών ευκαιριών. Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η κατάρτιση, η
βελτίωση των διαδικασιών και οι νέες προσεγγίσεις διαχείρισης έχουν καίρια
σημασία για την αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των
υπηρεσιών

που

προσφέρονται

στους

πολίτες.

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=382&langId=el

2.3.5 Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης
Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί έργα για την επανένταξη των ανέργων σε θέσεις εργασίας και
τον εφοδιασμό των εργαζομένων με τις δεξιότητες που απαιτούν οι θέσεις εργασίας
υψηλής ποιότητας. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, ενώ το ΕΚΤ και η
πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (YEI) υποστηρίζουν το εθνικό σχέδιο
δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων13.
Οι νέες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και μαθητείας αποτελούν βασικό στοιχείο
αυτών των μέτρων. Για την καταπολέμηση του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των
μακροχρόνια ανέργων που αναζητούν εργασία, οι επενδύσεις του ΕΚΤ υποστηρίζουν
επίσης τον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό με βάση τις νέες δεξιότητες που
χρειάζονται η ελληνική οικονομία και βιομηχανία, ενώ συμβάλλουν στη μείωση της
αδήλωτης εργασίας.

2.3.6 Καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού
Η Ελλάδα λαμβάνει εκτεταμένα μέτρα για τη βοήθεια των πολιτών που απειλούνται
από τη φτώχεια και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Σχεδιάζονται
μέτρα για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων
ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα που προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών. Το ΕΚΤ ενθαρρύνει τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο με στόχο την ενίσχυση της ένταξης και την προσφορά ευκαιριών
13

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=50&langId=el
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απασχόλησης. Επιπλέον, σε όλη την Ελλάδα χρηματοδοτούνται πρωτοβουλίες για τη
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης για όλους τους
πολίτες.

2.3.7 Καλύτερη εκπαίδευση και διοίκηση
Η στρατηγική του ΕΚΤ στην Ελλάδα επικεντρώνεται στην αύξηση και τη βελτίωση
των δεξιοτήτων και των προσόντων, προκειμένου να παράσχει στο εργατικό
δυναμικό και τους μελλοντικούς εργαζομένους της τις ικανότητες που χρειάζεται η
οικονομία. Το ΕΚΤ χρηματοδοτεί μέτρα για τη μείωση του αριθμού των μαθητών
που εγκαταλείπουν τη σχολική φοίτηση, τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της δια βίου
μάθησης και των ευκαιριών μαθητείας, και τη βελτίωση του συστήματος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων ανάπτυξης και
απασχόλησης, η Ελλάδα επενδύει επίσης στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, για
παράδειγμα μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης των
επενδυτικών ευκαιριών. Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η κατάρτιση, η
βελτίωση των διαδικασιών και οι νέες προσεγγίσεις διαχείρισης έχουν καίρια
σημασία για την αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των
υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες14.

14
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1 Η κοινωνική πολιτική των Δήμων
3.1.1 Αρμοδιότητες
Η αποστολή των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού έγκειται στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων,
προς εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. Αποστολή που έχει ανατεθεί
απευθείας από το Σύνταγμα, το οποίο θέτει σχετικά τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ των
τοπικών αρχών (άρθρο 102§1).
Ιδιαίτερα ως προς τον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (ΚΔΚ
άρθρο 75§Ι υπό τον τομέα ε΄

15

), προβλέπονται για τους Δήμους οι κάτωθι

αρμοδιότητες:
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων
ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής
ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών
προγραμμάτων.
2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που
στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με
την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία
δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και
αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής
στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων
προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
3. Η μέριμνα για τη στήριξη άστεγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την
παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή
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Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006).
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χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα διαβίωσης16.
4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη
δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και
δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και
προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με
τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων
και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και
την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.
Με τον Ν.3852/201017 μεταβιβάστηκαν στους Δήμους επιπρόσθετες αρμοδιότητες
(άρθρο 94§3Β) στον τομέα κοινωνικής προστασίας και της δημόσιας υγείας που
αφορούν ειδικότερα σε:
Εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών


Τήρηση κανόνων υγιεινής σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία



Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε
ιδιώτες, και σε φιλανθρωπικούς συλλόγους ή σωματεία



Άσκηση ελέγχου και εποπτείας σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και ευθύνη
λειτουργίας των παιδικών εξοχών



Εποπτεία και έγκριση προϋπολογισμού φιλανθρωπικών σωματείων και
ιδρυμάτων, παρακολούθηση και έλεγχος των επιχορηγήσεων που δίδονται σε
ΝΠΙΔ κοινωφελών σκοπών

16

Bλ. και τα άρθρα 187-188 του ΚΔΚ, περί εκποίησης δημοτικών οικοπέδων και περί ανέγερσης
κατοικιών και παραχώρησης της χρήσης τους σε άστεγους και οικονομικά αδύνατους δημότες.
Επίσης το άρθρο 202, περί χορήγησης έκτακτων βοηθημάτων και μείωσης ή απαλλαγής από φόρους
ή τέλη προς όφελος συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων.
17

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010)
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Οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, μίσθωση ακινήτων, ρύθμιση
διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και επιβολή κυρώσεων για
παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας



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.)



Χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας



Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας



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.



Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους
σοβαρούς λόγους



Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής



Υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το
Υπουργείο Υγείας ή άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει
απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου



Υλοποίηση έκτακτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας που εκτελούνται με
έκτακτη χρηματοδότηση



Υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας



Έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα
δημόσιας υγιεινής
[44]
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Πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας

Οι νέες αρμοδιότητες των Δήμων, μεταφέρθηκαν σε αυτούς από τις καταργούμενες
νομαρχίες (λ.χ. η αδειοδότηση ιδιωτικών παιδικών σταθμών18) και από τις πρώην
κρατικές περιφέρειες. Ορισμένες εξ αυτών είναι υποχρεωτικές για τους Δήμους (λ.χ.
οι αδειοδοτήσεις). Κάποιες άλλες παραμένουν κρατικές, ασκούμενες κατά
παραχώρηση από αυτούς για λόγους διευκόλυνσης του πολίτη (λ.χ. τα προνοιακά
επιδόματα του ν.δ.57/1973, απλώς καταβάλλονται από τους Δήμους, χωρίς
αποφασιστικό ρόλο των τελευταίων). Η αρχική πρόβλεψη για μεταφορά
αρμοδιοτήτων από τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ), τελικώς δεν
ευοδώθηκε. Γενικά σήμερα ασκούνται από τους Δήμους οι αρμοδιότητες για τις
οποίες προβλεπόταν ότι μεταφέρονται σε αυτούς έως την 1/1/2011 και 1/7/2011. Οι
υπόλοιπες τελικώς δεν μεταφέρθηκαν.
Χρειάζεται να αναφερθεί και η πρόβλεψη για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
(Ν.3852/2010 άρθρο 78), ένα συμβουλευτικό όργανο που συγκροτείται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και ασχολείται με την καταγραφή και διερεύνηση των
ιδιαίτερων προβλημάτων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας. Είναι αρμόδιο να
εισηγείται

σχετικά

με

δράσεις

ευαισθητοποίησης

και

με

την

οργάνωση

συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μέλη του είναι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και άτομα
που επιλέγονται από την κοινότητα των μόνιμα διαμενόντων στο δήμο μεταναστών
ως εκπρόσωποί τους.
Επειδή οι μετανάστες δεν διαθέτουν πολιτικά δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, η
θεσμοθέτηση των ΣΕΜ (Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών), αποκτά ιδιαίτερη
σημασία, καθώς μέσω αυτών αποκτούν μια ελάχιστη έστω θεσμική ορατότητα οι
μεταναστευτικές κοινότητες. Η θεσμοθέτηση του ΣΕΜ γίνεται αντιληπτή και ως
εξειδίκευση της γενικής αρμοδιότητας των Δήμων για κοινωνική ένταξη των
αλλοδαπών κατοίκων στην τοπική ζωή.

3.1.2 Ο θεσμικός ρόλος των Δήμων
Οι μεταρρυθμίσεις

που προωθήθηκαν με το Ν. 3852/2010

ενδυναμώνουν τον

κοινωνικό ρόλο των δήμων, παράλληλα οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις υιοθετούν
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βασικές αξίες της Συνθήκης της Λισσαβόνας19, όπως εξωστρέφεια, εγγύτητα και
συμμετοχή, και προτάσσουν ένα σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Οι
αρμοδιότητες οριοθετούνται με γνώμονα την (ευρωπαϊκών καταβολών) αρχή της
επικουρικότητας20, σύμφωνα με την οποία οι πολιτικές ασκούνται στο πλησιέστερο
στον πολίτη επίπεδο21. Οι επιταγές αυτής της αρχής, οδηγούν στην ανάδειξη ενός
νέου διακυβερνητικού μοντέλου που προϋποθέτει περισσότερη αποκέντρωση και
περιορισμό του κράτους σε επιτελικές, συντονιστικές και εποπτικές λειτουργίες.
Με το παραπάνω σκεπτικό, επιλογή του νομοθέτη υπήρξε η ενδυνάμωση του ρόλου
των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Η ενδυνάμωσή τους έγινε αντιληπτή με δύο τρόπους.
Αφενός μέσω της διεύρυνσης των γεωγραφικών και πληθυσμιακών ορίων τους. Η
αλλαγή μεγέθους θεωρήθηκε αναγκαία προϋπόθεση για την ανάδειξή των Δήμων σε
αποτελεσματικούς διαχειριστές υπηρεσιών που αφορούν στην καθημερινή ζωή των
πολιτών και για την ουσιαστική συμβολή τους στον τοπικό αναπτυξιακό
προγραμματισμό. Αφετέρου μέσω της ανάθεσης νέων, σαφέστερα οριοθετημένων
αρμοδιοτήτων, με στόχο την ολοκληρωμένη άσκηση πολιτικών σε κάθε επίπεδο,
προς αποφυγήν επικαλύψεων (Αιτιολογική Έκθεση σχεδίου νόμου πρόγραμμα
Καλλικράτης, 2010: 10-11, 14, 30).
Ενόψει της οικονομικής κρίσης, ο κοινωνικός ρόλος τους διευρύνεται ακόμη
περισσότερο, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της στην
κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα δημιουργούνται και νέες προκλήσεις, καθώς οι Δήμοι
καλούνται να διαχειριστούν αυξημένες απαιτήσεις, ως προς την αναβάθμιση των
κοινωνικών υποδομών, την καταγραφή αναγκών, το σχεδιασμό και υλοποίηση νέων
19

Υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2007. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.
https://europa.eu/european-union/law/treaties_el
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Η αρχή της Επικουρικότητας κατοχυρώθηκε επίσημα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ που την
εγγράφει στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας
ενέγραψε την αρχή της επικουρικότητας στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης της ΕΕ και
κατάργησε την αντίστοιχη διάταξη της Συνθήκης ΕΚ επαναλαμβάνοντας, ωστόσο, τη διατύπωσή της.
Πρόσθεσε επίσης μια ρητή αναφορά στην περιφερειακή και τοπική διάσταση της αρχής της
επικουρικότητας.
21

Το άρθρο 10 της Συνθήκης της Λισαβόνας θεσπίζει την αρχή της εγγύτητας, βάσει της οποίας οι
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες εμπλέκοντας με τον
πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις εθνικές και τοπικές διοικήσεις, ώστε να πλησιάσει η ΕΕ τους πολίτες
της.
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προγραμμάτων προς εξυπηρέτηση διαρκώς μεταβαλλόμενων αιτημάτων, το συντονισμό
των κατακερματισμένων κοινωνικών υπηρεσιών (Κουταλάκης, 2011: 31). Οι νέες
προκλήσεις επιτείνουν την ανάγκη βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας, επίτευξης
οριζόντιου και κάθετου συντονισμού και εξασφάλισης της αναγκαίας χρηματοδότησης,
προκειμένου οι Δήμοι να ανταποκριθούν στο θεσμικό τους ρόλο.

3.1.3 Δημοτικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα
Η κοινωνική πολιτική από τους Δήμους εκτελείται μέσω πολλών οργανωτικών
σχημάτων. Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 άρθρο 97 δύνανται να επιτελούν το έργο
τους αυτόνομα, μέσω της δημιουργίας ιδιαίτερων οργανικών μονάδων εντασσόμενων
στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας ΟΕΥ τους. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα
ίδρυσης νομικών προσώπων που δεν περιλαμβάνονται στον ΟΕΥ.
Ο Ν. 3852/2010 με σκοπό τον περαιτέρω εξορθολογισμό του υφιστάμενου πλαισίου
και την εξοικονόμηση πόρων περιόρισε τον επιτρεπόμενο αριθμό ΝΠΔΔ και
επιχειρήσεων των δήμων (νόμος 3852 άρθρα 103-111). Συνεπώς όσον αφορά την
κοινωνική πολιτική, κάθε δήμος μπορεί να έχει:
Ένα ΝΠΔΔ στον τομέα «κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη και παιδεία» με ειδική
πρόβλεψη για Δήμους άνω των 300.000 κατοίκων, οι οποίοι δύνανται να λειτουργούν
διπλάσιο αριθμό νομικών προσώπων στον συγκεκριμένο τομέα


Σημειωτέον ότι στα ΝΠΔΔ με αντικείμενο κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η
φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων, συγκροτούνται άμισθες επιτροπές, όπου
συμμετέχουν και εκπρόσωποι των χρηστών των υπηρεσιών με εισηγητικό
ρόλο (ν.3852 άρθρο 103 παρ.6).



Ένα ξεχωριστό ΝΠΔΔ, εφόσον τυγχάνει ευρύτερης αναγνώρισης λόγω της
μακρόχρονης προσφοράς του



Μία κοινωφελή επιχείρηση

Περαιτέρω, οι Δήμοι μπορούν να συμμετέχουν στις ΑΕ του άρθρου 265 ΚΔΚ,
εφόσον είχαν συσταθεί μέχρι την 31-12-2010, και σε αναπτυξιακή ΑΕ της
Περιφέρειας. Τέλος υφιστάμενες ΑΜΚΕ όπου μετέχουν περισσότεροι Δήμοι,
διατηρούνται ως έχουν μέχρι την καταστατική τους λήξη, ή την λήξη του ευρωπαϊκού
προγράμματος το οποίο διαχειρίζονται. Αντιθέτως, οι κοινωφελείς δράσεις των
ΑΜΚΕ στις οποίες μετέχει ένας μόνο Δήμος και νομικά του πρόσωπα, περιέρχονται
στην κοινωφελή επιχείρησή του Δήμου.
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3.1.4 Συνεργασίες και συμβάσεις Δήμων
Ο ΚΔΚ και ο 3852/2010 προωθούν την εξωστρέφεια των ΟΤΑ και την ανάπτυξη
συνεργασιών σε πολλαπλά επίπεδα. Έτσι, παρέχεται το θεσμικό υπόβαθρο για
διασυνοριακή συνεργασία σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο (ν.3852/2010 άρθρο103
παρ. 6 (λ.χ. δίκτυα πόλεων, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ποικίλης φύσης),
αλλά και σε διαδημοτικό επίπεδο, με πρόβλεψη εργαλείων όπως συμβάσεις
διαδημοτικής και διαβαθμικής συνεργασίας (ΚΔΚ άρθρα 222-223 και Ν.3852/2010
άρθρο 99). Ειδική μνεία αποδίδεται και στις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, οι
οποίες και προωθούνται στα πλαίσια αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΚΔΚ άρθρο
224).
Ιδιαίτερη περίπτωση συνιστούν οι προγραμματικές συμβάσεις (ΚΔΚ άρθρο 225 και
Ν.3852/2010 άρθρο 100). Πρόκειται για εργαλείο που αξιοποιείται στις περιπτώσεις
όπου οι Δήμοι ή τα νομικά τους πρόσωπα δεν διαθέτουν τους πόρους που χρειάζονται
ή την αναγκαία διαχειριστική επάρκεια για εκπόνηση μελετών, εκτέλεση έργων ή
παροχή υπηρεσιών. Στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων οι φορείς τοποικής
αυτοδιοίκησης κάθε είδους και τα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να συμβάλλονται
μεταξύ τους

και με άλλους δημόσιους φορείς (λ.χ. Υπουργεία, πανεπιστήμια,

κοινωφελή ιδρύματα). Τέτοιες συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται και μεταξύ δήμων
και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚοιΣΕπ) για την επιδίωξη
κοινωνικών σκοπών Ν.4019/2011 άρθρο 12 παρ.5). Οι προγραμματικές συμβάσεις
χωρίς να αναιρούν την αυτοτέλεια των ΟΤΑ συνιστούν ένα δυνητικά χρήσιμο
εργαλείο για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την άντληση πόρων κάθε
είδους, δεδομένων και των οικονομικών περιορισμών της τρέχουσας περιόδου.

3.1.5 Κοινωνική πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα
Η κοινωνική προστασία στο ελληνικό κράτος εξειδικεύεται σε τρεις πυλώνες, την
κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική πρόνοια και την προστασία της υγείας. Στην
παρούσα εργασία θα εστιάσουμε στους τομείς της πρόνοιας και της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας (ΠΔΥ), ως τα επίπεδα εκείνα όπου ο διαχειριστικός ρόλος της
τοπικής

αυτοδιοίκησης

ενσαρκώνεται.

Βασικές

αρχές

πρόνοιας

είναι

της

επικουρικότητας και της εξατομίκευσης. Σύμφωνα με την πρώτη, οι φορείς πρόνοιας
παρεμβαίνουν για την κάλυψη αναγκών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με ίδια
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μέσα οι δικαιούχοι, κατόπιν ελέγχου εισοδήματος. Η δεύτερη αφορά την υποχρέωση
των αρμόδιων φορέων να συνεκτιμούν τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, ιδίως
κατά την χρήση διακριτικής ευχέρειας για χορήγηση παροχής (Κοντιάδης, 2008: 5658). Κατά κανόνα η κοινωνική πρόνοια αφορά σε ειδικά προγράμματα, παροδικού
χαρακτήρα, που συνίστανται σε παροχές σε είδος ή χρηματικές και σε παροχή
υπηρεσιών.
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια περίθαλψη,
αποτελώντας την πύλη εισόδου στο σύστημα υγείας. Περικλείει όμως και την
φροντίδα υγιών ατόμων, για την διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της υγείας
τους. Πρόληψη, αγωγή υγείας, ολιστική προσέγγιση του ατόμου, αποκεντρωμένες και
εύκολα προσβάσιμες υπηρεσίες, ενεργητική συμμετοχή της κοινότητας, είναι
κεντρικής σημασίας έννοιες στην ΠΦΥ (Θεοδωράκης, 2007: 439-440).
Οι προσεγγίσεις τομεακού χαρακτήρα στην πρόνοια θεωρούνται σήμερα ανεπαρκείς,
ωστόσο υπερισχύει η άποψη ότι κάθε περίπτωση συνιστά μια μοναδική ‘βιογραφία’
που χρήζει προσωποποιημένης και ολοκληρωμένης παρέμβασης. Η ολοκληρωμένη
παρέμβαση συμβαίνει καλύτερα λόγω της χωρικής εγγύτητας. Εδώ ακριβώς έγκειται
το επιχείρημα για ενεργότερο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης λόγω θέσης,
δεδομένου ότι γνωρίζει αρκετά τις κοινωνικές ανάγκες και αιτήματα (Σκαμνάκης,
2006: 114, Κοντιάδης και Τσέκος, 2008: 205-206). Το ανωτέρω επιχείρημα ενισχύει την
ανάγκη για υπηρεσίες κοντά στον πολίτη γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα τοπικά
χαρακτηριστικά του πληθυσμού και του περιβάλλοντος.
Διατυπώνονται όμως επιφυλάξεις στο επιχείρημα της εγγύτητας. Σύμφωνα με τον
Κοντιάδη και Τσέκο (2008: 104-107) εντοπίζονται σειρά προβλημάτων στις
εφαρμοσμένες δράσεις των ΟΤΑ. Αρχικά, παρατηρείται ανομοιομορφία δράσεων που
δεν οφείλεται πάντοτε στις τοπικές πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες αλλά ενίοτε συμβαίνει
συγκυριακά. Έπεται ο κοινωνικός σχεδιασμός που δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένος,
ελλείψει ποσοτικών δεδομένων και ανάλογων μελετών σε τοπικό επίπεδο. Ακολουθούν
οι δράσεις που συχνά έγκεινται σε προγράμματα συγκεκριμένης διάρκειας και
χρηματοδότησης με αποτέλεσμα τη μη συνέχιση τους με λήξη της ορισθείσας περιόδου.
Τέλος παρατηρείται συντονιστικό κενό μεταξύ φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής με
επακόλουθο αλληλεπικαλυπτόμενες

παρεμβάσεις. Όλα

τα ανωτέρω χρήζουν

αναλυτικότερης εξέτασης του κοινωνικού ρόλου των ΟΤΑ βάσει των μεταρρυθμίσεων
στην αυτοδιοίκηση με το Ν.3852/2010.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4.1 Παράδειγμα Δήμος Αγίου Δημητρίου
4.1.1 Κοινωνική Υπηρεσία
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου απευθύνεται σε όλους τους
κατοίκους του δήμου που χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη

ανεξαρτήτως

καταγωγής, εθνικότητας ή θρησκείας. Τα αιτήματα που αφορούν μικρά παιδιά
παραπέμπονται σε άλλες Υπηρεσίες με σκοπό την ορθότερη εκπλήρωσή τους. Η
Κοινωνική

Υπηρεσία

παρέχει

συμβουλευτικές

υπηρεσίες

με

εξειδικευμένο

προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους), ατομικά ή ομαδικά.
Αναλαμβάνει την ενημέρωση και παραπομπή για θέματα πρόνοιας, τη διεξαγωγή
κοινωνικών ερευνών, εισαγγελικών παραγγελιών, τη διασύνδεση με φορείς πρόνοιας
και υγείας. Επιπλέον η κοινωνική υπηρεσία ασχολείται με την οργάνωση ομιλιών ή
εκδηλώσεων αλλά και με τη πρόληψη και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών
προβλημάτων. Ακόμη, υλοποιεί και εποπτεύει τα προγράμματα καταπολέμησης της
φτώχειας και δημιουργεί δράσεις για την αύξηση της κοινωνικής συνοχής.
Αντίστοιχα προγράμματα για κατοίκους άνω των 60 ετών προσφέρουν τα ΚΑΠΗ της
περιοχής. Επίσης, το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας πραγματοποιεί για όλους τους
δημότες τα προγράμματα απαλλαγής δημοτικών τελών και κοινωφελούς εργασίας (σε
συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης) και ελέγχει τη λειτουργία των ιδιωτικών
παιδικών σταθμών της περιοχής.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου συστάθηκε το 1980, αρχικά
υπαγόταν στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Η Κοινωνική
Υπηρεσία αυτονομήθηκε το 1996 και υπάγεται στο Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας του
Δήμου. Με το Ν.3852/2010 του Καλλικράτη η Υπηρεσία απέκτησε πλήρη
αρμοδιότητα όσον αφορά την προστασία των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων.
Με το Ν.3852/2010 ο Δήμος έλαβε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος
αυτεπιστασίας, παράλληλα ιδρύθηκαν τα κοινωνικά παντοπωλεία με την απόφαση
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του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Η λειτουργία τους εποπτεύεται μέχρι
σήμερα από επιτροπή διαχείρισης, στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη
δύναμή τους οι δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις, επίσης συμμετέχει και
προεδρεύει η Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης ή οι οριζόμενοι από αυτούς
αντιδήμαρχοι ή αντι-περιφερειάρχες. Τέλος αποφασίστηκε και η χρήση κλινώνδωματίων ξενοδοχείων για τις ανάγκες ιδρυμάτων - νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου (ΟΤΑ) με αντικείμενο τη φιλοξενία αστέγων.

4.1.2 Νομική Υπόσταση και Διάρθρωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας
Η κοινωνική μέριμνα του Δήμου Αγίου Δημητρίου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου
Δικαίου N.Π.Δ.Δ του αναφερόμενου Ο.Τ.Α (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
Ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών και χρηματοδοτείται 100% από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 λαμβάνει
χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για υλοποιούμενα προγράμματα που καλύπτουν τον ΘΣ
9 της Στρατηγικής « Ευρώπη 2020» Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της
καταπολέμησης της φτώχειας.
Η κοινωνική μέριμνα του Δήμου Αγίου Δημητρίου ασκείται από το Αυτοτελές Τμήμα
Υγείας και Πρόνοιας.

Η οργανωτική του δομή

περιλαμβάνει τις παρακάτω

υπηρεσίες:
Την κοινωνική υπηρεσία που στελεχώνεται από τέσσερις Κοινωνικούς Λειτουργούς
εκ των οποίων ο ένας είναι με σύμβαση. Το προσωπικό ενισχύεται με υπηρεσίες που
παρέχουν ένας ψυχολόγος για έξι ώρες την εβδομάδα, ένας παιδοψυχίατρος που
επίσης είναι με σύμβαση και τέσσερις διοικητικοί υπάλληλοι .
Στην Κοινωνική Υπηρεσία υπάρχουν δώδεκα προγράμματα .Συγκεκριμένα υπάρχουν
προγράμματα, τα όποια αφορούν τα Δημοτικά Ιατρεία, το Βοήθεια στο σπίτι, τη
Δημιουργική απασχόληση, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Συσσίτιο, το
Κοινωνικό Φροντιστήριο, το Γραφείο Διαμεσολάβησης, το Γραφείο Προστασίας
Καταναλωτή και τέλος το Πρόγραμμα Τράπεζα Χρόνου. Όλα αυτά τα προγράμματα
[51]
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χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάσσονται στα προγράμματα
ΕΣΠΑ.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Η διάρθρωση του προσωπικού της Κοινωνικής Υπηρεσίας απεικονίζεται στο
παρακάτω οργανόγραμμα:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Τα Δημοτικά ιατρεία όπου εξυπηρετούν ευπαθείς ομάδες που είναι δημότες Αγίου
Δημητρίου, καλύπτουν τις ειδικότητες Παθολόγου, Ορθοπεδικού, Γυναικολόγου,
Κυτταρολόγου,

Παιδίατρου,

Νευρολόγου,

Πνευμονολόγου,

Καρδιολόγου,

Διατροφολόγου, καθώς και με ειδικότητες όπως η Νοσηλευτική, η Φυσιοθεραπεία
[52]

[53]

και η Εργοθεραπεία. Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες
λειτουργούν δωρεάν.

4.2 Η κοινωνική πολιτική του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής
Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου η κοινωνική πολιτική ασκείται μέσω της λειτουργίας των
προγραμμάτων δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Υγείας &
Πρόνοιας, αλλά και από τις δράσεις που αναπτύσσει ο Οργανισμός Παιδείας,
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΟΠΚΑΠ).
Οι δομές κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης αφορούν στην ανάπτυξη
προγραμμάτων για την άμεση και ουσιαστική υποστήριξη πολιτών που έχουν ανάγκη.
Στόχος των κοινωνικών δομών του Δήμου είναι η επανένταξη των ωφελούμενων
ατόμων στην αγορά εργασίας και την ενεργό κοινωνική δράση, αλλά και η άρση των
συνεπειών της ανεργίας και η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωσή τους με τη συστηματική
παρακολούθηση από το επιστημονικό προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου (κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς ψυχικής υγείας κ.λπ.22).

4.2.1 Κοινωνική Πρόνοια για Ηλικιωμένους
4.2.2 Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου λειτουργούν πέντε ΚΑΠΗ. Τα ΚΑΠΗ στελεχώνονται
από Ιατρούς Φυσικής Ιατρικής, Κοινωνικούς λειτουργούς, Φυσιοθεραπευτές,
Εργοθεραπευτές, Επισκέπτες/τριες Υγείας ή Νοσηλευτές/τριες καθώς και από
Οικογενειακούς Βοηθούς.
Τα κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) απευθύνονται σε όλα τα
ηλικιωμένα άτομα που είναι πάνω από 60 ετών. Στα μέλη του προγράμματος
παρέχονται: Ευκαιρίες για κοινωνική εργασία, φροντίδα και οδηγίες για την πρόληψη
βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων,
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οργανωμένες ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει
παροχή προληπτικής ιατρικής και κοινωνικής στήριξης στους ηλικιωμένους23.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενεργή συμμετοχή των ηλικιωμένων σε
κοινωνικές δραστηριότητες και η αποφυγή της περιθωριοποίησης τους.
Σκοπός των ΚΑΠΗ
• Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των
ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου
• Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων
σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων
• Πρωτογενή Πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων)
• Δευτερογενή Πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη
διάγνωση)
Τι υπηρεσίες προσφέρονται στα ΚΑΠΗ;
• Συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των
ηλικιωμένων και των οικογενειών τους
• Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη
• Φυσιοθεραπεία
• Εργοθεραπεία
• Οργανωμένη ψυχαγωγία
• Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση
• Συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας και θερινών κατασκηνώσεων
• Προγράμματα εθελοντισμού
• Επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους http://old.50plus.gr/kapi
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4.2.3 Λέσχες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Στη χώρα μας η ανάγκη για κοινωνική προστασία24 και κοινωνική αλληλεγγύη
στηριζόταν κυρίως σε άτυπα οικογενειακά δίκτυα που λειτουργούσαν ως «δίχτυ
ασφαλείας» και που ήταν πολύ συμπαγή (Ματσαγγάνης, 2004:39-40, Μουσούρου και
Στρατηγάκη, 2004) σε ορισμένους εθελοντικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς
σε τοπικούς συλλόγους/σωματεία και σε οργανώσεις της Εκκλησίας.(Χρυσάκης κ. ά.,
2002:18,45-46).
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» απευθύνεται σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα
τρίτης και τέταρτης ηλικίας και σε άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ).
Το πρόγραμμα στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες: κοινωνικούς
λειτουργούς, νοσηλευτές/τριες και οικιακοί βοηθοί που αναλαμβάνουν τη
διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης
ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα
των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς,
είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό
χαρακτήρα του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα εργάζονται οκτώ υπάλληλοι

διαφόρων ειδικοτήτων:
Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι
Αριθμός
υπαλλήλων
2
1
1
4

Ειδικότητα
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ Νοσηλευτών
ΔΕ Νοσηλευτών
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Σήμερα διανύουμε το 14ο χρόνο της λειτουργίας των προγραμμάτων στον Δήμο
Αγίου Δημητρίου και έχει πια από όλους αναγνωρισθεί η ωφέλεια και η
αναγκαιότητα τους ειδικότερα μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης.
24
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Μεγάλη απόδειξη αυτού είναι ότι τα αιτήματα των ηλικιωμένων δημοτών μας και
Α.μ.ε..Α. είναι συνεχώς αυξανόμενα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επέκταση των
παροχών μας και την συνεργασία μας με άλλες Δομές πρόνοιας όπως το : Κοινωνικό
Συσσίτιο – Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο και στη συνεργασία με
Φορείς της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ) σε προγράμματα για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης.
Οι εργαζόμενοι των προγραμμάτων του Δήμου αδιάκοπα όλα αυτά τα χρόνια
στηρίζουν και λειτουργούν κατά γενική ομολογία, με τον καλύτερο τρόπο τα
προγράμματα Β.Σ.Σ. στο Δήμο, καλύπτοντας βασικές ανάγκες ανήμπορων
ηλικιωμένων και Αμ.ε.Α.
Οι κοινωνικές δομές με το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτουν,
στους δύσκολούς καιρούς της οικονομικής κρίσης δίνουν την πλέον σημαντική
βοήθεια στις πιο ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες είναι εδώ και παρέχουν
σοβαρότατο κοινωνικό έργο με σκοπό τη διατήρηση της Κοινωνικής Συνοχής.
Οι εργαζόμενοι του Β.Σ.Σ. κινδυνεύουν για άλλη μια φορά να μείνουν άνεργοι αφού
και πάλι πλησιάζοντας στην λήξη των συμβάσεων τους η κυβέρνηση δεν έχει
καταφέρει να εξασφαλίσει τους πόρους και τα κονδύλια για την συνέχιση λειτουργίας
των προγραμμάτων.
Το επερχόμενο λουκέτο όπως όλα δείχνουν των προγραμμάτων Β.Σ.Σ. θα σημάνει
τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον στιγματισμό αλλά ακόμα και τον εγκλεισμό/
ιδρυματοποίηση γεγονός που αντίκειται στους στόχους της «Στρατηγικής για την
Ευρώπη 2020» η οποία μιλά για δομές αποιδρυματοποίησης .
Ειδικότερα δε στην σημερινή συγκυρία των μνημονίων όλα δείχνουν πως αυξάνονται
καθημερινά και με ιλιγγιώδη ρυθμό οι κοινωνικές ανάγκες για την ύπαρξη
προγραμμάτων ανοικτών δομών.

Μέσω του προγράμματος παρέχεται οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια
κοινωνική φροντίδα σε ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπηρίες στο οικείο, φυσικό
και κοινωνικό περιβάλλον τους με στόχο την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση, αλλά και
τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ιδίων και των οικογενειών τους.
Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ατόμων τρίτης και
τέταρτης ηλικίας στο γνώριμό τους περιβάλλον, η εναρμόνιση της ζωής της
οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του
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κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και η εξασφάλιση της ποιότητας της ζωής για τους
ηλικιωμένους25 http://www.ekke.gr/pub.php.

4.3 Κοινωνική Πρόνοια για παιδιά
4.3.1 Παιδικοί Σταθμοί
Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου λειτουργού επτά (7) παιδικοί σταθμοί, οι οποίοι
υπάγονται στο Νομικό πρόσωπο (ΟΠΚΑΠ) Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Προστασίας. Η επιλογή των παιδιών πραγματοποιείται με κριτήρια
κυρίως κοινωνικά ( ανύπαντρες μητέρες, άνεργες, εργαζόμενες26).
Σύμφωνα με την αριθ. 74798/28645 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:

«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Οργανισμός
Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου” ορίζεται ότι:
Το αντικείμενο του κάθε Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού πραγματοποιείται από
τις βασικές ειδικότητες του Νηπιαγωγού, του Βρεφονηπιοκόμου, του Βοηθού
Νηπιαγωγού - Βρεφονηπιοκόμου, του Μαγείρου, του Βοηθού Μαγείρου, του Βοηθού
Τραπεζοκόμου, των Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, των Εργατών
Καθαριότητας Γενικών Καθηκόντων - Συνοδών. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στο
πλαίσιο του κάθε Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθμού και συνεργάζονται με το
υπόλοιπο προσωπικό του Τομέα και των ειδικοτήτων των άλλων Τομέων με στόχο
την καλύτερη αγωγή και εξυπηρέτηση των παιδιών.
Ο κάθε Παιδικός - Βρεφονηπιακός Σταθμός εξυπηρετεί μια περιοχή και είναι δυνατόν
να ασκεί μερικές ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του. Προς το παρόν υφίστανται
και λειτουργούν επτά Παιδικοί σταθμοί εκ των οποίων οι δύο είναι και
Βρεφονηπιακοί ενώ ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία επιπλέον
27

τριών Βρεφονηπιακών Σταθμών .
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Μπαλούρδος Δ., Σαρρής Ν., κ.ά. (2013) Τυποποίηση Ωφελουμένων από τη δράση "Βοήθεια στο
Σπίτι", Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο υλοποίησης της ανατεθείσας από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο Τυποποίηση Ωφελουμένων από τη δράση "Βοήθεια στο Σπίτι", Αθήνα:
ΕΚΚΕ, σσ.1-236.
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Μεγάλη προσοχή δίνεται στην

ασφάλεια

με τη πρόσληψη εξειδικευμένου

προσωπικού και στη διατροφή των παιδιών με την δυνατότητα των Ο.Τ.Α. είτε να
παρασκευάζουν την τροφή των βρεφών και νηπίων σε σταθμούς που θα επιλέγουν ως
κέντρα διανομής, τα οποία θα μεταφέρονται με ασφαλή τρόπο στους πλησιέστερους
σταθμούς είτε να παρασκευάζουν την τροφή σε κάθε σταθμό.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. Οι γονείς δεν πληρώνουν τροφεία
όπως συμβαίνει σε άλλους δήμους.

4.3.2 Πρόγραμμα Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Αγ.
Δημητρίου έχει εντάξει στις δραστηριότητες του το πρόγραμμα της Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών από το 2015. Το ΚΔΑΠ εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, όπου παιδιά
ηλικίας 5-12 ετών μέσα σε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον, στα πλήρως
εξοπλισμένα εργαστήρια ανακαλύπτουν ότι "η γνώση γίνεται παιχνίδι". Ο χώρος είναι
κατάλληλα διαμορφωμένος, φιλόξενος και λειτουργικός, με πλούσιο μαθησιακό
υλικό και σύγχρονη υποδομή προσφέροντας πολλά περισσότερα στο παιδί από μια
ασφαλή παραμονή και ευχάριστη απασχόληση. Όσον αφορά το παιδαγωγικό
σύστημα που ακολουθείται από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)
αυτό προσφέρει ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρωματικό του σχολικού
προγράμματος που βοηθά τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους και
να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους.
Το ΚΔΑΠ λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 12:00 - 20:00, με
μικρές ομάδες και εναλλασσόμενη απασχόληση στα εργαστήρια. Το πρόγραμμα
προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών.
Το Κ.Δ.Α.Π. δεν αποτελεί χώρο φύλαξης των παιδιών, αλλά δημιουργίας και
απασχόλησης και λειτουργεί με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Περιεχόμενο του προγράμματος αποτελεί η ενασχόληση με δραστηριότητες που
εμπεριέχουν το στοιχείο της δημιουργίας και της έκφρασης και προσφέρει πληθώρα
αισθητικών ερεθισμάτων, τα οποία βοηθούν τα παιδιά να τελειοποιήσουν τα
εκφραστικά τους μέσα με το θεατρικό παιχνίδι, το σκάκι, το κουκλοθέατρο, τα
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εικαστικά, τη γυμναστική, τη μαγειρική, τους μοντέρνους και τους παραδοσιακούς
χορούς, τη μουσική και τα εικαστικά28.

4.3.3 Δημοτική Κατασκήνωση
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διαθέτει ιδιόκτητη παιδική κατασκήνωση η οποία βρίσκεται
σε πευκόφυτη έκταση 10 περίπου στρεμμάτων στη θέση Περιβολάκια Ραφήνας.
Η κατασκήνωση του Δήμου λειτουργεί από το καλοκαίρι το 2011 και η συμμετοχή
των παιδιών κάθε χρόνο γίνεται χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση, ενώ
και οι έξι κατασκηνωτικές περίοδοι έχουν 100% πληρότητα.
Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης, σχεδιασμένο από παιδαγωγούς και επιστημονικό
προσωπικό

περιλαμβάνει

ποικίλες

δραστηριότητες,

όπως

καθημερινές

αθλοπαιδιές, εικαστικό εργαστήρι, θεατρικό παιχνίδι & χορό, μουσικό-κινητική
αγωγή, θαλάσσια μπάνια, πεζοπορίες σε κοντινή δασική έκταση και πολλά
ψυχαγωγικά και παιδαγωγικά κατασκηνωτικά παιχνίδια, ενώ σε όλες τις περιόδους
πραγματοποιούνται δράσεις σε συνεργασία με επίσημους φορείς, που έχουν ως στόχο
κυρίως την ευαισθητοποίηση των κατασκηνωτών σε θέματα όπως η υγιεινή διατροφή
και το περιβάλλον. Το πιο σημαντικό απ’ όλα όμως είναι η αξέχαστη εμπειρία της
κατασκηνωτικής ζωής που πολλοί μικροί συνδημότες μας έχουν την ευκαιρία να
ζήσουν!
Η παιδική Κατασκήνωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου είναι ένα σπουδαίο έργο και
καθιστά υπερήφανους όλους όσοι εργάζονται με πάθος και μεθοδικότητα για την
τόσο επιτυχημένη λειτουργία της αλλά και εργάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια για
την υλοποίηση του έργου αυτού.
Για την τελειοποίηση της δομής της παιδικής κατασκήνωσης, Ο Δήμος Αγ.
Δημητρίου έχει ιδρύσει τα τελευταία 3 χρόνια Ακαδημία στελεχών στην οποία
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http://dad.gr/index.php/creative/item/2632-ksekinaei-ton-septemvrio-to-kentro-dimiourgikisapasxolisis-paidion-kdap

[59]

[60]

μπορούν να εκπαιδεύονται νεαροί πολίτες του Δήμου και στόχος είναι η στελέχωση
της κατασκήνωσης από την Ακαδημία αυτή29.

4.4 Δομές κοινωνικής προστασίας
4.4.1 Χαρτογραφική απεικόνιση δομών στην ΠΕ Νοτίου Τομέα
Στην Π.Ε. Νότιου Τομέα καταγράφονται 85 δομές. Οι περισσότερες από αυτές
βρίσκονται στο Δήμο Νέας Σμύρνης (16 δομές) με ποσοστό 19%, στο Δήμο Αγίου
Δημητρίου (15 δομές) με ποσοστό 18% και ακολουθεί ο Δήμος Καλλιθέας (11 δομές)
με ποσοστό 13%.

Πηγή: social.pepattikis.gr
Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό
Συσσίτιο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Γραφείο Διαμεσολάβησης, η Τράπεζα
Χρόνου και οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι δημιουργήθηκαν, στο πλαίσιο του
προγράμματος "Άμεση καταπολέμηση της φτώχειας στους Δήμους Αγ. Δημητρίου &
Αλίμου" που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό έργο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής

Ασφάλισης,

Αξίζει να σημειωθεί

"Ανάπτυξη

Ανθρώπινου

Δυναμικού".

πως οι εργαζόμενοι του προγράμματος στηρίζουν με την

τεχνογνωσία τους τις δομές αλληλεγγύης του Δήμου μας (κοινωνικοί λειτουργοί,
29

http://www.dad.gr/index.php/camping
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ψυχολόγοι και διοικητικοί υπάλληλοι) εργάζονται καθημερινά, ενώνοντας τις
δυνάμεις τους για την επίτευξη των θεμελιωδών στόχων των Κοινωνικών Δομών που
είναι η επανένταξη των ωφελούμενων ατόμων στην αγορά εργασίας και την ενεργό
κοινωνική δράση, η άρση των συνεπειών της ανεργίας και η ψυχοκοινωνική
ενδυνάμωσή τους. Κατά τα έτη 2013 - 2014 έχουν ωφεληθεί από τις Κοινωνικές
Δομές του Δήμου Αγίου Δημητρίου άμεσα και ουσιαστικά περίπου 4.000 δημότες.
Πίνακας δυναμικότητας δομών
Λειτουργούσες δομές
ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΗΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

Παντοπωλείο

1.219 άτομα

Συσσίτιο

191 άτομα

Φαρμακείο

598 άτομα

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Δυναμικότητα προτεινόμενων δομών
ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΗΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

Παντοπωλείο

1.465 άτομα

Συσσίτιο

191 άτομα

Φαρμακείο

598 άτομα

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

4.4.2 Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγ. Δημητρίου αφορά στη δομή κοινωνικής
πολιτικής του Δήμου μέσα από την οποία παρέχονται σε ευπαθείς πληθυσμιακές
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ομάδες, είδη πρώτης ανάγκης: τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ατομικής υγιεινής και
καθαριότητας κ.λπ30.
Το κοινωνικό παντοπωλείο αναπτύχθηκε ως καινοτομικό κοινωνικό πρόγραμμα στο
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κατά βάση συγκέντρωσε την προσοχή των
εθελοντών, δήμων, συλλόγων, συνδικάτων, απέκτησε θεσμική κατοχύρωση σε
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και εξελίσσεται στο πιο διαδεδομένο νέο προνοιακό
πρόγραμμα στην Ελλάδα της κρίσης31.
Στόχος του προγράμματος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εκτός από τη διάθεση
ειδών πρώτης ανάγκης, αποτελεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας και η άρση των
συνεπειών

ανεργίας

για

τους

συμμετέχοντες

στο

πρόγραμμα,

οι

οποίοι

παρακολουθούνται και υποστηρίζονται συστηματικά από το επιστημονικό προσωπικό
της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» προβλέπεται η πρόσληψη των
εξής ειδικοτήτων32:
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ειδικότητα

30

Διάρκεια Σύμβασης

http://www.dad.gr/index.php/koinoniko-pantopoleio

31

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4071/2012, το κοινωνικό παντοπωλείο είναι υπηρεσία παροχής
ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και ένδυση απόρων κατοίκων και τα παρεχόμενα είδη
προέρχονται από δωρεές και χορηγίες ή και αγορά από τον ίδιο τον Δήμο. Αυτή η νέα προνοιακή
δομή έχει ενταχθεί στη δράση για το εθνικό δίκτυο άμεσης κοινωνικής παρέμβασης που
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και λειτουργεί υπό την σύμπραξη Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. με
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες αστικού σκοπού,
συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, Ν.Π.Ι.Δ.). Άμεσοι ωφελούμενοι είναι άτομα
ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια και έμμεσα ωφελούμενοι οι
άνεργοι που θα απασχοληθούν στις εν λόγω δομές (διοικητικοί υπάλληλοι, κοινωνικοί επιστήμονες
και υποστηρικτικό προσωπικό).
32
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ΠΕ/ ΤΕ
Διοικητικού

1

ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού
2

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, (και όχι πριν
την 1η Ιανουαρίου 2017) με δυνατότητα παράτασης ή
ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της πράξης
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, (και όχι πριν
την 1η Ιανουαρίου 2017) με δυνατότητα παράτασης ή
ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της πράξης
Πηγή : Ιδία επεξεργασία

4.4.2 Κοινωνικό Συσσίτιο
Το Κοινωνικό Συσσίτιο είναι μια δομή η οποία λειτουργεί με τη συγχρηματοδότηση
του Δήμου Αγ. Δημητρίου και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Άνοδος
ΑΜΚΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος αντιμετώπισης της φτώχειας.
Σκοπός της δομής είναι να εξυπηρετήσει άτομα τα οποία έχουν πληγεί από την
οικονομική και κοινωνική κρίση της εποχής που διανύουμε και να ανακουφίσει
εκείνους που αδυνατούν να καλύψουν πλέον τις βασικές τους ανάγκες όπως η σίτιση.
Το κοινωνικό συσσίτιο εξυπηρετεί έως και 60 οικογένειες δημοτών καθημερινά33.
Για της τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 ο Δήμος έχει εντάξει την
παροχή συσσιτίου

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και

πρόκειται να προσλάβει υπαλλήλους με τις παρακάτω ειδικότητες34:
Παροχή Συσσιτίου
Αριθμός

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης,

ατόμων
1

33

http://www.dad.gr/index.php/koinoniko-sisitio

34
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(και όχι πριν την 1η Ιανουαρίου 2017) με
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως την
ολοκλήρωση της πράξης
1

ΔΕ Μαγείρων

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης,
(και όχι πριν την 1η Ιανουαρίου 2017) με
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως την
ολοκλήρωση της πράξης

1

ΥΕ Βοηθός Μάγειρα

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης,
(και όχι πριν την 1η Ιανουαρίου 2017) με
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως την
ολοκλήρωση της πράξης

2

ΥΕ Βοηθητικού

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης,

Προσωπικού

(και όχι πριν την 1η Ιανουαρίου 2017) με
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως την
ολοκλήρωση της πράξης

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Προκειμένου να αμβλυνθούν οι ανισότητες το ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
Απόρων) παρέχει υλική βοήθεια σε άπορους με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη,
την έξοδό τους από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για την περίοδο 20142020 το ΤΕΒΑ θα διαθέσει το ποσόν των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε τιμές του
2011, ποσό αυξημένο σε σύγκριση με το ποσό που είχε διατεθεί στο παρελθόν για τη
χρηματοδότηση διανομής τροφίμων στους απόρους της ΕΕ35.
Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός
Αιτήσεις- Καταγραφές Αναγκών

2008

Δικαιούχοι ΤΕΒΑ

971

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

35

https://europa.eu/european-union/topics/employment-social-affairs_en
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4.4.3 Κοινωνικό Φροντιστήριο
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει ως στόχο την υποστήριξη μαθητών Λυκείου, των
οποίων η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις οικονομικές
υποχρεώσεις του ιδιωτικού φροντιστηρίου.
Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής
Παιδείας και των τριών τάξεων του Ενιαίου Γενικού Λυκείου, και των τριών
κατευθύνσεων: θετικής, θεωρητικής και Τεχνολογικής, καθώς και προγράμματα των
Ειδικών Μαθημάτων και Πανελλήνιων Εξετάσεων36.
Η παρεχόμενη εκπαιδευτική αρωγή

προέρχεται από εθελοντές εκπαιδευτικούς.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο κοινωνικό φροντιστήριο είναι το
συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, λαμβάνονται υπόψη
παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία,
προβλήματα υγείας ( Μπουρίκος Δ. ,2013:24)

4.4.4 Γραφείο Διαμεσολάβησης
Στο Γραφείο Διαμεσολάβησης του Δήμου Αγ. Δημητρίου παρέχονται όλες οι
απαραίτητες πληροφορίες για τη διευκόλυνση των ωφελούμενων (και εν δυνάμει
ωφελούμενων ατόμων) σχετικά με την προώθηση τους στις αντίστοιχες δομές και
παροχές της Κοινωνικής Υπηρεσίας με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους π.χ.
(κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό συσσίτιο, κοινωνικό φαρμακείο, τράπεζα
χρόνου).
Παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία με τους κρατικούς
φορείς σε θέματα που αφορούν στην υγεία και την εργασία (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία
κλπ.37)

36

http://www.dad.gr/index.php/koinoniko-frontistirio

37
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4.4.5 Δημοτικός λαχανόκηπος
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου τα τελευταία 2 χρόνια έχει συστήσει την πρωτοποριακή για
τα ελληνικά δεδομένα δομή των Δημοτικών Λαχανόκηπων.
Σε μια δημοτική έκταση περίπου 2,5 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται στην περιοχή
του Ασυρμάτου κοντά στην ΕΘΕΛ, διαμορφώθηκαν 45 τεμάχια, 30-40τ.μ.περίπου το
καθένα και μοιράστηκαν σε δημότες με κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια.
Στόχος αυτής της δομής είναι να ανακουφίσει νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, και
αλλά και να ευαισθητοποιήσει σε θέματα περιβάλλοντος, οικολογίας και σωστής
διατροφής.
Η δομή των δημοτικών λαχανόκηπων αποτέλεσε και αποτελεί διέξοδο σε ανθρώπους
που ενισχύουν την οικονομία του νοικοκυριού τους, συμβάλλει στην εξοικείωση
νέων ανθρώπων με τη γη και την καλλιέργεια, δίνοντας ακόμη και κίνητρο σε
κάποιους από αυτούς να στρέψουν το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον προς το
συγκεκριμένο τομέα και φυσικά αξιοποιώντας ο Δήμος τη συγκεκριμένη εγκαταλελειμμένη στο παρελθόν-

δημοτική έκταση, δημιουργεί μία «όαση

πρασίνου» στο κέντρο της πόλης.
Η επιτυχία του πρώτου Δημοτικού Λαχανόκηπου, αλλά και η αυξημένη ζήτηση από
τους πολίτες, οδήγησε όχι μόνο στη συνέχιση της δομής αλλά και στην αναζήτηση
από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής νέας έκτασης για τη δημιουργία ακόμη ενός
παρόμοιου χώρου38.

4.4.6 Δημοτική Ιματιοθήκη
Στόχος της Δημοτικής Ιματιοθήκης είναι η κάλυψη των αναγκών, κυρίως ρουχισμού
και υπόδησης, σε δημότες της πόλης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Κοινωνική
Υπηρεσία.

38
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Η Δημοτική Ιματιοθήκη έχει επίσης ανταλλακτικό χαρακτήρα, δίνοντας την
δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη να ανταλλάσει ρούχα (σε καλή κατάσταση) που
δεν χρειάζεται και να παίρνει αντίστοιχα νέα από αυτά που φυλάσσονται.
Ακόμη, στην προσπάθεια κάλυψης περισσότερων αναγκών των συμπολιτών μας και
των οικογενειών τους, έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος συγκέντρωσης παιδικών
παιχνιδιών για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών39.

4.4.7 Κοινωνικό Φαρμακείο
Στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου συγκεντρώνονται φάρμακα και διατίθενται
για τις ανάγκες των απόρων και ανασφάλιστων πολιτών του Δήμου40.
Είναι προφανές ότι η συγκέντρωση φαρμάκων από το Δήμο και η διάθεσή τους σε
άπορους και ανασφάλιστους πολίτες, αποτυπώνει την αξία της ισότητας με
επιδίωξη την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της εθελοντικής προσφοράς.
Για την τρέχουσα

προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχει προβλεφθεί η

πρόσληψη υπαλλήλων για την εύρυθμη λειτουργία της δομής. Επίσης η ανωτέρω
δομή έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-202041»
Κοινωνικό Φαρμακείο
Αριθμός
Ατόμων
1

1

Ειδικότητα
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών

ΠΕ Φαρμακοποιών

Διάρκεια σύμβασης
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης, (και όχι πριν την 1η Ιανουαρίου
2017) με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
έως την ολοκλήρωση της πράξης
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της

39

http://www.dad.gr/index.php/dimotiki-imatiothiki

40

http://www.dad.gr/index.php/koinoniko-farmakeio

41

https://yperdiavgeia.gr/search/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7
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σύμβασης, (και όχι πριν την 1η Ιανουαρίου
2017) με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
έως την ολοκλήρωση της πράξης
Πηγή: Ιδία επεξεργασία

4.4.8 Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με την Ένωση Καταναλωτών -Ποιότητα
Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) προχώρησε στη δημιουργία γραφείου ενημέρωσης, προστασίας
και συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους δημότες που πλήττονται από την κρίση
και αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα υπερχρέωσης και κίνδυνο απώλειας της
κατοικίας ή της επαγγελματικής τους στέγης. Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ διαθέτει πολυετή
εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση και την επίλυση προβλημάτων των
καταναλωτών, ιδιαίτερα δε στη νομική υποστήριξη των υπερχρεωμένων ατόμων.
Η νέα δομή του Δήμου στοχεύει στην παροχή συμβουλών στήριξης του καταναλωτή
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τη διενέργεια σεμιναρίων για τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις του καταναλωτή, την καθοδήγηση στην απόκτηση ορθής
καταναλωτικής

συμπεριφοράς,

την

εκλογίκευση

της

κατανάλωσης,

τη

συνειδητοποίηση των ηθικών - οικονομικών - κοινωνικών - περιβαλλοντικών
παραμέτρων και επιπτώσεων της καταναλωτικής συμπεριφοράς, καθώς και την
ενεργοποίησή των πολιτών42.

4.4.9 Τράπεζα Χρόνου
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Άνοδος ΑΜΚΕ δημιούργησαν την Τράπεζα Χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος
“Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας” .
Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, γνώσεων και προϊόντων
που βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και στηρίζεται από τη δική της Τοπική
Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ) π.χ. ένας ηλεκτρολόγος, ένας λογιστής μπορεί να
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προσφέρει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία και να πάρει ένα άλλο προϊόν ή μία άλλη
υπηρεσία που έχει ανάγκη.
Σκοπός της Τράπεζας Χρόνου είναι να στηρίξει τους πολίτες, να προάγει τον
εθελοντισμό και το ήθος της αλληλέγγυας προσφοράς δίνοντας ευκαιρίες σε κάθε
άτομο που συμμετέχει.
Παράλληλα παρέχεται στους ωφελούμενους του προγράμματος ψυχοκοινωνική
ενδυνάμωση και υποστήριξη από τον Κοινωνικό Λειτουργό που στελεχώνει τη
δομή43.

4.5 Κέντρο Κοινότητας
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» έχει ενταχθεί η δημιουργία
Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Για τη λειτουργία του Κέντρο
Κοινότητας προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου ( ΙΔΟΧ) για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως την
ολοκλήρωσης της πράξης σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση όπως αυτά
αναφέρονται στο άρθρο 74 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205Α΄2016) και με
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-202044».
Ο αριθμός και οι ειδικότητες που προβλέπεται να προσληφθούν είναι:
Αριθμός

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

1

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης, (και όχι πριν την 1η
Ιανουαρίου 2017) με δυνατότητα
παράτασης ή ανανέωσης έως την
ολοκλήρωση της πράξης

2

ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ει

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της

Ατόμων

43
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δυνατόν με εμπειρία σε θέματα σύμβασης, (και όχι πριν την 1η
κοινωνικής
πολιτικής
και Ιανουαρίου 2017) με δυνατότητα
κοινωνικής προστασίας
παράτασης ή ανανέωσης έως την
ολοκλήρωση της πράξης

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών
τύπου «One Stop Shοp», με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, τα οποία,
υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. θα
ενισχύσουν τις ευρύτερες πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται,
όπως:


Η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)



Το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ,



Οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης



Η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον
ΟΑΕΔ και την Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης κα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1 Συνολική επισκόπηση ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής του
Δήμου Αγίου Δημητρίου
Η παραπάνω ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής

του Δήμου

Αγίου Δημητρίου

επιτρέπει τη συναγωγή ορισμένων συμπερασμάτων, ιδίως ως προς την οργάνωση και
το συντονισμό, τη χρηματοδοτική ευελιξία, την εξωστρέφεια, τη μακροπρόθεσμη
στόχευση των δράσεων και την επάρκειά τους για κάλυψη των αναγκών. Θετικό
σημείο είναι η γενική οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών, η οποία μέσω του
εσωτερικού εξορθολογισμού ανέπτυξε τις προϋποθέσεις επιμέρους δομών.
Επισημαίνεται επίσης η έντονη εξωστρέφεια του Δήμου προς πάσα κατεύθυνση και σε
όλους σχεδόν τους τομείς κοινωνικών παρεμβάσεων. Η εξωστρέφεια συνδέεται στενά με
το εθελοντικό στοιχείο, στο οποίο επενδύει ο συγκεκριμένος Δήμος, αναλαμβάνοντας
αρκετές πρωτοβουλίες προώθησης του εθελοντισμού είτε πρόκειται για μεμονωμένα
άτομα είτε για πιο οργανωμένες ομάδες. Η δικτύωση με την κοινωνία των πολιτών
επιδιώκεται σε ένα σχετικά χαλαρό πλαίσιο σχέσεων.
Όπως ισχύει για όλους τους Δήμους, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου λαμβάνει μειωμένες
τακτικές επιχορηγήσεις τα τελευταία έτη, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις δυνατότητες
για κάλυψη κοινωνικών δαπανών και αντίστοιχα μειωμένες επιχορηγήσεις εκ του
δημοτικού προϋπολογισμού στα δημοτικά ιδρύματα. Αξιοποιούνται σε κάποιο βαθμό και
ίδιοι πόροι, δεν μπορεί όμως να υποστηριχθεί ότι ο Δήμος δύναται εντελώς αυτοδύναμα
να στηρίξει τις κοινωνικές δομές του. Τα χρηματοδοτικά κενά σε πολλές περιπτώσεις
καλύπτονται μέσω εναλλακτικών πηγών, που κυρίως συνίστανται σε χορηγίες και δωρεές
ιδιωτών. Σε αυτές κυρίως τις μορφές έγκειται η χρηματοδοτική ευελιξία του Δήμου,
υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίδειξης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εκ μέρους
του επιχειρηματικού κόσμου. Ειδικά οι δομές που αφορούν στην αντιμετώπιση της
φτώχειας (λ.χ. κοινωνικό παντοπωλείο) υποστηρίζονται κατά το μεγαλύτερο μέρος
ακριβώς από τέτοιου είδους χορηγίες. Παράλληλα, η τροφοδοσία των δομών αυτών
υποστηρίζεται από μεμονωμένες προσφορές πολιτών.(κέντρο μαθητών παραγωγής
τροφής)
Σημαντική πηγή χρηματοδότησης θεωρείται το ΕΣΠΑ, επιδιώκεται επομένως η
μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση σχετικών πόρων. Οι παρεμβάσεις του μπορούν να
ενταχθούν σε μια πιο μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη οπτική. Το σχέδιο είναι
ιδιαίτερα φιλόδοξο, επομένως η πρόκληση έγκειται στο αν, υπό τις ευνοϊκές αυτές
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προϋποθέσεις, θα προκύψουν ουσιαστικά οφέλη για την κοινωνική ευημερία σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες καλύπτουν σήμερα τους σημαντικότερους τομείς
ενδιαφέροντος (παιδική και τρίτη ηλικία, ευπαθείς ομάδες κτλ.), αξιοποιώντας τις
υπάρχουσες θεσμικές δυνατότητες. Κάθε επιμέρους δομή παρουσιάζει δυνατά και
αδύνατα σημεία διαφορετικής φύσης και αιτίας. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήματα που
συνδέονται με την επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών (λ.χ. αριθμός θέσεων στους
παιδικούς σταθμούς), λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες ανάγκες λόγω του
παρατεταμένου υφεσιακού περιβάλλοντος. Μια άλλη κοινή συνισταμένη στην
πλειοψηφία των δομών, αφορά σε ανεπάρκεια προσωπικού και ιδίως εξειδικευμένου,
γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα, αν ληφθεί υπόψη ότι τα ευαίσθητα θέματα της
κοινωνικής πρόνοιας, απαιτούν πολύ συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης.
Περαιτέρω, είναι θετικό ότι γίνονται ορισμένες ενέργειες καταγραφής (λ.χ. παιδικοί
σταθμοί). Θετική εξέλιξη θεωρείται και η προσπάθεια ανάπτυξης δομών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η προώθηση δράσεων πρόληψης σε θέματα
υγείας. Ωστόσο, οι προσπάθειες δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ και εδώ
χαρακτηριστική είναι η έλλειψη προσωπικού (λ.χ. στα δημοτικά ιατρεία). Για τους
λόγους αυτούς, η ανάπτυξη δομών ΠΦΥ θεωρείται ότι βρίσκεται σε πρώιμο
μεταβατικό στάδιο.
Είναι σαφές, ότι Κοινωνική Υπηρεσία επικεντρώνεται στο θεματικό στόχο 9 της
Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020. « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της
καταπολέμησης της φτώχειας». Ο Δήμος είναι ο βασικός δικαιούχος

των

επενδυτικών προτεραιοτήτων του συγκεκριμένου στόχου που συμβάλλει στην
άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ο δήμος συμμετέχει με κατάλληλη τοπική
και κοινωνική δράση, ώστε να απορροφήσει τους σχετικούς πόρους. Η διαδικασία
περιλαμβάνει 4 στάδια: Της ωρίμανσης πρότασης, ακολουθεί η υποβολή ένταξης, η
οποία περιλαμβάνει αιρεσιμότητες που είναι αναγκαίο να καλυφθούν πριν την
έγκριση των προγραμμάτων, έπεται η υλοποίηση και τέλος η παρακολούθηση που
εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο

δηλ. αν το κράτος Μέλος διαθέτει Εθνική

Στρατηγική φτώχειας. Ο φορέας (Δήμος Αγίου Δημητρίου) εναρμονίζεται πλήρως με
το ΠΕΠ της περιφέρειας Αττικής, ώστε να απορροφήσει τους σχετικούς πόρους
όπως ορίζει ο κανονισμός 1303/ 2013 της ΕΕ. Οι επενδυτικές προτεραιότητες
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9α,9β,9γ,9δ απορροφούν πόρους από το ΕΤΠΑ, ενώ οι επενδυτικές προτεραιότητες
9i, 9ii, 9iii, 9iii, 9iv,9v,9vi από το ΕΚΤ.
Επιπροσθέτως, ο Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας
(ΟΚΠΑΠ), επικεντρώνεται στο ΘΣ 10 « Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση,
και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση
με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης». Τα Κ.Δ.Β.Μ. συνδέονται
με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» που αποτελεί ένα από τα επτά Επιχειρησιακά τομεακά
προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση
του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Το Ίδρυμα

Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις αρμόδιες Γενικές Γραμματείες και τις
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΥΔ έχει προχωρήσει στην ομαλή μετάβαση του
νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο δήμος καταθέτει πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο
πρόγραμμα και να απορροφήσει τους πόρους από το ΕΚΤ. Η διαδικασία ακολουθεί
4 στάδια: Της ωρίμανσης της πρότασης, της ένταξης στο πρόγραμμα, της υλοποίησης
και της παρακολούθησης- αξιολόγησης. Στη διαδικασία εμπλέκονται η Διευθύντρια
του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΑΠ, η προϊσταμένη και μια υπάλληλος. Το νομικό
πρόσωπο συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής εξασφάλισε πόρους από το ΕΣΠΑ και
κατασκεύασε τον 4ο παιδικό σταθμό. Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από
το ΕΚΤ. Είναι έργο απόλυτα συμβατό με το ΘΣ 10 της Στρατηγικής Ευρώπη 2020
της ΕΕ.
1. Στάδιο: Προγραμματισμός του έργου
Το έργο είχε προβλεφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης
2. Στάδιο Επιχειρησιακός σχεδιασμός και Ωρίμανση έργου
Σχεδιασμός του έργου βάσει των προαπαιτούμενων από το τμήμα ΜελετώνΣχεδιασμού
Διασφάλιση πόρων (Οικονομική Υπηρεσία)
Σχεδιασμός και υλοποίηση μελετών
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Αδειοδότηση και κυριότητα του ακινήτου (Νομική Υπηρεσία)
3. Στάδιο : Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων
Διενέργεια διαγωνισμού
Αξιολόγηση προσφορών
Έλεγχος ενστάσεων
Ολοκλήρωση διαγωνισμού- υπογραφή σύμβασης
4. Στάδιο : Παρακολούθηση έργου- πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου
Έλεγχος προόδου-χρονοδιαγράμματος
Έλεγχος λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου
Επικοινωνία με διαχειριστική αρχή
Συνοψίζοντας καταλήγουμε ότι:
Η ανέγερσή του έγινε σε ιδιόκτητη έκταση, αποκλειστικά με την αξιοποίηση
Ευρωπαϊκών

κονδυλίων

(ΕΣΠΑ)

και

διήρκησε

1

χρόνο.

Ο νέος σταθμός, κατασκευαστικά πιο σύγχρονος, αισθητικά μοντέρνος και με κάθε
χρηστικό χώρο που απαιτείται για τη στέγαση παιδιών νηπιακής ηλικίας, εγγυάται
ένα περιβάλλον, στο οποίο οι παρεχόμενες παιδαγωγικές υπηρεσίες αναβαθμίζονται
και αναδεικνύονται, προσφέροντας στα παιδιά άνεση και ασφάλεια.
Από την παραπάνω ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αγίου Δημητρίου
συνάγουμε ότι ο Δήμος χρειάζεται τους πόρους του ΕΣΠΑ προκειμένου να καλύψει
τις τρέχουσες ανάγκες, ώστε να μη βρεθεί σε χρηματοδοτικό αδιέξοδο Στον
κοινωνικό τομέα, χρηματοδοτούνται τόσο επενδύσεις σε υποδομές όσο και σε
ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσω ποικίλων προγραμμάτων. Ας σημειωθεί ότι ο Δήμος κατά
βάση επέχει θέση δικαιούχου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, με μικρές δυνατότητες
καθορισμού του είδους των προωθούμενων δράσεων, των γενικότερων όρων και
προδιαγραφών. Η αναπτυξιακή πολιτική σχεδιάζεται κεντρικά. Έτσι οι περισσότεροι
Δήμοι διαχρονικά στόχευσαν απλώς στην μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση
ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η οπτική αυτή πρέπει να εμπλουτισθεί με περισσότερα
στοιχεία στρατηγικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι
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παρεμβάσεις συναρθρώνονται με πραγματικές τοπικές ανάγκες. Επιπλέον, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι ο σύντομος χρονικός ορίζοντας των προγραμμάτων, δεν
συνάδει πάντα με την διαρθρωτική φύση των προβλημάτων που καλούνται να
αντιμετωπίσουν.

5.1.1 Προτάσεις βελτίωσης της υφιστάμενης κοινωνικής πολιτικής
Η κοινωνική πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκεται σε μια κατάσταση
μετεξέλιξης. Εξαιτίας της κοινωνικοοικονομικής κρίσης οι δήμοι της χώρας (και ο
υπό εξέταση δήμος Αγίου Δημητρίου) καλούνται να επεκτείνουν τις αρμοδιότητές
τους μέσω της δημιουργίας νέων δομών και εργαλείων παρέμβασης.

Συχνά

παρατηρούνται δυσκολίες εκτέλεσης των πράξεων τους λόγω του περιορισμένου
θεσμικού πλαισίου. Συνεπώς χρειάζεται:


Προσαρμογή και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου

Είναι αναγκαία η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στους δήμους,
λαμβανομένου υπόψη των αλλαγών που έχουν προκύψει στις κοινωνικές δομές με τις
νέες αρμοδιότητες που έχουν επωμισθεί με τον «Καλλικράτη», κυρίως σε σχέση με
το προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν προκύψει εξαιτίας της κρίσης.


Καταγραφή του προσωπικού και των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα που
παρέχονται από κάθε Δήμο, καθώς και οι ασκούμενες αρμοδιότητες.



Εντοπισμός των αλληλεπικαλυπτόμενων ή ιδίου χαρακτήρα αρμοδιοτήτων
από διαφορετικούς φορείς ή βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης



Καταγραφή και αξιολόγηση των πηγών προέλευσης των πόρων των δήμων
για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής σε συνδυασμό με τα συστήματα
πληρωμών και ελέγχων.

Οι δήμοι της χώρας στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας των κοινωνικών δομών και των στελεχών τους. Απαιτείται:


Σχεδιασμός όσων εμπλέκονται στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής

[75]

[76]



Συνεργασία με τις Περιφέρειες για την υλοποίηση του Θεματικού Στόχου 9
του ΕΣΠΑ «Προώθηση της κοινωνικής

ένταξης και καταπολέμηση της

φτώχειας» των ΕΔΕΤ από τις Περιφέρειες σε συνεργασία με τους ΟΤΑ και
τους κοινωνικούς φορείς.


Υλοποίηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ όπως
Επενδύσεις

στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που

συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων ιδίως στον τομέα της υγείας, και
προώθησης της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού χαρακτήρα σε επίπεδο κοινότητας.


Κοινωνικοοικονομική

ενσωμάτωση

περιθωριοποιημένων

κοινοτήτων,

καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών.
Επιπροσθέτως, οι ΟΤΑ μπορούν να αξιοποιήσουν τις δράσεις του Τομεακού
Προγράμματος « Ανάπτυξή Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» για την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής απασχόλησης. Συνεπώς,
αναγκαία κρίνεται η υποστήριξη των ΟΤΑ για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων τους
και για την αξιοποίηση των πόρων.


Μεταφορά τεχνογνωσίας, και καλών πρακτικών από άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες, κυρίως με τη μορφή των εμπειρογνωμόνων λίγου χρόνου (short term),
με στόχο τη βελτίωση των ανωτέρω προτάσεων, προτύπων, προδιαγραφών,
οδηγών και συστημάτων.



Προγράμματα ενημέρωσης και κατάρτισης προσωπικού

Τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ καλούνται να σχεδιάζουν και να
υλοποιούν κοινωνικές παρεμβάσεις σε ένα εξελισσόμενο κοινωνικό περιβάλλον, το
οποίο γεννά νέες προκλήσεις. Παράλληλα, δημιουργούνται νέα μοντέλα κοινωνικής
παρέμβασης, ενώ διαφοροποιείται το κοινωνικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Επομένως,
κρίνεται αναγκαία η συνεχής ενημέρωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού
που εμπλέκεται στην κοινωνική πολιτική των ΟΤΑ.
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Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των τριών επιπέδων άσκησης κοινωνικής
πολιτικής

Για την αποφυγή επικαλύψεων, κενών ή συγκρούσεων αρμοδιοτήτων χρειάζεται
σύγκλιση και συντονισμός των κοινωνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της
δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με «διεπαφή» τις
Περιφερειακές Ενότητες. Χρειάζεται η συνεργασία της Κεντρικής Διοίκησης,
Περιφερειών και Δήμων, ώστε το διοικητικό σύστημα της κοινωνικής διακυβέρνησης
της χώρας να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες ως ενιαίο σύστημα, δηλαδή
«υπηρεσίες χωρίς ραφές» (seamless services). Η δομή του νέου ΕΣΠΑ ενισχύει το
αίτημα της συνεργασίας.


Προώθηση της δικτύωσης των ΟΤΑ με άλλους φορείς κοινωνικής
παρέμβασης



Συνεργασία της Τ.Α. με τις Μ.Κ.Ο. και με άλλους φορείς της κοινωνικής
οικονομίας, τη δημιουργία νέων

δομών κοινωνικής αλληλεγγύης, την

αξιοποίηση του εθελοντισμού κ.λπ.


Της συγκρότησης ενός Περιφερειακού Διχτυού Ασφαλείας ανά Περιφέρεια
με τη συμμετοχή της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και των

εθελοντικών οργανώσεων και με διασφάλιση της χρηματοδότησής τους από
Ευρωπαϊκούς πόρους, Εθνικούς πόρους και χορηγίες.


Της δημιουργίας Δικτύων με Περιφέρειες της Ευρώπης αλλά και μεταξύ των
εθνικών περιφερειών που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών πάνω στο θέμα αυτό.

 Αύξηση των οικονομικών πόρων των ΟΤΑ για την άσκηση κοινωνικής
πολιτικής και προτάσεις για βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης
πληρωμών και αύξησης των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων.
Το μεγαλύτερο, ίσως, πρόβλημα των ΟΤΑ είναι η χρηματοδότηση της τοπικής
κοινωνικής πολιτικής. Για τη βελτίωση της κατάστασης και με δεδομένους τους
δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας μας ως αναγκαία κρίνονται:
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Η ενσωμάτωση της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης σε
όλα τα αναπτυξιακά και επιχειρησιακά σχέδια, καθώς και στα νέα σχέδια
ολοκληρωμένης εδαφικής και τοπικής ανάπτυξης με τη μορφή μιας ολιστικής
περιφερειακής και τοπικής παρέμβασης.



Η ισότιμη συμμετοχή των περιφερειών και των δήμων στο σχεδιασμό των
κοινωνικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων απασχόλησης του
Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης της νέας προγραμματικής περιόδου.



Η ενίσχυση της αποκεντρωμένης διαχείρισης των κοινωνικών προγραμμάτων
από τους Δήμους.



Η αναδιάταξη των δαπανών των ΟΤΑ υπέρ της κοινωνικής πολιτικής.



Η εστίαση της κοινωνικής στήριξης στις πλέον ευπαθείς ομάδες και η
αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Η πλήρης και έγκαιρη μεταφορά πόρων από την κεντρική διοίκηση στην τοπική
αυτοδιοίκηση για τα

κοινωνικά της προγράμματα και αξιοποίηση πρόσθετων

πόρων(π.χ. από διαχείριση περιουσίας, χορηγίες, ίδιους πόρους των ΟΤΑ,
ανταποδοτικές εισφορές, ΣΔΙΤ). Ορισμός διακριτών οριζόντιων γραμμών στην
κατανομή των ΚΑΠ για προνοϊακά επιδόματα, « Βοήθεια στο Σπίτι», Μεταφορά
μαθητών και Μισθώματα Σχολικών Μονάδων, με τακτικό και σαφώς προσδιορισμένο
χρονοδιάγραμμα κατανομής.
Από τις παραπάνω προτάσεις γίνεται αντιληπτό ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα
διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο με κύριο στόχο τη δημιουργία ενός δυνατού «διχτυού»
ασφαλείας με σκοπό την παροχή ποιοτικών αλλά και αποτελεσματικών υπηρεσιών
πρόνοιας βοηθώντας την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κατ’
επέκταση το σύνολο της κοινωνίας. Αρκεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τους
πόρους της νέας πολιτικής συνοχής και του ΕΣΠΑ 2014-2020.
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5.1.2 Συμπεράσματα
Η ανάλυση που προηγήθηκε αποσκοπούσε στην αποσαφήνιση του κοινωνικού ρόλου
των Δήμων, αφενός σε επίπεδο ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών θεσμικών
προβλέψεων αφετέρου σε επίπεδο διοικητικής πρακτικής, μέσω της μελέτης
προσαρμογής του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Στην εργασία επιχειρήθηκε να απαντηθεί
το βασικό ερώτημα: Πώς ορίζεται ο κοινωνικός ρόλος των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ
στην εφαρμογή της Κοινωνικής πολιτικής συνοχής της ΕΕ με επικέντρωση «την
Κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού»; Επεξεργαστήκαμε το ερώτημα μέσω της προσαρμοστικότητας του
Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής και καταλήξαμε ότι χρειάζεται περαιτέρω
ενεργοποίηση και ενημέρωση του φορέα προκειμένου να εξασφαλίσει εγκαίρως την
αναγκαία χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ. Πράγματι εντοπίστηκαν σημαντικά
προβλήματα στην αποτελεσματική δράση των Δήμων και συγκεκριμένα του Δήμου
Αγίου Δημητρίου. Διατυπώνονται σχετικές προτάσεις.
Ο κοινωνικός ρόλος των Δήμων σε θεωρητικό ή τυπικό επίπεδο, γίνεται κατανοητός
μέσα από τη συνολική θεώρηση των μεταφερόμενων σε αυτούς αρμοδιοτήτων, με
άλλα λόγια, τη θεώρηση του βαθμού αποκέντρωσης που έχει επιτευχθεί. Υπό αυτή
την

οπτική,

παρά

τις

όποιες

υπαναχωρήσεις,

έχουν

αποδοθεί

πράγματι

σημαντικότατες ευθύνες στους Δήμους, κάτι που αντανακλά την αποδιδόμενη σε
αυτούς εμπιστοσύνη για διαχείριση κρίσιμων κοινωνικών πεδίων, στα όρια του
τοπικού. Μάλιστα, καθώς η μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων συνεπάγεται και νέες
δαπάνες, το κεντρικό επίπεδο αναλαμβάνει συνταγματικά την υποχρέωση να εξοπλίσει
την αυτοδιοίκηση με τους αντίστοιχους πόρους. Ο ρόλος τους είναι άλλοτε πρωτεύων
(λ.χ. παιδικοί σταθμοί), άλλοτε επικουρικός και συμπληρωματικός (λ.χ. ΠΦΥ).
Είναι προφανές ότι οι Δήμοι βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ως εναλλακτική λύση στο
αδιέξοδο, προβάλλει η καταφυγή σε εθελοντές, κάτι που καταδεικνύεται και από την
περίπτωση του Δήμου

Αγίου Δημητρίου ιδιαιτέρα για προγράμματα « κοινωνικής

ένταξης καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Αρχικά,
δημιουργείται θετική εντύπωση από τέτοιες ενέργειες, αφενός για την προσφορά των
ίδιων των εθελοντών αφετέρου για την ικανότητα των Δήμων να τους προσελκύσουν και
να τους εμπνεύσουν αυτά τα ευγενή κίνητρα. Δημιουργούνται ωστόσο ερωτηματικά ως
προς την καταλληλότητα τέτοιου είδους λύσεων σε προβλήματα που έχουν λάβει
διαστάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα. Η εθελοντική εργασία, αν και ευπρόσδεκτη, δεν
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παύει να αποπνέει μια αίσθηση προχειρότητας εκ μέρους των Δήμων. Θεωρείται
επομένως πρόσφορη λύση κατά τα αρχικά στάδια εμφάνισης προβλημάτων και για πιο
συγκυριακές καταστάσεις (λ.χ. στην πολιτική προστασία). Δεδομένων των συνθηκών, οι
ανωτέρω ενστάσεις αναγκαστικά υποχωρούν. Προτείνεται ωστόσο, η συστηματική
εκπαίδευση των ατόμων που εργάζονται εθελοντικά, ώστε να μην διακυβεύεται η
εμπιστοσύνη των δικαιούχων.
Συμπεραίνουμε ότι στους δήμους εντοπίζονται νησίδες κοινωνικής καινοτομίας που

κινούνται πέρα από καθιερωμένες προσεγγίσεις, ωστόσο, στη γενικότητά της, η
κοινωνική πολιτική των Δήμων δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς από το ευρύτερο
πλαίσιο στο οποίο συστηματικά εντάσσεται. Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται
στο τοπικό επίπεδο, σε γενικές γραμμές, δεν έχουν αποβάλει τα χαρακτηριστικά του
ελληνικού κράτους πρόνοιας. Πρόκειται για ένα αναχρονιστικό μοντέλο που έρχεται
κατασταλτικά να απαλύνει συμπτώματα, με υπολειμματικού τύπου παροχές που δεν
επαρκούν για την ουσιαστική ενδυνάμωση του ατόμου σε κρίση. Παράλληλα, η τάση
εμπλουτισμού του μίγματος πρόνοιας με παρεμβάσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
συνοδεύεται από ενδείξεις ότι μειώνεται ο εγγυητικός ρόλος του κράτους στην παροχή
κοινωνικής προστασίας, υπό την πίεση των δημοσιονομικών περιορισμών.

Συνοψίζοντας, τελικό συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι ότι η συμβολή των
πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στην κοινωνική πολιτική, κρίνοντας και από το παράδειγμα του
Δήμου Αγίου Δημητρίου είναι αυτή μιας Αυτοδιοίκησης σε μετάβαση. Η αλλαγή
που επιχειρήθηκε με τις μεταρρυθμίσεις του προγράμματος ‘Καλλικράτης’, συναντά
πρακτικά εμπόδια που άπτονται τόσο των εγγενών τάσεων του ελληνικού πολιτικόδιοικητικού συστήματος όσο και των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στην
Ελλάδα της κρίσης. Η συνταγματική πρόβλεψη για ενίσχυση των ΟΤΑ με τους
αναγκαίους πόρους για την αποτελεσματική άσκηση των αποδιδόμενων σε αυτούς
αρμοδιοτήτων, προσκρούει στα οικονομικά αδιέξοδα του κεντρικού κράτους. Από το
παράδειγμα που εξετάστηκε, φάνηκε ότι η κρίση αφενός δοκιμάζει τις διαχειριστικές
ικανότητες της Αυτοδιοίκησης, αφετέρου λειτουργεί προωθητικά για την ανάληψη
κοινωνικών πρωτοβουλιών.
Τα συμπεράσματα ως προς τη συμβολή των Δήμων (και ειδικότερα του Δήμου Αγίου
Δημητρίους) στην κοινωνική πολιτική, με βάση τη σημερινή εικόνα είναι μικτά: οι
Δήμοι επιδεικνύουν κοινωνική ευαισθησία, εφαρμόζουν νέες τακτικές διαχείρισης
και επεκτείνονται σε νέα πεδία παρέμβασης, υλοποιούν δράσεις κοινωνικού
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χαρακτήρα μέσω ευρωπαϊκής, εθνικής και περιφερειακής κατεύθυνσης. Ωστόσο, τα
ανωτέρω θεωρούνται ανεπαρκή παρόλο που η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ
ακόμα δεν έχει επιτευχθεί καθολική κάλυψη της ζήτησης υπηρεσιών.
Απαιτούνται συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, υπερ-τοπικές διαδικασίες και δομές σε
τρεις τομείς:
1. Ενιαίος

ευρωπαϊκός

και

εθνικός

σχεδιασμός

για

ελάχιστες

κοινές

προδιαγραφές κοινωνικών υπηρεσιών. Ένας τέτοιος σχεδιασμός δεν θα πρέπει
βεβαίως να αποτελέσει αποκλειστικότητα του κράτους. Στην εποχή των
«δικτύων» (policy networks) και των «κοινοτήτων πολιτικής» (policy
communities) θεωρείται δεδομένο ότι ο αποτελεσματικός σχεδιασμός
πολιτικών δεν είναι εφικτός χωρίς συμμετοχή όλων των συν-εμπλεκόμενων
συλλογικών υποκειμένων. Τη συνολική του δε ευθύνη στο εθνικό επίπεδο θα
μπορούσε να έχει παράλληλα με τις κρατικές υπηρεσίες, ένα δευτεροβάθμιο
(ΚΕΔΕ) ή τριτοβάθμιο αυτοδιοικητικό όργανο (π.χ. ένα κοινό όργανο ΚΕΔΕΕΝΑΕ για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής).
2. Μηχανισμοί και διαδικασίες ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης για
δικαιότερη αναδιανομή. Στο πεδίο αυτό ισχύει η αρχή ότι όσο ευρύτερη είναι
η γεωγραφική βάση τόσο αυξάνονται

οι δυνατότητες δικαιότερης

αναδιανομής.
3.

Υπερ-τοπικά δίκτυα (εθνικά, περιφερειακά, νομαρχιακά, διαδημοτικά)
φορέων Κοινωνικής Πολιτικής όπου θα μετέχουν ΟΤΑ, αποκεντρωμένες
κρατικές υπηρεσίες και ΝΠ, ΜΚΟ, με στόχο τη μεγιστοποίηση του
παραγόμενου συνολικού οφέλους μέσα από συμπληρωματικότητα δράσεων
και συνέργιες ειδικοτήτων. Κριτήριο συμβολής κάθε φορέα σε δεδομένο
δίκτυο θα είναι τα συγκριτικά τομεακά του πλεονεκτήματα, πάντοτε σε πεδία
όπου το εκάστοτε υφιστάμενο δυναμικό του υπερβαίνει τις ενδογενείς
ανάγκες.
Συνεπώς, επιβάλλεται συνεργασία των εμπλεκομένων αρχών και φορέων
(Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κεντρική Διοίκηση, Ευρωπαϊκή Πολιτική και
κοινωνικοί εταίροι, φορείς του ιδιωτικού και του μη κερδοσκοπικού τομέα),
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καθώς και την ενεργητική συμμετοχή των ίδιων των μελών ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων στις διαδικασίες κοινωνικοοικονομικής ένταξης.
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Νόμοι
Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205Α΄2016), «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
N.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
και λοιπές διατάξει» (ΦΕΚ 216/τεύχος Α΄30-09-2011)
Νόμος 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α'/11-04-2012) ,Περιγραφή: «Ρυθμίσεις
για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Ν.3852/2010

«Νέα

Αποκεντρωμένης

Αρχιτεκτονική

Διοίκησης

–

της

Αυτοδιοίκησης

Πρόγραμμα

και

Καλλικράτης»

της
(ΦΕΚ

87/Α΄/2010) και Αιτιολογική Έκθεση
Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/Α/2006).
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